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1. Obiective generale 
Modele si tehnici morfometrice cu aplicatii in ameliorarea diagnosticului imagistic in cancere 

digestive si evaluarea de noi terapii.  
 

2. Obiectivele fazei de execuţie 
Proceduri de cautare in biblioteci  de imagini dupa trasaturi de autosimilaritate. Studii cu privire 

la posibila utilizare a acestora în predicţia evoluţiei tumorilor canceroase. Utilizarea analizei 
componentelor independente pentru eliminarea zgomotului din imagini. 
 

3. Rezumatul fazei 
Una dintre problemele cu care se confruntă lumea medicală, de ani de zile este cancerul care este 

considerat ca fiind a doua cauză importantă a mortalităţii pe întregul glob. În România, în ultima decadă, 
s-a înregistrat o creştere rapidă a numărului tumorilor maligne, acestea reprezentând a doua cauză de 
deces, imediat dupa afecţiunile cardiovasculare. Puternicul impact al cancerului asupra societăţii 
româneşti se regăseşte nu numai în numărul mare de decese (circa 38 000 pe an, ceea ce reprezintă 13-
14% din numărul total de decese) ci şi în numărul noilor cazuri înregistrate (circa 45 000 pe an) şi al 
bolnavilor în viaţă (circa 200 000). Pornind de la aceste date, tratarea cancerului a devenit una dintre 
priorităţile naţionale din domeniul medical. 

 

 

 



4. Descrierea ştiinţifică 

Introducere 
 
Tehnica digitala moderna a facut posibila manipularea semnalelor multi-dimensionale acoperind trei 
dimensiuni distincte:  

• Procesarea imaginilor (porneste de la o imagine sursa si se ajunge la o forma transformata a 
acesteia in iesire) 

• Analiza imaginilor (porneste de la o imagine sursa si se obtin marimi valorice semnificative 
specifice in iesire) 

• Elaborarea si intelegerea imaginilor (porneste de la o imagine sursa pentru a se obtine o descriere 
semantica, de nivel inalt in iesire) 

 
O imagine este definita ca o functie de doua variabile reale, de exemplu A(x, y) este amplitudinea 
(intensitatea luminoasa) a imaginii in punctul de coordonate (x, y). O imagine poate fi impartita in 
subimagini interesante pentru un anumit tip de procesare sau de analiza. Aceste subimagini se numesc in 
terminologie regiuni de interes (RDI). Putem deduce astfel faptul ca orice imagine este alcatuita din 
colectii de obiecte care pot fi agregate din punct de vedere specific al unei elaborari/analize particulare in 
regiuni de interes.  
 
Prin urmare, o imagine digitala A(m, n) descrisa intr-un spatiu discret 2D este derivata dintr-o imagine 
analogica A(x, y) descrisa intr-un spatiu continuu 2D printr-un proces de esantionare (care mai este numit 
si digitalizare). Imaginea A(x, y) din spatiul continuu 2D este impartita in M linii si N coloane. Intersectia 
unei linii cu o coloana identifica un pixel (in engleza, picture element). Valoarea atribuita coordonatelor 
intregi [m, n] este A[m, n], unde m = {0, 1, 2, ..., M – 1} si n = {0, 1, 2, ..., N – 1}. Valorile atribuite 
pixelilor sunt valorile medii rotunjite la intreg. Procesul de reprezentare al amplitudinii unui semnal 2D 
printr-o valoare intreaga cu N nivele de culoare este cunoscut sub numele de cuantizare a amplitudinii.  In 
practica insa, in majoritatea cazurilor, A(x, y) este o functie cu mai mult de doua variabile (fiind in fapt o 
descriere mai ampla a semnalului fizic care intra in contact cu senzorul de captare). Printre aceste 
variabile mentionam adancimea (z), culoarea (λ) si timpul (t).  
Instrumente matematice 
Matematica joaca un rol fundamental in procesarea imaginilor. Mentionam aici  

• Convolutia a doua semnale multi-dimensionale pentru a produce un semnal in iesire. Convolutiei 
ii sunt asociate cateva proprietati matematice importante, precum asociativitatea, comutativitatea 
si distributivitatea, valide atat in domeniul continuu cat si in domeniul discret de valori ale 
semnalelor de intrare 

• Analiza Fourier. Transformata Fourier este utilizata pentru a produce o alta reprezentare a unui 
semnal de intrare sub forma unei sume ponderate de valori exponentiale complexe.  

o Avand o imagine descrisa de functia A si transformata Fourier asociata, transformata 
Fourier directa mapeaza domeniul spatial (continuu sau discret) in domeniul de frecvente 
(care este intotdeauna continuu). 

o In mod similar, transformata Fourier inversa mapeaza pentru o imagine domeniul de 
frecvente (continuu) inapoi la domeniul spatial. 

• Descrierea statistica. In domeniul prelucrarii imaginilor, descrierea statistica a imaginilor si a 
regiunilor de interes este un instrument frecvent. Notiunea de statistica este legata strans de 
conceptele de probabilitate si distributie de probabilitate. Pentru o regiune de interes putem 
defini 

o Functia de distributie probabilistica a amplitudinii, adica probabilitatea ca o intensitatea 
luminoasa aleasa din regiunea respectiva sa fie mai mica sau egala cu o valoare de 
amplitudine data. 

o Functia de densitate probabilistica a amplitudinii, adica probabilitatea ca o amplitudine 
din regiunea respectiva sa se regaseasca in intervalul de valori [a, a + Δa]. 

o Amplitudinea medie, adica media aritmetica a valorilor de amplitudine asociate pixelilor 
din regiunea respectiva. 



o Deviatia standard a amplitudinii in regiunea respectiva 
o Coeficientul de variatie, adica raportul procentual dintre deviatia standard si amplitudinea 

medie a regiunii 
o Modul de distributie al amplitudinii in regiune, adica valoarea cea mai frecventa a 

amplitudinii in regiune 
o Raportul semnal-zgomot (SNR – signal to noise ratio). Zgomotul este la randul sau 

caracterizat printr-o deviatie standard proprie. Prin urmare, acest indicator statistic se 
refera la raportul dintre puterea semnalului util si puterea perturbatiei intr-un punct dat al 
sistemului. 

• Reprezentarea conturului. Cand se prelucreaza o imagine exista mai multe reprezentari compacte 
care usureaza activitatile de masurarea si elaborare. Una dintre aceste reprezentari compacte este 
conturul regiunii de interes dintr-o imagine. Tehnici comune de identificare a conturului 
obiectului cercetat: 

o Codificarea inlantuita (codul chain). Identificarea conturului se face prin urmarirea 
pixelilor de contur in sensul acelor de ceasornic si retinerea directiei de miscare de la un 
pixel de contur la urmatorul. 

o Codificarea prin spargere (codul crack) este o alternativa la codificarea inlantuita. Nu se 
utilizeaza nici pixelii de contur asociatii obiectului si nici pixelii de contur asociati 
fundalului imaginii, ci linia de separare (spargere) intre obiect si fundal. 

o Codificarea pe randuri (codul run) se bazeaza pe retinerea pixelilor consecutivi care 
apartin obiectului ce trebuie conturat, de-a lungul unui rand de pixeli in imaginea de 
ansamblu si prin marcarea pixelului de start si a celui de sfarsit intr-o astfel de secventa 
de pixeli consecutivi. Acesti pixeli apartin binenteles conturului cautat. 

 
Perceptia 
Un aspect interesant trebuie luat in seama, multe aplicatii de prelucrare a imaginilor urmaresc productia 
de imagini care sa fie vazute de oameni (in contrast cu, de exemplu, sistemele industriale automatizate de 
vizualizare). Este bine sa se inteleaga caracteristicile si limitele sistemului vizual uman – pentru a intelege 
cine receptioneaza de fapt semnalele 2D: 

• La momentul actual, functionarea si componentele sistemului vizual uman nu sunt intelese 
exhaustiv. 

• Nu exista o masura obiectiva pentru evaluarea calitatii unei imagini care sa cuprinda si sa reflecte 
evaluarea subiective a calitatii imaginii din punctul de vedere al unui observator uman. 

• Nu exista un model formalizat complet al unui observator uman.  
 
Cu toate acestea, cercetarea in domeniul psihologiei perceptuale face primii pasi in modelarea sistemului 
vizual uman. De aceea, trebuie mentionate urmatoarele categorii care influenteaza vederea umana: 

• Sensibilitatea la intensitatea luminoasa. O regiune omogena a unei imagini are o intensitate 
luminoasa descrisa ca o functie depinzand de lungimea de unda (adica de culoare) – I(λ). Exista 
mai multe moduri in care se descrie sensibilitatea sistemului vizual uman: 

o Sensibilitatea la lungimea de unda 
o Sensibilitatea la stimuli  

• Sensibilitatea la frecventa spatiala 
• Sensibilitatea umana la culori este un aspect foarte complicat si subiectiv. Perceptia fizica 

depinde de cei 3 pigmenti de culoare ai retinei. Comisia Internationala de Iluminare1 (Commision 
Internationale d’Eclairage) a identificat curbele de sensibilitate vizuala pentru cei trei pigmenti 
retineali ale unui observator tipic, pornind de la observatii si masuratori psihosomatice. 

• Iluziile optice induse de sistemul vizual uman asupra creierului (iluziile Ehrenstein, triunghiul 
Kanizsa, iluzia valorilor de gri, , etc.) 

                                                 
1 Disponibila on-line la adresa web http://www.cie.co.at/index_ie.html 



 
Zgomotul 
Toate instrumentele de inregistrare a imaginilor, atat cele analogice cat si cele digitale, sunt conditionate 
de caracteristici care le fac sensibile la zgomot si de asemenea, sunt contaminate de o serie de surse de 
zgomot. Cand spunem zgomot in imagistica, ne referim la variatiile stochastice in contrast cu variatiile 
deterministice ce rezulta in urma lipsei de focus sau a fenomenului de umbrire. Stochastic inseamna 
aleatoriu si provine din grecescul stohos (= intentie; estimare). In practica, zgomotul dintr-o imagine se 
regaseste sub forma unor variatii aleatorii ale intensitatii luminoase si ale culorilor redate. De aceea, 
zgomotul dintr-o imagine este cel mai usor de identificat in regiunile caracterizate de un nivel scazut al 
semnalului de intrare, adica in imaginile subexpuse sau umbrite. Spunem deci ca zgomotul poate fi 
aleatoriu si incoerent (zgomotul alb) sau poate fi indus de catre aparatul de inregistrare in sine sau chiar 
de algoritmii de prelucrare incorporati in acesta. In sectiunile urmatoare vor fi prezentate tipurile de 
zgomote frecvent intalnite in imagini. 

Zgomotul indus de fotoni 
Lumina are o structura duala prezentand atat caracteristici de unda cat si de particula. Atunci cand 
semnalul fizic inregistrat este lumina, natura sa cuantica joaca un rol important. Un foton cu o lungime de 
unda λ = 500 nm are energia E = h λ = 3.97 x 10-19 Joules. Camerele actuale cu senzor CCD (charged-
coupled devices) sunt suficient de sensibile incat sa distinga fotoni individuali. Problema zgomotului in 
acest context apare datorita naturii statistice a productiei de fotoni : nu se poate garanta faptul ca pentru 
un acelasi pixel al imaginii la doua citiri distincte si consecutive se va obtine un acelasi numar de fotoni. 
Productia de fotoni se supune legilor fizicii cuantice care vorbesc doar despre un numar mediu de fotoni 
care exista pentru un interval dat de observatie. In fapt, distributia Poisson este folosita pentru a determina 
distributia probabilistica pentru un numar de fotoni intr-o fereastra de observatie temporala data: 
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Astfel devine evident ca in procesul de preluare a imaginii, chiar daca nu exista nici o alta sursa de 
zgomot, fluctuatiile statistice datorate observatiei fotonilor pe o fereastra de timp fixa vor determina 
oricum un raport semnal-zgomot finit (indicator al zgomotului fotonic): 
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Cele trei proprietati ale relatiei zgomot – semnal nu se aplica in cazul zgomotului fotonic pentru ca: 

• Zgomotul fotonic este dependent de semnal  
• Zgomotul fotonic este Gaussian 
• Zgomotul fotonic este aditiv 

Zgomotul termic 
Energia termica este o sursa de zgomot aleatoriu datorata miscarii termice a electronilor dintr-un 
conductor electric, miscare care are loc indiferent de diferenta de potential aplicata asupra conductorului. 
Mai este cunoscut si sub numele de zgomotul Johnson – Nyquist. De exemplu in cazul unui senzor CCD, 
electronii care sunt eliberati (rupti) din materialul senzorului datorita vibratiilor termice sunt mai apoi 
capturati (prinsi) de catre senzor fiind considerati fotoelectroni valizi ai semnalului inregistrat. In acest 
mod apare zgomotul termic. O solutie pentru acest tip de perturbatie zgomotoasa a semnalului luminos ar 
fi mentinerea CCD-ului la temperaturi de operare scazute astfel incat sa fie reduse la minim efectele 
vibratiilor termice mentionate mai devreme. Distributia probabilistica a electronilor termici este evaluata 
tot prin distributia Poisson. Cu cat intervalul de observatie creste, cu atat va creste numarul de 
fotoelectroni termici. O solutie alternativa la racirea senzorului de inregistrare ar putea fi estimarea 
numarului de fotoelectroni termici pentru un interval mediu de inregistrare a imaginii pentru ca la 
momentul inregistrarii imaginii acesta sa fie scazut din valoarea pixelilor corespunzatori. Aceasta metoda 
reduce zgomotul mediu termic dar nu poate reduce deviatia standard a semnalului. 



Zgomotul indus de dispozitivul electronic 
Acest zgomot apare in timpul preluarii semnalului de la senzor prin tranzistorii cu efect de camp. Formula 
puterii densitatii spectrale a zgomotului citit in iesire este: 
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Zgomotul in iesire poate fi redus prin alegerea unor rate de citire reduse si prin ameliorarea calitatii 
componentelor electronice. 

Zgomotul Gaussian (zgomotul de la amplificatori) 
Modelul standard al zgomotului amplificat este aditiv, Gaussian, independent de intensitatea semnalului 
si de asemenea, distinct in fiecare pixel al imaginii. Este datorat in primul rand zgomotului termic. De 
exemplu, in camerele color in care exista o amplificare a semnalului pe componenta de albastru 
comparativ cu componentele rosie si verde, vom regasi mai mult zgomot in canalul de culoare albastra. 
Zgomotul de la amplificatori este o componenta importanta a zgomotului citit de la un senzor de imagine 
si il vom identifica in mod constant in zonele intunecate ale imaginilor. 

Zgomotul termic din condensatori 
Zgomotul termic din condensatori se mai numeste si zgomotul kTC (deoarece variatia sarcinii electrice 
este kTC – a se vedea formula de mai jos). Acest zgomot este atribuit fie rezistentei fie capacitatii din 
circuit. Cauza se regaseste in echilibrul termodinamic al sarcinii electrice a condensatorului. O data ce 
condensatorul este deconectat de la circuitul electric, fluctuatia termodinamica se stabilizeaza la o valoare 
aleatorie caracterizata printr-o deviatie standard a sarcinii electrice descrisa prin formula:  
 
  TCkQ Bn =          (4) 
 
unde kB este constanta lui Boltzmann, T este temperatura absoluta in grade Kelvin a rezistentei in circuit 
(de exemplu, a senzorului CCD) si C este capacitatea electrica a condensatorului. O solutie pentru 
eliminarea/reducerea zgomotului kTC este proiectarea electronicii senzorului tinand cont de esantionarea 
dubla corelata a semnalului [Ohta].  

Zgomotul indus de cuantizare 
Acest zgomot este inerent procesului de cuantizare (o compresie a imaginii) a amplitudinii semnalului si 
isi are originea in convertoarele analog – digitale ale senzorului de imagine. In acest proces, pixelii sunt 
cuantificati intr-un numar discret de nivele. Zgomotul este aditiv si independent de semnalul de intrare 
atunci cand numarul de nivele de cuantizare este mai mare decat 16 (ceea ce corespunde unei codificari 
pe minim 4 biti). Pentru un semnal care a fost convertit in forma electrica si are prin urmare o valoare 
electrica minima si una maxima, formula urmatoare este utila pentru determinarea raportului semnal–
zgomot (signal-to-noise ratio) :  
 
  116 += BSNR [dB]        (5) 
 
Daca convertorul analog – digital este modificat astfel incat 0 sa corespunda valorii electrice minime iar 
2B – 1 sa corespunda valorii electrice maxime (unde B este numarul de biti pe care se face codificarea 
semnalului) inseamna ca zgomotul indus de cuantizare este egal cu valoarea SNR de mai sus. Atunci cand 
B este mai mare sau egal cu 8, valoarea SNR va fi mare sau egala cu 59 decibeli. Prin urmare, zgomotul 
provocat de cuantizare poate fi in cele mai multe cazuri ignorat deoarece raportul SNR total al unui sistem 
de preluare si prelucrare imagini este dominat de obicei de valoarea cea mai mica SNR din sistem (care 
de exemplu in camerele CCD este zgomotul fotonic). 



Zgomotul salt-and-pepper 
Zgomotul salt-and-pepper (sare si piper) este o forma de zgomot des intalnita in imagini. Se regaseste prin 
pixeli albi si negrii dispusi aleatoriu in imagine. Mijloacele eficiente si des folosite pentru 
reducerea/eliminarea acestui tip de zgomot sunt bazate pe filtrele de mediere. 

Zgomotul de impuls 
Zgomotul de impuls se datoreaza interferentelor electromagnetice sau proastei sincronizari dintre 
instrumentele de inregistrare digitala si cele de comunicatie. Sunt caracterizate prin prezenta unor valori 
nedorite, ridicate si instantanee (de tip impuls).  
 
Tehnici si algoritmi de reducere/suprimare a zgomotului din imagini 
Reducerea zgomotului este procesul de indepartare/diminuare a zgomotului dintr-un semnal. Tehnicile de 
reducere a zgomotului sunt in esenta la fel indiferent de tipul semnalului procesat. Totusi, cunoasterea 
timpurie a caracteristicilor semnalului poate duce la implementari diferite ale acestor tehnici. 

Un model generic pentru procesul de degradare/restaurare al unei imagini 
[Gonzalez] introduce un model interesant (vezi figura de mai jos) in care asupra unei imagini 
caracterizate prin functia f(x, y) se aplica functia de degradare impreuna cu elementul aditiv dat de 
zgomot producand la iesire o imagine degradata data de g(x, y) (asupra acestei imagini din urma trebuie 
sa fie aplicat un filtru de restaurare): 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. 
 
Daca functia de degradare H este specifica unui proces liniar, atunci in domeniul spatial avem ecuatia: 
 

     (6) 
 
Prin urmare, imaginea degradata este data de functia este obtinuta prin convolutia imaginii originale f(x, 
y) cu functia de degradare h(x, y) la care se adauga zgomotul. Convolutia in domeniul spatial este 
echivalata in domeniul frecventei printr-un produs, deci putem rescrie ecuatia de mai sus in domeniul de 
frecvente prin : 
 

    (7) 
 
unde termenii ecuatiei reprezinta transformatele Fourier ale termenilor din relatia (6). 
 
Asa cum se poate observa, modelul de mai sus este relevant de asemenea in subcazul specific in care 
restaurarea imaginii presupune doar eliminarea zgomotului care degradeaza setul de date original al 
imaginii. Prin urmare, atunci cand singura degradare aparenta in imagine este zgomotul, cele doua ecuatii 
vor deveni : 
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Filtrele de mediere  
In general, filtrele de mediere aritmetica si geometrica sunt potrivite pentru reducerea zgomotului aleator 
de tip Gaussian sau a zgomotului uniform. Filtrul contrarmonic este eficient pentru reducerea zgomotului 
de tip impuls, dar are dezavantajul ca trebuie sa cunoasca a priori daca zgomotul este intunecat sau 
luminos pentru a putea alege semnul potrivit pentru valorile lui Q (ordinul filtrului).  
 
Filtrul de mediere aritmetica 
Este cel mai simplu dintre filtrele de mediere. Fie Sxy  un set de coordonate dintr-o regiune de interes 
rectangulara cu centrul in punctul (x, y) si de dimensiune m x n. Filtrul de mediere aritmetica calculeaza 
valoarea medie a imaginii degradate in regiunea tintita. Prin urmare, valoarea imaginii restaurate este 
media aritmetica obtinuta din valorile pixelilor din regiunea Sxy : 
 

      (10) 
 
Un filtru de mediere doar va netezi variatiile locale dintr-o imagine. Zgomotul este redus prin efectul de 
incetosare.  
 
Filtrul de mediere geometrica 
Imaginea refacuta printr-un filtru de medie geometrica este data de functia :  
 

      (11) 
 
Fiecare dintre pixelii refacuti este obtinut din produsul pixelilor din regiunea procesata ridicat la puterea 
1/mn. Un filtru de mediere geometrica realizeaza o netezire comparabila cu filtrul de mediere aritmetica 
prezentat mai devreme, dar are avantajul de a pierde mult mai putine detalii/informatii din imaginea 
prelucrata. 
 
Filtrul de mediere armonica 
Imaginile restaurate printr-un filtru de mediere armonica se regasesc in formula urmatoare :  
 

      (12) 
 
Filtrul de mediere armonica este des utilizat in cazul zgomotului Gaussian. De asemenea, filtrul acesta 
este eficient doar in cazul zgomotului de tip salt, dar nu pentru zgomotul pepper.  
 
Filtrul de mediere contrarmonica 
Aceasta operatie de filtrare va restaura o imagine data de formula urmatoare :  
 

      (13) 
 



unde Q este ordinul filtrului. Filtrul este indicat pentru reducerea/eliminarea efectelor zgomotului de tip 
salt-and-pepper (sare-si-piper) din imagini. Pentru valori pozitive ale lui Q, filtrul elimina zgomotul 
pepper. Pentru valori negative ale lui Q, filtrul elimina zgomotul de tip salt. Dupa cum se poate nota, 
filtrul nu poate elimina ambele efecte simultan. Se poate de asemenea observa ca filtrul contrarmonic se 
reduce la filtrul de mediere aritmetica atunci cand Q ia valoarea 0 sau la filtrul armonic atunci cand Q ia 
valoarea -1.  

Tehnicile de netezire 
In domeniul prelucrarii imaginilor, netezirea (termenul in engleza, smoothing) unei multimi de date 
reprezinta procesul de aproximare a unei functii capabile sa releve modele importante in cadrul acestei 
multimi si care sa elimine sau sa reduca cat mai mult posibil fenomenele disturbatoare de tipul 
zgomotului. O serie de algoritmi este utilizata in cadrul acestui proces de netezire a setului de date 
specific imaginilor. Adesea, acesti algoritmi nu au doar rolul de a reduce/elimina zgomotul ci si de a 
pregati un set de date pertinent unei imagini pentru o elaborare ulterioara de exemplu, segmentarea unei 
imagini. O prima clasificare a algoritmilor de netezire distinge doua mari categorii : algoritmi liniari 
(supusi analizei in domeniul Fourier) si cei neliniari. O a doua clasificare din punctul de vedere al 
implementarii vede acesti algoritmi impartiti de asemenea in doua categorii distincte: cei cu implementari 
bazate pe filtre cu suport rectangular si cei cu implementari bazate pe filtre cu suport circular.  
 
Filtrul median 
Acest filtru inlocuieste valoare unui pixel prin valoarea medie a nivelelor de gri aflate in vecinatatea 
pixelului in chestiune :  
 

      (14) 
 
Valoarea initiala a pixelului este inclusa in formula de calcul (de mai sus) a valorii medii. Filtrele 
mediane sunt des intalnite deoarece furnizeaza imaginile cu zgomote aleatorii un mecanism eficient de 
eliminare a acestora fara a introduce/accentua fenomenul de incetosare (blurring) asa cum se intampla de 
obicei cu filtrele de netezire. Eficacitatea acestor filtre creste si mai mult atunci cand se combat zgomotele 
de impuls unipolar/bipolar. De aceea, aceste filtre sunt frecvent folosite pentru a imbunatati calitatea 
imaginilor corupte cu aceste tipuri de zgomote. 
 
Filtrul max-and-min (maxim si minim) 
Mai intai sa clarificam un termen statistic. Percentila de ordin p a unei serii numerice observate este – in 
statistica – cel mai mic numar astfel incat cel putin p procente dintre numere sunt mai mari decat el. De 
asemenea, percentila de ordin p a unei variabile aleatoare este cel mai mic numar astfel incat 
probabilitatea ca variabila să ia valori nu mai mari decat el să fie p.  
Filtrul median este cel mai des folosit filtru neliniar. El reprezinta percentila 50 a unui set de numere. Pe 
de alta parte insa folosind percentila 100 in formula de mai sus a filtrului median vom obtine un filtru 
max (maxim) : 
 

      (15) 
 
Filtrul max este util pentru a determina pixelul cel mai luminos dintr-o imagine. In cazul zgomotului de 
tip pepper care are valori foarte mici, un astfel de filtru il va reduce prin procesul de selectie a valorilor 
maximale in cadrul regiunii de interes Sxy.  
In mod asemanator, atunci cand folosim percentila 0 filtrul devine minim : 
 

      (16) 
 



Un astfel de filtru este util atunci cand urmarim determinarea pixelului celui mai intunecat dintr-o 
imagine. Filtrul min reduce prin urmare zgomotul de tip salt prin eliminarea in cadrul procesului de 
selectie a punctelor celor mai luminoase. 
 
Filtrul punctului de mijloc 
Acest filtru calculeaza pur si simplu punctul de mijloc intre valorile maxima si minima ale pixelilor din 
subimaginea supusa filtrarii :  
 

     (17) 
 
Particularitatea acestui filtru este aceea de a combina operatiile de ordonare statistice so cele de mediere. 
Prin urmare, filtrul este foarte eficient pentru zgomotele de tip Gaussian, de tip uniform si cele aleatorii. 
 
Filtrul Kuwahara 
Muchiile/marginile joaca un rol extrem de important in modul in care percepem imaginile precum si in 
modul in care le analizam. De aceea este utila limpezirea/netezirea imaginilor fara a afecta in vreun fel 
claritatea si pozitia marginilor. Un filtru care realizeaza acest deziderat este filtrul Kuwahara. Poate fi 
utilizat pentru o varietate de forme (de subimagini). Sa luam fereastra (subimaginea) de forma patratica 
unde latura are dimensiunea 4L + 1 pixeli, L fiind un numar intreg. Fereastra poate fi impartita in 4 
subregiuni patratice de dimensiune 2L x 2L. In fiecare dintre cele 4 subregiuni filtrul calculeaza 
intensitatea luminoasa medie si varianţa. Valoarea de iesire pentru pixelul central, de coordonate (2L + 1, 
2L + 1) este valoarea medie a regiunii care are cea mai mica varianţa. 

Tehnici de suprimare a zgomotului in imagini  
Tehnicile de eliminare a zgomotului pot fi impartite in tehnici care se bazeaza pe informatii temporale si 
in cele care se bazeaza pe informatii spatiale. Prin informatii temporale se intelege o secventa de imagini 
{ap[m,n] | p=1,2,...,P}, imagini disponibile care contin exact aceleasi obiecte dar care difera doar din 
punctul de vedere al zgomotului inclus. Intr-un astfel de scenariu si daca zgomotul este un termen aditiv 
(asa cum am vazut in modelul degradare-restaurare de mai devreme) atunci o simpla mediere (temporala) 
a secventei : 
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va avea ca rezultat faptul ca valoarea medie a fiecarui pixel va ramane neschimbata. Dar, deviatia 
standard pentru fiecare pixel al imaginii va scadea de la σ la N/σ . Daca medierea temporala nu este 
posibila atunci medierea spatiala poate fi utilizata pentru a micsora zgomotul din imagine. Reducerea 
zgomotului prin mediere spatiala va costa insa din punct de vedere al contrastului imaginii. Medierea 
spatiala poate fi realizata prin oricare din algoritmii de netezire prezentati in text, sau prin filtrul median, 
sau prin filtrul Kuwahara. 

Filtrul Wiener 
In categoria filtrelor liniare, un filtru eficace pentru restaurarea unei imagini in prezenta zgomotului este 
filtrul Wiener. Este un filtru optim din punctul de vedere al minimizarii erorii patratice medii. Deoarece 
operatia de extragere a radacinii patratice este monoton crescatoare, filtrul optimal minimizeaza eroarea 
patratica (root mean square error – RMSE). Filtrul Wiener este caracterizat in domeniul Fourier si – 
pentru un zgomot aditiv si independent de semnalul sursa – este: 
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unde Saa(u,v) este densitatea spectrala de putere unui ansamblu de imagini aleatorii {a[m,n]} si Snn(u,v) 
este densitatea spectrala de putere a unui zgomot aleatoriu. Densitatea spectrala de putere este o functie 
reala pozitiva a unei variabile de frecventa asociata unui proces stochastic (adica aleator) stationar  sau 
unei functii deterministice de timp. Intuitiv, densitatea spectrala releva continutul in domeniul de 
frecvente al unui proces stochastic si ajuta la identificarea unor modele periodice. 
 

Sumar al tehnicilor de eliminare/reducere a zgomotului in imagini  
Tehnici de netezire (smoothing) 

• Filtre liniare 
o Filtre uniforme 
o Filtre triangulare 
o Filtre Gaussiene 

 Convolutia cu numar finit de esantioane 
 Convolutia iterativa 
 Multiplicarea in domeniul de frecvente 
 Utilizarea filtrelor recursive 

o Alte metode folosind domeniul Fourier si filtrele trece-jos 
• Filtre neliniare 

o Filtrul median 
o Filtrul Kuwahara 

 
Tehnici de suprimare a zgomotului in imagini 

• Tehnici bazate pe informatii temporale 
o Medierea temporala (Temporal averaging) 

• Tehnici bazate pe informatii spatiale 
o Mediere spatiala (Spatial averaging) 

 
Tehnici de restaurare a imaginilor in prezenta zgomotului 

o Filtrul liniar Wiener 
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Analiza imagistică. Generalitaţi 

Metode de prelucrare 
 
Segmentarea  
Segmentarea imaginilor se referă la descompunerea unei imagini în componentele sale .În urma 
procesului de segmentare vor fi extrase din imagine obiecte distincte,regiuni ce satisfac anumite criterii de 
uniformitate, sau alte elemente. Procesul de segmentare conduce la obtinerea unei imagini binare care 
contine obiectele separate de fundal. 
Alegerea unei tehnici specifice de segmentare (partitionare a imaginii) este legată de mai multe aspecte 
caracteristice imaginii de analizat ¸si cerintelor utilizatorului. După natura si continutul imaginii, tehnicile 
de segmentare trebuie sa tină cont de prezenta în imagine a diverselor categorii de artefacte: 

• reflexii, iluminare neomogena; 
• zgomot suprapus infomatiei utile; 

Dupa primitivele de extras, tehnicile de segmentare se împart în doua categorii fundamentale: tehnicile de 
segmentare orientate pe regiuni si tehnicile de segmentare orientate pe contur. Primitivele extrase din 
imagine sunt regiuni (forme) si zone texturate pentru tehnicile orientate pe regiuni, sau entitati de tip 
discontinuitate (frontiere, segmente de dreapta, unghiuri) pentru tehnicile orientate pe contur. 
          
Segmentarea orientată pe regiuni  
In general, operatia de segmentare orientata pe regiuni urmareste extragerea din imagine a zonelor 
(regiunilor) ocupate de diferitele obiecte prezente în scena. Un obiect se defineste ca o entitate 
caracterizata de un set de parametri ale caror valori nu se modifica în diferitele puncte ce apartin entitatii 
considerate. Mai simplu, putem spune ca obiectul are proprietatea de uniformitate a parametrilor de 
definitie. Unul dintre cei mai simpli parametri de definitie este nivelul de gri al punctului. 
 
Segmentarea orientată pe contururi 
Într-o imagine, variatiile de valoare ale pixelilor reprezinta schimbari ale proprietatilor fizice sau 
geometrice ale scenei sau ale obiectului observat. Aceste schimbari pot corespunde fizic la variatiile 
iluminarii, schimbarile de orientare sau de distanta fata de observator, schimbari de reflectanta ale 
suprafetelor, variatii de absorbtie a radiatiei.Într-un numar mare de cazuri, aceste variatii de intensitate 
sunt informatii importante pentru operatiile ce urmeaza segmentarii, informatii ce corespund frontierelor 
regiunilor determinate de obiectele scenei. 
  
Tehnicile principale de segmentare orientata pe contururi sunt: 

• extragerea contururilor prin metode de gradient ¸si derivative ; 
• extragerea contururilor prin metode neliniare; 
• extragerea contururilor prin metode liniare optimale; 
• extragerea contururilor prin modelare matematica;2 

 

Algoritmi de segmentare 
Algoritmii de segmentare au la bază3, în general, 2 principii: 

• discontinuitate, având ca principală metodă detecţia conturului; 
• similitudine, cu metoda pragului şi metoda regiunilor. 
 

Detecţia contururilor 
Un operator de contur este un operator matematic, cu extindere spaţială mică, construit pentru a determina 
existenta unui contur local în funcţia imagine. Exista multe tipuri de operatori de contur, principiul care-i 
uneşte fiind faptul că ei determină modulul şi uneori direcţia schimbării intensităţii nivelului de gri într-o 
imagine digitală. Modulul furnizat de aceşti operatori caracterizează severitatea schimbării nivelului de 
                                                 
2  Prelucarea si Analiza Imaginilor, Constantin VERTAN, 1999 
 
3  http://www.anale-informatica.tibiscus.ro/download/lucrari/1-2-18-Mark.pdf 
 



gri de la o vecinatate la alta a imaginii. Cei mai simpli şi cei mai rapizi asemenea operatori de detecţie a 
conturului se bazează pe utilizarea măştilor de convoluţie spaţială care baleiază întreaga imagine pixel cu 
pixel, calculând o imagine proporţională cu discontinuitatea existentă în porţiunea de imagine 
corespunzătoare poziţiei curente a mastii. 
          
Metoda pragului 
Pentru multe aplicaţii, datorită diferenţelor semnificative între nivelele de gri ale pixelilor aferenţi 
obiectului şi respectiv fondului, criteriul de segmentare care poate fi folosit este valoarea nivelului de gri. 
Metoda care se utilizează în acest caz, foarte rapidă, este denumită segmentare cu prag şi ea 
implementează o transformare punctuală simplă. Pixelul din punctul de coordonate (i,j) este etichetat ca 
fiind pixel obiect dacă valoarea sa f(i,j) este mai mare decât un prag. Obţinerea unor bune rezultate cu 
acesta metodă depinde de modalitatea de alegere a pragului, care poate fi o valoare pentru o imagine dată 
sau o funcţie netedă dependentă de poziţia pixelului curent. 
 
Metoda regiunilor 
Segmentarea iterativă sau segmentarea prin tehnici de relaxare este o metodă care foloseşte procedee 
probabilistice de clasificare, în pararel şi în fiecare punct, la fiecare iteratie. Procesul de relaxare este 
conceput pentru a aduce nivelele de gri spre capetele opuse ale scării de gri astfel încât pragul T să devină 
o problemă banală. Acest tip de procesare este fundamental în analiza automată a scenelor şi în 
recunoaşterea de modele, unde scopul principal este de a extrage în mod automat date detaliate despre 
conţinutul imaginii la nivel obiect. Deci, obiectivul tehnicii de segmentare este de a partiţiona o imagine 
dată în regiuni sau componente. De exemplu, pentru o imagine derivată dintr-o scena tridimensionala, 
obiectivul segmentarii poate fi identificarea regiunilor corespunzătoare obiectelor din scenă. 
Se remarcă din analiza precedentă faptul ca putem considera segmentarea fie ca o problemă punctuală fie 
ca una regională. În prima categorie intră metodele care se bazează pe examinarea imaginilor pixel cu 
pixel. În a doua categorie, aşa cum implică şi denumirea, intră metodele care pot vedea problema ca o 
luare de decizie în procesul de recunoaştere a modelelor, ale carui obiective sunt stabilite în limitele unor 
regiuni. 
A treia categorie diferă de celelalte probleme de recunoaştere prin câteva proprietăţi. Una din cele mai 
importante diferenţe este că după ce am obţinut soluţia, regiunile dintr-o imagine pot fi vizualizate, iar 
apoi verificate la un mare nivel de acurateţe. În mod uzual există oricând posibilitatea să suprapunem 
rezultatele segmentării cu originalul pentru a verifica eficacitatea metodei. Prima operaţie este de a 
localiza graniţele sau marginile regiunilor. A doua operaţie este de a grupa punctele în regiuni similare, cu 
alte cuvinte determinarea hotarelor. Cele două metode sunt similare şi se pot defini ca exprimate în puncte 
sau ca intersecţie între două suprafeţe. 
 
 
Orice imagine este o structură bidimensională (tablou, matrice) de date. După tipul datelor din acestă 
structură bidimensională, imaginile prelucrate pot fi împărţite în mai multe categorii: 

• imagini scalare, în care fiecare componentă este un scalar (un unic număr); ca exemple de astfel 
de imagini se pot da imaginile monocrome (în care punctele au doar două valori posibile, ce corespund 
unui conţinut binar al imaginii, în general alb-negru) şi imaginile cu nivele de gri (de tipul imaginii de 
luminanţă de pe ecranele televizoarelor alb-negru). 

• imagini vectoriale, în care fiecare componentă este un vector de numere; cazul  particular cel 
mai de interes este acela al imaginilor color, în care vectorul are trei elemente (ce corespund celor trei 
constituente de bază ale oricărei culori); Tot în categoria imaginilor vectoriale intră însă şi imaginile 
stereo (o pereche de imagini ale aceleiaşi scene, luate din unghiuri diferite) şi secvenţele de imagini. 
Valoarea fiecãrui pixel descrie nivelul de strãlucire sau culoarea acestuia. În cel mai simplu caz, al 
imaginilor binare, pentru reprezentarea fiecãrui pixel este folosit un singur bit. În cazul imaginilor cu 
niveluri de gri, valoarea fiecãrui pixel reprezintã strãlucirea acestuia. 
Cel mai comun format pentru aceste imagini are la bazã reprezentarea pixelilor pe 8 biţi. Astfel, gama de 
valori posibile este 0..255, 0 codificând culoarea negru, 255 alb, iar valorile intermediare reprezentând 
nuanţe (niveluri) de gri. În cazul imaginilor color, pot fi folosite diferite sisteme de culori (RGB, HSI, 
CMY etc.). Modelul RGB este un model aditiv, având culorile fundamentale roşu, verde şi albastru, 
celelalte culori constituindu- se din anumite procente ale culorilor de bazã. Culoarea alb are prezente toate 



culorile fundamentale, iar culoarea negru se caracterizeazã prin absenţa lor. Modelul RGB este adesea 
reprezentat sub forma unui cub unitate, ca în figura a: 

 

                         
 

Fig. 2. Modelul RGB (stânga) şi Modelul HSI (dreapta) -  (www.ginfo.ro) 
 
 
Originea (0, 0, 0) este consideratã culoarea negru, iar colţul opus (1, 1, 1) corespunde culorii alb. 
Diagonala care uneşte aceste douã puncte conţine nivelurile de gri obţinute prin utilizarea aceluiaşi 
procent din culorile de bazã.  
O altã metodã de clasificare a culorilor este prin nuanţare (Hue), saturaţie (Saturation) şi intensitate 
(Intensity), rezultând modelul HSI. Nuanţa reprezintã poziţia relativã a culorii în spectru şi, în modelul 
HSI, corespunde unghiului pe care îl face culoarea în cercul de culori. Domeniul de nuanţare se întinde de 
la 0 la 360 de grade. Saturaţia reprezintã puritatea culorii. Valoarea satura- ţiei se exprimã în procente şi 
variazã de la 0 (fãrã culoare) pânã la 100 (culoare purã, aşa cum este definitã de valoarea nuanţãrii). 
Ultimul parametru reprezintã intensitatea culorii. O reprezentare simbolicã a modelului HSI este datã în 
figura b. Nuanţa determinã culoarea (unghi = 60° - Yellow, 180° - Cyan etc.) Saturaţia este mãsuratã în 
procente de la centrul cercului de bazã la suprafaţa conurilor. Intensitatea se mãsoarã pe linia Black-
White. 
 
 
 
EXEMPLE DE PRELUCRĂRI 
         1)  In acest exemplu sunt reprezentate histogramele, unor imagini RGB convertitte in grayscale, 
calculate cu ajutorul functiei imhist: 
 
 
 

 

          

Fig.3 a) Imaginea originală             Fig.3 b) Imaginea originală convertită in grayscale 



 

Fig. 3 c) Histograma imaginii originale 

 

Fig. 3 d) Histograma imaginii in grayscale 

In histogramă se observă prezenţa a două nuanţe de gri, una de la fundal şi alta de la bulină.  

           

    Fig.4 a) Imaginea originală                  Fig. 4 b) Imaginea originală convertită in grayscale 



 

Fig. 4 c) Histograma imaginii originale 

 

Fig. 4 d) Histograma imaginii in grayscale 

            Se observă că indiferent de poziţia bulinei, in imagine nu se modifică in nici un fel histograma, 
nuanţele de gri rămanand aceleasi. 

 

             

Fig.5a) Imaginea originală                     Fig. 5 b) Imaginea originală convertită in grayscale 



 

Fig. 5c) Histograma imaginii originale 

 

Fig. 5 d) Histograma imaginii in grayscale 

           Se observă din histogramă tot două nuanţe de gri, cea a bulinei si cea a pixelilor, diferenţa constă 
in numărul de pixeli ai fiecarei nuanţe. 

 

         

Fig. 6 a) Imaginea originală                   Fig. 6 b) Imaginea originală convertită in grayscale 



 

Fig. 6 c) Histograma imaginii originale 

 

Fig. 6 d) Histograma imaginii in grayscale 

Concluzie: Din exemplele de mai sus se observă că maximele histogramei nu depind de poziţia obiectelor 
din imagine, ci doar de mărimea lor (numărul de pixeli). Deci, putem presupune că, daca dorim  să 
conturăm un anumit obiect dintr-o imagine o putem face prin izolarea maximul nivelului de gri 
corespunzător, filtrand astfel imaginea după o anumit culoare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Exemplu de conturare a unui obiect dintr-o imagine. 
 

 

Fig. 7 Imaginea originală 

 

Fig.8 Imaginea rezultată in urma folosiri funcţiei imcontour 



 

Fig. 9  Imagine filtrată cu margini negre 

 

 

Fig. 10. Imaginea originală convertită in grayscale folosind functia rgb2gray 

 



 

Fig. 11.  Imaginea rezultată in urma transformării fundalului intr-o suprafaţă 3D 

 

 

Fig. 12. Imaginea cu fundal uniform 



 

Fig. 13. Eliminarea unor bulinele de o anumită culoare 

 

 

Fig. 14. Versiunea binară a imagini 



 

Fig. 15. Vizualizarea pixelilor  

(se observă numărul bulinei -bitul 4- de culoare albă si biţii din fundal care sunt 0) 

 

 

Fig. 16.  Histograma imaginii originale 

 
b)     Programul desenează conturul obiectelor din imagine cu ajutorul funcţiei edge(I) care    binarizează 
o imagine grayscale (unde funcţia găseşte margini returnează „1”, altfel „0”) cu ajutorul metodei Sobel 
(aproximarea Sobel detectează margini în punctele în care gradientul imaginii I este maxim). 
 
 



 

                       

Fig. 17. Imaginea originală 

                      

Fig. 18. Imaginea originală convertită in grayscale 



                    

Fig. 19. Imaginea rezultată in urma folosiri funcţiei edge 

3) Exemple de prelucrare a  imaginilor  

 
 

  
 
     Imaginea microscopică                                       Detectarea celulelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     
 
           Evidentierea conturului                                          Umplerea celuleror intregi 
                                                                                                                (contur neintrerupt) 
 
 
 

     
  
            Stergerea celulelor marginale                                                        Netezirea celulelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                                 Altă metodă de conturare utilizand functia  ’’bwperim’’ 

  

 

   
 
                           Frotiu cu hematii                                     Evidentierea celulelor bolnave  prin  
                                                                                                            indentificarea pixelilor            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
 
                        Segmentare după culoare                                            Segmentare după culoare 
       

        
 
                       Segmentare după culoare                                            Evidentierea nucleilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     
 
           Frotiu cu hematii                                      Evidentierea celulelor    bolnave  prin  
                                                                                                          indentificarea pixelilor   
          

        
                 

Segmentare după culoare                              Segmentare după culoare 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
 
              Segmentare după culoare                                 Evidentierea nucleilor 
 

         
               Frotiu cu hematii                                    Evidentierea celulelor    bolnave  prin  
                                                                                       indentificarea pixelilor            

          
 
                Segmentare după culoare                              Segmentare după culoare 



             

           
 
              Segmentare după culoare                               Evidentierea nucleilor 
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