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Predstavitev področja govornih
tehnologij

Kratka vsebina poglavja:
• Primeri sistemov govornih tehnologij
• Variabilnost govornega signala
• Interdisciplinarnost področja
• Uporaba
• Govorne tehnologije za slovenski jezik
• Zgodovina
• Razpoznavanje vzorcev
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OSNOVNI

POJMI

 Samodejna

obdelava govora
“Govorne tehnologije”

Uporaba računalnika pri analizi, vrednotenju,
snovanju samodejnih postopkov in zbiranju
govornih signalov.


Področja:








Samodejno razpoznavanje govora,
Samodejno tvorjenje govora,
Govorno sporazumevanje v sistemih človek –
stroj,
Obdelava in dokumentiranje heterogenih zvočnih
signalov,
... .

OSNOVNI


Samodejno razpoznavanje govora










Ugotavljanje ali potrjevanje indentite govorca.
Ugotavljanje čustvenega stanja ali razpoloženja govorca
Ugotavljanje jezika
Ugotavljanje izgovorjenih glasov, besed, fraz, stavkov.
Ugotavljanje pomena na podlagi izgovorjenega sporočila.

Samodejno tvorjenje govora




POJMI

Lepljenje večjih govornih enot.

(govorno gradivo posneto vnaprej v celoti)




Sinteza govora na podlagi poljubnega vhodnega besedila
Pretvarjanje konceptov v govor





Upravljanje s sistemi
Večjezična komunikacija
Dokumentiranje informacij





Ugotavljanje govora
Ugotavljanje in iskanje govorcev in vsebin
Podnaslavljanje

Govorno sporazumevanje v sistemih človek – stroj
Obdelava in dokumentiranje heterogenih zvočnih signalov
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UPORABA
Prednosti:

Omogoča komunikacijo z napravami večjemu krogu uporabnikov.
Omogoča večjo storilnost in človeku prijaznejše delovno okolje.
Za človeka najnaravnejši način komunikacije.
Upravljanje z napravami, brez uporabe rok in/ali vida.
...

•
•
•
•
•

Področja:

Upravljanje in/ali nadzor samodejnih sistemov.

•






Sistemi za samodejno poizvedovanje z govorom.
Komunikacija z računalnikom in drugimi napravami za invalidne, poškodovane ali
bolne osebe.
Pametna hiša, upravljanje podsistemov v vozilih, ...
Nadzor dostopa, vstopa.

Govorno sporazumevanje v različnih jezikih.
Dokumentiranje informacij.
Iskanje informacij (browsing) po zvočnih in/ali multimedijskih vsebinah
Forenzika
…

•
•
•
•
•

Slabosti:
•
•
•
•
•

Možnost nezanesljivega delovanja.
Potrebno uvajanje uporabnikov na nov način komunikacije.
Sociološki efekt (negativen odnos do avtomatizacije).
Sisteme je potrebno vsaj v določeni meri razviti za vsak jezik posebej.
...

ZAHTEVNOST RAZISKOVALNEGA
PODROČJA


Variabilnost govora



Razumevanje govora



Interdisciplinarnost



Govorne podatkovne zbirke



Časovno zahtevni samodejni postopki

Okoljski, fiziološki, sociološki, razpoloženjski in drugi vplivi.
Razumevanje naravnega jezika (še nedosežen cilj na področju
umetne inteligence).

Teamsko delo, sodelovanje več raziskovalnih skupin
Pri razvoju, učenju in preizkušanju samodejnih sistemov
potrebujemo obsežne govorne in tekstovne podatkovne zbirke v izbranem
jeziku.
Zapleteni statistični postopki učenja in iskalni postopki na obsežnih
podatkonih zbirkah.
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VARIABILNOST GOVORA
Govor, kot način komunikacije med ljudmi, predstavlja
kompleksen vzorec, ki je podvržen številnim činiteljem in je zato
močno variabilen.











neenakomerno spreminjanje hitrosti izgovorjave glasov,
zvezni prehodi pri artikulaciji med posameznimi glasovi
soodvisnost izgovorjave od sosednjih glasov
fiziološke karakteristike govorca,
čustveno razpoloţenje govorca,
zdravstveno stanje govorca,
okolje v katerem poteka govor,
socialno okolje v katerem govorec ţivi in njegova
izobrazba,
...

Tvorjenje govora (v običajnih okoliščinah) je tipičen primer povratnozančnega sistema.

Razumljivost govora sproti nadziramo s sluhom in prilagajamo
okoliščinam sporazumevanja. Pri tem samodejno v razločnost in
način izgovora vlagamo minimalno še potrebno količino truda.
7

RAZUMEVANJE GOVORA
Govor je namenjen sporazumevanju med ljudmi!
Razumevanje govora predstavlja bistveno komponento v
celotnem postopku razpoznavanja in tvorjenja govora pri
človeku.





Zaradi tega človek izredno nezanesljivo razpoznava glasove
nekega jezika, ki ga ne razume in ravno tako slabše razpoznava v
lastnem jeziku nesmiselne besede (besede, ki ustrezajo
akustičnim in fonotaktičnim zakonitostim jezika, ne nosijo pa
nobenega pomena, ali besede, ki jih poslušalec ne pozna).
Prav tako običajno nastopijo težave pri razumevanju govora, ko
govorec tistega kar govori (bere, ponavlja na pamet) ne razume.
Podobne težave nastopijo tudi pri branju (tvorjenju govora).

Problema samodejnega razpoznavanja in tudi tvorjenja govora ni
mogoče rešiti na nivoju razpoznavanja oziroma tvorjenja posameznih
glasov.
 V sisteme je potrebno vgraditi dodatno znanje, ki je v veliki meri
od jezika odvisno.
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INTERDISCIPLINARNOST PODROČJA
















Obdelava signalov

Izločanje relevatne informacije iz govornega signala.

Akustika

Razumevanje povezav med fizikalnim govornim signalom in fiziološkimi mehanizmi, ki
govor oddajajo in sprejemajo.

Razpoznavanje vzorcev

Postopki za določanje rojev, učenje samodejnega sistema in razvrščanje delov govornega
signala.

Komunikacijska in informacijska teorija

Postopki ocenjevanja parametrov statističnih modelov, postopki kodiranja in dekodiranja
govornega signala.

Jezikoslovje

Relacije med glasovi (fonetika) in besedami (slovnica) v jeziku. Pomen izgovorjenih besed
(semantika) in smisel sporočila določen iz pomena besed (pragmatika). Postopki
slovničnega in jezikovnega razčlenjevanja (parsing).

Fiziologija

Razumevanje mehanizmov višjega reda v človeškem živčnem sistemu, ki se tičejo tvorjenja
in zaznavanja govora.

Računalništvo

Študij učinkovitih postopkov za implementacijo različnih metod, ki jih uporabljamo pri
realizacijji samodejnih sistemov za razpoznavanje govora.

Psihologija

Razumevanje in študij činiteljev, ki vplivajo na uporabnost samodejnih sistemov v praksi.

...

GOVORNE PODATKOVNE

ZBIRKE

Za vzpostavitev in vrednotenje delovanja sistemov govornih
tehnologij so
potrebne obsežne govorne in tekstovne podatkovne zbirke v
izbranem
jeziku (narečju).
 Zbirka mora statistično reprezentativno predstaviti področje
uporabe sistemov govornih tehnologij:








čim več možnih zaporednih kombincij glasov v izbranem jeziku,
različne načine govora
govorce različnega spola, starosti, narečnih skupin,
različna akustična okolja
...

Zbirke morajo biti ustrezno dokumentirane, kar je zamuden
postopek predvsem pri govoru

(10 kratni ali še daljši čas trajanja posnetkov, večkratne evaluacije)



Priprava podatkovnih zbirk ni vrednotena kot raziskovalni dosežek
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RAZPOZNAVANJE VZORCEV


Razpoznavanje vzorcev
Vzemimo, da je celotna populacija vzorcev, ki jo obravnavamo
razdeljena na več skupin (podmnoţic). Vsak vzorec v
populaciji naj pripada vsaj eni izmed teh skupin.
Razpoznavanje vzorcev je samodejni postopek, ki za neznan
vzorec ugotovi njegovo pripadnost (ime).
Neznan
vzorec

Sistem za
razpoznavanje
vzorcev

Ime
vzorca

• Učenje
Samodejni postopek, ki na podlagi vzorcev, pri katerih je podana
tudi njihova pripadnost (ime), določi značilnosti skupin vzorcev
(nadzorovano učenje). Te značilnosti kasneje uporabimo pri
razpoznavanju.
11

RAZPOZNAVANJE VZORCEV

neznan
vzorec

Vzorčenje,
kvantizacija

Leksikon,
Znanje o področju

niz
razpoznanih
enot

Določanje
značilk

Razvrščanje

Modeli enot
razpoznavanja,
Sintaksa vzorcev

Pomenska
analiza
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ZGODOVINA
RAZISKOVALNO PODROČJE JE STARO DOBRIH 50 LET.



50-ta leta
60-ta leta
70-ta leta
80-ta leta



90-ta leta











Začetni poizkusi
Prvi sistemi in razvoj teorije
Razpoznavanje ločeno izgovorjenih besed
Razpoznavanje vezanega govora, tvorjenje govora iz
besedil
Razumevanje in razpoznavanje naravnega govora
Sistemi za dialog
Sistemi za narekovanje z obseţnim slovarjem besed
Korpusna sinteza govora

Začetek
intenzivnejših
raziskav za
slovenski govor

Trenutni raziskovalni izzivi


Robustnost




Stabilno delovanje ne glede na zvočno ozadje, dialekte, način govora, vhodne
enote, ...

Porazdeljeni sistemi za razpoznavanje govora


Mobilna telefonija


Večjezičnost
Slovenščina

Sistemi za govorna poizvedovanja, sporazumevanja, učenje, ... .


Obdelava zvočno heterogenih vsebin



Večmodalno razpoznavanje govora





iskanje izbranih vsebin, oseb, ključnih besed (browsing)
Vključitev vidne informacije (branje iz ustnic, usmerjenost pogleda,
kretnje telesa, ... ) in ostalih modalnosti (tipkovnica, miška, ... )
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POMEN RAZISKAV ZA SLOVENSKI




GOVOR

Slovenščina je eden najpomembnejših dejavnikov naše
nacionalne identitete.
Kompleksnejših sistemov za razpoznavanje in sintezo
slovenščine tujci za nas posebej ne bodo razvili
(neznanje slovenščine, premajhno tržišče).






Negativen primer: “Davčna svetovalka VIDA”
Če bomo želeli v prihodnosti komunicirati z umetnimi
sistemi v lastnem jeziku, se bo potrebno z znanjem o tem
področju in razvoju takih sistemov intenzivneje ukvarjati
tudi pri nas.
Proučevanje materinega jezika z drugimi do sedaj
neobičajnimi postopki
(jezikoslovni vidik).
14
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SLOVENIJA - TRENUTNO STANJE
ČLOVEŠKI, JEZIKOVNI IN MATERIALNI VIRI


Majhno število raziskovalcev na področju govornih
tehnologij:
Zahtevnost od jezika odvisnih raziskav in razvoja ni odvisna
od števila ljudi, ki nek jezik uporabljajo.






Ni dovolj trdne povezave med raziskovalci na tehniškem in
jezikoslovnem področju.
Pomanjkanje primernih govornih in besedilnih zbirk v
slovenskem jeziku.
Trenutna materialna podpora raziskovalnih skupin iz
javnih sredstev je preskromna.
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SLOVENIJA - TRENUTNO STANJE
RAZPOZNAVANJE SLOVENSKEGA GOVORA


Raziskovalne in razvojne skupine
skupine:

















Razpoznavanje in potrjevanje
identitete govorca
Razpoznavanje ločeno izgovorjenih
besed
Razpoznavanje tekočega govora z
omejenim slovarjem besed
Razpoznavanje tekočega govora z
obsežnim slovarjem besed (TV
informativne oddaje)
Razpoznavanje spontanega govora

Govorne podatkovne zbirke:



Univerza v Ljubljani (FE in FRI),
Univerza v Mariboru (FERI),
Institut Jožef Stefan
ZRC SAZU
Alpineon d.o.o.
Amebis
HERMES Softab

Področja:













Snabi (Uni. Mb., FERI)
Števke (Uni. Lj., FRI)
------ 1990 ------Mobiluz (Uni Lj, FE)
SpeechDat - slovenski govor (Uni. Mb.,
FERI)
------- 2000 ------VoiceTRAN (Uni Lj, FE)
SiBN (Uni. Lj., FE)
BNSi (Uni. Mb., FERI)

Tekstovne podatkovne zbirke:







FidaPlus 6 M besed (IJS, FF, Amebis, ... )
NovaBeseda 2 M besed (ZRC SAZU)
SiBN tekst 2 M besed (FE)
BNSi tekst 11 M besed (FRI)
Večer 17 M besed (FRI)

16
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SLOVENIJA - TRENUTNO STANJE
RAZPOZNAVANJE SLOVENSKEGA GOVORA


Področja:
Razpoznavanje in
potrjevanje identitete
govorca
Razpoznavanje ločeno
izgovorjenih besed
Razpoznavanje tekočega
govora z omejenim
slovarjem besed

Razviti eksperimentalni sistemi.
Primerni za prenos v prakso.



Razpoznavanje tekočega
govora z obsežnim
slovarjem besed

Razvoj eksperimentalnih sistemov.
Trenutni rezultati slabši od
primerljivih sistemov za druge
jezike. (WER: SLO 35%, CZ 19%,
ANG 10%)



Razpoznavanje
spontanega govora

Razvoj eksperimentalnih sistemov.
Odprt raziskovalni izziv tudi za
ostale jezike.
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SLOVENIJA - TRENUTNO STANJE

SINTEZA SLOVENSKEGA


Raziskovalne in razvojne skupine skupine:








GOVORA

Univerza v Ljubljani (FE),
Univerza v Mariboru (FERI),
Institut Jožef Stefan
Alpineon d.o.o.
Amebis

Področja:
Sinteza govora na osnovi predposnetih govornih enot (difonska,
korpusna sinteza)
 Sinteza govora na osnovi akustičnih modelov (HMM)




Izdelki dostopni na trţišču:




Govorec, Fonem (IJS – Amebis)
Proteus (Alpineon)
Jaka (FE)

18
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SLOVENIJA - TRENUTNO STANJE

SISTEMI ZA DIALOG


Raziskovalne in razvojne skupine skupine:







Univerza v Ljubljani (FE in FRI),
Univerza v Mariboru (FERI),
HERMES Softab
Alpineon

Sistemi:


Eksperimentalni sistemi za govorna poizvedovanja:










letalske povezave (FE),
prireditev Lent (FERI),
Sistem za govorno prevajanje (Uni. Mb., FERI)
Sistem za govorno prevajanje “VoiceTRAN” (Alpineon, FE, FF,
Amebis, IJS)
vremenske napovedi (FE),
turistične informacije (Uni. Mb., FERI),

Sistem M-vstopnica (HERMES Softlab, FERI)
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SLOVENIJA - TRENUTNO STANJE
MATERIALNI VIRI






Raziskav in razvoja na področju tehnične obdelave
slovenskega govora ni mogoče financirati le s stališča gole
tržne logike (sredstva naj s povrnejo s prodajo razvitih
produktov uporabnikom) ali raziskovalne vrednosti (SCI
članki).
Gre za družbeni nacionalni interes povezan z ohranjanjem in
razvojem slovenskega jezika. Jezikoslovju v tem primeru
namenjamo določene materialne stroške, medtem ko so
vlaganja družbe na tem področju v tehnične rešitve
marginalna.
Citat:

Sobotna priloga Dela 7. 6. 2008, str. 14 - 15
minister za razvoj Ţiga Turk

“Meni osebno se, na primer, zdi zelo pomembna skrb za razvoj
slovenskega jezika.
Tega nihče drug na svetu ne bo naredil za nas,
mi pa nujno potrebujemo, denimo, računalniško sintezo in
razpoznavanje slovenskega jezika.”
20
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TUJINA - TRENUTNO STANJE

MATERIALNI VIRI


Kako se v zvezi s to problematiko odzivajo druge države,
jezikovne skupine?
Češka – Pred 20 leti še močno zaostajala za Slovenijo. Trenutno
pa je - tako po številu vloženih sredstev, raziskovalnih skupin
in dosežkov -pred nami. Večina raziskovalnih skupin deluje na
javnih raziskovalnih ustanovah in univerzah (javno
financiranje).
Nizozemska – močno razvita industrijska država s precej večjim
številom prebivalcev (potencialni uporabniki) kot Slovenija. V
zadnjih dveh desetletjih več multi-institucionalnih projektov,
ki so bili financirani v večini z javnimi sredstvi. Cilj zbiranje in
dokumentiranje obsežnih nacionalnih govornih in tekstovnih
zbirk.
Japonska – ena najbolj tehnološko razvitih držav na svetu. V
zadnjem desetletju je potekal doslej verjetno najbolj temeljit in
obsežen projekt zbiranja in dokumentiranja govora s posebnim
poudarkom na spontanem govoru. Budžet približno 200 M $,
večinoma podprt z javnimi sredstvi.
21

13

2

Govor - splošno

Kratka vsebina poglavja:
• Tvorjenje in zaznavanje govora pri ljudeh
• Značilnosti govornega signala in njegove predstavitve
• Kodiranje informacije z govorom
• Govorne podatkovne zbirke
– Označevanje govornih podatkov
– MRPA notacija

14

ODDAJANJE IN SPREJEM GOVORNIH
SPOROČIL

KODIRANJE GOVORNEGA SIGNALA
¢

razgraditev na glasove
STAVKI
¯
BESEDE
¯
ZLOGI
¯
FONEMI

¢

prozodična informacija
(višina osnovnega tona, trajanje, glasnost)
Pri kodiranju upoštevamo fonotaktična, prozodična,
slovnična, semantična in pragmatična pravila jezika.
Predvsem prvi trije tipi pravil so od jezika odvisni.
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TVORJENJE GOVORA - OSNOVE
Tvorjenje govora lahko ponazorimo s podobnim postopkom
kot je igranje na nekatere vrste glasbil (pihala, trobila).
Za tvorjenje govora uporabljamo izdišni in redkeje vdišni zrak, ki se
mimo glasilk pretaka skozi ustno ali nosno votlino.
Z napetostjo mišic, ki obkrožajo glasilke dosežemo, da glasilke ob
pretoku zraka zanihajo in s tem ustvarimo intonacijo govora.
Prehod zraka skozi grlo, žrelo, ustno ali nosno votlino da zvoku
poseben zven, ki je odvisen od tega kako oblikujemo prostor skozi
katerega zrak prehaja.
Različni zveni zvoka predstavljajo posamezne glasove, ki so osnovni
gradniki človeškega govora.
Določeno skupino glasov tvorimo tudi tako, da pri pretoku zraka mimo
glasilk le-te ne zanihajo. Tako dobimo tako imenovane nezveneče glasove.
Do nihanja glasilk tudi ne pride, če za tvorjenje zvoka uporabljamo vdišni
zrak.

TVORJENJE GOVORA
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GOVORILA
Govorila so človeški organi, ki sodelujejo pri tvorjenju
govora:
¢
¢
¢
¢

Trebušna prepona (diafragma)
Pljuča
Sapnik (traheja)
Grlo (larinx) ogrodje sestavljeno iz raznih hrustancev, ki jih spajajo
mišice
—
—

Glasilki
Poklopec (epiglotis)

GOVORILA
¢
¢

Žrelna votlina (pharinks)
Ustna votlina
—

Strop (palatum) deli ustno votlino od nosne
¢
¢
¢
¢

—
—
—
—

Ustnice
Zobje
Zgornja (negibljiva) in spodnja (gibljiva) čeljust
Jezik (glossa) – najgibčnejši organ človeškega telesa
¢
¢

¢

Zgornji zobje, dlesna,
nepremični del stropa – trdo nebo (palatum durum)
Mehko nebo (palatum velum),
jeziček (uvula)

Skrajni konec jezika – konica (apeks) in ploščica (blade)
Hrbet jezika

Nos
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GOVORILA
Grlo, žrelo, ustna in nosna votlina

GOVORILA
Ustna votlina

18

SPREJEM GOVORNEGA SIGNALA
Zgradba ušesa

V notranjem ušesu je čutilo za sluh je v obliki polža, ki se v globino oži.
Na bazalni membrani polža je okoli 3500 čutnih celic (vlaken)
občutljivih na premik. Nihanje, ki ga povzroči akustični signal, se na
steni srednjega ušesa odraža tako, da nižje frekvence povzročijo
maksimalne odklone na začetku srednjega ušesa (v bližini ušesnih
koščic), višje frekvence pa globlje v njem. Dražljaji se preko živčnega
sistema prenašajo do centrov v možganih, ki so odgovorni za sluh.

Glasnost

ZAZNAVNE ZMOŽNOSTI ČLOVEKA

¢

Obočje slišnosti je odvisno od glasnosti in frekvence

¢
¢
¢
¢

Sposobnost zaznavanja časovnih sprememb med 5 in 20 msec
Sposobnostr zaznavanja razlik v signalu se s frekvenco spreminjna
Minimalen čas za opredelitev signala med 50 in 200 msec
Uho ni fazno občutljivo

—
—

Frekvenc
a

Vodoravno črtkano – območje govornega signala
Navpično črtkano – območje glasbe
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RAZLIKE V FAZNEM SPEKTRU
y1(t) = 8∙sin ω0t + 6∙sin 5ω0t + 3∙sin 13ω0t
y2(t) = 8∙sin ω0t + 6∙sin 5ω0(t-5) + 3∙sin 13ω0t
Amplitudni spekter:

a1(nf0) = a2(nf0)
¢
¢

Fazni spekter:

Θ1(nf0) = 0
Θ2(f0) = 0, Θ2(5f0) = 5, Θ2(13f0) = 0

Človek ne zazna razlik v faznem spektru!
Pri frekvenčni analizi zvoka je dovolj, da analiziramo le
amplitudni spekter.

sin 5ω0(t-5)
y1(t)
y2(t
)

RAZLIKE V AMPLITUDNEM SPEKTRU
y1(t) = 8∙sin ω0t + 6∙sin 5ω0t + 3∙sin 13ω0t
y2(t) = 8∙sin ω0t + 3∙sin 5ω0t + 6∙sin 13ω0t
Amplitudni spekter:

a1(f0) = 8, a1(5f0) = 6, a1(13f0) = 3,
a2(f0) = 8, a2(5f0) = 3, a2(13f0) = 6,
¢

Fazni spekter:

Θ1(nf0) = Θ2(nf0) = 0

Človek zazna razlike v amplitudnem spektru!

y1(t)
y2(t)
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GOVORNI SIGNAL
Časovno spremenljiv
(nestacionaren) naključni signal

¢
—

časovna spremenljivost je posledica
različnih glasov, ki govor sestavljajo.

Na dovolj kratkih izsekih (5 - 100 msec),
ga lahko obravnavamo kot stacionarni
naključni signal.

¢

PREDSTAVITVE GOVORNEGA SIGNALA
¢ Časovna

predstavitev (delitev
“segmentacija” na: premore, nezveneče in
zveneče dele, glasove)
¢ Časovno-frekvenčna predstavitev
(široko-pasovni in ozko-pasovni
spektrogram, ...)
¢ Parametrična predstavitev:
Formanti - lastne frekvence govornega trakta,
— LPC parametri,
— kepstralnimi parametri,
— ...
—
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ČASOVNA PREDSTAVITEV

SPEKTROGRAM

—

Večja širina – ozkopasovni
spektrogram: manjša ločljivost
po času, boljši opis v odvisnosti
od frekvence
Manjša širina – širokopasovni
spektrogram: boljša ločljivost po
času, manj točen frekvenčni
opis

jakost

—

ozkopasovni spektrogram

f

¢

Grafično predstavitev
amplitudnega spektra signala
na časovnih podintervalih
imenujemo spektrogram.
Ločljivost spektrograma lahko
spremenimo po časovni ali
frekvenčni osi v odvisnosti od
tega, kako široke časovne
podintervale izberemo za
frekvenčno analizo.

Frekvenca

¢

širokopasovni spektrogram

Čas

t
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FORMANTNE FREKVENCE
Formanti - rezonančne frekvence govornega
trakta pri izreki določenega galsu.

Formantna frekvenca F2
Formantna frekvenca F1

Samoglasnik
i

F1
(Hz)

glasnost

F2
(Hz)

glasnost

u

300

močna

900

šibka

o

500

močna

1000

šibka

a

950

močna

1500

šibka

e

700

šibka

2000

močna

i

300

šibka

3000

močna

FORMANTNE FREKVENCE
Podatki o formatnih frekvencah zadoščajo za
umetno tvorjenje govora
¢ Za razlikovanje med glasovi zadoščata že prva in
druga formantna frekvenca
¢ Zgled z uporabo programske opreme SFS
(Speech Feeling System)
¢
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GOVORNI GLASOVI IN NJIHOVE
ZNAČILNOSTI
¢

¢

¢

Simbole za različne govorne glasove v nekem
jeziku, s katerimi je možno ločiti posamezne
besede jezika imenujemo foneme (30 - 50
glasov). Pri opisovanju govora igrajo podobno
vlogo kot pri pisavi črke.
Simbole za različne akustične realizacije fonemov
(vpliv sosedenjih glasov) imenujemo alofone.
Fon imenujemo konkretno akustično realizacijo
glasu

S slovensko besedo vse tri različne kategorije
poimenujemo z besedo glas.

RAZVRŠČANJE FONEMOV
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Način vzbujanja vokalnega trakta (goltne, ustne in nosne
votline)
zveneči, nezveneči
Odprtost vokalnega trakta
samoglasniki - vokali, soglasniki (zvočniki-sonanti,
nezvočniki-nesonanti)
Način tvorjenja nezvočnikov
zaporniki, priporniki, zlitniki
Delitev zapornikov
zapora, odpora pridih
Trajnost glasov
trajni, netrajni
Uporaba dela vokalnega trakta
ustni, nosni
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RAZRSTITVE IN SAMPA (MRPA)
NOTACIJE SLOVENSKIH FONEMOV

DELITEV FONEMOV V ANGLEŠKEM
JEZIKU
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SAMOGLASNIKI
¢

¢

¢

Pomembni za zven jezika (izgovorjava,
prozodika), nosijo malo informacije o
pomenu.
Sorazmerno neproblematični za
samodejno razpoznavanje.
Učinkovitost razpoznavanja
samoglasnikov za razpoznavanje besed
in bolj kompleksnih struktur ni
odločilna.

PRIMERI KODIRANJA BREZ IN
S SAMOGLASNIKI

št_d_nt sm_r_ _nt_l_g_ntn_ s_st_m_
študent smeri inteligentni sistemi
_o_ _e i__a_e_

bor je iglavec
boš še izpadel
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3

Obdelava govornega signala

Kratka vsebina poglavja:
• Zajemanje govornega signala
• Določanje značilk
– Oknenje
– Ocena amplitudne spektra
– Pasovni filtri
– Kepstrum
– LPC, LPC kepstrum
– Dinamične značilke
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DIGITALIZACIJA GOVORNEGA
SIGNALA
Vzorčenje: diskretizacija signala po časovni osi
f(t) f(nT)
 Kvantizacija: diskretizacija signala po
amplitudi f(t)  f*(t) , f*(t)nq,
kvantizacijski šum q(t) = f(t) - f*(t)


FREKVENCA VZORČENJA




Po Shannon-ovem teoremu mora biti frekvenca vzorčenja
dvakrat večja od najvišje vsebovane frekvence v signalu.
Z dodatnim višanjem frekvence vzorčenja zmanjšamo vpliv
kvatizacijskega šuma na spekter vzorčenega signala.
frekvenčni razpon

frekvenca
vzorčenja

telefon

100 Hz - 3.6 kHz 8 kHz

kvalitetne audio snemalne naprave

100 Hz - 8 kHz

16 kHz
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KVANTIZACIJA
Potrebno število kvantizacijskih nivojev
Govor ni stacionaren naključni signal. Število nivojev je potrebno
izbrati tako, da zadovoljivo kvantiziramo najtišje dele govora.

N število kvantizacijskih nivojev, N = 2q
q število bitov kvantizatorja
število bitov kvantizatorja
linearna kvantizacija

nelinearna kvantizacija

12 - 16

8

LASTNOSTI GOVORNEGA SIGNALA, KI
JIH UPOŠTEVAMO PRI OBDELAVI








uho ni fazno občutljivo,
fiziološko je sprejem zvoka pri ljudeh izveden v
frekvenčnem prostoru,
človek lahko zazna spremebe v signalu v času
5 - 20 msec,

sposobnost zaznavanja razlik v signalu se s
frekvenco spreminja,
minimalen čas za opredelitev signala je 50 - 200
msec.
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NAJPOMEMBNEJŠI POSTOPKI
OBDELAVE GOVORNEGA SIGNALA
1.

2.
3.
4.

močnostni spekter, zaporedje pasovnih filtrov
in izvedeni postopki,
linearno napovedovanje in izvedeni postopki,
vektorska kvantizacija,
auditorni model.

DOLOČANJE KRATKOČASOVNEGA
MOČNOSTNEGA SPEKTRA SIGNALA
•

Določanje močnostnega spektra na omejenem časovnem intervalu

•
•
•

Širina izsekov (10 - 30 msec, vrednost odvisna od frek. vzorčenja),
Prekrivanje izsekov (običajno 50% širine okna, lahko tudi manj),
Uporaba DFT (FFT).
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DOLOČANJE KRATKOČASOVNEGA

MOČNOSTNEGA

SPEKTRA SIGNALA

OKNENJE

DOLOČANJE KRATKOČASOVNEGA MOČNOSTNEGA
SPEKTRA SIGNALA

OKNENJE

Funkcija

je enota za konvolucijo.
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KONVOLUCIJA NEPERIODIČNIH SIGNALOV

Lastnosti:
 Simetričnost


Časovni zamik
Frekvenčna predstavitev:



Frekvenčna predstavitev zmnožka



Zveznost



:

Konvolucija je zvezna funkcija, če sta signala iz katerih jo določamo
vsaj odsekoma zvezna.

DOLOČANJE KRATKOČASOVNEGA MOČNOSTNEGA
SPEKTRA SIGNALA

OKNENJE
Spekter okenske funkcije naj bo čim bolj podoben funkciji

Spektra pravokotne okenske funkcije pri širini oken b in 2b
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DOLOČANJE KRATKOČASOVNEGA MOČNOSTNEGA
SPEKTRA SIGNALA

OKNENJE
Hammingovo okno

DOLOČANJE KRATKOČASOVNEGA MOČNOSTNEGA
SPEKTRA SIGNALA

OKNENJE
Ocena spektra
Oknenje govornega signala s pravokotnim in Hammingovim oknom
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VPLIV OKNENJA NA OCENO
MOČNOSTNEGA SPEKTRA

MODEL GOVORA “VIR – FILTER”
periodično vzbujanje δT(t)
zveneč govor

u(t
)

h(t)

y(t)

govorni trakt
beli šum
nezveneč govor

govor

časovno spremenljiv
linearen sistem
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KEPSTRUM C(T)

KEPSTRUM

0

Od h(t) odvisen del kepstra

Perioda vzbujanja

(a) časovni signal, (b) logaritem močnostnega spektra, (c) kepstrum
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ZAPOREDJE PASOVNIH FILTROV
• Največkrat se uporablja nelinearna “MEL” ali “Bark”
razporeditev središčnih frekvenc
• Število filtrov : 16 – 64 (običajno 32)

ZAPOREDJE PASOVNIH FILTROV
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MELODIČNI (MEL) KEPSTRUM
Močnostni spekter izseka govornega signala Фgg(ω)

Uporaba DFT (FFT)

interval vzorčenja
število vzorcev v okviru (oknu)

T
N

MELODIČNI (MEL) KEPSTRUM
Določitev logaritmov izhodnih moči pasovnih filtrov LNPj

nspj

število komponent v j-tem frekvenčnem področju

nf

število pasovnih filtrov (16 - 64)

Določitev MEL (melodičnega) kepstruma MECi
Kosinusna transformacija

Nc število kepstralnih kooeficientov
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MELODIČNI (MEL) KEPSTRUM
Prvič definiran in uporabljen v 70-letih pri sintezi
govora (Pols)
 Za razpoznavanje govora prvič uporabljen v 80letih (Davis in Mermelstein)
 Standardna in še danes največkrat uporabljena
parametrizacija pri razpoznavanju govora


LPC - MODELIRANJE GOVORA Z LINEARNIM
NAPOVEDOVANJEM
L(inear) P(redictive) C(oding)
Postopek prvotno uporabljen pri kodiranju govora

s(t) govorni signal
s(nT) vzorčen govorni signal, krajše s(n)
Predpostavimo, da je na dovolj kratkem časovnem intervalu (izseku) pri
konstantnih vrednostih prarametrov ai, velja

s(n) ≈ a1 s(n -1) + a2 s(n -2) + ... ap s(n -p)
Parametre ai imenujemo koeficiente LPC
Določimo jih tako, da minimiziramo vrednost srednje kvadratne napake e(n)

e(n) = s(n) – (a1 s(n -1) + a2 s(n -2) + ... ap s(n -p))

38

LPC - MODELIRANJE GOVORA Z LINEARNIM
NAPOVEDOVANJEM
Predpostavimo, da govor predstavimo z modelom “Vir – Filter”,
kjer z u(n) označimo vzbujanje

Izvedemo preslikavo Z

DOLOČANJE LPC KOEFICIENTOV
AVTOKORELACIJSKA METODA

Označimo
sn(m) = s(n+m)
rn(i-k) avtokorelacijska funkcija za τ = i-k

Linearen sistem enačb (Toeplitz-ova matrika).
Reševanje z učinkovitim “Durbinovim postopkom”
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UPORABA LPC PRI DOLOČANJU PREVAJALNE
FUNKCIJE GOVORNEGA TRAKTA

Uporabimo DFT

8 ≤ p ≤ 14 , N = 256, 512

UPORABA LPC PRI DOLOČANJU PREVAJALNE
FUNKCIJE GOVORNEGA TRAKTA
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LPC KEPSTRUM
Iz koeficientov LPC je možno z rekurzijo določiti kepstralne koeficiente
cm (LPC kepstrum).

DRUGE PARAMETRIZACIJE


Koeficienti PLP (Perceptual Linear Prediction, 1995)
upoštevanje človekovih slušnih zaznavnih karakteristik
(oblika in število pasovnih filtrov, predpoudarjanje, upoštevanje
odvisnosti glasnosti od frekvenčnega območja )

 RPLP (Revised PLP 2005)

(kombinacija pozitivnih karakteristik MELC in PLP, večanje števila
pasovnih filtrov, ... )
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DINAMIČNI PARAMETRI GOVORNEGA SIGNALA
Soodvisnost govornega signala od njegove preteklosti in prihodnosti je
smiselno dodatno modelirati v parametrizaciji signala.


Nakazovanje trenda spreminjanja signala z diferencami



Združevanje parametrov sosednjih izsekov signala v nov vektor
parametrov

REZULTATI RAZPOZNAVANJA Z
UPOŠTEVANJEM DINAMIČNIH PARAMETROV
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MANJŠANJE DIMENZIJE VEKTORJA
PARAMETROV (ZNAČILK)
x = (x1, x2, ..., xn) → y = (y1, y2, ..., ym)

m << n
 Izbiranje

značilk
 Linearna transformacija značilk
y=Tx

Določanje matrike T:
 Karhunen – Loevejeva trasformacija (KL)
 Diskriminantna analiza (LDA)
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4

Razpoznavanje govora

Kratka vsebina poglavja:
• Vrste razpoznavanja
– Besedilo (ločeno izgovorjene besede, glasovi, tekoč govor)
– Govorec (verifikacija/razpoznavanje identitete, ugotavljanje čustvenega stanja,
psihofizičnih karakteristik, . )
Tehnologija razpoznavanja
– DTW
– HMM
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RAZPOZNAVANJE VZORCEV

neznan
vzorec

Vzorčenje,
kvantizacija

Določanje
značilk

Razvrščanje

niz
razpoznanih
enot

Modeli enot
razpoznavanja,
Sintaksa vzorcev

Literatura:
N. Pavešić: Razpoznavanje vzorcev, III. Izdaja, Založba FE in FRI, 2012
L. Rabiner, B-H Juang: Fundamentals of Speech Recognition, Prantice Hall, 1993

PRILEGANJE Z UKRIVLJANJEM
ČASOVNE OSI
S tem postopkom (PUČ, angl. Dynamic Time Warping DTW)
ugotavljamo podobnost med neznanim govornim vzorcem in shranjenim
prototipom. Postopek je primeren predvsem za razpoznavanje krajših
zvočnih posnetkov (ločeno izgovorjene besede)

_ m

a

m

a

_
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OSNOVE
Za vsak zvočni posnetek določimo niz vektorjev značilk (npr. MEL
kepstralne parametre) na časovnih izsekih s stalnim časovnim
razmakom.



Vzemimo, da sta vzorec F in prototip H, ki ju bomo prilegali, niza
števil ali vektorjev (vrednosti odtipkov ali značilk signala):
F = f1, f2, f3, f4, f5, …, fi, …, fP

H = h1, h2, h3, h4, h5, …, hj,


…, hR

Preslikava W prve časovne osi na drugo:

V vsakem koraku k določa par indeksov, ki ju prilegamo

PREDSTAVITEV Z GRAFOM STANJ

Premici ponazarjata prileganje
člena f(5) s členom h(4).)
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CENA PRIMERJAVE


Vsakem členu niza W pripišemo ceno

,

ki odseva razdaljo med členoma para w(k).


Če so vrednosti fi in hj skalarji potem je lahko:



V primeru vektorjev pa bolj splošno

ali kakšna druga mera za razdaljo.

Niz W, ki določa prileganje bo najbolj učinkovit, če bo skupna
cena preslikave C(W) najmanjša

OMEJITVE
Iskanje najboljšega niza W med vsemi možnimi nizi W lahko
omejimo z upoštevanjem naslednjih pogojev:


W mora monotono naraščati:



W mora povezati končni točki nizov F in H:



naklon naraščanja W je omejen, navadno tako, da velja:



S tem smo omejili število predhodnikov točke w(k) = (i(k), j(k)) na tri točke:
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OMEJITVE


Največje odstopanje W od premice je omejeno; najbolj
pogosto z notranjostjo paralelograma



Omejevanje niza (funkcije) W s paralelogramom je možno le tedaj,
če je P ≈ R.

DINAMIČNO PROGRAMIRANJE
Funkcijo W, ki določa, kateri člen niza F (vzorec) bomo prilegali s
katerim členom niza H (prototip), določimo z dinamičnim
programiranjem tako, da poiščemo najcenejšo pot med vozlišči mreže
(1, 1) in (P,R).
Osnovni princip, ki ga upoštevamo pri dinamičnem programiranju:




Začetne delne poti v optimalnem grafu poti v povezav med stanji
so tudi same optimalne.
Z upoštevanjem prve, tretje in četrte omejitve funkcije W iskanje
najcenejše poti še pospešimo, ker zmanjšamo število možnih
povezav v grafu.
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POSTOPEK



Ceno prileganja navadno še normiramo s skupnim številom členov
v nizih P+R

PRIMER


Primer

Za spodaj podano matriko stanj in cen primerjav med
komponentami niza ix in iy poišči optimalno pot med stanji in določi
minimalno ceno prileganja.
Dovoljeni so naslednji prehodi med stanji:
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RAZPOZNAVANJE
Postopek razpoznavanja poteka tako, da parametriziran
neznan zvočni posnetek primerjamo s prototipnimi
posnetki za posamezne besede.
Rezultat razpoznavanja je tista beseda katere prototipni
posnetek se najbolj ujema z neznanim vzorcem.






Postopek je primeren za razpoznavanje ne prevelikega
števila ločeno izgovorjenih besed (< 100).
Za posamezno besedo lahko vzamemo tudi več prototipov
(posnetkov).
Kritično za zanesljivo delovanje razpoznavanja je pravilno
določanje začetka in konca besede (prekratek ali predolg
izrez).

PRIKRITI MARKOVOVI MODELI (PMM) OSNOVNI POJMI
PMM (angl. HMM Hidden Markov Models) predstavimo kot naključni
avtomat s končno množico stanj
S = {S1, S2, … , SN }
in povezavami med stanji.





Avtomat prehaja iz enega stanja v drugo naključno. (naključen)
Avtomat v vsakem stanju naključno oddaja simbole. Za opazovalca
sistema, ki ga opišemo s PMM so vidni le simboli in ne stanja v
katerih avtomat simbole oddaja. (prikrit)
Verjetnost, da se avtomat ob izbranem časovnem trenutku t nahaja
v določenem stanju qt je odvisna le od predhodnega stanja qt-1.
(Markovov)

aij = P(qt+1 = Sj| qt = Si )

prehodna (pogojna) verjetnost,

A matrika prehodnih verjetnosti
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MODELIRANJE GOVORA S PMM
a11

a22
a12

S1

S2
a21

PMM so primerni predvsem za modeliranje nestacionarnih
naključnih procesov.
Proces predstavimo kot zaporedje stanj v katerih se proces
obnaša stacionarno.
Tipičen primer takega procesa je govor. Stanja PMM tu prestavljajo
odseki stacionarnosti govornega signala.

Opazovalec lahko sledi le oddanim simbolom govornega signala
(značilkam) ne pa stanjem v modelu, ki označujejo izbrane govorne
enote (foneme, alofone, zloge, besede, … ).

DISKRETNI PMM
PMM v T časovnih trenutkih odda niz simbolov x .

Diskretni PMM


x = x1, x2, …, xt, …, xT

Simboli, ki jih model oddaja so znaki iz končnega slovarja V

V = {v1, v2, …, vR }




Slovar znakov je isti za vsa stanja. Verjetnostno porazdelitev
znakov podamo z matriko B.
Elementi matrike bj(vk) so verjetnosti, da je v stanju Sj prišlo do
oddaje danega znaka vk .

bj(vk ) = P(vk v trenutku t | qt = Sj )


Množico znakov določimo v postopku učenja s postopki “trde”
vektorske kvantizacije.
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VEKTORSKA KVANTIZACIJA


Vektorsko kvantizacijo imenujemo postopek, ki v n-razsežnem
vektorskem prostoru podmnožici vseh možnih vrednosti vektorjev
značilk priredi končno število točk, tako da s tem dosežemo čim
manjše povprečno odstopanje.
Primera takih postopkov sta:



postopek Baum Welch,
postopek k-tih povprečij (angl. k-means)

Število kvantizacijskih simbolov mora
biti večje od števila enot, ki jih
razpoznavamo.
Število glasov: 30 – 50
Število kvantizacijskih simbolov: 64, 128, ...

Preveliko število kvantizacijskih
simbolov lahko povzroči težave pri
ocenjevanju verjetnosti izhodnih
simbolov.

x2

v9
v6

v1

v7
v4

v8
v5

v2

v3

x1

DISKRETNI PMM

PMM z dvema stanjema S1 in S2. V vsakem stanju model
odda znak v1, v2 ali v3 .
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ZVEZNI IN POL-ZVEZNI PMM




Verjetnostne porazdelitve izhodnih simbolov lahko modeliramo
tudi bolj natančno, če privzamemo da izhodni simbol lahko
predstavimo s poljubnimi realnimi vrednostmi (zvezno).
V tem primeru govorimo o zveznih ali pol-zveznih PMM.

Uspešnost modeliranja


V primeru zveznih PMM potrebujemo tudi zelo obsežno množico
vadbenih vzorcev, za učenje modelov (predvsem ocenjevanje
parametrov verjetnostnih porazdelitev).



Manj zahteven je postopek učenja pri pol-zveznih PMM in



najmanj pri diskretnih PMM.

STRUKTURE PMM
Ergodična


Najbolj splošna struktura PMM.



V modelu so možni prehodi vsakega stanja v vsako stanje.



Matrika prehodnih verjetnosti A ima le neničelne elemente.

S4
S3

S1
S2
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STRUKTURE PMM
Levo-desna


V modelu so možni le prehodi, ko indeks stanj s časom narašča oziroma
ostaja enak.
V takem modelu so vsi spodnje diagonalni elemnti matrike A enaki nič, zadnji
desni element v matriki pa je enak 1. Zadnje stanje imenujemo tudi končno
stanje. Običajno v levo-desnem modelu omejimo tudi število stanj, ki jih med
udejanjem modela v modelu lahko preskočimo.



Linearen PMM: Ni dovoljenih
preskokov





Bakisov PMM: Dovoljen le en
preskok stanja

Modelirarnje govora

S

S

S

S

1

2

3

4

S

S

S

S

1

2

3

4

Za modeliranje delov govornega signala (fonem, alofon, beseda)
uporabljamo levo-desno strukturo PMM in s tem ponazarjamo
pojavljanje delov govornega signala kot časovno zaporedje s svojo
preteklostjo in prihodnostjo.

RAZVRŠČANJE VZORCEV Z UPORABO PMM


Vsak razred iz učne množice vzorcev UM modeliramo z enim PMM
λ.
Dobimo λ1, λ2, …, λM modelov.
M število razredov vzorcev.
L število stanj v modelu
T dolžina niza oddanih simbolov (lahko interpretiramo tudi kot čas)



Možna sta dva načina razvrščanja:
1.

Določanje P(x | λ) verjetnosti izbranega modela λ PMM za določen niz
izhodnih simbolov
Pri velikih L in T uporabimo rekurzivni postopek.

2.

Iskanje P λQopt najbolj verjetnega zaporedja stanj v PMM λ za določen
niz izhodnih simbolov.
Uporabimo Viterbijev postopek, ki sloni na dinamičnem programiranju.
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RAZVRŠČANJE VZORCEV Z UPORABO PMM


Poiščemo največjo verjetnost in niz x razvrstimo
v razred Cl
1.

2.

x  Cl , če

l = arg Max { P(x | λi) }

x  Cl , če

l = arg Max { PλiQopt }

i = 1, …, M

i = 1, …, M

UČENJE PMM
Iterativna postopka Bauma in Welcha ali
Viterbijev postopek z učenjem iz primerov.
Postopka sta konvergentna vendar lahko
konvergirata k lokalnem maksimumu.
 Pri modeliranju levo-desnih PMM (govorni
signal) potrebujemo za učenje le vzorce in njihovo
transkripcijo.


Transkripcija: zaporedni seznam indeksov (imen)
razredov vzorcev kot nastopajo v vzorcih za učenje.
 Segmentiran vzorec za učenje ni potreben. Segmentacija
je stranski rezultat postopka učenja, do katere pridemo
s tako imenovanim postopkom “vsiljenega prileganja”.
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RAZPOZNAVANJE GOVORA Z UPORABO PMM


S PMM običajno modeliramo besede ali pa
"manjše" fonetične enote, največkrat alofone.


PMM besed običajno modeliramo v primeru
razpoznavalnika ločeno izgovorjenih ali vezano
izgovorjenih besed in pri manjšem slovarju možnih
besed (manj kot 100).
 V tem primeru za vse besede izberemo enako število
stanj, ali pa število stanj priredimo številu glasov,
zlogov v besedi (npr. število samoglasnikov).



Pri obsežnejšem slovarju besed (1000 - 60 000)
s PMM modeliramo alofonom podobne enote
govora in iz njih modeliramo večje enote (zloge,
besede).

RAZPOZNAVANJE GOVORA Z UPORABO PMM






Odvisno od velikosti učne zbirke govornih posnetkov, se odločimo
za število teh enot. Najmanjše potrebno število so vsi fonemi
nekega jezika (za slovenščino 29). Zaradi različnih izgovorjav
fonema glede na predhodni in sledeči glas je to običajno premalo.
Na podlagi fonološkega znanja o jeziku lahko dodamo med enote še
izgovorjevalne različice alofone. Fonetični kontekst pa natančneje
poudarimo z uvedbo n-fonskih enot.
Pri razpoznavanju se največ uporabljajo trifoni. Trifon predstavlja
govorno enoto, ki je določena s fonemom in njegovim levim in
desnim kontekstom.
Primer
 beseda: levo
 trifonska transkripcija: _- l + e, l-e+v, e-v+O, v-O+_



Število enot v tem primeru močno naraste
N3 = Ng!/(Ng - 3)!, Ng = 29, N3  57 000


Navadno ni treba upoštevati prav vseh (za slovenščino dovolj med
7000 in 10 000).
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PMM ZA ALOFONSKO ENOTO

S1

S2

S3

Običajen PMM za alofonsko enoto govora:
Prvo in zadnjo stanje modelirata bolj prehodne dele v govornem
signalu,
 srednje stanje pa centralni bolj stacionaren del.


PMM ZA BESDO IZ ALOFONSKIH ENOT

l

e

v

O

PMM besede b "levo" z alofonskimi enotami
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POVEZAVE PMM PRI RAZPOZNAVANJU
BESED
b1
b2
b3

bN
tiho
b2 PMM besede 2

ODPRTA VPRAŠANJA PRI GRADNJI
PMM ZA RAZPOZNAVANJE GOVORA








Izbira osnovnih enot (besede, monofoni, bifoni, trifoni,
difoni, polifoni, … )
Število stanj za osnovno enoto
Načini povezav med stanji
Izbira načina modeliranja verjetnostne porazdelitve
izhodnih simbolov
Število Rj parametričnih predstavitev na stanje
Modeliranje neslovarskih besed (AOW)
Modeliranje nebesednih enot (vzdih, cmok, stok, smeh,
zvoki iz ozadja, … )
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PREDNOSTI IN SLABOSTI UPORABE PMM


Prednosti








S stanji modela predstavimo glasove oziroma njihove
komponente (začetni, stacionarni in zaključni del glasu). S
sestavljanjem modelov glasov v verige pa lahko modeliramo
zloge, besede, stavke ... .
Modeliranje govora s PMM dopušča definicijo in izbiro
kontekstno odvisnih modelov osnovnih enot in modeliranje
različnih izgovorjav besed
PMM govora omogoča dokaj natančno samooznačevanje
govornih posnetkov, ki jih potrebujemo za določanje
parametrov modelov.

Slabosti


PMM modeli ne omogočajo enostavnega modeliranja časovne
dimenzije govornih dogodkov (časi trajanja različnih
fonemov, zlogov, besed, ...).




Če PMM tako razširimo, postanejo taki modeli računsko
prezahtevni (bistveno povečanje števila potrebnih numeričnih
operacij).

Za modeliranje govora s kompleksnimi PMM potrebujemo v
postopku učenja zelo obsežne baze govornih posnetkov.

ORODJA ZA SIMULACIJO PMM NA
GOVORNEM SIGNALU


Programski paket HTK (Hidden Markov modeling ToolKit)
 Prosto dostopna koda.
 Avtorji: S. Young, J. Odell, D. Ollason, V. Vatchev in P.
Woodland. The HTK Book. Cambridge University,
Entropic Cambridge Research Laboratory Ltd. 2000.
http://htk.eng.cam.ac.uk/



The CMU Sphinx Group Open Source Speech Recognition
Engines




Univerza Carnegie Mellon
http://cmusphinx.sourceforge.net/html/cmusphinx.php

IASR


Institut ISIP pridružen v CAVS, Mississippi State

University
http://www.isip.msstate.edu/projects/speech/index.html
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5

Sinteza govora

Kratka vsebina poglavja:
• Zgradba sistema Tehnologija tvorjenja akustičnega signala
– Difonska sinteza - TD PSOLA
– Korpusna sinteza
– HMM sinteza
Vrednotenje delovanja sintetizatorjev
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VRSTE SINTEZE GOVORA
o lepljenje večjih govornih enot (govorno gradivo
posneto vnaprej v celoti)
o sinteza govora na podlagi vhodnega besedila:
text-to-speech synthesis

o pretvarjanje konceptov v govor

ZGRADBA SISTEMA

slovensko besedilo

predobdelava besedila
GFP pravila, slovar

graf. fonetična pretvorba

intrinzično, ekstrinzično

modeliranje trajanja

tonemski naglas,intonacija

modeliranje F0

1027 difonov

Tvorjenje akustičnega signala

slovenski govor
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PREDOBDELAVA BESEDILA IN GRAFEMSKO
FONETIČNA PRETVORBA

ASCII besedilo

odstranjevanje posebnih simbolov

predobdelava
besedila

{,(,-,",...,$

ugotavljanje skladenjske, neskladenjske rabe ločil

slovar
izgovorjav
grafem v glas
pravila za določanje
naglasnega mesta

določanje
naglasnega mesta

pravila za
izgovorjavo

grafemsko
fonetični prepis

slovenščina: prosto naglasnošmesto
pravila za napovedovanje naglasnega mesta

produkcijska pravila za grafemsko
fonetično pretvorbo

zaporedje ločil in besed,
zapisanih v SAMPA
fonetičnem zapisu

SLOVAR POGOSTIH BESED
Zbirka besedil
Število
Word
number
besed
152.212
162.396
26.916
264.736
150.194
65.860
822.314

16.000 najbolj pogostih besed
88.5% besed vhodnega besedila

word number

Sveto pismo
Mikeln, Veliki Voz
Cankar, Moje
` življenje
Slovenec, izbor člankov
Moj Mikro, izbor člankov
Jurčič, Deseti brat
skupaj

80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
4 1420 242934 3944 4954 5964 697479 8489 9499

SAMPA prepis - ročni popravki
Slovar kolokacij
Slovar števil
Slovar besed tujega izvora
Slovear akronimov
Slovar lastnih imen
Slovar ostalih besed
Skupaj

Število
word
number
besed
17
234
304
92
929
15.470
16.215

Kumulativa verjetnost [%]

Število najbolj pogostih besed
In njihova kumulativna verjetnost
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SLOVAR IZGOVORJAV BESED

grafemski
zapis

zlogovani
zapis

grafemski
zapis

pesmi
*pe:s.mi
zmerom
*zme:.rOm
festival fEs.ti.*va:l
postelji *po:s.tEl.ji
dejala
dE.*ja:.la
vpra{ala *Wpra:.Sa.la
gleda
*gle:.da
dirki
*di:r.ki
hipu
*hi:.pu
~util
*tSu:.tiw
knjigo
*knji:.gO
pesem
*pe:.s@m
posameznih pO.*sa:.mEz.nih
obenem
O.*bE:.n@m
pogleda pOg.*le:.da
lice *li:.tsE
podobo
pO.*do:.bO
dodano
dO.*da:.nO

zlogovani
zapis

bele
*be:.lE
lica
*li:.tsa
razvoja raz.*vO:.ja
lepe
*le:.pE
sli{ati *sli:.Sa.ti
pozabil pO.*za:.biw
visoke
vi.*sO:.kE
stro{ke *stro:S.kE
........
{portih *Spo:r.tih
{tedilnikom StE.*di:l.ni.kOm
{tevilno StE.*vi:l.nO
{torijo StO.*ri:.jO
{umele
Su.*me:.lE
{vedskih *Sve:ts.kih
~ajni
*tSa:j.ni
~akalnici
tSa.*ka:l.ni.tsi
~arobno tSa.*rO:b.nO

Število naglasov na določenem zlogu v besedah z
različnim številom zlogov

1

2 zložna
3 zložna

0,8

6 zložna

0,6

5 zložna

0,4

4 zložna

0,2

4 zložna
5 zložna
6 zložna

3 zložna

6. zlog

5. zlog

4.zlog

2 zložna

3. zlog

2. zlog

1. zlog

0
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ZGRADBA SISTEMA

slovensko besedilo

predobdelava besedila

GFP pravila, slovar

graf. fonetična pretvorba

intrinzično, ekstrinzično

modeliranje trajanja

tonemski naglas,intonacija

modeliranje F0

1027 difonov

združevanje difonov
slovenski govor

MERITVE PROZODIČNIH PARAMETROV
Merjenje inherentnega trajanja in
inherentne osnovne frekvence glasov:
zbirka logatomov:
V:CV, CV’CV:CV,

Merjenje trajanja glasov in tempa
artikulacije pri treh hitrostih govora:

CV’CV:C, CV’CVC

del baze GOPOLIS
hiter govor: 5 min 45 s
počasen govor: 12 min 55 s
normalen govor: 7 min 32 s

Merjenje potekov
stavčne intonacije:
brani članki iz dnevnega časopisja
(60 stavkov)

moški
govorec

Segmentacija govornega signala:
samodejna segmentacija: ISADORA
ročno popravljanje avtomatskih oznak
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SPREMEMBE TRAJANJA GLASOV
Sprememba hitrosti govora:
zakonitosti v spremembah trajanja
- glasov
- glasovnih komponent
(zlitniki, zaporniki)

Na trajanje glasu vpliva:

- glasovnih skupin

naglašenost/nenaglašenost zloga
položaj zloga v taktu

Meritve in postopki analize:

odprtost/zaprtost zloga

isto besedilo, izgovorjeno
s tremi različnimi hitrostmi

struktura zloga

analiza parov:

hitrost govora

- normiranje trajanja glasu na
trajanje pri normalno hitrem govoru
- povprečna vrednost in variance razlik
med trajanji istoležnih parov

trajanje glasov ob
različnih hitrostih govora

TRAJANJE GLASOV
short vowels

700

long vowels
plosive bursts
600

plosive closures
plosives

short vowels

affricate bursts

number of occurences

500

affricate closures
affricates
fricatives and sonorants

400

300

plosive bursts

plosives
plosive closures

200

long
vowels

100

affricate closures
0
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

normalised duration difference

Pair-wise analysis: normal rate - slow rate. Normalised mean duration
difference for pairs of phone realisations in the phoneme group context.
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TRAJANJE ZLOGOV
Trajanje zlogov se spriminja v odvisnosti od števila zlogov v besedi
in glede na položaj besede glede na premor.
isolated words

10

words after a pause

articulation rate [syllable/s]

9

words between pauses
words before a pause

8
7
6
5
4
3
1

2

3

4

5

6

7

8

number of syllables

Articulation rate in number of syllables per second is shown
for different word positions within a phrase.

NASTAVLJANJE PROZODIJE
– predpriprava

• zlogovanje
• oblikovanje taktov
• določanje tonemskega naglasa
– modeliranje besednega naglasa

• osnovna frekvenca fonemov
• trajanje fonemov
– nastavljanje stavčne intonacije

• frekvenčno ogrodje povedi
• trajanje premorov med besedami
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DOLOČANJE TRAJANJA
 Intrinzično
(inherentno trajanje – trajanje govorne enote, ki jo ima
govorec v svojem spominu)







phone identity, phone type: C or V
syllable type: open or closed
tonic, pretonic, posttonic
position within the word: initial, medium, final
phonetic context: CC, VCV

 Ekstrinzično
(trajanje govorne enote, ki ga govorec prilagodi glede
na kontekst sosednjih besed in hitrosti govora)






number of syllables
word position: phrase initial, medium, final
requested speaking rate: from slow to normal and fast
syllable position in a word: initial, medium, final

TRAJANJE PREMOROV
trajanje premora [ms]
po slovenski zmerno
slovnici
hiter govor
?
800 do 860
860
.
700
700
!
580 do 640
640
:
580 do 640
640
;
580 do 640
640
...
580 do 640
900
420
350
,
420
350
pred pred veznikom <zato>
270 do 350
250
pred veznikoma <in>, <ter>
30 do 70
100
180 do 240
240
pred ostalimi deli priredja
180 do 240
190
pred podrednim stavkom
konec paragrafa
1400
mesto členitve

počasen
hiter govor
govor
1032
258
840
210
768
192
768
192
768
192
950
300
420
105
420
110
300
70
130
50
310
100
220
90
1600
700
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NASTAVLJANJE F0 - TONEMSKO
nastavljanje
tonemskega naglasa

nastavljanje začetnih vrednosti
nastavljanje skoka
omejitev skokov
interpolacija
razgibavanje osnovnih frekvenc

inherentna osnovna frekvenca
položaj zloga: začetni, končni, sredinski
struktura zloga: odprt, zaprt
naglašenost zloga: naglašen,
prednaglasni, ponaglasni
značilni vzorci osnovne frekvence:
bariton akut
oksiton akut
dvozložni bariton cirkumfleks
trozložni bariton cirkumfleks
Univerza v Ljubljani - Laboratorij za umetno zaznavanje
oksiton
cirkumfleks

naglašeni zlog ponaglasni zlog

naglašeni zlog

ponagl. zlog

F

eas
cirkumfleks

akut

NASTAVLJANJE STAVČNE INTONACIJE

vzklična intonacija

nekončana intonacija

vprašalna intonacija

pripovedna intonacija
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ZGRADBA SISTEMA

slovensko besedilo

predobdelava besedila

GFP pravila, slovar

graf. fonetična pretvorba

intrinzično, ekstrinzično

modeliranje trajanja

tonemski
naglas,intonacija

modeliranje F0

akustične predstavitve

tvorjenje akustičnega signala

slovenski govor

POSTOPKI ZA SINTEZO GOVORNEGA
SIGNALA





artikulatorni sintetizatorji govora,
formantni sintetizatorji govora in
sintetizatorji govora, ki temeljijo na združevanju
osnovnih enot.
sintetizatorji govora, ki temeljijo na statističnih
akustičnih predstavitvah govora
Artikulatorni sintetizatorji govora so fizični modeli, ki so
zasnovani na podlagi natančnega opisa fiziologije in akustike
govornega trakta. So najstarejši sintetizatorji govora.
Pri formantni sintezi govora predpostavljamo, da je prenosna
funkcija govornega trakta zadovoljivo opisana s formantnimi
frekvencami in formantnimi amplitudami. Sinteza govornega
signala temelji na umetni rekonstrukciji formantnih značilnosti.
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ZDRUŽEVANJE OSNOVNIH ENOT
Ti postopki sinteze govora temeljijo na obdelavi govornega signala
osnovnih enot, ki so vzete iz vnaprej posnetega naravnega govora.
Zbirka osnovnih enot mora biti sestavljena tako, da odraža fonološke
značilnosti danega jezika. Tako je na primer opis glasov zajet v difonih,
ki predstavljajo prehode med glasovi.
Sintetizator govora ob združevanju govornih enot uporablja postopke
obdelave signalov, da zgladi spektralne nezveznosti, ki nastanejo na
zlepkih, in hkrati nastavi zahtevane prozodične parametre.
Postopki:
 večpulzno linearno napovedovanje LPC;
 obdelovanje signalov, sinhrono z osnovno periodo: PSOLA in WSOLA;
 kombinacija harmonskih in šumnih modelov: postopek HNS in postopek
MBR-PSOLA .

ZDRUŽEVANJE DIFONOV
Difon je del sklopa dveh glasov, in sicer kot sklop med
drugim delom prvega glasu in prvim delom drugega
glasu.


na vhodu podatki o
fonemih
 želenih vrednostih
trajanja
 želenih osnovnih
frekvencah
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DIFONSKA BAZA
•16 kHz, 16 bitov / vzorec
•1027 logatomov
•samodejna/ročna segmentacija

logatom
inacuš

autom atic
la belling

m anua l
la be lling

TD-PSOLA
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TD-PSOLA
(PITCH-SYNCHRNOUS OVERLAP ADD – 1990)






Razgradnja izvornega govornega signala, sinhrono z
osnovno frekvenco: sprva izvorni govorni signal difonov
razdelimo na množico prekrivajočih se kratkočasovnih
signalov, ki jih dobimo z oknenjem izvornega signala
(Hammingovo okno, 2 periodi);
Spremembe na vmesni predstavitvi signala, sinhrono z
osnovno frekvenco;
Sinteza novega signala iz vmesnih predstavitev signala,
sinhrono z osnovno frekvenco.

Zmanjšanje trajanja

Povečevanje osnovne frekvence

Povečanje trajanja

Zmanjšanje osnovne frekvence
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SINTEZA Z UPORABO HMM
STRUKTURA SISTEMA

TVORJENJE SIGNALA Z MODELOM
VIR - FILTER
ojačanje
(glasnost)

koeficienti
filtra

pulzni
generator
(zveneč govor)

filter
generator
šuma

(govorni trakt)

govorni
signal

(nezveneč govor)

Preklop med:
• generatorjem kvazi periodičnih impulzov (zveneč govor)
• generatorjem šuma (nezveneč govor)
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SINTEZA Z UPORABO HMM
UPORABA POSTOPKOV S PODROČJA
RAZPOZNAVANJA GOVORA


Samodejna segmentacija govorne zbirke
Uporaba „vsiljenega prileganja“



Vpeljava „dinamičnih značilk“
Uporaba parametričnih podatkov sosednih izsekov



Izbira akustičnih enot
Uporaba kontekstno odvisnih govornih enot (trifoni)



Adaptacija sistema na:
novega govorca
 čustveno razpoloženje govorca
 način govora
 akustično ozadje
Postopki MAP (Maximum A Posteriori) in
MLLR (Maximum Likelihood Linear Regression)


OCENJEVANJE DELOVANJA SISTEMOV
ZA SINTEZO GOVORA

o TTS system
– ITU-T Recommendations
– 21 evaluators

o acceptability of the synth. speech for the application
o naturalness of pronunciation
o subjective impressions of the synth. speech
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NAČRT PREIZKUSA
o
o
o
o

laboratory conditions
2 sessions, preliminary training session
various evaluators
questionnaire

Koda poslušalca
IME IN PRIIMEK
 ženski

 moški

IZOBRAZBA

 srednja

 višja

MOREBITNE SLUŠNE MOTNJE

 da

 ne

STE ŽE KDAJ PREJ SLIŠALI TA SINTETIZATOR

 da

 ne

SPOL
STAROST
NARODNOST
MATERIN JEZIK

 visoka

SPREJEMLJIVOST
o ITU-T Recommendation P.85
(a method for subjective performance assessment of speech voice output
devices)

o application domain - automatic information retrieval
(COP-94 SQEL Spoken Queries in European Languages)

o message templates
CARRIER, flight number FLIGHT_NO, arriving from
DEP_LOC, is about to land at ARR_LOC at ARR_TIME.
Adria Airways, flight number JP743, arriving from
Frankfurt, is about to land in Ljubljana at 13:30.
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SPREJEMLJIVOST
100,0%

99,0%

correct answers

100%
83,8%

96,7%
80,0%

80%

1-CARRIER
2-FLIGHT_NO
3-DEP_LOC
4-ARR_LOC
5-ARR_TIME

60%
40%
20%
0%

1

2

3

4

5

Do you think this TTS system could be used in a automatic
information dialog system for airline timetable retrieval?
YES

NO 33,3 %
YES 66,7 %
da

NO

Comments:

NARAVNOST
o ITU-T Recommendation P.81
(Telephone quality subjective transmission tests - Modulated noise
reference unit)

o voice sources

– corrupted natural speech (SNR 5dB, 10dB, 15dB, 30dB )
– speech synthesiser
o MOS opinion scales
–
–
–
–
–

overall impression
listening effort
comprehension problems
articulation
voice pleasantness

better than natural
speech corrupted
with noise (10dB)

worse than natural
speech corrupted
with noise (5dB)

14% 7%
79%

better than natural speech corrupted
with noise (5dB) and (10dB)

76

6

Dialog

Kratka vsebina poglavja:
• Zgradba sistema in opis posameznih modulov
• Načini vodenja dialoga
• Vrednotenje delovanja

77
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Pregled
 Sistemi za dialog (motivacija, zgradba in primeri)
 Eksperiment “Čarovnik iz Oza”
 Tehnike vodenja dialoga
 Konverzacijska teorija iger
 Vrednotenje sistemov za dialog

6. april 2012

Govorne in slikovne tehnologije
4

Sistemi za dialog

(1)

 Sistem za dialog ali govorni vmesnik imenujemo računalniški sistem, ki uporabniku
omogoča, da z govorom dostopa do določenih aplikacij (zbirka podatkov, upravljanje
naprav, reševanje problemov, ipd.).
 Znanstvena fantastika daje številčen vir takšnih govornih vmesnikov (računalnik HAL;
android Terminator; avto K.I.T.T.; android Sonny iz filma I, Robot).
 Komunikacija s stroji pa predstavlja tudi izziv za raziskovalce na področju umetne
inteligence, ki izvira iz znamenitega članka o testu umetne inteligence (Alan Turing,
1950), imenovanemTuringov test.
6. april 2012
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5

Turingov test
 Sodnik in dva agenta (človek in računalnik) se pogovarjata o poljubno izbrani temi,
na podlagi katere mora sodnik ugotoviti, kateri izmed agentov je človek.
 Osnovna ideja Turingovega testa: vsak računalniški program, ki se ga po njegovem
obnašanju med dialogom da zamenjati za človeka, je “inteligenten”.
 Turingova napoved : leta 2000 bo večina računalnikov sposobna ta test uspešno
prestati. (???)
 Eden izmed prvih računalniških programov, ki je uspešno prestal Turingov test, je
“računalniški terapevt” ELIZA (Weizenbaum, 1966).
http://www-ai.ijs.si/eliza/eliza.html (nima baze znanja)
6. april 2012
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Klepec je program za klepetanje preko spleta v slovenskem jeziku.
“Klepca lahko uporabite za krajšanje prostega časa, kot pomočnika pri izdelavi različnih seminarskih,
diplomskih in magistrskih nalog, doktorskih disertacij, njegovi odgovori in nasveti pa vam lahko
pomagajo tudi pri izhodu iz različnih življenjskih situacij.”

http://klepec.amebis.si (ima bazo znanja)

Watson (IBM) je umetno inteligentni sistem, zmagovalec kviza Yeopardy!
Z izredno sposobnostjo hitrega izvajanja na tisoče že uveljavljenih postopkov za razumevanje naravnega
jezika (gruča 90 strežnikov, ki lahko analizirajo okrog 500 GB podatkov na sekundo) je med kvizom
dostopal do 200 milijonov strani strukturiranih in nestrukturiranih informacij, ki so bile shranjene v
bralno-pisalnem pomnilniku (RAM).

http://www.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhE
6. april 2012
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Sistemi za dialog

(2)

 Uporaba govornih vmesnikov v znanstveni fantastiki pa ne izvira le iz želje, da bi se
stroji obnašali kot ljudje, ampak je globje zasidrana:
• govor je naraven – govoriti se naučimo še preden znamo brati in pisati,
• govor je učinkovit – večina ljudi je sposobnih govoriti 5-krat hitreje kot tipkati in verjetno
celo 10-krat hitreje kot pisati,
• govor je fleksibilen – med komunikacijo se nam ni treba ničesar dotikati in ne opazovati.

 Prihodnost govornih vmesnikov temelji na potrebi po uporabi govora, ko so roke ali oči
kako drugače zaposlene, ter kot pomoč invalidnim osebam.
6. april 2012
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Zgradba sistemov za dialog
 Sistem za dialog je ponavadi modularno zgrajen. Zakaj tako?
Modul za sintezo

Modul za tvorjenje odzivov
Modul za
vodenje dialoga

Modul za
razumevanje
naravnega jezika
Modul za razpoznavanje govora
6. april 2012
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Primeri sistemov za dialog

9

(1)

Sistem za podajanje informacij

JUPITER (SLS, Laboratory for Computer Science, Massachusetts Institute of
Technology ) Sistem za podajanje informacij o vremenu.
Tel. št. 001-617-258-0300
uporabnik: Yes, I would like the weather forecast for London England, please.
Jupiter: In London in England Wednesday, partly cloudy skies with periods of sunshine.
High 82 and low 63. Is there something else ?
uporabnik: What is that in degrees Celsius, please ?
Jupiter:

In London in England Wednesday, high 28 Celsius and low 17 Celsius. What else ?

6. april 2012

Govorne in slikovne tehnologije

Primeri sistemov za dialog

10

(2)

Sistem za reševanje problemov

TRAINS ( Conversational Interaction and Spoken Dialogue Research Group, University
of Rochester) Sistem za načrtovanje potovanj z železnico.
sistem:

Welcome to TRAINS 95 version 1.3. The engines are currently at Detroit, Montreal
and Albany. Your goal is to get them to Milwakee, Lexington and Washington. Okay.
I think I'm ready to start.
uporabnik: Okay. Let's take the train from Detroit to Washington.
sistem: What route would you like to get from Detroit to Washington ?
uporabnik: Let's go via Toledo and Pittsburgh.
...
6. april 2012
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Pregled
 Sistemi za dialog (motivacija, zgradba in primeri)
 Eksperiment “Čarovnik iz Oza”
 Tehnike vodenja dialoga
 Konverzacijska teorija iger
 Vrednotenje sistemov za dialog

6. april 2012
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Eksperiment “Čarovnik iz Oza”

(1)

 Številni raziskovalci menijo, da naj bi dialogi človek-stroj v čim večji meri sledili dialogom človekčlovek. Toda dialogi človek-človek in dialogi človek-stroj se razlikujejo v tolikšni meri, da hitro
postanejo neustrezen in nezanesljiv vir informacij za nekatere pomembne vidike oblikovanja sistemov
za dialog (način in kompleksnost interakcije).
 Analiza dialogov človek-človek sicer predstavlja dobro osnovo za določitev nalog sistema in slovarja
besed, ki naj jih sistem razume, ne pa za celotno konstrukcijo sistema.
 Najboljša alternativa za zbiranje podatkov, ki odražajo jezik dialogov v še nedograjenem sistemu, je
t.i. eksperiment “Čarovnik iz Oza”.

6. april 2012
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Eksperiment “Čarovnik iz Oza”

(2)

 uporabniki so prepričani, da se
pogovarjajo z rač. sistemom
 sistem je delno pod kontrolo človekačarovnika
 dialogi izražajo jezik človek-stroj
komunikacij
uporabnik

čarovnik

6. april 2012

 zanimivosti: prilagajanje na jezikovne
sposobnosti sistema; bolj artikuliran,
počasnejši in/ali glasnejši govor v primeru
ponovitev; smeh, šale in duhovite opazke
Govorne in slikovne tehnologije

Prvi eksperiment Čarovnik iz Oza
 namen:

(1)

14

LUKS, FE UL

 pridobiti podatke za razvoj manjkajočih modulov (vodenje dialoga, razumevanje govora) v

sistemu za podajanje informacij o vremenu

 naloga čarovnika:



simulirati razumevanje govora
voditi dialog (s pomočjo grafičnega vmesnika)

 zgradba sistema:






6. april 2012

platforma za ISDN telefonijo
zbirka podatkovnih tabel
grafični vmesnik
modul za tvorjenje naravnega jezika
modul za tvorjenje slovenskega govora
Govorne in slikovne tehnologije
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Čarovnikov grafični vmesnik
odziv sistema –
naravno besedilo

osnovni
meni

časovni interval +
krajevna informacija
slikovna polja (image fields) –
sončno, oblačno, dežuje, sneži

vrsta podatka –
vreme, temperatura, veter, sneg

6. april 2012
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Prvi eksperiment “Čarovnik iz Oza”

(2)

16

LUKS, FE UL

 76 uporabnikov (38 moških, 38 žensk)
 2 zastavljeni nalogi:

1. Poskušajte ugotoviti, ali v Ljubljani sije sonce.

2. Ob koncu tedna bi radi šli v hribe. Kaj vas zanima?

 vprašalnik o zadovoljstvu uporabnikov z različnimi vidiki interakcije s sistemom
 izkušenost uporabnikov
(ocene 1-5):  tvorjenje govora




razpoznavanje govora
težavnost pridobivanja informacij
hitrost interakcije





ustreznost odzivov
pričakovano obnašanje
raba v prihodnosti

 zadovoljstvo uporabnika smo izračunali kot vsoto vseh ocen (8-40):



6. april 2012

povprečna vrednost: 34.08
standardni odklon: 5.07
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Drugi eksperiment Čarovnik iz Oza

(1)

17

LUKS, FE UL

 namen:

 pridobiti podatke za vrednotenje modula za vodenje dialoga

 naloga čarovnika:


simulirati razumevanje govora

 zgradba sistema:
platforma za ISDN telefonijo
posebna predstavitev znanja, ki je omogočala usmerjanje uporabnika k izbiri dosegljivih,
relevantnih podatkov (zbirka podatkovnih tabel)
 modul za vodenje dialoga (grafični vmesnik)
 modul za tvorjenje naravnega jezika
 modul za tvorjenje slovenskega govora



6. april 2012
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Drugi eksperiment Čarovnik iz Oza

(2)

18

LUKS, FE UL

 68 uporabnikov (39 moških, 29 žensk)
 2 zastavljeni nalogi:

1. Poskušajte ugotoviti, kakšne temperature lahko pričakujemo jutri.
2. Načrtujete izlet s kolesom. Kaj vas zanima?

 vprašalnik o zadovoljstvu uporabnikov z različnimi vidiki interakcije s sistemom
 izkušenost uporabnikov
(ocene 1-5):  tvorjenje govora




razpoznavanje govora
težavnost pridobivanja informacij
hitrost interakcije





ustreznost odzivov
pričakovano obnašanje
raba v prihodnosti

 zadovoljstvo uporabnika smo izračunali kot vsoto vseh ocen (8-40):



6. april 2012

povprečna vrednost: 31.96
standardni odklon: 4.99
Govorne in slikovne tehnologije
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Pregled
 Sistemi za dialog (motivacija, zgradba in primeri)
 Eksperiment “Čarovnik iz Oza”
 Tehnike vodenja dialoga
 Konverzacijska teorija iger
 Vrednotenje sistemov za dialog

6. april 2012
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Tehnike vodenja dialoga

(1)

 Končni avtomat (finite-state machine)





dialog definiran kot pot med začetnim in končnim stanjem
vnaprej določeno omejeno število stanj in prehodov med njimi
prednost: preprostost; razumljivost; časovna učinkovitost rač. algoritma
slabost: popolna odvisnost od domene (ni sistematičnega ločevanja med nalogo in strategijo vodenja
dialoga)

 Polnjenje predalčkov (slot-filling, frame-based approach)




6. april 2012

sistem potrebuje določeno število podatkov za dostop do baze ali izvršitev neke akcije (JUPITER)
prednost: boljša prenosljivost na druge domene (naloga in strategija vodenja dialoga sta ločeni)
slabost: sprememba strategije vodenja dialoga zahteva oblikovanje nove množice pravil
Govorne in slikovne tehnologije
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Primer končnega avtomata
Ne razume

SLO 1

SLO 2
“Da”

“Slovenijo 1”

“Ne”

Ali bi gledali SLO 1?

“Slovenijo 2”

Ne razume

Kateri program bi gledali?
6. april 2012
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Tehnike vodenja dialoga

(2)

 Množica kontekstov (sets of contexts)
uporabnik preklaplja med različnimi domenami (konteksti), vsaka izmed njih je predstavljena s
tehniko polnjenja predalčkov
 prednost: naloga zajema več različnih domen
 slabost: sprememba strategije vodenja dialoga zahteva oblikovanje nove množice pravil


 Usmerjanje k cilju (plan-based, goal-directed approach)
sistem in uporabnik sodelujeta pri doseganju cilja (reševanje problema) - npr. TRAINS
na osnovi trenutnih prepričanj (beliefs) in želja (desires,goals) sistem določi komunikacijske cilje in na
njihovi osnovi konstruira načrt za doseg namere (intention)
 prednost: nizka odvisnost od domene; omogoča dialog, podoben človekovemu
 slabost: v splošnem časovno zahteven rač. algoritem; pojma prepričanje (belief) in namera (intention) nista
natančno formalizirana – neodvisni razumski principi, ki bi pojasnjevali obnašanje sistema, ne obstajajo



6. april 2012
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Tehnike vodenja dialoga

(3)

Sklepanje

Dojemanje

Prepričanja
Dejanje

Namere
Želje/Cilji

BDI model (Bratman et al. 1988) – Beliefs, Desires & Intentions

6. april 2012
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Tehnike vodenja dialoga

(4)

 Razumski agenti (rational conversational agents)

izboljšava tehnike usmerjanja k cilju z vpeljavo logičnega ogrodja
prepričanja, želje in namere so formalizirani (aksiomi sklepanja)
B(i,p).......i-ti agent je prepričan v resničnost izjave p
razumska enota
G(i,φ).....φ je želja i-tega agenta
I(i,φ)......φ je namera (cilj v prihodnosti) i-tega agenta

2 razumska principa:
1. agent izbira dejanja v skladu s svojimi cilji
2. agentova namera po nekem dejanju vsebuje namero uresničitve predpogojev tega dejanja

prednost: najbolje oponaša človekov dialog; teorija je od domene in jezika takorekoč neodvisna (treba je
le aksiomatizirati znanje nove domene)

slabost: uporabljena logika je zelo kompleksna in močna (logika 1. reda, epistemična logika, časovna
logika, dinamična logika); časovno zahteven rač. postopek osveževanja množice prepričanj; formalizacija
relevantnega znanja domene je v splošnem težka naloga



6. april 2012
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Pregled
 Sistemi za dialog (motivacija, zgradba in primeri)
 Eksperiment “Čarovnik iz Oza”
 Tehnike vodenja dialoga
 Konverzacijska teorija iger
 Vrednotenje sistemov za dialog

6. april 2012
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Konverzacijska teorija iger
 Predstavlja način modeliranja strategije vodenja dialoga.
 Dialogi so sestavljeni iz iger, ki jih načrtujejo agenti z različnimi konverzacijskimi cilji.
 Struktura dialogov:




6. april 2012

konverzacijske igre (conversational games) predstavljajo konverzacijske cilje (npr. dobiti informacijo);
skupina izjav, ki vodijo do izpolnitve ali prekinitve cilja
konverzacijske poteze (conversational moves) predstavljajo korake konverzacijskih iger (npr. pojasnilo,
dodatno vprašanje); izjave, deli izjav ali množice izjav, ki izražajo isto namero
dogovori (transactions) predstavljajo dele dialoga - večje korake pri doseganju končnega cilja
Govorne in slikovne tehnologije
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Rekurzivne mreže prehodov
 Konverzacijske igre formaliziramo z rekurzivnimi mrežami prehodov (recursive transition network),
t.j. diagrami, sestavljeni iz prehodov, ki predstavljajo konverzacijske poteze.
 Primer rekurzivne mreže prehodov, ki predstavlja konverzacijsko igro Check game:
Reply-y
Check

Reply-mod

Acknowledge

Reply-n

 Rekurzivne mreže omogočajo kompleksnejšo strukturo kot končni avtomati, saj lahko eno mrežo poljubno
gnezdimo v drugi, če cilj konverzacijske igre, ki je predstavljena z notranjo mrežo, služi izpolnitvi cilja igre,
predstavljene z zunanjo mrežo.
6. april 2012
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Konverzacijske poteze
 Ločimo tri tipe konverzacijskih potez:
• začetne poteze se pojavljajo na začetku konverzacijskig iger in v dialog uvajajo nove namere;
Greet, Indecipherable, Pardon, Help, Interrupt, Timeout, Align, Check, End, Query-yn, Query-wr, Query-wX

• odzivne poteze

se pojavljajo znotraj konverzacijskih iger in služijo izpolnitvi pričakovanj in želja,
ki se v dialogu pojavijo;

Acknowledge, Reply-help, Reply-timeout, Reply-y, Reply-n, Reply-mod, Reply-wr, Reply-wX

• poteze pripravljenosti se pojavijo potem, ko je bila neka konverzacijska igra zaključena, in dialog
pripravljajo na začetek nove igre.
Ready
6. april 2012
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Konverzacijske igre

(1)

 Check game (pokrivajo zgodovino dialoga; sistema prosi za
Greeting game (pozdravi)
potrditev informacij, za katere sicer že verjame, da drži)
 Interruption game (prekinitev tekočih iger)
 End game (zaključitev dialoga)
 Pardon game (prošnje za ponovitev prejšnje
 Indecipherable game (iniciira jo poteza
izjave)
Indecipherable, t.j. Izjava uporabnika, ki je sistem ne
 Help game (prošnje za pomoč)
razpozna ali ne razume)
 Timeout game (ko sistem v vnaprej določenem 
Query-yn game (vprašanja, na katera je mogoče


času ne zazna govora)



Ready game (dialog pripravi na začetek nove
igre)



Align game (uporabnik preveri, ali se njegova
prepričanja ujemajo s prepričanji sistema)

6. april 2012

odgovoriti z da ali z ne)



Query-wr game (vprašanja po določenih informacijah ali
pojasnilih)



Query-wX games (vprašanja po vrstah podatkov (Querywi), krajih (Query-wl) in časih (Query-wt), za katere ima
sistem podatke)
Govorne in slikovne tehnologije
RAČUNALNIK !
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Konverzacijske igre

6. april 2012

(2)
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Primer dialoga
 Vhod v modul za vodenje dialoga je pomenska predstavitev uporabnikove izjave, ki
zaobsega:



konverzacijsko potezo (strategija modelirana s konverzacijsko teorijo iger)
elemente predalčkov (tehnika polnjenja predalčkov)

Zanima me, kakšno vreme bo jutri v Sloveniji.

6. april 2012
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Ja. Zanima me še vreme v gorah.

Kako?

Ne, zanima me vreme za ta trenutek.

Povejte mi prosim za Vogel.

Ja.

6. april 2012

Ja. Povejte mi, kakšna je temperatura zraka in kakšna je
višina snega na voglu.
Govorne in slikovne tehnologije
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Ja. Povejte mi, kakšna je temperatura zraka in kakšna je
višina snega na voglu.

Ja. Kaj vse mi lahko poveste o trenutnem
vremenskem stanju v Ljubljani?

Ne. To bi bilo vse.

Modul za vodenje dialoga v sistemu za podajanje informacij o vremenu!
6. april 2012
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Pregled
 Sistemi za dialog (motivacija, zgradba in primeri)
 Eksperiment “Čarovnik iz Oza”
 Tehnike vodenja dialoga
 Konverzacijska teorija iger
 Vrednotenje sistemov za dialog

6. april 2012
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Vrednotenje sistemov za dialog
 Z razvojem sistemov za dialog se pojavljajo tudi potrebe po vrednotenju in primerjavi različnih sistemov.
 Potencialno splošno metodologijo vrednotenja sistemov za dialog trenutno predstavlja ogrodje PARADISE
(PARAdigm for DIalogue System Evaluation).
 PARADISE zajema model učinkovitosti sistema, ki za osnovni cilj postavlja maksimizirati zadovoljstvo
uporabnikov:
Maksimizirati zadovoljstvo uporabnikov

Maksimizirati
uspešnost naloge

Minimizirati
cene dialoga

Parametri
uč inkovitosti

Parametri
kvalitete

6. april 2012
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Ogrodje PARADISE

(1)

 Ogrodje PARADISE omogoča izpeljavo ocene učinkovitosti sistema kot uteženo linearno kombinacijo
parametrov uspešnosti naloge in cen dialoga (parametri učinkovitosti in parametri kvalitete).
 Parametri učinkovitosti dialoga (npr. št. izjav, ki uporabnika pripeljejo do izpolnitve namere, ali čas
dialoga) merijo, kako učinkovito sistem uporabniku pomaga pri doseganju njegove namere.
 Parametri kvalitete dialoga (npr. št. ponovitev uporabnikove izjave, preden ga sistem razume, ali čas
čakanja na odziv sistema) pa zajemajo ostale vidike, ki lahko na zadovoljstvo uporabnika pravtako močno
vplivajo.
 Če želimo sistem za dialog vrednotiti z ogrodjem PARADISE, moramo podatke (dialoge) zbrati v
eksperimentu, v katerem bodo uporabniki ocenili svoje zadovoljstvo, t.j. podali stopnjo strinjanja z izjavami
o obnašanju oz. učinkovitosti sistema. Ostale parametre modela (parametri uspešnosti naloge, cene dialoga)
pa je treba določiti samodejno ali jih ročno označiti.
6. april 2012
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Ogrodje PARADISE

(2)

 Rezultat MLR na učni množici parametrov, pridobljenih v ustreznih eksperimentih, je množica uteži, ki
odražajo relativni prispevek (vrednosti s funkcijo normalizacije preslikanih parametrov se nahajajo na
istem intervalu [-1,1] in so enako razršene) teh parametrov k učinkovitosti sistema.
 Funkcija učinkovitosti omogoča:
• vrednotenje sistema za dialog , t.j. ugotavljanje vpliva posameznih parametrov na učinkovitost oz. zadovoljstvo
uporabnikov,
• izboljševanje sistema za dialog, t.j. odpravljanje ali zmanjšanje vpliva najbolj negativnih parametrov,
• primerjavo različnih sistemov za dialog, t.j. primerjavo vplivov posameznih parametrov v pripadajočih funkcijah, iz
katerih lahko razberemo razlike med sistemi,
• napovedovanje zadovoljstva uporabnikov (določimo potrebne parametre in izračunamo vrednost funkcije):
– samodejno iskanje problematičnih dialogov,
– spreminjanje strategije vodenja dialoga že med samo interakcijo.

6. april 2012
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Vrednotenje modula za vodenje dialoga
v sistemu za podajanje informacij o vremenu
Srednje vrednosti parametrov v prvem (WOZ1) in v drugem (WOZ2) eksperimentu Čarovnik iz Oza
WOZ1

WOZ2

Kappa koeficient (κ)

0.94

0.98

izpolnitev naloge (Comp)

0.97

0.96

povprečni čas dialoga (MET)

15.41 s

22.03 s

povprečni čas čakanja na odziv (MRT)

5.57 s

6.61 s

delež nepodanih informacij (NPR)

0.31

0.28

delež zavrnitev (RR)

0.01

0.03

delež nudenja pomoči (HMR)

0.01

0.06

Ugotovitve:

delež negativnih odgovorov (NDR)

0.08

0.07



delež izbire relevantnih podatkov (RDR)

0.06

0.20

delež neprimernih iniciativ (UIR)

0.13

0.04

Parametri, ki so pomembno vplivali na učinkovitost sistema in niso bili podvrženi
čarovniku, so delež nepodanih informacij in delež nudenja pomoči v prvem ter
delež nepodanih informacij in delež preverjanj v drugem eksperimentu.

delež neiniciativnih potez (NIR)

-

0.50



delež preverjanj (CR)

-

0.20

Zadovoljstvo uporabnikov lahko pomembno povečamo z zmanjšanjem vpliva
parametra delež nepodanih informacij.

34.08

31.96

zadovoljstvo uporabnika (US)

6. april 2012

Funkcija učinkovitosti sistema iz prvega eksperimenta (WOZ1):

Funkcija učinkovitosti sistema iz drugega eksperimenta (WOZ2):

Govorne in slikovne tehnologije
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Ogrodje PARADISE

(3)

 Model učinkovitosti sistema, ki ga zajema ogrodje PARADISE, trdi, da lahko funkcijo učinkovitosti sistema
določimo s pomočjo multiple linearne regresije (MLR) z zadovoljstvom uporabnikov kot odvisno
spremenljivko ter parametri uspešnosti naloge, parametri učinkovitosti dialoga in parametri kvalitete
dialoga kot neodvisnimi spremenljivkami:
uteži

standardni odklon
spremenljivke x v
učni množici

Kappa koeficient (podaja ujemanje med
vsebino zahtev uporabnika in dojemanjem
te s strani sistema)
cene dialoga
6. april 2012

srednja vrednost spremenljivke
x v učni množici

funkcija normalizacije, ki omogoča, da
uteži preslikanih parametrov odražajo
relativne prispevke k učinkovitosti;
srednja vrednost preslikanih parametrov
je 0, standardni odklon pa 1
Govorne in slikovne tehnologije
40

Vprašanja
 Kaj je sistem za dialog oz. govorni vmesnik?
 Opiši Turingov test.
 Kdaj in zakaj so govorni vmesniki uporabni?
 Opiši zgradbo sistema za dialog.
 Kaj je eksperiment Čarovnik iz Oza? Kakšna je vloga čarovnika?
 Naštej osnovne tehnike vodenja dialoga.
 Opiši konverzacijsko teorijo iger (modeliranje strategije vodenja dialoga).
 Primerjaj rekurzivne mreže prehodov in končne avtomate.
 Zakaj uporabljamo ogrodje PARADISE? Kaj omogoča funkcija učinkovitosti?
6. april 2012

Govorne in slikovne tehnologije
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7

Uvod v slikovne tehnologije

Kratka vsebina poglavja:
• Uvod v slikovne tehnologije
• Primeri uporabe
• Naloge/problemi
• Prostorska in svetlostna ločljivost
• Relacije med slikovnimi elementi
• Osnovne transformacije
• Barvne slike in barvni prostori
• Zapis slik (formati in kompresija)
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UVOD V SLIKOVNE TEHNOLOGIJE




Slikovne tehnologije zajemajo računalniško podprte postopke
obdelave slikovnih podatkov (vzorcev, signalov) za doseganje
različnih (s področjem uporabe določenih) ciljev
Slikovni vzorci so lahko zajeti :





na podlagi EM valovanja v različnih frekvenčnih območjih
na podlagi drugih modalnosti (npr. ultrazvok, snop elektronov, itd.)

Primeri


Gama žarki



nuklearna medicina – scintigrafija, pozitronska emisijska tomografija, …
astronomija

Vir slik: R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing 3rd edition

UVOD V SLIKOVNE TEHNOLOGIJE


Primeri


X-žarki





medicinska diagnostika – rentgen, CT, računalniška radiologija (CR), mamografija, …
zagotavljanje kakovosti – pregled elektronskih komponent, …

Ultravijolična svetloba


mikroskopija, zagotavljanje kakovosti, medicina, astronomija, …

Vir slik: R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing 3rd edition; Splet
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UVOD V SLIKOVNE TEHNOLOGIJE


Primeri


Vidna in infrardeča svetloba




fotografija, astronomija, industrija, medicina, …

Mikro valovi


radar, …

Vir slik: R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing 3rd edition; Zbirka HID

UVOD V SLIKOVNE TEHNOLOGIJE


Primeri


Radio valovi




astronomija, medicina (npr. MR), …

Druge modalnosti


ultrazvok, elektronska mikroskopija, …

Vir slik: R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing 3rd edition; Splet
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PODROČJA UPORABE
Področja uporabe slikovnih tehnologij segajo na
najrazličnejše področja (medicina, astronomija,
industrija, …)
 S slikovnimi tehnologijami rešujemo različne
probleme, npr.









Obnavljanje slik (angl. reconstruction, restoration),
Izboljšanje slik (angl. enhancement)
Razgradnjo slik (angl. segmentation)
Registracijo slik (angl. registration)
Razpoznavanje slik (angl. recognition)
…

PODROČJA UPORABE


Primeri aplikacij slikovnih tehnologij


Obnavljanje slik (npr. razšumljanje)

Vir slik: http://www.liv.ac.uk/~cmchenke/chen_res.htm
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PODROČJA UPORABE


Primeri aplikacij slikovnih tehnologij


Izboljšanje slik (npr. izboljšanje kontrasta)

Vir slik: http://www.3g.co.uk/PR/July2009/Automatic-Photo-Enhancement-for-iPhone.html

PODROČJA UPORABE


Primeri aplikacij slikovnih tehnologij


Razgradnja slik (npr. segmentacija področij)

Vir slik: Google image search: query = image segmentation
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PODROČJA UPORABE


Primeri aplikacij slikovnih tehnologij


Registracija slik (npr. šivanje panoramskih slik)

Vir slik: http://graphics.cs.cmu.edu/courses/15-463/2005_fall/www/463.html

PODROČJA UPORABE


Primeri aplikacij slikovnih tehnologij


Razpoznavanje slik (npr. razpoznavanje obrazov)
Janez

Janez

Janez

Janez

d1
d2 d3

Miha

Miha

Miha

Vir slik: zbirka FRGC, nastopno predavanje dr. Vitomir Štruc
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ZGRADBA SLIKE
Digitalne slike predstavljajo 2-razsežne funkcije
oblike 𝑓(𝑥, 𝑦), kjer sta 𝑥 in 𝑦 slikovni koordinati
in predstavlja amplituda funkcije 𝑓 za vsak par
𝑥, 𝑦 svetilnost oz. sivi nivo na teh koordinatah
 Par koordinat 𝑥, 𝑦 določa lego slikovnih
elementov ali pikslov
 Slikovne elemente slike velikosti MxN lahko
predstavimo z matriko


Vir slike: R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing 3rd edition

ZGRADBA SLIKE


Koordinatno izhodišče slik se tipično nahaja v
zgornjem levem kotu slike (ni pa nujno)
Primer slike (levo) in dejanskega zapisa slike
z matriko (desno)

Vir slike: R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing 3rd edition; Splet
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VZORČENJE IN KVANTIZACIJA


Pri zajemu digitalnih slik iz zvezne slike,
projicirane na slikovni senzor (levo), pridelamo
digitalno (vzorčeno in kvantizirano) sliko

Vir slike: R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing 3rd edition

VZORČENJE IN KVANTIZACIJA
Zvezna
slika

Vzorčenje po
prostoru
(koordinatah)

Prečni
prerez

Vzorčenje po
amplitudi kvantizacija

Vir slike: R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing 3rd edition
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LOČLJIVOST


Ker obsega postopek digitalizacije slik postopka
vzorčenja (po prostoru) in kvantizacije (po
amplitudi), ločimo na področju digitalnih slik dve
vrsti ločljivosti:
prostorsko ločljivost in
 svetlostno ločljivost


Vir slike: http://intouchlabels.com/blog/resolution-solutions/, http://en.nicoptere.net/?p=8

LOČLJIVOST


Prostorska ločljivost

Veličina, ki govori o najmanjših še razpoznavnih
detajlih na sliki
 Predstavlja mero gostote slikovnih elementov
 Se meri v pikslih na enoto dolžine






Velikost slike ne nosi informacije o resoluciji slike




npr., piksel na palec (angl. dots per inch - dpi)

npr. izjava, da ima slika resolucijo 1024x1024 pikslov je
brezpredmetna brez informacije o velikosti slike

Tipične resolucije v uporabi:
Časopisje – 75 dpi,
 Revije – 133 dpi,
 …


105

LOČLJIVOST


Prostorska ločljivost in velikost slike


Slike enake dimenzije, različne velikosti piksla

Vir slike: predavanja doc.dr. Janez Žibert; Teorija procesiranja radioloških signalov

LOČLJIVOST


Prostorska ločljivost in velikost slike


Fiksna velikost piksla, različne dimenzije slike

Vir slike: predavanja doc.dr. Janez Žibert; Teorija procesiranja radioloških signalov
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LOČLJIVOST


Svetlostna ločljivost









Veličina, ki govori o najmanjši še razpoznavni razliki v
sivem nivoju slike
Predstavlja število sivinskih odtenkov (nivojev), s katerimi je
predstavljena slika
Zaradi karakteristik strojne opreme je svetlostna ločljivost
po navadi celo število in potenca števila 2
Tipično se slike predstavljajo z 256 (=28 ) sivimi nivoji
(govorimo o 8-bitni (barvni) globini slike) – lahko tudi s 16
oz. 32 biti – redko
Sivi nivoji so določeni med črno in belo barvo (črna -0, bela
255 (pri 8-bitih))
Človeško oko je sposobno ločiti 30 sivih nivojev
Računalniški monitorji lahko prikažejo 256 sivih nivojev
Povzeto: predavanja doc.dr. Janez Žibert; Teorija procesiranja radiološkoh signalov

LOČLJIVOST


Svetlostna ločljivost


Pri slikah s kvantizacijo manjšo od 32 sivih nivojev pride
do zaznavnih sprememb (npr. napačno senčenje, itd.)
256

128

64

32

16

8

4

2

Vir slike: R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing 3rd edition
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RELACIJE MED ELEMENTI SLIKE
Osnovne relacije med elementi slike in
pripadajoče izrazoslovje so pomembni za
razumevanje algoritmov, ki se uporabljajo na tem
področju
 Primeri









Soseščina
Okolica
Področje
Meja
Robovi, …

V nadaljevanju predstavimo nekaj pomembnejših
izrazov (relacij, elementov,…)

RELACIJE MED ELEMENTI SLIKE


Soseščina slikovnih elementov


Predpostavimo opazovani slikovni element p na
koordinatah (x,y)
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RELACIJE MED ELEMENTI SLIKE


Soseščina slikovnih elementov


Predpostavimo opazovani slikovni element p na
koordinatah (x,y)
• Soseščino (množico) 4-sosedov v
vertikalni in horizontalni smeri
N4(p) določajo koordinate
𝑥 + 1, 𝑦 , 𝑥 − 1, 𝑦 , 𝑥, 𝑦 + 1 , (𝑥, 𝑦 − 1)

RELACIJE MED ELEMENTI SLIKE


Soseščina slikovnih elementov


Predpostavimo opazovani slikovni element p na
koordinatah (x,y)
• Soseščino (množico) 4-sosedov v
diagonalni smeri ND(p) določajo
koordinate
𝑥 + 1, 𝑦 + 1 , 𝑥 − 1, 𝑦 − 1 ,
𝑥 − 1, 𝑦 + 1 , (𝑥 + 1, 𝑦 − 1)
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RELACIJE MED ELEMENTI SLIKE


Soseščina slikovnih elementov


Predpostavimo opazovani slikovni element p na
koordinatah (x,y)
• Soseščino (množico) 8-sosedov
slikovnega elementa p N8(p)
sestavlja unija množic N4(p) in
ND(p)

RELACIJE MED ELEMENTI SLIKE


Okolica slikovnih elementov


Predpostavimo opazovani slikovni element p na
koordinatah (x,y)
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RELACIJE MED ELEMENTI SLIKE


Okolica slikovnih elementov


Predpostavimo opazovani slikovni element p na
koordinatah (x,y)
• Za opazovani slikovni element
lahko definiramo okolice
različnih velikosti:
• 3x3

RELACIJE MED ELEMENTI SLIKE


Okolica slikovnih elementov


Predpostavimo opazovani slikovni element p na
koordinatah (x,y)
• Za opazovani slikovni element
lahko definiramo okolice
različnih velikosti:
• 3x3
• 5x5
• …
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RELACIJE MED ELEMENTI SLIKE


Področje


Področje slike definiramo kot množico slikovnih
elementov (pikslov) R z enako (za binarne slike) oz.
podobno (za sivinske slike) vrednostjo sivega nivoja,
ki jih lahko poveže na podlagi 8- ali 4-sosedov
• Uporabljena
soseščina 8-sosedov
• Rezultat: eno
povezano področje

RELACIJE MED ELEMENTI SLIKE


Področje


Področje slike definiramo kot množico slikovnih
elementov (pikslov) R z enako (za binarne slike) oz.
podobno (za sivinske slike) vrednostjo sivega nivoja,
ki jih lahko poveže na podlagi 8- ali 4-sosedov
• Uporabljena
soseščina 4-sosedov
• Rezultat: tri
povezana področja
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RELACIJE MED ELEMENTI SLIKE


Področje


Področje slike definiramo kot množico slikovnih
elementov (pikslov) R z enako (za binarne slike) oz.
podobno (za sivinske slike) vrednostjo sivega nivoja,
ki jih lahko poveže na podlagi 8- ali 4-sosedov
• Uporabljena
soseščina 4-sosedov
• Rezultat: tri
povezana področja
• Govorimo lahko tudi
o soseščini
področij (4-sosedi,
8-sosedov)

RELACIJE MED ELEMENTI SLIKE


Ozadje


Množici slikovnih elementov Rc, ki ne pripadajo
nobenemu področju, pravimo ozadje (ničle na spodnji
sliki)
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RELACIJE MED ELEMENTI SLIKE


Meja


Meja povezanega področja R predstavlja množico
slikovnih elementov iz R, ki imajo po soseščini 8sosedov (izjemoma 4-sosedov), vsaj enega soseda iz
ozadja

OSNOVNE TRANSFORMACIJE


V splošnem ločimo dve vrsti transformacij slik.
Takšne, ki:

spreminjajo vrednosti sivih nivojev slikovnih
elementov (npr. filtriranje, …); spreminjamo zalogo
vrednosti slikovne funkcije 𝑓(𝑥, 𝑦) – 2. predavanje
 spreminjajo vrednosti koordinat slikovnih elementov
(npr. rotacije, translacije, projekcije, …); spreminjajo
definicijsko območje slikovne funkcije 𝑓 𝑥, 𝑦 geometrijske transformacije
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GEOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE


Z geometrijskimi operacijami izvajamo osnovne
transformacije slike:
skaliranje (povečevanje, zmanjševanje slike)
 premike, rotacije, zrcaljenje
 perspektivične transformacije, …




Osnovne geometrijske transformacije 𝑇 𝑥, 𝑦 = (𝑥 ′ , 𝑦𝑦)
lahko opišemo z linearno matrično zvezo; npr.
afine preslikave:
𝑎𝑥𝑥 𝑎𝑥𝑥 𝑏𝑥 𝑥
𝑥′
𝑥
𝑥′
=𝐴 𝑦 +𝐵
𝑦𝑦 = 𝑎𝑦𝑦 𝑎𝑦𝑦 𝑏𝑦 𝑦
𝑦𝑦
1
0
0
1 1

Povzeto: predavanja doc.dr. Janez Žibert; Teorija procesiranja radioloških signalov

GEOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE


Problem 1:

Koordinate 𝑥 ′ , 𝑦 ′ pogosto ne zavzamejo celoštevilskih
vrednosti – nove točke ne padejo na koordinate pikslov
 Vrednosti zato po navadi določimo z interpolacijo


𝑔 𝑥 ′ , 𝑦 ′ = 𝑓(𝑇(𝑥, 𝑦))

Povzeto: predavanja doc.dr. Janez Žibert; Teorija procesiranja radioloških signalov
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GEOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE


Primer interpolacije pri skaliranju slike




𝑠𝑥
𝑥′
0
=
𝑦𝑦
1
0

0
𝑠𝑦
0

0 𝑥
0 𝑦
1 1

2-kratno povečanje: npr. iz slike 2x2 naredi sliko 4x4
Kako določimo nove vrednosti sivih nivojev?
Primeri interpolacij:
• z najbližjim sosedom
• z bilinearno interpolacijo
• interpolacije s polinomi
višjega reda
• interpolacije z zlepki

Povzeto: predavanja doc.dr. Janez Žibert; Teorija procesiranja radioloških signalov

GEOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE


Primer interpolacije pri rotaciji

Najbližji sosed

Bilinearna int.

Bikubična int.
Povzeto: predavanja doc.dr. Janez Žibert; Teorija procesiranja radioloških signalov
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GEOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE
Problem 2: z geometrijsko transformacijo 𝑇 𝑥, 𝑦 =
(𝑥 ′ , 𝑦𝑦) v sliki 𝑔(𝑥 ′ , 𝑦𝑦) po zaokroževanju ne
dosežemo vseh pikslov - pojavijo se luknje
−1
 Kadar obstaja 𝑇 , uporabimo inverzno preslikavo
ter interpolacijo na izvirni sliki


GEOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE


Ilustracija

𝑥, 𝑦 = 𝑇 −1 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)

Vir slik: http://graphics.cs.cmu.edu/courses/15-463/2005_fall/www/463.html
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GEOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE


Kateri postopek je pogostejši, uporaba 𝑇 ali 𝑇 −1 ?

V praksi se pogosteje uporablja inverzna transformacija
 Inverzna transformacije zahteva invertiranje
transformacijske matrike
 !! Inverz ne obstaja v vseh primerih


Pri uporabi transformacije 𝑻 uporabimo interpolacijo
na izhodni sliki, da zapolnimo luknje
 Pri uporabi transformacije 𝑻−𝟏 uporabimo
interpolacijo na vhodni sliki, da določimo vrednost
sivega nivoja slikovnega elementa na izhodni sliki


Vir slik: http://graphics.cs.cmu.edu/courses/15-463/2005_fall/www/463.html

OSNOVNE GEOMETRIJSKE
TRANSFORMACIJE


Translacija


Ima dva odprta parametra

𝑡𝑥 - premik v smeri x (v pikslih)
 𝑡𝑦 - premik v smeri y (v pikslih)




1 0 𝑡𝑥
𝑇 = 0 1 𝑡𝑦 ,
0 0 1
Primer

1 0 𝑡𝑥
𝑥′
𝑦𝑦 = 0 1 𝑡𝑦
1
0 0 1

𝑥 + 𝑡𝑥
𝑥
𝑦 = 𝑦 + 𝑡𝑦
1
1

Vir slik: http://graphics.cs.cmu.edu/courses/15-463/2005_fall/www/463.html
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OSNOVNE GEOMETRIJSKE
TRANSFORMACIJE


Skaliranje in rotacija


Skaliranje (2 parametra)

𝑘𝑥 - faktor skaliranja v smeri x; če je 𝑘𝑥 < 0, gre tudi za zrcaljenje
 𝑘𝑦 - faktor skaliranja v smeri y; če je 𝑘𝑦 < 0, gre tudi za zrcaljenje


𝑇=


𝑘𝑥
0
0

0
𝑘𝑦
0

0
0 ,
1

𝑘𝑥
𝑥′
𝑦𝑦 = 0
1
0

Rotacija (1 parameter)


0
𝑘𝑦
0

0 𝑥
𝑘𝑥 𝑥
0 𝑦 = 𝑘𝑦 𝑦
1 1
1

𝛼 – kot rotacije v smeri ure

𝑐𝑜𝑜𝑜
𝑇 = 𝑠𝑠𝑠𝑠
0

−𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑐𝑐𝑐𝑐
0

0
0 ,
1

𝑐𝑜𝑜𝑜
𝑥′
𝑦𝑦 = 𝑠𝑠𝑠𝑠
0
1

−𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑐𝑐𝑐𝑐
0

0 𝑥
0 𝑦
1 1

OSNOVNE GEOMETRIJSKE
TRANSFORMACIJE


Afine transformacije


Linearne transformacije (jih lahko izrazimo s
transformacijsko matriko 2x2) in






Translacije

Lastnosti:







Primeri: zrcaljenje, skaliranje, rotacija, strig

Izhodišče koordinatnega sistema slike se ne ohranja nujno
Premice se preslikajo v premice
Vzporedne črte ostanejo vzporedne
Ohranjajo se razmerja

Zapis:

𝑎
𝑥′
𝑦𝑦 = 𝑑
0
𝑤

𝑏
𝑒
0

𝑐 𝑥
𝑓 𝑦
1 𝑤
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OSNOVNE GEOMETRIJSKE
TRANSFORMACIJE


Afine transformacije




Lahko zapišemo s kombinacijo (zmnožkom) matrik

Primer: premik + rotacija + skaliranje


Zapis:

1
𝑥′
𝑦𝑦 = 0
𝑤
0

0
1
0

Premik

𝑡𝑥
𝑡𝑦
1

𝑐𝑜𝑜𝑜
𝑠𝑠𝑠𝑠
0

−𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑐𝑐𝑐𝑐
0

Rotacija

0 𝑘𝑥
0 0
1 0

0
𝑘𝑦
0

0 𝑥
0 𝑦
1 𝑤

Skaliranje

OSNOVNE GEOMETRIJSKE
TRANSFORMACIJE

 Projektivne transformacije




Lastnosti:







Afine transformacije in
Projekcije (nelinearna transformacija)
Izhodišče koordinatnega sistema slike se ne ohranja nujno
Premice se preslikajo v premice
Vzporedne črte ne ostanejo nujno vzporedne
Razmerja se ne ohranjajo

Zapis:

Običajno w = 1
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OSNOVNE GEOMETRIJSKE
TRANSFORMACIJE
Y

(x'', y'', w)''

y''

Z

(x, y, w)
y

(x', y', w)

w''

y'

x''
w
x'

x

0
y' : y'' = w : w''

X

BARVNE SLIKE - OSNOVE





Človeško oko loči le nekje 30 svetlostnih stopenj in več tisoč
barvnih odtenkov – smiselno predstaviti slike z barvo
Barve so zapisane s trojico vrednosti (pogosto R,G,B) z
vrednostmi med 0 in 1
Tri vrednosti med 0 in 1 pomenijo delež rdeče (R), zelene
(G) in modre (B) (v primeru RGB prostora)
Primeri:




Črna: (0,0,0), bela (1,1,1), rdeča (1,0,0), rumena (1,1,0), siva
(0.2,0.2,0.2),…

Pri digitalizaciji tudi te vrednosti kvantiziramo:




npr. z 8-bitov: črna(0,0,0), bela (255,255,255), rdeča (255,0,0)
Vseh možnih barv je 28 𝑥28 𝑥28 = 16𝑀. Govorimo o slik z
barvno globino 24-bitov (8-bitov na barvno komponento)
Podatki za shranjevanje se v primerjavi s sivo sliko globine 8bitov povečajo za faktor 3
Povzeto: predavanja doc.dr. Janez Žibert; Teorija procesiranja radioloških signalov
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BARVNE SLIKE - OSNOVE




Barvne slike zapišemo s trojico matrik

Primer:

𝑐𝑅 (𝑥, 𝑦)
𝑅(𝑥, 𝑦)
𝑐 𝑥, 𝑦 = 𝑐𝐺 (𝑥, 𝑦) = 𝐺(𝑥, 𝑦)
𝐵(𝑥, 𝑦)
𝑐𝐵 (𝑥, 𝑦)
Ilustracija

Dejanski izgled

BARVNE SLIKE - OSNOVE


Možen je zapis v drugih barvnih prostorih



RGB (ang. Red, Green, Blue - RGB)
CMY (ang. Cyan, Magenta, Yellow)




HSI ali HSV (ang. Hue, Saturation,
Value|Intensity)






Izračunamo kot 1-R, 1-G, 1-B

Prehod iz kartezičnega RGB v stožčasti
HSV koordinatni sistem

YCrCb (ang. Y-luma, Cr - chroma red,
Cb - chroma blue)
…

Vir slik: predavanja doc.dr. Janez Žibert; Teorija procesiranja radioloških signalov, diplomsko delo Vitomir Štruc
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FORMATI ZAPISA IN KOMPRESIJA
Slike na računalniku shranjujemo v različnih
formatih (bmp, jpeg, gif, png, tiff, …) oz. v
primeru videa (mjpeg, mpeg, h.264, …)
 Formati zapisa slik se med seboj razlikujejo glede
na:


uporabljen postopek kompresije (za zmanjševanje
velikosti zapisa),
 uporabljeni barvni prostor,
 meta-podatke, ki so zapisani v glavi slike (anlg.
header-ju), …


FORMATI ZAPISA IN KOMPRESIJA


Primeri:




BMP – Microsoftov BITMAP format za zapis
nekomprimiranih slik, po navadi zapisan v RGB barvnem
prostoru
JPEG – standardizirani format (JOINT PHOTOGRAPHIC
EXPERT GROUP), ki temelji na izgubni kompresiji z DCT
tranformacijo (Diskretna Kosinusna Tr.); DCT se izvaja na
blokih 8x8 pikslov; kodiranje s Huffmanovim kodom, po
navadi zapisane slike v YCrCb barvnem prostoru (quality
∝ št-ohranjenih DCT koeficientov)


Original

Jpeg (quality 20%)

Jpeg (quality 5%)

Jpeg (quality 1%)
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8

Obdelava slik

Kratka vsebina poglavja:
• Izboljšanje slik v slikovnem prostoru
– Točkovno
– Lokalno
– Globalno
• Izboljšanje slik v frekvenčnem prostoru
– Diskretna Fourierjeva transformacija
– Filtriranjev frekvenčnem prostoru
– Homomorfno filtriranje
• Obnavljanje slik
– Lastnosti šuma
– Vrste filtrov za odpravljanje šuma
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OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU




Obdelava v slikovnem prostoru – v prostoru sivih
nivojev (svetlostnih stopenj)
Vrste operacij na slikami


Točkovne






Lokalne






Spreminjajo vrednosti slikovnih elementov neodvisno od vrednosti
drugih slikovnih elementov obdelovane slike
Primeri: aritmetične operacije, logaritmi, potence, …
Spreminjajo vrednosti slikovnih elementov z upoštevanjem njihove
okolice
Primeri: glajenje, konvolucijski filtri, medianin filter, …

Globalne




Spreminjajo vrednosti vseh slikovnih elementov slike hkrati z
upoštevanjem globalnih lastnosti slike
Primeri: izravnava histograma, preslikave histograma, …

OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Točkovne operacije


Na eni sliki




Primeri:
 Negativi,
 Logaritemske transformacije,
 Potenčne transformacije,
 …

Primeri gamma korekcije

Med dvema slikama


Primeri:
 Seštevanje,
 Odštevanje,
 Množenje,
 Deljenje,
 …

Primer odštevanja ozadja

Vir slik: http://www.eizo.com/global/products/library/basics/lcd_display_gamma/index.html,
http://vip.bu.edu/projects/vsns/behavior-subtraction/
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OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Točkovne operacije na eni sliki


Negativ:






Pogosto uporabljen za izboljšanje zaznavnosti belih oz. sivih
struktur na temnem ozadju
Za vsak slikovni element (piksel) r slike s sivimi nivoji z intervala
[0, L-1], izračunamo novo vrednost slikovnega elementa negativa s
kot:
𝑠 =𝐿−1−𝑟
Primer za 8-bitne slike s sivimi nivoji med [0,255]: 𝑠 = 255 − 𝑟

Vir slik: R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing 3rd edition

OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Točkovne operacije na eni sliki


Logaritemske transformacije:




Izboljša kontrast v temnejših delih slike, poslabša kontrast v
svetlejših delih slike
Za vsak slikovni element (piksel) r vhodne slike izračunamo novo
vrednost slikovnega elementa nove slike s
kot:
𝑠 = 𝑐 𝑙𝑙𝑙(1 + 𝑟 ),

kjer je 𝑐 konstanta in predvidevamo, da je 𝑟 ≥ 0. S konstanto
uravnavamo razpon sivih nivojev (dinamično območje sivih nivojev)
•

Dinamično območje
definiramo kot razliko
med maksimalno in
minimalno vrednostjo
sivega nivoja slike

Vir slik: V. Štruc, N. Pavešić: Performance evaluation of photometric normalization techniques for illumination invariant face recognition, poročilo.
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OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Točkovne operacije na eni sliki


Potenčne (gamma) transformacije:






Izboljša kontrast v temnejših ali svetlejših delih slike (odvisno od
gamma vrednosti 𝛾)
Za vsak slikovni element (piksel) r vhodne slike izračunamo novo
vrednost slikovnega elementa nove slike s kot:
𝑠 = 𝑐𝑟 𝛾 ,

kjer sta 𝑐 in 𝛾 pozitivni konstanti.
Uporabi transformacije na sliki pravimo gamma korekcija
Zanimivost:

Pri CRT (katodnih)
prikazovalnikih je obstajala
potenčna odvisnost med sivim
nivojem prikazane slike in
vhodno napetostjo z 𝛾 ∈ 1.8,2.5 .
Prikazane slike so bile torej
temnejše od dejanskih slik
(pogosta pred-obdelava za
pravilen prikaz).

•

Vir slik: R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing 3rd edition,
http://www.eizo.com/global/products/library/basics/lcd_display_gamma/index.html

OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Točkovne operacije na več slikah


Seštevanje:


Slike seštevamo s seštevanjem vrednosti sivih nivojev posameznih
slikovnih elementov, npr. seštevek slik 𝑓(𝑥, 𝑦) in 𝑔(𝑥, 𝑦) tvorimo kot
𝑠 𝑥, 𝑦 = 𝑓 𝑥, 𝑦 + 𝑔(𝑥, 𝑦),

kjer je potrebno rezultat s(𝑥, 𝑦) še preskalirati tako, da sivi nivoji
zavzemajo vrednosti z želenega intervala.
o

Seštevanje slik se uporablja
za različne namene, npr:
•

1Šum

Za odstranjevanje šuma1 z
velikega števila (poravnanih)
šumnih slik iste scene

s srednjo vrednostjo nič mora biti nekoreliran za vsak par koordinat 𝑥, 𝑦

Pošumljena
slika 𝑁(0,64)

Seštevek 16
slik

Seštevek 128
slik

Originalna
slika

Seštevek 8 slik

Seštevek 64
slik

Vir slik: R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing 2nd edition,
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OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Točkovne operacije na več slikah


Odštevanje:


Slike odštevamo z odštevanjem vrednosti sivih nivojev posameznih
slikovnih elementov vhodnih slik, npr. razliko slik 𝑓(𝑥, 𝑦) in 𝑔(𝑥, 𝑦)
tvorimo kot
𝑠 𝑥, 𝑦 = 𝑓 𝑥, 𝑦 − 𝑔(𝑥, 𝑦),

kjer je potrebno rezultat s(𝑥, 𝑦) še preskalirati tako, da sivi nivoji
zavzemajo vrednosti z želenega intervala.
o

Odštevanje slik se uporablja
za različne namene, npr:

Na podlagi odštevanja dveh
zaporednih slik videa je
mogoče zaznavati
spremembe v sceni
Z odštevanjem ozadja lahko
detektiramo prisotnost
objektov1

•

•

1Ozadje

Seštevek 8 slik

lahko predstavlja srednja vrednost slik statične nadzorne kamere.

Vir slik: http://vip.bu.edu/projects/vsns/behavior-subtraction/

OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Točkovne operacije na več slikah


Množenje in deljenje:


Slike množimo oz. delimo z množenjem vrednosti sivih nivojev
posameznih slikovnih elementov vhodnih slik, npr. produkt in
kvocient slik 𝑓(𝑥, 𝑦) in 𝑔(𝑥, 𝑦) tvorimo kot
𝑠 𝑥, 𝑦 = 𝑓 𝑥, 𝑦 · 𝑔(𝑥, 𝑦) oz. 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑠 𝑥, 𝑦 /(𝑔 𝑥, 𝑦 + 𝜖) ,

kjer je 𝜖 majhna konstanta in je potrebno rezultat 𝑠(𝑥, 𝑦) še
preskalirati tako, da sivi nivoji zavzemajo vrednosti z želenega
intervala..
o

Originalne slike

Množenje oz. deljenje slik se
uporablja, npr:
•

Pri odstranjevanju senc iz
slike, kjer se vpliv senc
modelira kot multiplikativni
faktor 𝑔(𝑥, 𝑦), ki ga je mogoče
odstraniti z deljenjem - 𝑔(𝑥, 𝑦)
je potrebno oceniti

Originalna
slika

Seštevek 8 slik

Seštevek 64
slik

Izločanje senc z deljenjem

Vir slik: V. Štruc, N. Pavešić: Performance evaluation of photometric normalization techniques for illumination invariant face recognition, poročilo.
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OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Lokalne operacije na slikah







Spreminjajo vrednosti slikovnih elementov z upoštevanjem
njihove okolice
Lokalne operacije po navadi izvedemo s pomočjo filtrov
(pogosto zasledimo tudi izraz maska, jedro, okno, sito, …),
definiranih v slikovnem prostoru ter operacije diskretne
konvolucije
Filtri v slikovnem prostoru so tipično določeni z masko
velikosti k x k (npr. 3x3 elementov) ter vrednostmi
elementov maske
Primer filtra (za povprečenje)
velikosti 3x3:

OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Lokalne operacije na slikah


Filtriranje izvedemo s konvolucijo na naslednji način:






Novo vrednost slikovnega elementa filtrirane slike dobimo kot
vsoto produktov med elementi filtra (maske) dimezije kxk, ki jo
rotiramo za 180°, z vrednostmi slike, ki se nahajajo pod filtrom
(masko)
Filter premikamo čez celotno področje slike (v vodoravni in
navpični smeri) tako, da določimo vrednosti vseh slikovnih
elementov filtrirane slike

Matematična formulacija:


Konvolucijo vhodne slike G (velikosti 𝑀𝑀𝑀) in filtra F (filtra oz.
maske velikosti 𝑘𝑘𝑘) zapišemo kot:
𝑅 = 𝐺 ∗ 𝐹, kjer je 𝑅 rezultat filtriranja
in se vrednost vsakega slikovnega elementa rezultata določi kot:
𝑎

𝑎

𝑟 𝑖, 𝑗 = � � 𝑓 𝑚, 𝑛 𝑔(𝑖 − 𝑚, 𝑗 − 𝑛)
𝑚=−𝑎 𝑛=−𝑎

kjer je 𝑎 = (𝑘 − 1)/2.

Povzeto po: predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov

129

OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Lastnosti in problemi konvolucije


Normiranje izhodnih vrednosti






Rotacija maske za 180° v primeru simetričnih mask ni
potrebna (če maske ne rotiramo govorimo o križni korelaciji
– korelacijski filtri)
Na robovih nam manjkajo slikovni elementi za izračun
konvolucije (pri maski 3x3 nam manjka ena vrstica
(stolpec), pri maski 5x5 že dve vrstici (stolpca), …):






Pogosto vrednosti, izračunane s konvolucijo, ne padejo v veljavni
interval sivih nivojev → rezultat je potrebno preskalirati

vrstice in stolpce na robovih podvojimo (potrojimo, …), ali

potrebne vrstice in stolpce napolnimo z ničlami, ali …

Časovna zahtevnost izračuna je odvisna od dimenzije filtra
(maske) in slike
Ob znanem filtru je po filtriranju mogoča tudi
dekonvolucija
Povzeto po: predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov

OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Lokalne operacije na slikah


Ilustracija postopka filtriranja


V prvem koraku razpolagamo z vhodno sliko, filtrom ter prostor za
zapis rezultata filtriranja
Izhodna slika

Vhodna slika
Filter (maska)
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OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Lokalne operacije na slikah


Ilustracija postopka filtriranja


Ilustracija za slikovni element na koordinatah (2,2)

Izhodna slika

Vhodna slika
Filter (maska)

OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Lokalne operacije na slikah


Ilustracija postopka filtriranja


Ilustracija za slikovni element na koordinatah (2,2)

Vhodna slika

Izhodna slika

20

1 ∗ 1 + 2 ∗ 1 + 3 ∗ 1 + 0 ∗ 1 + 4 ∗ 1 + 2 ∗ 1 + 5 ∗ 1 + 2 ∗ 1 + 1 ∗ 1 = 20
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OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Lokalne operacije na slikah


Ilustracija postopka filtriranja


Premaknemo filter in znova izračunamo vsoto produktov

Vhodna slika

Izhodna slika

20

OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Lokalne operacije na slikah


Ilustracija postopka filtriranja


Premaknemo filter in znova izračunamo vsoto produktov

Vhodna slika

Izhodna slika

20

21

2 ∗ 1 + 3 ∗ 1 + 2 ∗ 1 + 4 ∗ 1 + 2 ∗ 1 + 1 ∗ 1 + 2 ∗ 1 + 1 ∗ 1 + 4 ∗ 1 = 21
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OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Lokalne operacije na slikah


Ilustracija postopka filtriranja


Postopek ponavljamo dokler ne izračunamo vrednosti vseh
slikovnih elementov izhodne slike
Izhodna slika

Vhodna slika

∗
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12 14

8
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20
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21

21
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OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Lokalne operacije na slikah


Ilustracija postopka filtriranja


Pri tem lahko problem robnih slikovnih elementov rešimo na več
možnih načinov (spodnji prikaz kaže možnost uporabe ničel)
Izhodna slika

Vhodna slika

7

12 14

8

14

20

21

13

14

20

19

12

10

21

21

9

1∗1+4∗1+0∗1+3∗1+1∗1+0∗1+0∗1+0∗1+0∗1= 9
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OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Lokalne operacije na slikah


Definiramo lahko filtre (maske) za različne namene:





Glajenje
Izostritev slike
Aproksimacijo gradienta slike (za iskanje robov)
…



V nadaljevanju si natančneje ogledamo glajenje



Glajenje slike se uporablja za:





Zmanjševanje učinkov šuma na slikah
Zmanjševanje vpliva napačnega senčenja (v primeru premajhnega
števila sivih nivojev na sliki)
Pri segmentaciji slike, ko želimo samodejno ločiti ozadje od
opazovanih objektov

Povzeto po: predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov

OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Lokalne operacije na slikah - Glajenje





Glajenje lahko izvajamo z različnimi filtri (maskami)
Filtri (maske) so sestavljeni tako, da za vsak slikovni
element izhodne slike izračunamo povprečni sivi nivo
okolice velikosti kxk vhodne slike, ki se nahaja pod filtrom
Primeri:

Maska
povprečenja
3x3



Maska
povprečenja
5x5

Maska
uteženega
povprečenja
3x3

Vrednosti po izračunu konvolucije s tako masko je potrebno
še normirati z vsoto uteži maske
Vir slik predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov
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Lokalne operacije na slikah - Glajenje


Za glajenje se pogosto uporablja filter generiran s
kvantizacijo in vzorčenjem Gaussove porazdelitve:
ℎ 𝑖, 𝑗 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 −



𝑥 2 +𝑦 2
2𝜎2

,

kjer je 𝐴 normalizacijski faktor in 𝜎 standardna deviacija.
Vizualizacija:

Vir slik predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov

OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Lokalne operacije na slikah - Glajenje


Primer glajenja z Gaussovim filtrom

Vir slik Google image search: query = lincoln dali
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Lokalne operacije na slikah - Glajenje


Primer segmentacije z glajenjem




Vhodno sliko gladimo z Gaussovim filtrom - manjši objekti se zlijejo
z ozadjem
Večje objekte lahko nato izločimo z upragovljanjem

Vir slik: R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing 3rd edition,

OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Lokalne operacije na slikah - Glajenje


Primer izostritve slik z uporabo glajenja (angl. unsharp)






Izvedemo glajenje vhodne slike
Odštejemo glajeno sliko od vhodne slike
Izračunano razliko prištejemo vhodni sliki

Matematična formalizacija:

̅ 𝑦),
𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑥, 𝑦 = 𝑓 𝑥, 𝑦 − 𝑓 (𝑥,

𝑔 𝑥, 𝑦 = 𝑓 𝑥, 𝑦 + 𝑘𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑥, 𝑦),

kjer je 𝑓 ̅ 𝑥, 𝑦 glajena slika in je 𝑘 = 1.

Vir slik: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Usm-unsharp-mask.png,
http://www.dig.cs.gc.cuny.edu/manuals/Gimp2/Grokking-the-GIMP-v1.0/node63.html
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Globalne operacije na slikah




Spreminjajo vrednosti vseh slikovnih elementov slike
hkrati z upoštevanjem globalnih lastnosti slike
Globalne operacijo tipično spreminjajo obliko histograma
slike
Histogram govori o porazdelitvi sivih nivojev slike

Vir slik: http://www.xjtek.com/anylogic/help/index.jsp?topic=/com.xj.anylogic.help/html/functions/pert.html

OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Globalne operacije na slikah


Histogram digitalne slike velikosti 𝑀𝑀𝑀 pikslov s sivimi
nivoji z intervala [0, L-1] predstavlja diskretno funkcijo
oblike:
ℎ 𝑟𝑘 =






𝑛𝑘
,
𝑀𝑀

kjer 𝑟𝑘 predstavlja 𝑘-ti sivi nivo, 𝑛𝑘 predstavlja število
slikovnih elementov s sivim nivojem 𝑟𝑘 in je 𝑀𝑀 število
vseh slikovnih elementov slike.
Histogram predstavljen v zgornji obliki pogosto imenujemo
tudi normiran histogram, saj funkcijske vrednosti
predstavljajo relativne frekvence sivih nivojev
Vsota vseh funkcijskih vrednosti normiranega histograma
je enaka 1
Povprečno vrednost sivega nivoja lahko izračunamo kot

𝑟̅ = ∑𝐿−1
𝑘=0 ℎ 𝑟𝑘 𝑟𝑘
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Globalne operacije na slikah


Primeri histogramov

Ozko dinamično območje – nizek kontrast

Večina sivih nivojev zaseda nizke vrednosti – temna slika
Široko dinamično območje – visok kontrast
Večina sivih nivojev zaseda visoke vrednosti – svetla slika

Vir slik: R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing 3rd edition,

OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Globalne operacije na slikah


Primer - izravnava histograma





Je globalna operacija, ki histogram slike razširi čez celotno razpoložljivo dinamično
območje slike in porazdelitev sivih nivojev spremeni v enakomerno.
Izravnava histograma izboljša kontrast slike, a poudari tudi šum
Izravnavo normiranega histograma ℎ(𝑟) sive slike s sivimi nivoji z intervala
[0, 𝐿 − 1] izvedemo tako, da vsak sivi nivo 𝑟 preslikamo v skladu z naslednjo enačbo
𝑟

𝑠 = 𝑇 𝑟 = (𝐿 − 1) ∫0 𝑝𝑟 𝑥 𝑑𝑑,

kjer je s sivi nivo slike z izravnanim histogramom, je 𝑝𝑟 (𝑟) funkcija gostote
verjetnosti sivega nivoja vhodne slike,
ki jo aproksimiramo z histogramom
ℎ(𝑟) in 𝑥 integracijska spremenljivka.
V diskretnem primeru preslikavo 𝑇(𝑟)
določa diskretna kumulativna porazdelitev
sivih nivojev
𝑟
𝑇 𝑟 = 𝐿 − 1 ∑𝑖=𝑟0 ℎ 𝑖
Vir slik: http://fourier.eng.hmc.edu/e161/lectures/contrast_transform/node2.html,
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Globalne operacije na slikah


Izravnava histograma - primeri

Vir slik: http://www.songho.ca/dsp/histogram/histogram.html,

OBDELAVA SLIK V SLIKOVNEM
PROSTORU


Globalne operacije na slikah


Izravnava histograma - primeri

Vir slik: http://www.songho.ca/dsp/histogram/histogram.html,
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Frekvenčni prostor


S prostorsko frekvenco merimo kako pogosto se spreminjajo
sivi nivoji slike na neki razdalji

Povzeto po: predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov

OBDELAVA SLIK V FREKVENČNEM
PROSTORU


Frekvenčni prostor


Prostorska frekvenca

𝜔0 =

2𝜋
𝐿

Osnovna frekvenca



L
Dolžina periode

Tudi, če signal (slika) na predstavlja sinusnega signala, ga
lahko opišemo kot vsoto sinusoidnih funkcij, npr.

Vir slik predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov
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Frekvenčni prostor


Z dodajanjem členov manjšamo napako

Vir slik: Roger Bourne: Fundamentals of Digital Imaging in Medicine

OBDELAVA SLIK V FREKVENČNEM
PROSTORU


Frekvenčni prostor


Pri obdelavi govora smo za prehod iz časovnega prostora v
frekvenčni prostor uporabili 1D diskretno Fourierovo
transformacijo (DFT):
𝐹 𝑘 =

1 𝑁−1
∑
𝑓
𝑁 𝑥=0

𝑗𝑗𝑗

𝑥 𝑒 − 𝑁 𝑘𝑘 , kjer je 𝑘 = 0, … , 𝑁 − 1

oz. obratno prek IDFT
𝑓 𝑥 = ∑𝑁−1
𝑘=0 𝐹 𝑘 𝑒

𝑗𝑗𝑗
𝑘𝑘
𝑁

kjer je 𝑥 = 0, … , 𝑁 − 1.

,

𝑓(𝑥)

𝑥 𝑁−1
Vir slik predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov
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Frekvenčni prostor


Pri slikah transformacijo posplošimo na dve dimenziji, 2D
DFT:



Inverzna 2D-DFT



Amplitudni in fazni spekter
𝐹 𝑢, 𝑣 = 𝐹 𝑢, 𝑣 𝑒 𝑗𝑗(𝑢,𝑣)

Vir: predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov

OBDELAVA SLIK V FREKVENČNEM
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Frekvenčni prostor

Vir: predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov
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Frekvenčni prostor - primeri

Vir slik: http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/

OBDELAVA SLIK V FREKVENČNEM
PROSTORU


Frekvenčni prostor - primeri

Vir slik: http://www.free-photos.biz/photographs/consumer_products/electronics/351161_chest_radiograph_2d_fourier_spectrum.php/
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Frekvenčni prostor - primeri

Vir slik: http://graphics.cs.cmu.edu/courses/15-463/2005_fall/www/463.html/

OBDELAVA SLIK V FREKVENČNEM
PROSTORU


Frekvenčni prostor – primeri


Kaj se zgodi, če frekvenčni (amplitudni) spekter
spremenimo in rekonstruiramo sliko?

Vir slik: http://graphics.cs.cmu.edu/courses/15-463/2005_fall/www/463.html/
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Frekvenčni prostor – primeri


Kaj se zgodi, če frekvenčni (amplitudni) spekter
spremenimo in rekonstruiramo sliko?

Vir slik: http://graphics.cs.cmu.edu/courses/15-463/2005_fall/www/463.html/

OBDELAVA SLIK V FREKVENČNEM
PROSTORU


Filtriranje v frekvenčnem prostoru


Ker velja konvolucijski izrek, lahko konvolucijske filtre (v
slikovnem prostoru) prevedemo na množenje z masko v
frekvenčnem prostoru
𝑓 𝑥, 𝑦 ∗ ℎ 𝑥, 𝑦 ↔ 𝐹 𝑢, 𝑣 𝐻(𝑢, 𝑣)

Vir: predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov
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Filtriranje v frekvenčnem prostoru
 Poteka na naslednji način:
DFT

H(u,v)

IDFT

𝑓 𝑥, 𝑦 → 𝐹 𝑢, 𝑣 → G u, v = F u, v H(u, v) → g(x, y)



Glede na obliko izbrane maske ločimo več tipov
filtriranja:

Nizko-prepustno filtriranje – glajenje slike
 Visoko-prepustno – izostritev slike
 Pasovno-prepustno – odstranjevanje periodičnih šumov
 Homomorfno filtriranje – v logaritemskem prostoru slike


Vir: predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov

OBDELAVA SLIK V FREKVENČNEM
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Glajenje v frekvenčnem prostoru




Glajenje v frekvenčnem prostoru lahko izvedemo z idealnim nizkoprepustnim filtrom, ki s slike odstrani vse želene visoke frekvence

Pri uporabi takšnega filtra prihaja do težav s pojavom valovanja, zato
se v praksi uporabljajo drugačni filtri, npr. nizko-prepustnimi
Butterworthovi filtri

kjer je 𝐷 𝑢, 𝑣 =

𝑢−

𝐻 𝑢, 𝑣 =

𝑚 2
2

1
,
1+ 𝐷(𝑢,𝑣)/𝐷0 2𝑛

+ 𝑣−
,

1

𝑛 2 2
,
2

sta 𝑚 in 𝑛 dimenziji filtra, je

𝐷0 mejna frekvenca in je 𝑛 red Butterworthovega filtra

Vir slik: http://www.songho.ca/dsp/histogram/histogram.html,
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Glajenje v frekvenčnem prostoru


Butterworthovi filtri - izgled

𝐷0

Vir slik: Roger Bourne: Fundamentals of Digital Imaging in Medicine

OBDELAVA SLIK V FREKVENČNEM
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Glajenje v frekvenčnem prostoru


Nizko-prepustni Butterworthovi filtri - primer

Vir slik: Roger Bourne: Fundamentals of Digital Imaging in Medicine
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Izostritev slike v frekvenčnem prostoru




Izostritev slike v frekvenčnem prostoru lahko izvedemo z idealnim
visoko-prepustnim filtrom, ki s slike odstrani vse želene nizke
frekvence

Pri uporabi takšnega filtra prihaja do težav s pojavom valovanja, zato
se v praksi uporabljajo drugačni filtri, npr. visoko-prepustnimi
Butterworthovi filtri

kjer je 𝐷 𝑢, 𝑣 =

𝑢−

𝐻 𝑢, 𝑣 =

𝑚 2
2

1
,
1+ 𝐷0 /𝐷(𝑢,𝑣) 2𝑛

+ 𝑣−

1

𝑛 2 2
,
2

sta 𝑚 in 𝑛 dimenziji filtra, je

𝐷0 mejna frekvenca in je 𝑛𝑛 red Butterworthovega filtra

Vir slik: http://www.songho.ca/dsp/histogram/histogram.html,

OBDELAVA SLIK V FREKVENČNEM
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Izostritev slike v frekvenčnem prostoru


Butterworthovi filtri - izgled

𝐷0

Vir slik: Roger Bourne: Fundamentals of Digital Imaging in Medicine
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Izostritev slike v frekvenčnem prostoru


Visoko-prepustni Butterworthovi filtri - primer

Vir slik: Roger Bourne: Fundamentals of Digital Imaging in Medicine

OBDELAVA SLIK V FREKVENČNEM
PROSTORU


Homomorfno filtriranje








Sliko pogosto modeliramo kot produkt osvetljenosti in
odbojnosti
𝑓 𝑥, 𝑦 = 𝑖 𝑥, 𝑦 𝑟 𝑥, 𝑦 ,
kjer je 𝑖 𝑥, 𝑦 osvetljenost in 𝑟 𝑥, 𝑦 odbojnost.
Osvetljenost po navadi zajema počasne spremembe – nizke
frekvence
Odbojnost zajema hitre spremembe – visoke frekvence
Z uporabo DFT izgubimo informacijo o osvetljenosti in
odbojnosti, zato sliko logaritmiramo
ln 𝑓 𝑥, 𝑦 = ln 𝑖 𝑥, 𝑦 + ln 𝑟(𝑥, 𝑦)
DFT(ln 𝑓(𝑥, 𝑦)) = DFT(ln 𝑖(𝑥, 𝑦))+DFT(ln 𝑟(𝑥, 𝑦))
Sedaj lahko izvajamo filtriranje za vsako komponento posebej

Povzeto po: predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov
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Homomorfno filtriranje


Primer uporabe za odstranjevanje senc

Povzeto po: predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov

OBNAVLJANJE SLIK




Čeprav predstavlja obnavljanje slik širši pojem (npr.
dekonvolucija), se bomo omejili na odpravljanje šuma
iz slik
Šum


Šum na sliki predstavlja vse motnje na sliki, ki jih ne
želimo meriti, in nastane zaradi:







Narave pridobivanja slike (interkacija EM sevanj s snovjo –
kvantni šum)
Zajema slike (delovanje senzorjev – elektronski šum)
Analogno digitalne pretvorbe (vzorčenje – kvantizacijski šum)

Šum tipično modeliramo z naključnimi signali, npr.




Kvantni šum ima statistične lastnosti, ki ustrezajo Poissonovi
porazdelitvi
Elektronski šum se modelira z Gaussovo porazdelitvijo (vsota več
različnih šumov se obnaša približno kot normalna porazdelitev)
Povzeto po: predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov
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Šum na sliki vpliva na zaznavanje majhnih objektov z
nizkim kontrastom (objekti predstavljeni s sivimi
nivoji, ki se le malo razlikujejo od sivih nivojev okolice)

Nizek kontrast, majhen šum

Nizek kontrast, velik šum

Povzeto po: predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov

OBNAVLJANJE SLIK


Kadar je na sliki prisoten šum, nas zanima razmerje signalšum SNR (angl. Signal to noise ratio):
𝑆𝑆𝑆 𝑖𝑖 𝑑𝑑 = 10 log10 (𝑃𝑠 /𝑃𝑁 ),








kjer je 𝑃𝑆 moč signala in 𝑃𝑁 moč šuma.
Večje kot je razmerje SNR, manj šuma zaznamo na sliki
Moč signala na sliki izračunamo kot kvadrat povprečja sivih
nivojev
𝑟̅ = ∑𝑀𝑀
𝑘=0 ℎ 𝑟𝑘 𝑟𝑘

Moč šuma izračunamo kot varianco sivih nivojev 𝜎𝑟2 na
področju slike, kjer pričakujemo konstantno svetlost
SNR (v dB) lahko izračunamo kot:
𝑆𝑆𝑆 = 10 log10

𝑟̅ 2
= 20 log10 (𝑟̅ /𝜎𝑟 )
𝜎𝑟2

Povzeto po: predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov
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Modeliranje šuma



Šum po navadi karakteriziramo s funkcijo gostote verjetnosti p(z) (angl.
Probability density function - PDF) za sivinski nivo šuma z
Obstajajo modeli za različne vrste šumov, npr.






Gaussov šum,
Enakomerni šum,
Impulzni šum, …

Model pošumljene slike



Aditivni šum
Multiplikativni šum

g(x,y) = f(x,y) + η(x, y)
g(x,y) = η(x, y) · f(x,y)







Če nivo šuma ni odvisen od lege piksla, je η(x, y) = z

Gaussov šum



Gaussov model šuma se lahko uporablja v slikovnem in frekvenčnem
prostoru
Porazdelitev Gaussovega šuma opišemo z naslednjo PDF:
𝑝 𝑧 =

1

2𝜋𝜎𝑧

𝑒

−

𝑧−𝜇𝑧
2𝜎 2
Vir slike: http://www.uv.es/vista/vistavalencia/software/denoising/denoising.html

OBNAVLJANJE SLIK


Enakomerni šum






Porazdelitev enakomernega šuma opišemo z naslednjo
PDF:
1
𝑝 𝑧 = �𝑎 − 𝑏 , če je 𝑎 ≤ 𝑧 ≤ 𝑏
0,
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Če naključna spremenljivka 𝑧 predstavlja moč frekvenčnih
komponent slike govorimo o belem šumu

Impulzni šum (sol in poper)


Porazdelitev impulznega šuma opišemo z naslednjo PDF:
•

𝑃𝑎 , č𝑒 𝑗𝑗 𝑧 = 𝑎
𝑝 𝑧 = �𝑃𝑏 , č𝑒 𝑗𝑗 𝑧 = 𝑏
0,
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

•

Če je 𝑏 > 𝑎, bodo sivi nivoji z vrednostjo
b delovali kot svetle točke, nivoji z
vrednostjo a kot temne
Kadar je katera od verjetnosti enaka
nič, govorimo o unipolarnem šumu (sol
ali poper)
Vir slike: http://www.uv.es/vista/vistavalencia/software/denoising/denoising.html
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Primeri

Vir slik: http://jrvitug.blogspot.com/2009/10/activity-18-noise-model-and-basic-image.html

OBNAVLJANJE SLIK


Odpravljanje šuma




Omejimo se na odpravljanje šuma v slikovnem prostoru
Za odpravljanje šuma potrebujemo model procesa
pošumljanja slike
Pogosto se uporablja aditivni model (pri multiplikativnem
lahko uporabimo homorfno filtriranje):
𝑔 𝑥, 𝑦 = 𝑓 𝑥, 𝑦 + 𝜂(𝑥, 𝑦),



kjer 𝑔(𝑥, 𝑦) predstavlja šumno sliko, 𝑓(𝑥, 𝑦) sliko brez šuma
in 𝜂 𝑥, 𝑦 šum.
Odpravljanje šuma lahko izvedemo z:





Filtri povprečenja,
Medianim filtrom,
Min in max filtri,
…

Vir slik: http://media.au.tsinghua.edu.cn/liwen.jsp
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Odpravljanje šuma s filtri povprečenja


Filter aritmetične sredine




S filtrom za vsako področje 𝑆𝑥𝑥 velikosti 𝑚𝑚𝑚 določimo
aritmetično sredino in jo pripišemo središčnemu slikovnemu
elementu področja
Na ta način ocenimo sliko brez šuma 𝑓̂ 𝑥, 𝑦
𝑓̂ 𝑥, 𝑦 =






1
𝑚𝑚

�

𝑠,𝑡 ∈𝑆𝑥𝑥

𝑔(𝑠, 𝑡)

Odpravljanje šuma izvedemo s filtrom (masko) velikosti 𝑚𝑚𝑚,
1
kjer so vsi elementi maske enaki
𝑚𝑚

Zaradi glajenja se zmanjša vpliv šuma
Zgladijo se tudi preostali deli slike

Vir slik: http://media.au.tsinghua.edu.cn/liwen.jsp

OBNAVLJANJE SLIK


Odpravljanje šuma s filtri povprečenja


Filter geometrijske sredine




S filtrom za vsako področje 𝑆𝑥𝑥 velikosti 𝑚𝑚𝑚 določimo
geometrijsko sredino in jo pripišemo središčnemu slikovnemu
elementu področja
Na ta način ocenimo sliko brez šuma 𝑓̂ 𝑥, 𝑦
𝑓̂ 𝑥, 𝑦 =



� 𝑔 𝑠, 𝑡

𝑠,𝑡 ∈𝑆𝑥𝑥

1
𝑚𝑚

Učinek filtra geometrijske sredine je podoben učinku filtra
aritmetične sredine, a se zgubi manj podrobnosti slike

Vir slik: http://media.au.tsinghua.edu.cn/liwen.jsp
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OBNAVLJANJE SLIK


Odpravljanje šuma s filtri povprečenja


Filter harmonične sredine




S filtrom za vsako področje 𝑆𝑥𝑥 velikosti 𝑚𝑚𝑚 določimo
harmonično sredino in jo pripišemo središčnemu slikovnemu
elementu področja
Na ta način ocenimo sliko brez šuma 𝑓̂ 𝑥, 𝑦
𝑓̂ 𝑥, 𝑦 =





∑

𝑚𝑚

𝑠,𝑡 ∈𝑆𝑥𝑥 𝑔

1
𝑠, 𝑡

Filter harmonične sredine se lahko uporablja za odpravljanje
Gaussovega šuma
Primeren je tudi za odpravljanje določene vrste impulznega
šuma (sol, ne tudi poper)

Vir slik: http://media.au.tsinghua.edu.cn/liwen.jsp

OBNAVLJANJE SLIK



Odpravljanje šuma s medianinim filtrom
Medianin filter










1.

S filtrom za vsako področje 𝑆𝑥𝑥 velikosti 𝑚𝑚𝑚 določimo mediano1
in jo pripišemo središčnemu slikovnemu elementu področja
Na ta način ocenimo sliko brez šuma 𝑓̂ 𝑥, 𝑦
𝑓̂ 𝑥, 𝑦 = m𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒{𝑔(𝑠, 𝑡)}
𝑠,𝑡 ∈𝑆𝑥𝑥

Medianin filter je nelinearen filter in zagotavlja učinkovito
odpravljanje šuma s precej manj glajenja kot filtri povprečenja
So učinkoviti tudi pri odpravljanju unipolarnega kot
bipolarnega impulznega šuma, kjer filtri povprečenja pogosto
odpovejo
Medianin filter bistveno bolje ohranja robove kot filtri
povprečenja

Mediana območja Sxy je tista vrednost območja od katere je polovica elementov
območja manjših, polovica pa večjih.

Vir slik: http://media.au.tsinghua.edu.cn/liwen.jsp
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9

Morfološke operacije

Kratka vsebina poglavja:
• Binarne slike in morfološke operacije
– Erozija
– Dilatacija
– Zapiranje
– Odpiranje
• Morfološki algoritmi in karakteristike
– Obrisi
– Konveksna ovojnica
– Iskanje povezanih področij, ...
• Iskanje robov slike
– Gradientni operatorji
– Iskanje robov v prisotnosti šuma
• Hough-ova transformacija
• RANSAC
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BINARNE SLIKE IN MORFOLOŠKE
OPERACIJE


Binarne slike
Binarne slike so slike, katerih slikovni elementi
zavzamejo le dve vrednosti, npr. 0 in 1, 0 in 255
 Primerjava sive in binarne slike:


Binarno sliko lahko iz sive
slike dobimo s postopkom
upragovljanja:

•

𝐵 𝑥, 𝑦 =

Sivi nivoji zapisani z 8-biti

1
0

, č𝑒 𝑗𝑒 𝑓 𝑥, 𝑦 > Δ
, 𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟

Sivi nivoji zapisani z 1-bitom

BINARNE SLIKE IN MORFOLOŠKE
OPERACIJE


Morfološke operacije
Na binarnih slikah izvajamo morfološke operacije
(biologija: morfologija = veda o zgradbi in strukturi
rastlin in živali )
 Pomembnejše morfološke operacije in algoritmi


Dilatacija,
 Erozija
 Zapiranje in odpiranje
 Iskanje obrisov
 Iskanje povezanih področij
 Iskanje konveksnih ovojnic
 Iskanje skeletov
 …
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BINARNE SLIKE IN MORFOLOŠKE
OPERACIJE


Morfološke operacije - osnove






Morfološke operacije definiramo s pomočjo strukturnih
elementov (anlg. structuring element)
Strukturni elementi predstavljajo področja poljubnih oblik
in dimenzij, s katerimi pregledamo in prilagodimo lastnosti
binarne slike (primeri: levo)
V praksi strukturne elemente implementiramo v obliki
binarnih mask (primeri: desno)
Primeri strukturnih elementov:

Primeri dejanskih strukturnih elementov

Primeri implementacij strukturnih elementov
Vir slik: R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing 3rd edition

BINARNE SLIKE IN MORFOLOŠKE
OPERACIJE


Morfološke operacije - osnove





S strukturnimi elementi pregledamo vsak slikovni element
binarne slike in na podlagi ujemanja binarne slike in
strukturnega elementa na opazovanem slikovnem elementu
izvedemo določeno operacijo
Pri ugotavljanju ujemanja upoštevamo zgolj neničelne vrednosti
strukturnih elementov (osenčeni del na sliki)
Primer:
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BINARNE SLIKE IN MORFOLOŠKE
OPERACIJE


Erozija in dilatacija





Erozija in dilatacija predstavljata temeljni morfološki operaciji na
binarnih slikah
Na podlagi teh dveh operacij je mogoče udejanjiti večino
morfoloških algoritmov

Erozija






Operacijo erozije slike 𝐴 s strukturnim elementom 𝐵 označimo z
𝐴⊖𝐵
Rezultat erozije binarne slike 𝐴 s strukturnim elementom 𝐵 je
binarna slika 𝐴 z odstranjenimi slikovnimi elementi, katerih
okolica se ne ujema s strukturnim elementom 𝐵
Rezultat je erodirana
slika 𝐴

Vir slik: R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing 3rd edition

BINARNE SLIKE IN MORFOLOŠKE
OPERACIJE


Erozija – postopek (ilustracija)
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BINARNE SLIKE IN MORFOLOŠKE
OPERACIJE


Dilatacija


Operacijo dilatacije binarne slike 𝐴 s strukturnim elementom 𝐵

označimo z


𝐴⊕𝐵
Dilatacijo izvedemo v skladu z naslednjim postopkom:







Strukturni element rotiramo za 180° (v primeru simetričnih SE to ni
potrebno)
Strukturni element premikamo preko vseh slikovnih elementov slike
V primeru, da se opazovani slikovni element binarne slike in
centralni element SE ujemata, pripišemo vsem slikovnim elementom
binarne slike, ki se nahajajo pod neničelnimi elementi SE, vrednost 1
(oz. 255)

Rezultat je dilatirana
slika 𝐴

Vir slik: R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing 3rd edition

BINARNE SLIKE IN MORFOLOŠKE
OPERACIJE


Dilatacija – postopek (ilustracija)
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BINARNE SLIKE IN MORFOLOŠKE
OPERACIJE


Erozija in dilatacija




Sta komplementarni operaciji
Učinek odvisen od predstavitve povezanih področij (črna ali bela
barva)
Praktični primeri (erozija)

Vir slik: http://www.myfonts.com/newsletters/rs/200709.html, http://www.vision-systems.com/articles/print/volume-12/issue-5/departments/wilsons-websites/understandingmathematical-morphology.html

BINARNE SLIKE IN MORFOLOŠKE
OPERACIJE


Odpiranje in zapiranje




Odpiranje in zapiranje sta morfološki operaciji sestavljeni iz kombinacij
erozij in dilatacij

Odpiranje


Predstavlja zaporedje erozije in dilatacije
𝐴∘𝐵 = 𝐴⊖𝐵 ⊕𝐵

Odpiranje tipično odstrani manjša področja s slike in razklene „šibko“
povezana področja
 Praktični primer:









Izboljšanje kakovosti prstnih odtisov
Z erozijo odstranimo manjša področja
Z erozijo razklenemo področja
Z dilatacijo vsaj nekatera področja
zopet združimo
Rezultat: manjša področja izginejo,
nekatera povezana področja
originalne slike ostanejo razklenjena

Vir slik: R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing 3rd edition
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BINARNE SLIKE IN MORFOLOŠKE
OPERACIJE


Zapiranje


Predstavlja zaporedje dilatacije in erozije
𝐴•𝐵 = 𝐴⊕𝐵 ⊖𝐵

Zapiranje tipično poveže bližnja področja, zapolni manjše luknje v
področjih in nezveznosti v obrisih
 Primer:





Izboljšanje kakovosti prstnih odtisov
Če za odpiranjem izvedemo še
zapiranje lahko ponovno združimo
razklenjena področja

Vir slik: R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing 3rd edition

BINARNE SLIKE IN MORFOLOŠKE
OPERACIJE


Odpiranje in zapiranje


Odpiranje

Praktični primeri

Odpiranje

Zapiranje

Vir slik: http://videofaceprocessing.blogspot.com/, http://www.mevislab.de/docs/2.2/MeVisLab/Standard/Documentation/Publish/ModuleReference/CloseGap.html,
http://blog.damiles.com/2010/12/segmentation-and-feature-extraction-contours-and-blob-detection/
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MORFOLOŠKI ALGORITMI IN
KARAKTERSITIKE


Iskanje mej povezanih področij (obrisov)


Mejo povezanega področja binarne slike 𝐴 označimo z 𝛽 𝐴 in določimo z
odštevanjem erodirane slike (z ustreznim SE)
𝛽 𝐴 = 𝐴 − (𝐴 ⊖ 𝐵)

Vir slik: R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing 3rd edition

MORFOLOŠKI ALGORITMI IN
KARAKTERSITIKE


Iskanje povezanih področij


S postopki iskanja povezanih področij slike želimo poiskati vsa
povezana področja slike in jih pogosto tudi ustrezno označiti (barvanje
področij)

Vir slik: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169909000994
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MORFOLOŠKI ALGORITMI IN
KARAKTERSITIKE


Iskanje povezanih področij
Obstaja več pristopov k iskanju povezanih področij slike
 Primer:





Vhod: binarna slika, na kateri želimo poiskati povezana področja
Izhod: slika z označenimi povezanimi področji (odvisna od izbrane soseščine)

Vhodna slika


Soseščina 8-sosedov

Soseščina 4-sosedov

Postopek:
 Korak 1: izberemo želeno soseščino (npr. 8-sosedov)
in postavimo indeks (ali barvo) na neko
začetno vrednost (npr. ind = 1)

Vir slik: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169909000994

MORFOLOŠKI ALGORITMI IN
KARAKTERSITIKE


Iskanje povezanih področij


Postopek:


Korak 2: pričnemo s pregledovanjem slike v zgornjem levem kotu in se
premikamo desno in navzdol po sliki
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MORFOLOŠKI ALGORITMI IN
KARAKTERSITIKE


Iskanje povezanih področij


Postopek:


Korak 3: ko naletimo na prvi od nič različen element (brez pripisanega
indeksa) mu pripišemo trenutno vrednost indeksa (oz. barvo)

MORFOLOŠKI ALGORITMI IN
KARAKTERSITIKE


Iskanje povezanih področij


Postopek:


Korak 4: z znanim prvim neničelnim slikovnim elementom pregledamo celotno
sliko in vsem sosedom1 prirejamo trenutni indeks; če naletimo na
novo povezano področje, ga ignoriramo

Na prvem neničelnem elementu
preverimo soseščino in vsem
neničelnim elementom soseščine
pripišemo trenutni indeks.

1 na

Premaknemo se za en slikovni
element naprej in postopek
ponovimo.

Če naletimo na novo povezano
področje ga ignoriramo.

Postopek nadaljujemo dokler ne
pregledamo vseh slikovnih
elementov slike.

podlagi izbrane soseščine – v našem primeru na podlagi 8-sosedov
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MORFOLOŠKI ALGORITMI IN
KARAKTERSITIKE


Iskanje povezanih področij


Postopek:


Korak 5: ko pregledamo vse slikovne elemente slike, preverimo, če so
indeksirani (oz. obarvani) vsi neničelni slikovni elementi; v primeru,
da je temu tako, postopek zaključimo, drugače povečamo indeks in se
vrnemo na korak 3

Korak 3

Rezultat

MORFOLOŠKI ALGORITMI IN
KARAKTERSITIKE


Drugi pomembnešji morfološki algoritmi in karakteristike


Polnjenje lukenj




Cilj: zapolniti vse luknje
znotraj povezanih področij
slike

Iskanje konveksne ovojnice


Cilj: poiskati konveksno
ovojnico povezanega
področja

Vir slik: http://www.mathworks.com/help/toolbox/images/ref/imfill.html, http://www.mathworks.com/help/toolbox/images/ref/bwconvhull.html
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MORFOLOŠKI ALGORITMI IN
KARAKTERSITIKE


Drugi pomembnešji morfološki algoritmi in karakteristike


Iskanje skeletov povezanih področij


Cilj: poiskati skelete vseh povezanih področij binarne slike

Vir slik: R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing 3rd edition, http://felix.abecassis.me/2011/09/opencv-morphological-skeleton/

BINARNE SLIKE IN LOGIČNE OPERACIJE
Na binarnih slikah lahko poleg morfoloških
izvajamo še logične operacije
 Logične operacije spadajo med točkovne operacije
in jih izvajamo bodisi na eni bodisi med več
binarnih slikah
 Logične operacije: AND, OR, XOR, NOT


Povzeto po: predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov
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BINARNE SLIKE IN LOGIČNE OPERACIJE


Primeri:


Vhodne slike (1 – črna, 0 – bela)



AND (presek dveh slik; elementi, ki sovpadajo, se ohranijo)

Povzeto po: predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov

BINARNE SLIKE IN LOGIČNE OPERACIJE


Primeri:


Vhodne slike (1 – črna, 0 – bela)



OR (unija dveh slik; poudarijo se objekti iz prve in druge
slike)

Povzeto po: predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov
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BINARNE SLIKE IN LOGIČNE OPERACIJE


Primeri:


Vhodne slike (1 – črna, 0 – bela)



XOR (poiščemo slikovne elemente na sliki, kjer se
vrednosti sivih nivojev razlikujejo)

Povzeto po: predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov

BINARNE SLIKE IN LOGIČNE OPERACIJE


Primeri:


Vhodne slike (1 – črna, 0 – bela)



NOT (inverz ali komplement slike)

Povzeto po: predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov

169

DETEKCIJA ROBOV


Cilj postopkov detekcije robov je poiskati nenadne
spremembe (nezveznosti) v sliki - robove





Večji del semantične informacije slike in informacije o
obliki objektov na sliki lahko opišemo zgolj z robovi
Kompaktnejša predstavitev kot
s svetilnostmi sivih nivojev

Idealni prikaz objekta z robovi:


Risbe umetnikov (ti pri risbah
uporabljajo tudi znanje o izgledu
objektov – nekatere robove
izpustijo, druge dodajo)

Vir slik: http://linlilian.deviantart.com/art/Gokudera-sketch-86303523

DETEKCIJA ROBOV


Pomen robov


Na podlagi robov slike lahko








Pridobimo informacijo o objektih na sliki,
Razpoznavamo objekte,
Poravnamo slike oz. objekte,
…

Primer:


Analiza geometrijskih lastnosti slike
Vertical vanishing
point
(at infinity)
Vanishing
line

Vanishing
point

Vanishing
point
Vir slik: http://linlilian.deviantart.com/art/Gokudera-sketch-86303523, http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/
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DETEKCIJA ROBOV


Primeri robov (od blizu)

Vir slik:, http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/

DETEKCIJA ROBOV




Robovi na sliki predstavljajo nenadne spremembe v
vrednosti sivih nivojev
Binarna slika
Prečni prerez
Primeri:

Robovi ustrezajo
ekstremom odvoda
Vhodna siva slika

Prečni prerez

Prvi odvod prečnega prereza

Vir slik:, http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/
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DETEKCIJA ROBOV


Primer realne slike

Vir slik:, http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/

DETEKCIJA ROBOV




Robove na sliki lahkot torej detektiramo z odvajanjem
in iskanjem maksimumov odvoda
Odvajanje slike v določeni smeri lahko predstavimo z
razliko sosednjih vrednosti:


Odvod v x smeri

𝜕𝑓
𝜕𝑥

≈ 𝑓 𝑥 + 1, 𝑦 − 𝑓 𝑥, 𝑦

Odvod v x smeri

Odvod v y smeri
𝜕𝑓
𝜕𝑦

≈ 𝑓 𝑥, 𝑦 + 1 − 𝑓(𝑥, 𝑦)

Odvod v y smeri
Vir slik:, http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/
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DETEKCIJA ROBOV






Zanimajo nas robovi v poljubnih smereh, zato definiramo
gradient slike
𝜕𝑓 𝜕𝑓
𝛻𝑓 = [ , ]
𝜕𝑥 𝜕𝑦
Gradient kaže v smeri največje spremembe v sivem nivoju
slike

Na podlagi gradienta lahko določimo „moč“ robov (angl.
edge strength) in smer gradienta
𝛻𝑓 =

𝜕𝑓 2
𝜕𝑥

+

𝜕𝑓 2
𝜕𝑦

𝑖𝑛

𝜕𝑓 𝜕𝑓
)
𝜕𝑦 𝜕𝑥

𝜃 = tan−1 (

Vir slik:, http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/

DETEKCIJA ROBOV


Primer
„Moč“ robov oz. amplituda gradienta slike

Odvod v x smeri

•

Odvod v y smeri

Iz slike amplitud
gradienta lahko
pridelamo binarno
sliko robov s pomočjo
uporagovljanja

Vir slik:, http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/
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DETEKCIJA ROBOV


V praksi za detekcijo robov pogosto uporabljamo
konvolucijske filtre (maske, operatorje), s katerimi
aproksimiramo odvode v smereh x in y ter nato določimo še
gradient slike, npr.:
○ Prewittove operatorje:

○ Sobelove operatorje:
−1
𝜕𝑓
≈ −2
𝜕𝑥
−1
−1
𝜕𝑓
≈ 0
𝜕𝑦
1

0 1
0 2
0 1
−2
0
2

−1
0
1

−1
𝜕𝑓
≈ −1
𝜕𝑥
−1
−1
𝜕𝑓
≈ 0
𝜕𝑦
1

0
0
0
−1
0
1

1
1
1
−1
0
1

Povzeto po: predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov

DETEKCIJA ROBOV


Lastnosti Sobelovih in Prewittovih operatorjev:








Uporabljamo jih za detekcijo robov v horizontalni in
vertikalni smeri (aproksimacijo odvodov v x in y smeri)
Gradientni operatorji so v splošnem precej občutljivi na
pristnost šuma na sliki
Sobelova operatorja sta manj občutljiva na prisotnost šuma
kot Prewittowa operatorja
Vsota vseh vrednosti v operatorjih je 0, kar pomeni, da je
vrednost konvolucije na konstantnem območju slike enaka
0. To ustreza tudi lastnostim odvajanja.
Dobljene vrednosti po uporabi operatorjev je potrebno
skalirati, da pridemo v območje sivih nivojev slike

Povzeto po: predavanja doc. dr. Janez Žibert: Teorija procesiranja radioloških signalov
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DETEKCIJA ROBOV


Detekcija robov v prisotnosti šuma


Poglejmo si prečni prerez hipotetične slike v prisotnosti šuma
in njen odvod

𝑓(𝑥)

𝜕
𝑓(𝑥)
𝜕𝑥

Kje je rob?

Vir slik:, http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/

DETEKCIJA ROBOV


Detekcija robov v prisotnosti šuma


Rešitev: sliko najprej zgladimo ter šele nato odvajamo

𝑓

ℎ

ℎ∗𝑓

𝜕
(ℎ ∗ 𝑓)
𝜕𝑥

Iščemo ekstrema
odvoda glajene
𝜕
slike (ℎ ∗ 𝑓)
𝜕𝑥

Vir slik:, http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/
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DETEKCIJA ROBOV


Detekcija robov v prisotnosti šuma


Z upoštevanjem lastnosti konvolucije lahko prihranimo en
korak
𝜕
𝜕
ℎ∗𝑓 =
ℎ ∗𝑓
𝜕𝑥
𝜕𝑥

𝑓

𝜕
ℎ
𝜕𝑥

•

V primeru ko je ℎ
Gaussovo jedro
(filter, maska),
𝜕
predstavlja ℎ
𝜕𝑥
odvod Gaussove
funkcije v smeri x

𝜕
ℎ ∗𝑓
𝜕𝑥
Vir slik:, http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/

DETEKCIJA ROBOV


Detekcija robov v prisotnosti šuma


Odvodi Gaussovih filtrov v 2D

Vir slik:, http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/
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DETEKCIJA ROBOV


Primer uporabe odvodov Gaussovih filtrov

Originalna slika

Odvod v y smeri

Odvod v x smeri

Amplituda gradienta

Vir slik:, http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/

HOUGH-OVA TRANSFORMACIJA




S Hough-ovo transformacijo iščemo premice (ali druge
krivulje) v binarni sliki, ki se najbolje prilegajo točkam
slike
Premice pri tem zapišemo s pomočjo polarnih koordinat
𝜌 = 𝑥𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑦𝑠𝑖𝑛𝜃

Vir slik:, http://opencv.willowgarage.com/documentation/cpp/imgproc_feature_detection.html
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HOUGH-OVA TRANSFORMACIJA


Postopek:








Korak 1: Izberi parametra premice 𝜌 in 𝜃
Korak 2: Preštej število belih (robnih, neničelnih) točk slike na
koordinatah 𝑥, 𝑦 , ki zadostijo enačbi 𝜌 = 𝑥𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑦𝑠𝑖𝑛𝜃
Korak 3: Število točk na premici zapiši na ustrezno mesto v 2D
akumulator kvantiziranih vrednosti (𝜌, 𝜃)
Korak 4: Ponovi korake 1-3 za vse kvantizirane 𝜌 ∈ 𝜌𝑚𝑖𝑛 , 𝜌𝑚𝑎𝑥 in
𝜃 ∈ [𝜃𝑚𝑖𝑛 , 𝜃𝑚𝑎𝑥 ]
Korak 5: Poišči maksimume 2D akumulatorja

Primer 2D
akumulatorja

Primer točk in
prilegane premice

𝜌

𝜃

HOUGH-OVA TRANSFORMACIJA


Realni primer:

Vhodna binarna slika

2D akumulator

Detektirane premice

Vir slik: http://sourceforge.net/projects/houghtransforma/
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HOUGH-OVA TRANSFORMACIJA


Kaj če podatki ne ležijo točno na premici – prisotnost šuma?



Izhodni akumulator zgladimo, nato iščemo maksimum
Pomembna primerna kvantizacija parametrov premic
2D akumulator (izgled)
Pošumljeni podatki

Točke, ki jih imamo na razpolago

Ilustracija kvantiziranih polj akumulatorja
Vir slik:, http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/

HOUGH-OVA TRANSFORMACIJA


Lastnosti Hough-ove transformacije






-

-

Robustnost na izstopajoče točke (vsaka točka prispeva k
vrednosti določenega polja akumulatorja neodvisno od vseh
drugih)
Razmeroma dobra učinkovitost
Lahko najde več kot le eno premico v sliki
Občutljivost na šum
Pri kvantizaciji parametrov potreben kompromis med
neobčutljivostjo na šum, natančnostjo detektiranih premic in
hitrostjo/pomnilniško zahtevnostjo
Ni primerna za iskanje krivulj z večjim številom parametrov
(velikost akumulatorja raste eksponentno s številom
parametrov)
Povzeto po: http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/
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RANSAC






RANSAC (angl. RANdom SAmple Consensus) je učni
postopek za oceno parametrov izbranega modela na
podlagi naključnega vzorčenja razpoložljivih podatkov
Primer: ocena parametrov premice na podlagi točk
binarne slike
Postopek:
Korak 1: Naključno vzorči razpoložljive podatke (npr. binarno
sliko), dokler ne pridobiš zadostno število podatkov
za oceno parametrov izbranega modela
 Korak 2: Oceni parametre modela na podlagi vzorčenih
podatkov
 Korak 3: Pripiši ocenjenim modelom oceno primernosti modela
na podlagi števila ne-izstopajočih točk
Ponavljaj korake 1-3 dokler ne najdeš primernega modela


Vir slik:, http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/

RANSAC


Primer iskanja premice (model z dvema parametroma):




Korak 1: Naključno vzorči razpoložljive podatke (npr. binarno sliko), dokler
ne pridobiš zadostno število podatkov za oceno parametrov izbranega modela
Korak 2: Oceni parametre modela na podlagi vzorčenih podatkov
Korak 3: Pripiši ocenjenim modelom oceno primernosti modela na podlagi
števila ne-izstopajočih točk

Vir slik:, http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/
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RANSAC


Primer iskanja premice (model z dvema parametroma):




Korak 1: Naključno vzorči razpoložljive podatke (npr. binarno sliko), dokler
ne pridobiš zadostno število podatkov za oceno parametrov izbranega modela
Korak 2: Oceni parametre modela na podlagi vzorčenih podatkov
Korak 3: Pripiši ocenjenim modelom oceno primernosti modela na podlagi
števila ne-izstopajočih točk

Vir slik:, http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/

RANSAC


Primer iskanja premice (model z dvema parametroma):




Korak 1: Naključno vzorči razpoložljive podatke (npr. binarno sliko), dokler
ne pridobiš zadostno število podatkov za oceno parametrov izbranega modela
Korak 2: Oceni parametre modela na podlagi vzorčenih podatkov
Korak 3: Pripiši ocenjenim modelom oceno primernosti modela na podlagi
števila ne-izstopajočih točk

Vir slik:, http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/
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RANSAC


Primer iskanja premice (model z dvema parametroma):




Korak 1: Naključno vzorči razpoložljive podatke (npr. binarno sliko), dokler
ne pridobiš zadostno število podatkov za oceno parametrov izbranega modela
Korak 2: Oceni parametre modela na podlagi vzorčenih podatkov
Korak 3: Pripiši ocenjenim modelom oceno primernosti modela na podlagi
števila ne-izstopajočih točk

𝑁𝑖 = 6

RANSAC


Primer iskanja premice (model z dvema parametroma):




Korak 1: Naključno vzorči razpoložljive podatke (npr. binarno sliko), dokler
ne pridobiš zadostno število podatkov za oceno parametrov izbranega modela
Korak 2: Oceni parametre modela na podlagi vzorčenih podatkov
Korak 3: Pripiši ocenjenim modelom oceno primernosti modela na podlagi
števila ne-izstopajočih točk

𝑁𝑖 = 14

Ponovi korake 1-3 dokler
ne najdeš primernega
modela
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RANSAC


Izbira parametrov algoritma
Število vzorčenih točk s: tipično med vsemi razpoložljivi podatki
izberemo minimalno število točk, ki jih potrebujemo za oceno
parametrov izbranega modela (premica: #2)
Določitev praga 𝛿:









Prag tipično izberemo tako, da dosežemo želeno verjetnost prisotnosti neizstopajočih točk ob predpostavljenem šumu (npr. p=0.95)
Za Gaussov šum z srednjo vrednostjo nič in varianco 𝜎: 𝛿 2 = 3.84𝜎 2

Količina razpoložljivih podatkov (število vseh razpoložljivih točk) N





N tipično izberemo tako, da je vsaj ena naključno izbrana točka ne-izstopajoča z
verjetnostjo p (npr. p=0.99) (delež izstopajočih točk e - neznan)

1  1  e 

s N

 1 p



N  log1  p  / log 1  1  e
Vir: http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/

s



s
2
3
4
5
6
7
8

5%
2
3
3
4
4
4
5

10%
3
4
5
6
7
8
9

Delež izstopajočih točk e
20% 25% 30% 40%
5
6
7
11
7
9
11
19
9
13
17
34
12
17
26
57
16
24
37
97
20
33
54
163
26
44
78
272

50%
17
35
72
146
293
588
1177

RANSAC


Lastnosti



-



Robustnost na izstopajoče točke
Primeren za iskanje večjega števila parametrov kot Hough

Računska zahtevnost raste z deležem izstopajočih točk in
številom parametrov modela
Manj primeren za oceno več modelov na eni množici podatkov
(t.j., več premic na eni sliki)

Uporaba


Tipično se uporablja za iskanje homografij (perspektivičnih
transformacij)

Vir: http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/
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10

Področja uporabe

Kratka vsebina poglavja:
• Šivanje/zlivanje slik
– SIFT
– SURF
• Detekcija objektov
– Viola-Jones
– Drugi detektorji
• Razpoznavanje objektov
– Podprostori - PCA, LDA
• Segmentacija
– Rojenje
– Mean shift

184

PODROČJA UPORABE


Primeri, ki si jih bomo ogledali:


Razpoznavanje objektov (obrazov)
Janez



Segmentacija

Vir slik: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/29517

RAZPOZNAVANJE OBJEKTOV
S postopki razpoznavanja objektov želimo
objektom na sliki pripisati oznake razredov
razpoznavanja
 Problem: kaj so razredi, koliko jih je?


Vir slik: http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/
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RAZPOZNAVANJE OBJEKTOV
Razredi razpoznavanja so odvisni od področja
uporabe:
 Primeri:


Razpoznavanje scene:

•
•

Na odprtem/v zaprtem prostoru
Mesto/gozd/tovarna/…

Vir slik: http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/

RAZPOZNAVANJE OBJEKTOV
Razredi razpoznavanja so odvisni od področja
uporabe:
 Primeri:


Samodejno označevanje
slik (ang. tagging):

•
•
•
•
•
•

Cesta
Človek
Gora
Oblačno
Turizem,
…

Vir slik: http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/
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RAZPOZNAVANJE OBJEKTOV
Razredi razpoznavanja so odvisni od področja
uporabe:
 Primeri:


Detekcija pešcev:

•
•

Pešec
Ostalo

Vir slik: http://www.cs.brown.edu/courses/cs143/

RAZPOZNAVANJE OBJEKTOV
Razredi razpoznavanja so odvisni od področja
uporabe:
 Primeri:
Razpoznavanje obrazov:


•
•
•

Tadej,
Vito,
…
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Sistem za razpoznavanje obrazov si pogosto
predstavljamo na naslednji način

Sistem za
razpoznavanje
obrazov

Janez

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV
o

o

Dejansko razpoznavanje zajema dva sorodna
problema: identifikacijo in verifikacijo
Identifikacija
Sistem za
razpoznavanje
obrazov

o

ID/neznan

Verifikacija
Janez

Sistem za
razpoznavanje
obrazov

Bo držalo/ ne
bo držalo
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Definicija problema
o

Problem razpoznavanje obrazov predstavlja tipični problem
razpoznavanja vzorcev:
o
o

Vhodni vzorci: slike obrazov
Razredi razpoznavanja: identitete oz. ja/ne

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Definicija problema
o

Identifikacija (1NN):
o

Razred, katerega predstavnik iz učne množice je najbližje
vhodnemu vzorcu, predstavlja razred vhodnega vzorca
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Definicija problema
o

Identifikacija (1NN):
o

Razred, katerega predstavnik iz učne množice je najbližje
vhodnemu vzorcu, predstavlja razred vhodnega vzorca

d1

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Definicija problema
o

Identifikacija (1NN):
o

Razred, katerega predstavnik iz učne množice je najbližje
vhodnemu vzorcu, predstavlja razred vhodnega vzorca

d1
d2
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Definicija problema
o

Identifikacija (1NN):
o

Razred, katerega predstavnik iz učne množice je najbližje
vhodnemu vzorcu, predstavlja razred vhodnega vzorca

d1
d2 d3

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Definicija problema
o

Identifikacija (1NN):
o

Razred, katerega predstavnik iz učne množice je najbližje
vhodnemu vzorcu, predstavlja razred vhodnega vzorca

d1
d2 d3
d4
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Definicija problema
o

Identifikacija (1NN):
o

Razred, katerega predstavnik iz učne množice je najbližje
vhodnemu vzorcu, predstavlja razred vhodnega vzorca

d1
d2 d3
d4

d5

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Definicija problema
o

Identifikacija (1NN):
o

Razred, katerega predstavnik iz učne množice je najbližje
vhodnemu vzorcu, predstavlja razred vhodnega vzorca

d1
d2 d3
d4

d6
d5
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Definicija problema
o

Identifikacija (1NN):
o

Razred, katerega predstavnik iz učne množice je najbližje
vhodnemu vzorcu, predstavlja razred vhodnega vzorca

d1
d2 d3
d4

d6
d5

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Definicija problema
o

Identifikacija (1NN):
o

Razred, katerega predstavnik iz učne množice je najbližje
vhodnemu vzorcu, predstavlja razred vhodnega vzorca
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Definicija problema
o

Verifikacija (1NN):
o

Če je vhodni vzorec dovolj podoben predstavniku iz učne množice
določenega razreda, potem potrdimo ID, drugače ne

Janez

Janez

Miha

Miha

Janez

Miha

Janez

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Definicija problema
o

Verifikacija (1NN):
o

Če je vhodni vzorec dovolj podoben predstavniku iz učne množice
določenega razreda, potem potrdimo ID, drugače ne

Janez

Janez

Janez

Janez

Miha

Miha

Miha
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Definicija problema
o

Verifikacija (1NN):
o

Če je vhodni vzorec dovolj podoben predstavniku iz učne množice
določenega razreda, potem potrdimo ID, drugače ne

Janez

Janez

Janez

d1

Miha

Miha

Miha

Janez

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Definicija problema
o

Verifikacija (1NN):
o

Če je vhodni vzorec dovolj podoben predstavniku iz učne množice
določenega razreda, potem potrdimo ID, drugače ne

Janez

Janez

Janez

Janez

d1
d2

Miha

Miha

Miha
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Definicija problema
o

Verifikacija (1NN):
o

Če je vhodni vzorec dovolj podoben predstavniku iz učne množice
določenega razreda, potem potrdimo ID, drugače ne

Janez

Janez

Janez

d1

Miha

Miha

d2 d3

Miha

Janez

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Definicija problema
o

Verifikacija (1NN):
o

Če je vhodni vzorec dovolj podoben predstavniku iz učne množice
določenega razreda, potem potrdimo ID, drugače ne

Janez

Janez

Janez

Janez

d1
d2 d3

Miha

Miha

Miha
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Definicija problema
o

Verifikacija (1NN):
o

Če je vhodni vzorec dovolj podoben predstavniku iz učne množice
določenega razreda, potem potrdimo ID, drugače ne

Janez

Janez

Miha

d1

Janez

Miha

d2 d3

Miha

Janez

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV
o

Bločna shema sistema za razpoznavanje obrazov

Pridobivanje
vhodnih vzorcev
Zajem podatkov

Baza sistema

Razvrščanje

Izpeljava značilk

Rezultat
razpoznavanja
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV
o

Bločna shema sistema za razpoznavanje obrazov

Pridobivanje
vhodnih vzorcev
Zajem podatkov

Baza sistema

Razvrščanje

Izpeljava značilk

Rezultat
razpoznavanja

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Razpoznavanje v pod-prostorih


Motivacija


o

Primerjavo slik lahko izvedemo na podlagi sivih nivojev
slikovnih elementov; npr. vektor značilk pridobimo z
nizanjem vrstic (stolpcev) slike

Problemi:
o

o

že iz slik resolucije 128x128 pridobimo vektor dimenzije
1x16384
takšen postopek je računsko neučinkovit in pomnilniško
potraten
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Razpoznavanje v pod-prostorih


Motivacija
o

o

Slikam obrazov, ki predstavljajo vhodne vzorce sistema za
razpoznavanje obrazov, je potrebno zmanjšati razsežnost
Popularna rešitev: projekcija slik v pod-prostor

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Razpoznavanje v pod-prostorih


Motivacija
o

o

Slikam obrazov, ki predstavljajo vhodne vzorce sistema za
razpoznavanje obrazov, je potrebno zmanjšati razsežnost
Popularna rešitev: projekcija slik v pod-prostor

1𝚤⃑ + 8𝚥⃑ = 1

1
0
+8
0
1
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Razpoznavanje v pod-prostorih


Motivacija
o

o

Slikam obrazov, ki predstavljajo vhodne vzorce sistema za
razpoznavanje obrazov, je potrebno zmanjšati razsežnost
Popularna rešitev: projekcija slik v pod-prostor

1𝚤⃑ + 8𝚥⃑ = 1
−1
1

𝑤=

1
0
+8
0
1

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Razpoznavanje v pod-prostorih


Motivacija
o

o

Slikam obrazov, ki predstavljajo vhodne vzorce sistema za
razpoznavanje obrazov, je potrebno zmanjšati razsežnost
Popularna rešitev: projekcija slik v pod-prostor

1𝚤⃑ + 8𝚥⃑ = 1
𝑤=

−1
1

1
0
+8
0
1
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Razpoznavanje v pod-prostorih


Motivacija
o

o

Slikam obrazov, ki predstavljajo vhodne vzorce sistema za
razpoznavanje obrazov, je potrebno zmanjšati razsežnost
Popularna rešitev: projekcija slik v pod-prostor

−1
1

𝑤=

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Razpoznavanje v pod-prostorih


Motivacija
o

o

Slikam obrazov, ki predstavljajo vhodne vzorce sistema za
razpoznavanje obrazov, je potrebno zmanjšati razsežnost
Popularna rešitev: projekcija slik v pod-prostor

−1
𝑤=
1

7

−1
= 7𝑤
1
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Kako smiselno določiti bazo pod-prostora?

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Kako smiselno določiti bazo pod-prostora?

?
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Kako smiselno določiti bazo pod-prostora?

?

?

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Kako smiselno določiti bazo pod-prostora?

?

?

?
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Kako smiselno določiti bazo pod-prostora?

?

?

?

?

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Kako smiselno določiti bazo pod-prostora?

?

?

?

?
?
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV
o

Motivacija
o Kako smiselno določiti bazo podprostora?
o Različni postopki uporabljajo različne kriterije
o Popularni:
o
o
o
o

o

PCA (Analiza glavnih komponent) - optimalna rekonstrukcija
LDA (Linearna diskriminantna analiza) – optimalno ločevanje
ICA (Analiza neodvisnih komponent) – neodvisni koeficienti
…

V nadaljevanju si ogledamo primer postopka za
določanje pod-prostora z imenom analiza glavnih
komponent (angl. principal component analysis - PCA)

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV
o

Analiza glavnih komponent
o

o
o
o
o

Vhodno sliko obraza (vhodni vzorec) x izrazimo kot linearno
kombinacijo manjšega števila baznih funkcij (osi podprostora)
𝒙 ≈ 𝑦1 𝒘1 + 𝑦2 𝒘2 + ⋯ + 𝑦𝑑 𝒘𝑑

𝒙 … 𝑛-dimenzionalni vhodni vzorec (z odštetim povprečjem)
𝑦𝑖 … 𝑖-ti projekcijski koeficient
𝒘𝑖 … 𝑖-ta bazna funkcija (projekcijska os, temeljna funkcija)
𝑑 ≪ 𝑛, npr.

≈ 𝑦1

+ 𝑦2

+ ⋯ + 𝑦𝑑
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV
o

Analiza glavnih komponent
o Primer dekompozicije (linearne kombinacije)

o

Podobne slike imajo podobne koeficiente linearne
kombinacije

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Analiza glavnih komponent
o

o

PCA poišče projekcijske osi (ortogonalno bazo pod-prostora), ki
zagotavljajo minimalno rekonstrukcijsko napako približnega
zapisa vzorcev
Projekcijske osi določimo iz učne množice slik obrazov
M. Turk, A. Pentland,
Eigenfaces for Recognition, 1991
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Analiza glavnih komponent
Postopek:

o

o

o

o

o

Učne slike zložimo v matriko in odštejemo povprečje:
𝑿 = 𝒙1 𝒙2 … 𝒙𝑁 ∈ 𝑅𝑛𝑛𝑛

Izračunamo kovariančno matriko:
𝑪 = 𝑿𝑿𝑇

Minimalno rekonstrukcijsko napako zagotovimo, če bazo podprostora določimo s prvimi d lastnimi vektorji enačbe, ki
ustrezajo največjim neničelnim lastnim vrednostim:
Torej:

𝑪𝒘𝑖 = 𝜆𝑖 𝒘𝑖

𝑤1 , 𝑤2 , 𝑤3 , … , 𝑤𝑑 , kjer 𝜆1 ≥ 𝜆2 ≥ 𝜆3 ≥ ⋯ ≥ 𝜆𝑑

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Analiza glavnih komponent

Z uporabo matričnih operacij lahko projekcijo vhodnega vzorca
𝒙 v pod-prostor zapišemo kot:

o

𝒚 = 𝑾𝑻 𝒙,

o
o
o

o

𝑾 = 𝒘1 𝒘2 … 𝒘𝑑 ∈ 𝑅 𝑛𝑛𝑛
𝒚 = [𝑦1 𝑦2 … 𝑦𝑑 ]𝑇 ∈ 𝑅𝑑𝑑𝑑
𝒙 ∈ 𝑅 𝑛𝑛𝑛

Linearno kombinacijo (aproksimacijo) lahko zapišemo kot:
𝒙 = 𝑾𝑾
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Analiza glavnih komponent
o

Primer izgleda povprečnega obraza in lastnih vektorjev

o

Podoben primer z drugo učno množico

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Analiza glavnih komponent
o

Lastnosti:
o

Minimalna srednja kvadratna napaka rekonstrukcije za vzorce
iz učne množice vzorcev
•
•
•

o
o

Učne slike: 600
Velikost baze:
10, 30, 100, 599
Odstotek var.:
40, 60, 80, 100

Projekcijske osi ustrezajo smerem največje variance v podatkih
Optimalna izgubna kompresija
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Analiza glavnih komponent
o

Težave:
o

Postopek je občutljiv na izstopajoče vrednosti v vhodnih
vzorcih (osvetlitev, okluzije, mimika), nevidene variacije
(zorni kot, staranje), poravnavo:

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Linearna diskriminantna analiza



Podobno kot PCA zmanjša dimenzijo slik s preslikavo v
pod-prostor
Bazo pod-prostora določi na podlagi ločljivosti (in ne
rekonstrukcijske napake) učnih vzorcev
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RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Linearna diskriminantna analiza



Podobno kot PCA zmanjša dimenzijo slik s preslikavo v
pod-prostor
Bazo pod-prostora določi na podlagi ločljivosti (in ne
rekonstrukcijske napake) učnih vzorcev
PCA os

RAZPOZNAVANJE OBRAZOV


Linearna diskriminantna analiza



Podobno kot PCA zmanjša dimenzijo slik s preslikavo v
pod-prostor
Bazo pod-prostora določi na podlagi ločljivosti (in ne
rekonstrukcijske napake) učnih vzorcev
PCA os

Več: P.N. Belhumeur, J.P.
Hespanha, D.J. Kriegman,
Eigenfaces vs. Fisherfaces:
Recognition using Class Specific
Linear Projection, 1996

LDA os
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SEGMENTACIJA








Segmentacija je proces razčlenjevanja digitalnih slik v
večje število segmentov (skupine slikovnih elementov
oz. superpikslov)
Cilj segmentacije je predstavitev slike v obliki, ki je
primernejša za nadaljnjo analizo
S postopki segmentacije želimo poiskati objekte na sliki
ter meje med njimi
Pri segmentaciji vsakemu slikovnemu elementu slike
priredimo oznako na takšen način, da imajo po
zaključku postopka vsi slikovni elementi s podobnimi
vizualnimi karakteristikami isto oznako

Povzeto po: http://en.wikipedia.org/wiki/Segmentation_(image_processing)

SEGMENTACIJA


Primeri:


Kako razdeliti spodnje slike na vizualno in kontekstualno
sorodna področja?
Enostaven primer:

Zahtevni primer:

Povzeto po: http://people.csail.mit.edu/torralba/courses/6.869/6.869.computervision.htm
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SEGMENTACIJA


Primeri postopkov:





Roj A

Rojenje
Mean shift

Roj B

Rojenje


Poenostavljeno:






rojenje je postopek združevanja vzorcev (npr. slikovnih elementov), ki
so si med seboj podobni (*podobnost lahko merimo z razdaljo, npr.
Evklidsko)
roj je množica med seboj podobnih (npr. bližnjih) vzorcev

Možnosti




Hierarhični postopki iskanja rojev (združuj najbolj podobne vzorce v
roje)
Delitveni postopki iskanja rojev (deli roje na manjše roje)1

1 Več o postopkih rojenja; N. Pavešić: Razpoznavanje vzorcev, Založba FE in FRI

Povzeto po: http://people.csail.mit.edu/torralba/courses/6.869/6.869.computervision.htm

SEGMENTACIJA


Rojenje


Možnosti


Hierarhični postopki iskanja rojev; psevdo-koda:
Vsak vzorec predstavlja svoj roj
Dokler je kriterijska funkcija nad želenim pragom
Združi roja z najmanjšo razdaljo med rojema
Konec



Delitveni postopki iskanja rojev (deli roje na manjše roje)1
Celotna množica vzorcev predstavlja en roj
Dokler je kriterijska funkcija nad želenim pragom
Razdeli roj v dva roja tako, da bo razdalja med njima
največja med vsemi možnimi razbitji prvotnega roja
Konec

1 Več o postopkih rojenja; N. Pavešić: Razpoznavanje vzorcev, Založba FE in FRI

Povzeto po: http://people.csail.mit.edu/torralba/courses/6.869/6.869.computervision.htm
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SEGMENTACIJA


Rojenje


Ilustracija hierarhičnega postopka rojenja
Postopek rojenja
prikazujemo z dendrogrami

Vhodni vzorci

Povzeto po: http://people.csail.mit.edu/torralba/courses/6.869/6.869.computervision.htm

SEGMENTACIJA


Segmentacija z rojenjem


Postopek






Vsak slikovni element opiši s tro-dimenzionalnim vektorjem
𝑧 = 𝑟, 𝑔, 𝑏

Izvedi rojenje na slikovnih elementih slike z izbranim
postopkom rojenja (npr. rojenje s k-timi povprečji) in izbrano
razdaljo, npr. Evklidsko:
𝐷 𝑧𝑖 , 𝑧𝑗 = 𝑧𝑖 − 𝑧𝑗

𝐿2

=

(𝑟𝑖 − 𝑟𝑗 )2 +(𝑔𝑖 − 𝑔𝑗 )2 +(𝑏𝑖 − 𝑏𝑗 )2

Vsakemu roju pripiši svojo oznako (za prikaz: obarvaj
slikovne elemente istega roja s svojo bravo)

Povzeto po: http://people.csail.mit.edu/torralba/courses/6.869/6.869.computervision.htm
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SEGMENTACIJA


Segmentacija z rojenjem
Vhodna slika

Roji dobljeni z rojenjem
sivih nivojev (K=5)

Roji dobljeni z rojenjem
barvnih komponent (K=5)

Rojenje na podlagi sivih nivojev in vrednosti barvnih komponent
Povzeto po: http://people.csail.mit.edu/torralba/courses/6.869/6.869.computervision.htm

SEGMENTACIJA


Segmentacija z rojenjem
Vhodna slika

Roji dobljeni z rojenjem
barvnih komponent (K=11)

Rojenje na podlagi vrednosti barvnih komponent
Povzeto po: http://people.csail.mit.edu/torralba/courses/6.869/6.869.computervision.htm
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SEGMENTACIJA


Segmentacija z rojenjem




Roji dobljeni z rojenjem barvnih komponent (K=11)
Zgolj informacija o barvi pogosto ne da zadovoljivih
rezultatov segmentacije
Dobljeni segmenti ne ustrezajo objektom slike (pogosto so
tudi razpršeni čez širše področje slike)

Ideja: dodajmo še koordinate: 𝑧 = [𝑟 𝑔 𝑏 𝑥 𝑦]

Povzeto po: http://people.csail.mit.edu/torralba/courses/6.869/6.869.computervision.htm

SEGMENTACIJA


Segmentacija z rojenjem







Vsak slikovni element opišemo z barvnimi komponentami in
njegovimi koordinatami
Primer rojev dobljenih z rojenjem
K-tih povprečij (K=20)
Boljši rezultati kot zgolj z barvno
informacijo
Težko je smiselno izbrati vrednost K

Povzeto po: http://people.csail.mit.edu/torralba/courses/6.869/6.869.computervision.htm
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SEGMENTACIJA


Mean Shift segmentacija


Primer:

Povzeto po: http://people.csail.mit.edu/torralba/courses/6.869/6.869.computervision.htm

SEGMENTACIJA


Mean Shift


Postopek:






Korak 1: Izberi velikost okna, s katerim bomo obdelovali podatke
Korak 2: Izberi začetni lego okna
Korak 3: Določi povprečno vrednost lege (centroid) podatkov znotraj okna
Korak 4: premakni okno tako, da bo središče okna v izračunanem centroidu
Korak 5: ponavljaj koraka 3 in 4 dokler postopek ne skonvergira

Algoritem mean shift išče modus
oz. točko največje gostote
porazdelitve podatkov.

Povzeto po: http://people.csail.mit.edu/torralba/courses/6.869/6.869.computervision.htm
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SEGMENTACIJA


Mean Shift segmentacija






Korak 1: Pretvori slikovne elemente slike v vektorje značilk (z nizanjem rgb
vrednosti, gradientov, deskriptorjev teksture, …)
Korak 2: Izberi začetne lege oken tako, da bodo enakomerno razporejene čez
celotno področje slike
Korak 3: Določi končno lego vsakega od oken
Korak 4: Združi vsa okna, ki so končala v isti končni legi
Korak 5: Podatke, preko katerih so ta okna potovala, pripišemo istemu roju

Povzeto po: http://people.csail.mit.edu/torralba/courses/
6.869/6.869.computervision.htm

SEGMENTACIJA


Mean Shift segmentacija


Primeri: Slikovni elementi so opisani z vrednostmi barvnih komponent
in koordinatami

Povzeto po: http://people.csail.mit.edu/torralba/courses/6.869/6.869.computervision.htm
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SEGMENTACIJA


Mean Shift segmentacija


Primeri: Slikovni elementi so opisani z vrednostmi barvnih komponent
in koordinatami

Povzeto po: http://people.csail.mit.edu/torralba/courses/6.869/6.869.computervision.htm

SEGMENTACIJA


Mean Shift segmentacija


Primeri: Slikovni elementi so opisani z vrednostmi barvnih komponent
in koordinatami

Povzeto po: http://people.csail.mit.edu/torralba/courses/6.869/6.869.computervision.htm
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