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Obraz — příklady



Zpracování × analýza obrazu

Digitální zpracování obrazu – 2D statický svět, nevyužívá se
interpretace obrazových dat (proto jsou do značné
míry nezávislé na konkrétní aplikační oblasti).
Používají se techniky zpracování signálů.

Analýza obrazu – často jen 2D svět, zahrnuje interpretaci obrazu.
Interpretace přináší důležitou dodatečnou znalost
umožňující řešit i úlohy, které by jinak řešit nešly.

Umělá inteligence – nejobecnější formulace úloh, interpretace
včetně kontexu, strojové učení, soubory obrazů,
špatně podmíněné úlohy, velmi ambiciózní cíle.



Nižší a vyšší úroveň zpracování

I Nižší úroveň = zpracování obrazu
I Obrazová data se neinterpretují, tj. nevyužívá se jejich
sémantiky.

I Používají se metody zpracování signálů, např. 2D Fourierova
transformace.

I Stejné postupy se používají na širokou třídu aplikačních úloh.

I Vyšší úroveň = porozumění obsahu obrazu,počítačové
vidění

I Interpretace s využitím znalosti o konkrétní aplikační oblasti.
I Složité, využívá se zpětná vazba a techniky umělé inteligence.
I Obecně příliš těžká úloha. Obvykle se musí radikálně
zjednodušit.



Proč je analýza obrazů těžká?

I Ztráta informace např. 3D → 2D, stíny (ztráta signálu)
I Měřená veličina (např. jas) je dána složitým fyzikálním
postupem vytváření obrazu. Závisí na mnoha parametrech.
Obrácená (inverzní) úloha je špatně podmíněna.

I Šum
I Množství dat
Stránka A4 8.5 Mbytes, MRI 3D objem 32MB, Neprokládané
video 512 × 768, RGB (24 bit) = 225 Mbits/sekundu.

I Nutnost interpretace
I Lokální okno v kontrastu s potřebou globálního pohledu



Nedostatečnost lokálního pohledu



Nedostatečnost lokálního pohledu



Lokální pohled nestačí k interpretaci



Lokální pohled nestačí k interpretaci



Specifika zpracování lékařských dat

I Chceme fyzikální realitu, nikoliv napodobovat lidské vnímání.
I Různé snímací modality. Optická intuice často neplatí.
I Dat je nedostatek a jsou drahá — chceme získat veškerou
informaci. Approximacím se vyhýbáme (je-li to možné).



Filozofie zpracování lékařských dat

I Data jsou spojitá, výsledek je spojitý. Diskretizace je (nutná)
aproximace.

I Nerozhodujeme, jen pomáháme rozhodovat. Konečné
rozhodnutí náleží lékaři, počítač je jen nástroj.

I Algoritmus musí být robustní a bezpečný — raději žádnou či
konzervativní odpověď než špatnou odpověď.

I Vysvětlitelnost a ověřitelnost vede k věrohodnosti a důvěře.
Lékařská komunita vyžaduje klinické studie.



Konec filozofie, začněme mluvit o konkrétních věcech. . .


