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Badania w³asnoci
wybranych cech dyskryminacyjnych obrazów tekstur
1. Wprowadzenie
Obrazy tekstur lub inaczej obrazy teksturowe (texture image), to obrazy na których nie
wystêpuj¹ obiekty lub wyodrêbnianie obiektów z jakich wzglêdów nie jest sensowne.
Przyk³adowo, s¹ to obrazy ró¿nego rodzaju powierzchni, materia³ów sypkich, chmur, pól
uprawnych, zdjêcia satelitarne, itp. Analiza i klasyfikacja obrazów teksturowych ma du¿e
znaczenie w bardzo wielu dziedzinach nauki i techniki jak choæby: metalografia [7] i krystalografia, tribologia [5, 8] (obrazy powierzchni tr¹cych), geologia (powierzchnie ska³),
medycyna [4, 9] (tomogramy, rentgenogramy itd.) i wiele innych.
Analiza obrazów teksturowych ma na celu wyznaczanie ich cech, a w szczególnoci
takich, które pozwol¹ rozró¿niaæ istotne dla badacza klasy obrazów  odpowiadaj¹ce ró¿nym stanom badanych obiektów. Cechy takie  nazywane dyskryminacyjnymi  zazwyczaj
wyznacza siê na podstawie zbiorów obrazów stanowi¹cych wzorce klas (zbiorów ucz¹cych), a nastêpnie u¿ywa do rozpoznawania i klasyfikowania innych obrazów.
Istnieje wiele zaawansowanych metod statystycznych zajmuj¹cych siê selekcj¹ cech
dyskryminacyjnych i ich ocen¹. Metody te zalicza siê do dziedziny analizy dyskryminacyjnej. Doæ czêsto stosowanym miernikiem zdolnoci dyskryminacyjnej cech jest wspó³czynnik Fishera Fc. Jest on proporcjonalny do wariancji ró¿nic miêdzy klasami, a odwrotnie
proporcjonalny do sumy wariancji cech wewn¹trz klas. Inaczej mówi¹c  wspó³czynnik
Fishera jest tym wiêkszy, im oceniana przez niego cecha wykazuje wiêksze liczbowe ró¿nice dla obrazów pochodz¹cych z ró¿nych klas oraz im mniejsze s¹ te ró¿nice dla obrazów
nale¿¹cych do tej samej klasy. Dla dwu równolicznych klas:
Fc =

2(μ 2 − μ1 )2
V1 + V2

(1)

gdzie:
μ1, μ2 – rednie wartoci badanej cechy dla klas 1 i 2,
V1, V2 – wariancje badanej cechy dla klas 1 i 2.
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Wspó³czynnik Fc jest prost¹ i doæ uniwersaln¹ miar¹ dyskryminacji dla pojedynczej
cechy, dlatego w³anie z niego korzystano w niniejszej pracy.

2. Geneza i cel pracy
Przy selekcji najlepszych dyskryminatorów mo¿liwe s¹ dwa ró¿ne podejcia:
1. Selekcja ekstensywna, któr¹ mo¿na te¿ nazwaæ lep¹  polega na sprawdzeniu w sposób automatyczny zdolnoci dyskryminacyjnej mo¿liwie jak najwiêkszej liczby cech,
bez stawiania hipotez wstêpnych. Tak¹ selekcjê realizowano przy wykorzystaniu opisanych dalej programów komputerowych MaZda i Convert [1, 9]. Podobne, choæ
mniej uniwersalne podejcie polega na wykorzystaniu deskryptorów stosowanych
przez innych badaczy w analogicznych przypadkach. Tak byæ mo¿e post¹pili m.in. A.
Umeda i in. [8] stosuj¹c dwa parametry Haralicka (kontrast i drugi moment k¹towy) do
analizy obrazów powierzchni po tarciu.
2. Podejcie analityczne, ukierunkowane  postawienie i weryfikacja hipotez co do przypuszczalnych najlepszych dyskryminatorów, na podstawie obserwacji oraz znajomoci
genezy powstawania obrazów oraz metod analizy obrazów cyfrowych  najlepiej w zespole z³o¿onym z informatyka oraz specjalisty z tej dziedziny której dotycz¹ obrazy.
W obu przypadkach przydatna jest wiedza o tym – jakie wizualnie widoczne cechy
jakociowe lub zmiany takich cech obrazów mog¹ byæ wykrywane przez poszczególne cechy ilociowe (obliczeniowe). W zwi¹zku z bardzo du¿¹ liczb¹ mo¿liwych cech obliczeniowych badacz mo¿e czuæ siê nieco zagubiony i nie wiedzieæ, jak zmiany takich cech, jak:
jasnoæ, kontrast, ostroæ oraz stopieñ uporz¹dkowania struktury obrazu  wp³ywaj¹ na
zmiany poszczególnych cech obliczeniowych. St¹d wyniknê³a potrzeba zbadania wra¿liwoci poszczególnych cech tekstur na tego rodzaju zmiany parametrów obrazów.
Istotna jest tak¿e odpornoæ cech ilociowych na zmiany jasnoci, kontrastu i ostroci,
gdy¿ mog¹ one przypadkowo zachodziæ przy akwizycji obrazów, szczególnie gdy prowadzona jest etapami  przy rejestracji obrazów odpowiadaj¹cych ró¿nym stanom badanych
obiektów. Równoczenie, cechy odporne na takie zmiany powinny byæ czu³e na inne istotne
zmiany, na przyk³ad na zmiany uporz¹dkowania struktury obrazu.
Tak wiêc okrelono dwa cele niniejszej pracy:
a) znalezienie cech najbardziej wra¿liwych na zmiany jasnoci, kontrastu i ostroci;
b) znalezienie cech najbardziej wra¿liwych na zmiany uporz¹dkowania struktury obrazu
a mo¿liwie ma³o wra¿liwych na zmiany jasnoci, kontrastu i ostroci.
Analiza dotyczy³a obrazów monochromatycznych zwanych tutaj obrazami szarymi.

3. Badane cechy obrazów teksturowych
Analiza oraz klasyfikacja obrazów teksturowych wymaga okrelenia cech, które mog¹
byæ podstaw¹ tej klasyfikacji.
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Rozró¿niæ mo¿na:
 cechy jakociowe  okrelane przez obserwatora obrazów i zwi¹zane z ich treci¹,
 cechy ilociowe  w postaci liczbowych deskryptorów obliczanych z ró¿norodnych
charakterystyk obrazów cyfrowych.
Cechy jakociowe  okrelane w sposób opisowy na podstawie obserwacji wzrokowej,
mog¹ byæ podstaw¹ apriorycznej selekcji materia³u badawczego, natomiast cechy ilociowe
s¹ podstaw¹ komputerowej klasyfikacji obrazów i wynikaj¹cego z niej rozpoznawania stanów badanych obiektów.
Cechy ilociowe obrazów teksturowych szarych obliczano z charakterystyk wyznaczanych dla obrazów traktowanych jako populacje pojedynczych pikseli lub populacje par
czy innych grup pikseli (np. otoczeñ czy pasm). W przypadku par lub pasm pikseli analiza
dokonywana jest sekwencyjnie, wed³ug okrelonego porz¹dku zwanego kierunkiem skanowania macierzy obrazu. Stosowano kierunki skanowania ϕ: 0o i 90o oraz 45o i 135o.
W niniejszej pracy wyznaczano cechy  a dok³adniej: liczbowe skalarne deskryptory
cech  na podstawie nastêpuj¹cych charakterystyk:






wektora znormalizowanego histogramu obrazu Hn: 9 cech,
macierzy gradientu obrazu G: 5 cech,
macierzy rozk³adu d³ugoci pasm R: 5 cech × 4 kierunki = 20 cech,
macierzy przejæ tonalnych C: 11 cech × 4 kierunki × 5 odleg³oci = 220 cech,
modelu autoregresji AR: 5 cech.

Histogram znormalizowany obrazu to wektor Hn = [Hnj] o Lh sk³adowych odpowiadaj¹cych poszczególnym przedzia³om na jakie podzielono nominalny zakres poziomów
szaroci. Ka¿da sk³adowa Hnj podaje wzglêdn¹ czêstoæ wystêpowania pikseli obrazu
o wartociach jasnoci mieszcz¹cych siê w odpowiadaj¹cym tej sk³adowej przedziale:
Hn j =

Lw Lk
1
∑
∑ L(( j − 1,5) ⋅ dg ≤ xw,k < ( j − 0,5) ⋅ dg ), j = 1, 2, ... Lh
Lw ⋅ Lk w=1 k =1

(2)

gdzie:
Lh
Lg
dg = (Lg–1)/(Lh–1)
Lw
Lk
xw, k
L(wyra¿enie)

–
–
–
–
–
–
–

liczba sk³adowych histogramu (zadana),
nominalna liczba odcieni szaroci,
d³ugoæ przedzia³u,
liczba wierszy macierzy obrazu,
liczba kolumn macierzy obrazu,
wartoæ jasnoci piksela w wierszu w i kolumnie k,
wartoæ logiczna wyra¿enia (1 = prawda, 0 = fa³sz).

Macierz gradientu obrazu G charakteryzuje ró¿nice odcieni par pikseli s¹siaduj¹cych
z badanym pikselem xw,k lub po³o¿onych od niego w odleg³oci d (zazwyczaj: d = 1 lub d = 2).

G = [Gw,k ], Gw,k = (( xw+ d , k − xw− d , k )2 + ( xw, k + d − xw, k − d )2

(3)
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Macierz rozk³adu d³ugoci pasm R (okrelana te¿ w literaturze akronimem RLM  Run
Length Matrix) zawiera informacje o czêstoci wystêpowania pasm o poszczególnych
odcieniach oraz d³ugociach (mierzonych liczb¹ pikseli). Jest ona wyznaczana dla
okrelonego kierunku skanowania ϕ, a ka¿dy jej element Rg, j zawiera informacjê, ile razy
wyst¹pi³o pasmo pikseli o jasnoci g oraz d³ugoci j. Macierz R ma wymiary (Lg . Lr)
gdzie Lr to maksymalna d³ugoæ pasma (w pikselach), a Lg jak poprzednio  liczba odcieni
szaroci.
Macierz przejæ tonalnych C zwana te¿ macierz¹ s¹siedztwa, macierz¹ zdarzeñ, lub
macierz¹ wspó³wyst¹pieñ (COM = Co-Occurence Matrix, GLCM – Gray Level Co-Occurence Matrix), wyra¿a relacje miêdzy odcieniami okrelonych par pikseli. Macierz C jest
macierz¹ kwadratow¹ o rozmiarze Lg, wyznaczan¹ dla okrelonego kierunku ϕ oraz danych
odleg³oci (dw, dk) miêdzy badanymi parami pikseli. Element Ca,b powstaje przez zliczanie
wszystkich takich par pikseli, które posiadaj¹ odpowiednio odcienie a i b:
C (dw, dk )a , b =

1
∑∑ p(a, b, xw,k , xw+dw,k +dk )
m w k

(4)

gdzie:
a = 0, 1, 2, ... , Lg;
b = 0, 1, 2, ..., Lg
⎧⎪1 gdy : ( xw, k = a ) ∧ ( xw+ dw, k + dk = b)
p (a, b, xw, k , xw+ dw, k + dk ) = ⎨
⎪⎩0 w przeciwnym przypadku

Macierz ta jest zazwyczaj normalizowana przez podzielenie wartoci jej elementów
przez liczbê wszystkich badanych par pikseli. Nadaje to macierzy C znaczenie rozk³adu
prawdopodobieñstwa.
Model autoregresji zak³ada, ¿e jasnoæ badanego piksela jest uzale¿niona od jasnoci
pikseli z jego otoczenia.
Dla otoczenia obejmuj¹cego tylko najbli¿sze piksele wyra¿a to zale¿noæ:
xw, k = θ1 ⋅ xw, k −1 + θ 2 ⋅ xw−1, k −1 + θ3 ⋅ xw−1, k + θ 4 ⋅ xw −1, k +1 + Er

(5)

gdzie:
Er  odchy³ka losowa o redniej zero i odchyleniu standardowym σ,
θ1 , θ2 , θ3 , θ4 – parametry wyznaczane tak, aby zminimalizowaæ odchy³kê Er.
Nazwy badanych cech zamieszczono w tabeli 1, natomiast ich dok³adniejsze opisy zawarto w publikacjach [13, 6, 9].
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Tabela 1
Badane cechy obrazów teksturowych

Cechy
histogramu

Cechy
macierzy G

Cechy macierzy
d³ugoci pasm R

Cechy macierzy
przejæ tonalnych C

C.
AR

rednia
Wariancja
Skonoæ
Kurtoza
Percentyl 1%
Percentyl 10%
Percentyl 50%
Percentyl 90%
Percentyl 99%

rednia
Wariancja
Skonoæ
Kurtoza
Procent pikseli
z niezerowym
gradientem

Nierównomiernoæ pasm
Nierównomiernoæ szaroci
Uwydatnienie krótkich pasm
Uwydatnienie d³ugich pasm
Czêæ obrazu w pasmach

Drugi moment k¹towy
Kontrast
Korelacja
Suma kwadratów
Odwr. moment ró¿nicowy
Sumaryczna rednia
Sumaryczna wariancja
Sumaryczna entropia
Entropia
Wariancja ró¿nicowa
Entropia ró¿nicowa

θ1
θ2
θ3
θ4
σ

4. Oprogramowanie
W badaniach wykorzystano w³asne programy komputerowe opracowane w MATLAB-ie
z zastosowaniem pakietu Image Processing Toolbox oraz programy MaZda i Convert
opracowane w Instytucie Elektroniki Politechniki £ódzkiej w ramach miêdzynarodowego
projektu badawczego COST-B11 Ilociowa analiza tekstury obrazów tomograficznych
rezonansu magnetycznego i udostêpnione bezp³atnie do celów naukowych na stronie internetowej www.eletel.p.lodz.pl/cost/cost_b11.html.
Programy w³asne u¿yto m.in. do generowania i przetwarzania obrazów testowych.
Program MaZda (nazwa pochodzi od macierz zdarzeñ) pozwala analizowaæ obrazy
teksturowe (lub ich zaznaczone regiony) i wyznaczaæ obszerny zestaw (maksimum 259)
deskryptorów okrelaj¹cych ró¿norodne cechy tych obrazów.
Za pomoc¹ programu MaZda obliczano dla ka¿dego z badanych obrazów 259 wartoci
cech wymienionych w rozdziale 3.
Program Convert u¿ywano do automatycznej selekcji dziesiêciu najlepszych dyskryminatorów sporód kilkuset cech wyznaczonych programem MaZda dla dwu klas obrazów.
W niektórych prostych operacjach pomocne by³y tak¿e uniwersalne programy graficzne jak Paint-Shop Pro i Ifran View oraz arkusz kalkulacyjny Ms Excel.

5. Badanie wra¿liwoci cech obrazów teksturowych
na zmiany jasnoci, kontrastu i ostroci obrazu
Do badania wra¿liwoci cech na zmiany jasnoci, kontrastu i ostroci obrazów sporz¹dzono seriê czterech obrazów, w sk³ad której wchodzi³ wybrany obraz oryginalny (1a) oraz
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trzy obrazy wtórne otrzymane przez przetworzenie obrazu oryginalnego w programie
Paintshop-Pro, a mianowicie:
1aj  obraz rozjaniony,
1ak  obraz o zwiêkszonym kontracie,
1as – obraz rozmyty (operacja more soft).
Fragmenty uzyskanych w ten sposób obrazów przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Obrazy u¿yte do analizy wra¿liwoci cech na zmiany jasnoci,
kontrastu i ostroci

Nastêpnie, dla ka¿dego z tych obrazów wyznaczono za pomoc¹ programu MaZda 259
cech (opisanych ju¿ uprzednio). Wyniki przeniesiono do arkusza kalkulacyjnego Excel,
w którym wyznaczono procentowe zmiany cech spowodowane poszczególnymi operacjami
przetwarzania.
Wyniki przedstawiono na wykresach, przy czym dla danej cechy wyznaczanej w ró¿nych kierunkach i odleg³ociach pikseli, brano do wykresu wartoæ najwiêksz¹.
Na zmiany jasnoci wra¿liwe s¹ jedynie  pokazane na rysunku 2  cechy wyznaczane
z histogramu oraz cecha sumaryczna rednia (SumAverg) wyznaczana z macierzy przejæ
tonalnych C.
Wra¿liwoæ na zmiany kontrastu wykazuje wiele cech. Czêæ z nich  dla których
zmiana by³a wiêksza ni¿ 5%  przedstawia wykres na rysunku 3. Jak widaæ, na pierwszym
miejscu jest cecha kontrast (zgodnie ze sw¹ nazw¹) oraz piêæ wariancji ró¿nych cech,
które zmieni³y siê a¿ o blisko 500%.
Na dalszych miejscach s¹ dwie cechy wyznaczane z macierzy gradientu  redni gradient” (GrMean)  zmiana o 146% i skonoæ gradientu (GrSkewness) – zmiana o 13%
oraz niektóre cechy wyznaczane z histogramu i macierzy przejæ tonalnych, a tylko jedna
cecha wyznaczana z macierzy d³ugoci pasm R  uwydatnienie d³ugich pasm pionowych
(Verti LngREmp).
Do cech ca³kowicie niewra¿liwych na zmiany kontrastu nale¿¹ pozosta³e cechy wyznaczane z macierzy d³ugoci pasm R oraz trzy cechy wyznaczane z macierzy C: drugi
moment k¹towy lub inaczej energia (AngScMom) oraz „korelacja” i „entropia”.
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Rys. 2. Procentowe zmiany cech wra¿liwych na zmiany jasnoci obrazu

Rys. 3. Cechy wra¿liwe na zmiany kontrastu (uwzglêdniono zmiany ≥ 10%)
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Cechy najbardziej wra¿liwe na zmiany ostroci obrazu przedstawiono na rysunku 4,
przy czym janiejszy kolor przypisano tym cechom, które s¹ równoczenie wra¿liwe na
zmiany kontrastu. Jak widaæ, na zmiany ostroci najsilniej reaguj¹ cechy Teta2 i Teta3 wyznaczane z modelu autoregresji, ale i pozosta³e cechy wyznaczane z tej charakterystyki
doæ silnie reaguj¹ na zmiany ostroci a znacznie s³abiej na zmiany kontrastu. Podobnie
zachowuje siê cecha energia (AngScMom)  wra¿liwa na zmianê ostroci, a niewra¿liwa
na zmianê kontrastu. Inne cechy wra¿liwe na zmiany ostroci wyznaczane s¹ z macierzy
gradientu, d³ugoci pasm i przejæ tonalnych.

Rys. 4. Cechy wra¿liwe na zmiany ostroci obrazu (uwzglêdniono zmiany ≥ 10%)

Rozpatruj¹c grupy cech mo¿na stwierdziæ:
 cechy histogramu s¹ wra¿liwe zarówno na zmianê jasnoci, jak i kontrastu, z wyj¹tkiem wariancji (Variance) i skonoci (Skewness) niezale¿nych od jasnoci oraz kurtozy (Kurtosis) prawie niezale¿nej;
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 prawie wszystkie cechy wy¿szych rzêdów (par lub grup pikseli) s¹ odporne na zmiany
jasnoci, z wyj¹tkiem cechy SumAverg, natomiast wra¿liwe s¹ na zmiany ostroci
z wyj¹tkiem cech SumEntrp i SumAverg;
 wszystkie cechy wyznaczane z macierzy R  z wyjatkiem Vertl_LngREmp  s¹ odporne na zmiany kontrastu;
 z cech wyznaczanych z macierzy C najbardziej odporna na zmiany kontrastu jest korelacja
(Corelat); cecha sumaryczna rednia (SumAverg) jest odporna na rozmycie ostroci.

6. Wra¿liwoæ cech tekstur
na zmianê uporz¹dkowania struktury obrazu
Dla badañ wra¿liwoci cech na zmianê uporz¹dkowania struktury obrazu wygenerowano  za pomoc¹ programu napisanego w MATLAB-ie  serie obrazów tworz¹cych dwie
klasy testowe. Wszystkie obrazy mia³y te same rozmiary 128×128 pikseli.
Klasa pierwsza zawiera³a obrazy jasnych krat na czarnym tle, przy czym jasnoæ pikseli tworz¹cych kratê zmieniano losowo (wed³ug rozk³adu równomiernego, w zakresie
56255), a krata na ka¿dym obrazie by³a obrócona o inny k¹t zmieniaj¹cy siê od zera co
5 stopni a¿ do 60 stopni (rys. 5a, b)
Klasa druga zawiera³a obrazy o takiej samej liczbie jasnych pikseli jak w klasie pierwszej, o losowo zmienianej jasnoci  w takich samych jak poprzednio granicach  lecz
rozmieszczenie pikseli by³o losowe (wed³ug rozk³adu równomiernego), jak to pokazuje
rysunek 5c.
a)

c)

b)

Rys. 5. Przyk³adowe obrazy testowe
Objanienia w tekcie

Maj¹c dwie równoliczne klasy, dla ka¿dego obrazu tych klas wyznaczono programem
MaZda zbiór cech, a nastêpnie wyselekcjonowano programem Convert najlepsze dyskryminatory. Okaza³o siê, ¿e uporz¹dkowanie struktury obrazu najlepiej wykrywaj¹ cechy:
 nierównomiernoæ szaroci (GLevNonU)  wyznaczana z macierzy R (Fc = 37),
 korelacja (Correlat)  wyznaczana z macierzy C (Fc = 33),
 sumaryczna wariancja (SumVarnc)  wyznaczana z macierzy C (Fc = 30).
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Jednak ta ostatnia cecha jest tak¿e mocno zale¿na od zmian kontrastu, a pozosta³e reaguj¹ jedynie w niewielkim stopniu na zmiany ostroci (rys. 4).

7. Podsumowanie
Przebadano 35 kategorii cech, wyznaczanych na podstawie piêciu ró¿nych charakterystyk obrazów teksturowych szarych. Przy uwzglêdnieniu kierunków skanowania obrazów
oraz dystansów par pikseli, badaniu podlega³o 259 cech. Wytypowano cechy  pokazane
w tabeli 2  najsilniej reaguj¹ce na zmiany jasnoci, kontrastu i ostroci oraz cechy niezale¿ne od tych zmian. Oddzielnie wyselekcjonowano cechy najlepiej wykrywaj¹ce uporz¹dkowanie struktury obrazu, którymi okaza³y siê: nierównomiernoæ szaroci  wyznaczana z macierzy R oraz korelacja – wyznaczana z macierzy C. Cechy te s¹ zarazem niewra¿liwe na zmiany jasnoci i kontrastu oraz ma³o wra¿liwe na zmiany ostroci.
Tabela 2
Wyselekcjonowane cechy

Charakterystyka

Histogram

Macierz R
Macierz C

Model AR

Cecha

Zmieniany parametr obrazu
Jasnoæ

Kontrast

Ostroæ

Uporz¹dk.

Perc. 1%

111%

13%

0%

0%

Perc.10%

96%

8%

0%

0%

9%

1%

Variance

0%

GLevNonU

0%

SumOfSqs

0%

AngScMom

0%

0%

Correlat

0%

0%

Teta2

0%

9%

243%

99%

Teta3

0%

5%

213%

100%

494%
0%

13%
497%

10%
76%
12%

106%
1%
15%
102%
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