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Abstract: This paper deals with a graph-based image segmentation and its improvement by using 

the information about the shape of the object for creating specific graph architecture (template). 

Improved method allows the cut to prefer more complicated structures, especially when the image 

contains a lot of noise and the object is hardly indistinguishable from the background. Algorithm 

was tested on simulated data and real CT and MRI images of vertebra and brain in 2D. Method was 

also extended to 3D further purposes.  
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1. ÚVOD 

U medicínských obrazů získaných pomocí zobrazovacích systémů, jako je počítačová tomografie či 

magnetická rezonance, přispívá segmentace dat ke stanovení diagnózy. Využívá se zejména pro 

rozlišení různých typů tkání, 3D modelování a vizualizaci struktur, jako jsou orgány, kosti, cévy i 

různé patologie. 

Důležitou roli hrají postupy vycházející z teorie grafů, kdy je obraz převeden na jeho grafovou re-

prezentaci. Algoritmus klasické grafové metody spojuje uzly grafu v obrazu rovnoměrně a ekvidis-

tantně. Tento postup ale nedovoluje preferovat určitou strukturu, což je potřebné především v pří-

padech, kdy jsou části objektu hůře rozeznatelné od pozadí. Tento problém je řešen pomocí zada-

ného tvaru objektu při tvorbě grafu. Pak mohou být vzorkované uzly grafu dle vytvořené šablony 

v obrazu rozčleněny nerovnoměrně a neekvidistantně pro preferování dané struktury. 

2. REALIZACE SEGMENTAČNÍHO ALGORITMU 

2.1. GRAFOVÁ REPREZENTACE OBRAZU 

Hlavním bodem je utvoření váhovaného grafu 𝐺 = (𝑉,𝐸) s množinou uzlů 𝑉 a množinou hran 𝐸. 

Uzly odpovídají pixelům obrazu a hrany spojují uzly dle zvoleného systému. Každá hrana grafu má 

svou váhu, která může představovat určitou míru preference, zda odpovídající pixely patří do ob-

jektu zájmu, nebo rozdíl jasů uzlů, které spojuje. V grafu je každá hrana orientovaná, tedy obsahuje 

stanovené pořadí uzlů. Graf je navíc směrovaný, tudíž váhování v jednom směru hrany nemusí od-

povídat váhování ve směru opačném. 

V konstruovaném grafu jsou uzly spojeny tzv. n-hranami dle systému 4-okolí ve 2D. Do grafu jsou 

přidány dva imaginární terminální vrcholy, zdroj 𝑠 a stok 𝑡, které jsou spojeny tzv. t-hranami se 

všemi pixely obrazu. Výpočty vah n-hran i t-hran vychází z minimalizace segmentační energie. 

Získané hodnoty t-hran a n-hran následně zpracovává „min-cut/max-flow“ algoritmus Y. Boykova 

a V. Kolmogorova [1], který vyhledá maximální tok sítě a zjistí minimální s-t řez grafu, tedy vý-

sledek segmentace. 
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2.2. TVORBA ŠABLONY 

V prvním kroku je nastaven orientovaný graf šablony z  počátečního bodu definovaného uživate-

lem, umístěného zhruba uprostřed segmentovaného objektu. Pro tvorbu šablony je dále nutné znát 

souřadnice jejích krajních bodů po směru hodinových ručiček, které musí vhodně popisovat daný 

objekt. Zadané souřadnice jsou následně spojeny do uzavřeného obrysu, jak lze vidět na obráz-

ku 1(a) pro čtvercovou šablonu. Poté jsou z počátečního bodu vyslány radiálně paprsky přes vytvo-

řený obrys, podél kterých jsou vzorkovány uzly grafu, jak je znázorněno na obrázku 1(b). Všechny 

paprsky mají stejný počet uzlů, mezi kterými mohou být různé vzdálenosti.  

Rozmístěné uzly v grafu spojuje odpovídající množina hran. N-hrany spojují jen uzly šablony a t-

hrany propojují uzly se zdrojem a stokem pro výpočet s-t řezu. Existují dva typy váhovaných n-

hran, z-křivky a r-křivky. Z-křivky, znázorněny na obrázku 1 (c), jsou mezi uzly daného paprsku. 

R-křivky spojují uzly mezi sousedními paprsky, omezují množinu možných segmentací a určují va-

riabilitu výsledného obrysu objektu pomocí parametru ∆r. R-křivky šablony s parametrem ∆r = 0 a 

∆r = 1 jsou zobrazeny na obrázku 1 (d) a (e). S rostoucí hodnotou ∆r je možná větší variabilita tvaru 

objektu vzhledem k tvaru předdefinované šablony [2]. 

 

Obrázek 1: Konstrukce grafu čtvercové šablony. (a) Spojené rohové body šablony. (b) Uzly ša-

blony. (c) Z-křivky. (d) R-křivky, parametr ∆r = 0. (e) R-křivky, parametr ∆r = 1. 

2.3. REALIZACE VE 3D 

Grafová metoda byla rozšířena do třetí dimenze pro možnost segmentace objemových dat. Algo-

ritmus vytvoří směrovaný graf, jehož uzly odpovídají obrazovým voxelům. Množina váhovaných 

n-hran je utvořena dle systému 6-okolí, každý uzel je tedy spojen navíc se 2 uzly, které leží 

v jiných řezech 3D obrazu. Tvorba šablony je podobná, ale parně složitější oproti 2D provedení 

ve spojování uzlů grafu a vzorkování stran šablon. Zkonstruované šablony krychle a koule lze vidět 

na obrázku 2. Algoritmus je ve 3D provedení též více náročný z hlediska zpracování velkého ob-

jemu dat.  

 

Obrázek 2: Zkonstruované 3D šablony. Krychle (a) ∆r = 0. (b) ∆r = 1. Koule (c) ∆r = 0. (d) ∆r = 1. 

3. GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ PROGRAMU 

Neboť metoda není zcela automatická, bylo pro snadnou interakci uživatele s programem vytvoře-

no grafické uživatelské prostředí. Schéma programu je na obrázku 3. Nejprve je načten výchozí ob-

raz pro segmentaci. Poté je zadán počáteční bod a následně krajní body pro tvorbu šablony, které je 

možné vyznačit ručně v načteném obrazu, nebo lze také použít binární vzor pro šablonu, ze kterého 

jsou krajní body získány detekcí hran nebo rohů a posunuty podle zadaného počátečního bodu 
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v obrazu. U šablony se dále definuje její přesah přes zadané krajní body, krok mezi jejími paprsky 

a body a parametr ∆r, popsaný výše. Dále je třeba vyznačit jednu či více oblastí objektu a pozadí 

v obrazu. Posledním zadávaným parametrem je koeficient λ, který souvisí se segmentační energií. 

V případě, že je zvolena hodnota vyšší, segmentace je provedena více dle intenzity pixelů než je-

jich vzájemné souvislosti a naopak.  

Po segmentaci jsou zobrazeny body šablony a výsledky segmentace. Při neuspokojivém výsledku 

lze přidat další oblasti objektu či pozadí, měnit parametry šablony i segmentace a proces opakovat.  

 

Obrázek 3: Schéma realizovaného programu pro segmentaci. 

Metoda byla testována na simulovaných datech i reálných CT a MRI snímcích obratlů v sagitálním 

pohledu (viz obrázek 4) a snímcích mozku s různými abnormalitami. 

 

Obrázek 4: Segmentace obratle. (a) Značení. (b) Body šablony. (c) Výsledný obrys. (d) Výsledek 

segmentace. 

4. ZÁVĚR 

Segmentační algoritmus byl realizován ve 2D s grafickým uživatelským prostředím a ve 3D prove-

dení v MATLABu. Porovnány byly výsledky segmentace grafovou metodou bez a s vytvořenou 

šablonou na obrazech s různou úrovní Gaussovského šumu. Ze získaných výsledků lze usuzovat 

vyšší efektivitu segmentace při využití definované šablony, zejména při vyšší úrovni šumu 

v obrazu, kdy je objekt špatně rozlišitelný od pozadí a také při složitějším tvaru segmentovaného 

objektu. 

Pro snadnou interakci uživatele s programem bylo vytvořeno grafické uživatelské rozhraní. I když 

metoda není zcela automatická a uživatel musí zadat různá značení a parametry, pomocí postup-

ných úprav může dospět k výsledku požadované úrovně. Program lze tedy s výhodou využít i pro 

segmentace objektů obtížně rozlišitelných od pozadí. Na obrázku 4 lze vidět příklad úspěšné detek-

ce obratle na CT snímku. Zdárně byly segmentovány i různé abnormality na CT a MRI snímcích 

mozku. 
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