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Bevezetés

A technológiai fejlődés eredményeként 
egyre nagyobb felbontású kamerák 
kerülnek kereskedelmi forgalomba. Az 
űrtechnológia rohamos fejlődése egyre 
jobb műholdképek készítését teszi lehe-
tővé. Az önvezető gépkocsik fejlesztői 
is egyre nagyobb felbontású kamerák-
kal szerelik fel a kísérleti járműveket, 
így a kisebb felbontású képek készíté-
sére alkalmas eszközök már csak főként 
hobbicélokra használatosak.

Senki nem vizsgálja a kisebb felbon-
tású kamerák lehetőségeit, mivel a nagy 
felbontásúak valóban egyre részletgaz-
dagabbak. Ebben a cikkben arra pró-
báljuk felhívni a figyelmet, hogy van-
nak olyan műveletek, amikre akkor van 
szükség, ha nagyobb összefüggéseket (a 
képhez képest nagyobb méretű objek-
tumokat) nagyon gyorsan akarunk 
detektálni.

Nagy felbontású képek esetében 
éppúgy szükséges lehet az osztályozás, 
szegmentálás, mint a kisebb felbontá-
súak esetében, de ilyenkor igen nagy-
gyá válhat az eljárások futási ideje. Egyes 
esetekben (pl. hiperspektrális képek) 
nem is tudjuk felhasználni az összes 
csatornát az osztályozásra, mivel kivár-
hatatlanul sokáig tartana az osztályozó 
algoritmus futásideje. Ezért dimenzió-
csökkentést (főkomponens analízist) 

használnak az adatrendszer méretének 
drasztikus csökkentésére, ami persze 
hatalmas adatvesztés, még ha a főkom-
ponens-analízis esetében a lehető legki-
sebb is az információveszteség. Az álta-
lunk felvetett megközelítés abból indul 
ki, hogy a nagyobb összefüggő terüle-
tek, objektumok határainak megállapí-
tására nem csak a nagy felbontású képe-
ket lehet használni. Ha ezek a nagyobb 
szegmenshatárok megvannak, akkor 
már ezeken belül lehet, sőt kell is a 
nagy felbontású képekkel foglalkozni. 
Például az autonóm gépkocsi esetén 
egy ember, egy másik jármű, bármely, 
az úton lévő tárgy kontúrjainak felisme-
rése elsőrendű feladat, amit igen gyor-
san kell megvalósítani. Hasonlóan fon-
tos egy KRESZ-tábla gyors felismerése, 
de a tábla alatt lévő felirat (pl. időkorlá-
tozás) elolvasása már nem annyira érzé-
keny az időre, és így annak értelmezése 
már mehet a nagyobb felbontású kép-
ről. Csakhogy ebben az esetben már ele-
gendő csak a tábla kisebb környezetét 
nézni, ami a nagy felbontású kép esetén 
sem kezelhetetlenül nagy adattömeg.

A következőkben bemutatunk 
egy eljárást, amely kisebb felbontású 
kamerák képeinek használhatóságát 
demonstrálja, nem kompromisszumos 
megoldásként, hanem valós felhaszná-
lásra. Az eljárást szintetikus képeken 
fogjuk demonstrálni.

Szintetikus képek elemzése

Szintetikus képekre, pontfelhőkre fog-
juk bemutatni a koncepciót, mert ezek 
a képek úgy lettek létrehozva, hogy vilá-
gosan felismerhetők legyenek a sűrű-
södések, a csomópontok, a klaszterek. 
Vizuális interpretációval a másod-
perc tört része alatt felismerjük ezek-
nek a klasztereknek a meglétét, hatá-
rait, vagyis nagyon gyorsan képesek 
vagyunk értelmezni a látott képet. Az 
értelmezés itt hangsúlyos szó, mert egy 
mozgó jármű esetében a kamerák által 
látott képek gyors értelmezése, az ott 
látott objektumok felismerése és azo-
nosítása alapvető feladat.

Generáljunk egy három csomópont 
körül, véletlenszerűen szóródó pontok-
ból álló képet (1. ábra).

Amikor rápillantunk az ilyen képekre, 
a másodperc tört része alatt felismerjük 
ezeket a sűrűsödési pontokat, mintegy 
azonnal észrevesszük azokat a terüle-
teket, amelyek a sűrűsödések alapján 
kijelölhetők. Általános problémának 
mondhatók az effajta feladatok, ami-
kor is csoportosítanunk kell a képek 
pixeleit (nem feltétlenül valameny-
nyit). Erre a célra a jól ismert klasztere-
zés és osztályozás nevű eljárások szol-
gálnak (Gonzalez–Woods 2018). Ezek 
futási ideje azonban általában nagy, 
ezért valós idejű, gyors csoportosításra 
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kevéssé alkalmasak. Különösen igaz 
ez olyan alkalmazásokra, ahol fontos a 
rövid futási idő, mint pl. önvezető gép-
kocsi kameraképeinek feldolgozása.

A látás fiziológiájáról felhalmozott 
ismeretek alapján tudható, hogy az 
emberi szem nem túl nagy felbontású 
eszköz, mégis az agyunk által értelme-
zett képek meglehetősen jók, sok finom 
részletet vagyunk képesek felismerni, 
sőt ezek alapján úgy néz ki, mintha a 
szemünk egy nagy felbontású eszköz 
lenne. Ennek a jelenségnek az oka, hogy 
ezeket a kevéssé nagy felbontású képe-
ket az agyunk feldolgozza, és a tudatunk 
már csak a feldolgozott képpel „találko-
zik”. A látáspszichológia szakemberei-
nek eredményei alapján tudjuk, hogy 
a szemünkben éldetektorok is működ-
nek. Nyolc különböző irányú Gabor-
szűrő végzi az éldetektálást (Gregory 
1973). Mint ismeretes, az éldetektálás 
az alakfelismerés egyik alapvető eljárása 
(Allen–Mills 2004). A szemünk az evo-
lúció során meg kellett állapítsa a kör-
nyezetében lévő objektumok kontúr-
jait, hiszen ez alapján kellett felismernie 

az ellenséget, az azonos törzsbe tartozó 
másik embert, a családot és bármit, ami 
az élete során befolyásolta a boldogulá-
sát, a túlélését (Elek 2016). Abban egé-
szen biztosak lehetünk, hogy sem az 
ember, sem az állatvilág egyetlen, látás-
sal is rendelkező entitása nem alkalmaz 
a látása során klaszterező, osztályozó 
eljárásokat a pixelek összetartozásá-
nak felismerésére. Márpedig a képek 
értelmezése lehetetlen anélkül, hogy 
elszakadjunk a képek pixeles logiká-
jától. Élek és csoportok megállapítása 
nélkül lehetetlen bármiféle értelmezett 
képet előállítani. Valamilyen vektorizált, 
csomópontokból felépített alakzatot 
tudunk csak értelmezni a nyers pixe-
lek helyett.

A következőkben bemutatunk egy 
eljáráscsomagot, amely éldetektálásra 
alapozva megállapítja az 1. ábrán lévő 
pontfelhő határait és ezt mint vekto-
ros adatot előállítja. Az eljárás a követ-
kező lépésekből áll: Erős simító szű-
rés → küszöbölés → éldetektálás 
→ vektorizálás.
Az egyes szűrési eljárások működé-
sének bemutatásától itt eltekintünk, 
mivel részletesen tanulmányozha-
tók az (Allen–Mills 2004, Elek 2010, 
Gonzalez–Woods 2018,) munkákban. 
Az eljáráscsomag működése vázlatosan 
a következő:
1. A simító szűréssel összemossuk a 

pixelek individuális jellegét, mint-
egy felhővé alakítjuk a képet (2. 
ábra). Az eljárás futási ideje 12 000 
milliszekundum az 1. ábrán látható 
méretű képre.

2. A küszöböléssel, és éldetektálással 
előállítunk egy kétállapotú képet.

3. A küszöbértéket az intenzitásérté-
kek eloszlásából kapjuk meg.

4. Végül megállapíthatjuk a pontfel-
hők határait. Az eljárás futási ideje 
25 milliszekundum.

 Az 1.–4. folyamat eredménye látható 
a 3. ábrán. A kép azért kétállapotú, 
mert az intenzitás mindenhol 0 a hatá-
rok kivételével. A határokon viszont az 
intenzitásérték 255. Egy ilyen képre a 
vektorizálás triviális feladat (Cormen 
et al. 2009).

Hasonlítsuk össze a kiindulási képet 
az eredménnyel (4. ábra). Ebből látható, 
hogy a pontfelhő határait az eljárás 
helyesen határozta meg. (Ugyanakkor 
nyilvánvaló az is, hogy többféle határ 
is megállapítható, attól függően, hogy 
milyen paramétert adunk meg az eljá-
rás számára. A kis és nagy felbontású 
képekre mindig ugyanazt a paramétert 
fogjuk használni a korrekt összehason-
líthatóság kedvéért.).

A pontfelhők határainak megállapí-
tása általános probléma a képfeldolgo-
zásban és egyes térinformatikai felada-
tokban (Sidiropoulos–Lakakis 2016, 
Almqvist et al. 2017, Mineo–Pierce–
Summan 2019), de ezekre a jelen eljá-
rással kapcsolatban nem térünk ki, 
hiszen célunk annak megmutatása, 
hogy a kis felbontású képek is jól hasz-
nálhatók egyes speciális problémák 
megoldására.

Az eddig bemutatott eljáráscsomag 
a képfeldolgozásban jól ismert ele-
mekből áll. A vektoros kép előállítása 
hozzávetőleg 12 másodperc, amely 
a simító szűrés miatt ennyi. A vekto-
ros pontfelhőhatárok előállításának 
ideje ehhez képest elhanyagolható 
(25 ms). Vagyis, ebből következően a 
simított pontfelhő előállításának ide-
jét kellene drasztikusan csökkenteni, 
ha a gyakorlatban is használható gyors 

4. ábra. Az összerajzolt eredeti pontok, a 
pontfelhő és vektoros pontfelhőhatárok

1. ábra. A generált kép, amelynek mérete 
512 × 512 pixel, 24 bites, de csak két színt 

látunk rajta: fekete háttéren fehér pontszórást

2. ábra. A simítással kapott felülvágott 
pontfelhő képe

3. ábra. A pontfelhő vektoros határai a nagy 
felbontású képen
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eljárást szeretnénk kapni. Ehhez gon-
doljuk végig a kamera képének előállí-
tása mögött meghúzódó fizikát.

A fényérzékeny 
lapkák képalkotása

A fotoelektromos hatás olyankor jön 
létre, amikor egy a küszöbszintnél 
nagyobb frekvenciájú elektromágneses 
sugárzás, mint például fény, által egy 
anyag (többnyire fém) felszínén lévő 
elektron kilökődik. A határfrekvencia 
alatt nem történik elektronkibocsátás, 
mert a foton nem tud elég energiát 
biztosítani ahhoz, hogy az elektronok 
kilépjenek az atomos kötésből. A fény-
sugár fotonjai a hullámhossztól függő 
nagyságú energiával rendelkeznek. Ha 
növeljük a fénysugárzás intenzitását, 
az nem változtatja meg a fénysugarat 
alkotó fotonok energiáját, de a kibocsá-
tott elektronok számát igen, így a jelen-
ség alkalmas felületek leképezésére. 
Ezen a jelenségen alapul a kamerák fél-
vezető lapkáinak működése (5. ábra).

A fentiekből látható, hogy egy kép 
méretét a fényérzékeny lapka felbontó-
képessége határozza meg. Ahány fény-
érzékeny elemi cellát integrálunk egy 

lapkára, annyi pixeles képet fogunk 
kapni. Az is látható viszont, hogy min-
den lapka elemi cellája átlagolja a kilépő 
elektronokat, azaz a fény intenzitását, 
és ennek megfelelő töltésszámot pro-
dukál. Így tehát egy nagy felbontású 
kamera kisebb területre átlagol, mint 
egy kisebb felbontású.

A digitális szűrők elméletéből tud-
juk, hogy az átlagolás simítást ered-
ményez, mivel a simítás paraméterei-
ért felelős kernel és a kép konvolúciója 
által jön létre a simított kép (Allen–
Mills 2004, Elek 2010, Gonzalez–Woods 
2018). (Azt most ne feszegessük, hogy 
ez a bizonyos átlagolás pontosan mit is 
jelent. Egyelőre tegyük fel, hogy a ker-
nelben egy Gauss-függvény értékei van-
nak, de ha csupa 1-es van benne, az is 
elfogadható). Ebből következően, ha 
a simítást nem egy nagy felbontású 
kép konvolúciós szűrésével végezzük, 
hanem egy kisebb felbontású kamera 
képét használjuk, amely már eleve simí-
tottabb képet ad, hiszen a fizika elvé-
gezte helyettünk a konvolúciót, akkor 
a legidőigényesebb folyamatot sike-
rül kiküszöbölnünk a vektorizálási 
procedúrából.

Kis és nagy felbontású 
képek feldolgozásának 
összehasonlítása

A következőkben vizsgáljuk meg, hogy 
egy lényegesen kisebb felbontású kép 
feldolgozásából származó vektoros 
határok mennyire térnek el a nagy fel-
bontású kamera képének feldolgozá-
sából származó határoktól. Az eredeti 
kép méretének harmadával rendelkező 
felbontású képre (170 × 170 pixel) fut-
tassuk le a fenti eljárásokat. A 6. ábrán 

a kis felbontású kép látható a feldol-
gozás előtt.

A kis felbontású képet vessük alá 
simító szűrésnek, ugyanazzal a felső 
határfrekvenciával, mint a nagy fel-
bontású kép esetén tettük. A 7. ábrán 
a simított kép felhője látható.

Végezzük el az éldetektálást, a küsz-
öbölést és a vektorizálást, ugyanazok-
kal a paraméterekkel, mint a nagy fel-
bontású kép esetén tettük. A 8. ábrán a 
pontfelhő vektoros határai láthatók.

Vizsgáljuk meg, hogy a kis felbon-
tású képre kapott felhőkontúrokat 
megfelelőnek találjuk-e? Ha megte-
kintjük a 9. ábrát, akkor megállapít-
ható, hogy a pontfelhőkontúrok meg-
felelnek az elvárásainknak. Megfelelés 
alatt itt azt értjük, hogy ha szemrevéte-
lezéssel állapítottuk volna meg a hatá-
rokat, az eredmény annak megfelelő.

Érdekes feladat a kétféle eredmény 
összehasonlítása. Mivel nem áll rendel-
kezésünkre egy olyan etalon, amelyhez 
tudnánk hasonlítani az eredményt, 
ezért kézenfekvő, hogy a kétféle ered-
ményt hasonlítsuk össze, vagyis a nagy 
és kis felbontású képek feldolgozásá-
ból kapott kontúrokat vessük össze. 
Amint látható, a két eredmény igen 
közel áll egymáshoz (10. ábra), noha 
természetesen nem azonosak. Ami 
viszont figyelemre méltó az a futásidők 
különbsége. Míg az 512 × 512 pixeles 
képre a feldolgozási idő 12 000 milli-
szekundum, addig a 170 × 170 pixe-
les képre ez mindössze 167 millisze-
kundum, vagyis a sebességnövekedés 
több mint hetvenszeres.

A vizuális összehasonlítás (10. ábra) 
alapján a két kép rendkívül hasonló. 
Egymás mellé állítva a két ábrát mini-
mális eltérés fedezhető fel a két kép 

5. ábra. A felületre belépő fény intenzitásától 
függő töltésszám mérésével a belépő fény 

intenzitása mérhető, vagyis a felület leképezhető 
(Wikipedia: Fényelektromos jelenség)

6. ábra. A kis felbontású kép (170 × 170 pixel) 7. ábra. A kis felbontású simított kép
8. ábra. A kis felbontású kép pontfelhőinek 

vektoros határai
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között. A vizuálisnál precízebbnek ható 
numerikus összehasonlítás is hasonló 
eredményt ad (a kétféle kontúr korre-
lációs együtthatója 0,997), de a vizuá-
lis hasonlóságot jelen esetben lényege-
sebbnek tartom. Igen szoros korreláció 
esetén sem lennénk elégedettek, ha 
a vizuális összehasonlítás nem adna 
kielégítő eredményt.

Hasonlítsuk össze egy más paramé-
terű (több kieső pontot megengedő) 
futtatás eredményeit, de most úgy, 
hogy a kis és nagy felbontású képek 
feldolgozásából származó kontúrokat 
egymásra rajzoljuk (11. ábra). Amint az 
ábráról látható a vékony görbe (a nagy 
felbontású képről származó kontúr) és 
a vastag (a kis felbontású képről szár-
mazó kontúr) teljesen egymáson fut.

Összegzés

Végkövetkeztetésként kimondható, 
hogy a kisebb felbontású kamerák 
alkalmasak arra, hogy a nagy felbon-
tású képeken található nagyobb objek-
tumok határait viszonylag gyorsan meg-
állapíthassuk, lényegesen gyorsabban, 
mintha a nagy felbontású képeken ten-
nénk ugyanezt. Ez persze nem jelenti 
azt, hogy ne volna érdemes nagy felbon-
tású kamerákat alkalmazni. Futásidő-
érzékeny esetekben, mint amilyen az 
autonómvezető-probléma, érdemesnek 
látszik különböző felbontású kamerák 
együttes alkalmazása. A nagyobb objek-
tumok határainak megállapítása után 
természetesen a finomabb részletek 
megállapításához továbbra is a nagy fel-
bontású képeket érdemes alkalmazni.

Erre számtalan példa van az élővilág-
ban. A nagyobb összefüggések megál-
lapítása után a lények képesek egy-egy 

részletre fókuszálni, sőt egyes esetek-
ben (pl. sasok esetén) zoomolásra 
képes a szemük. Még zoomra képtelen 
szem esetén is, mint amilyen az emberi 
szem, ismerjük az egy-egy részletre kon-
centrálás jelenségét, amikor a nagyvo-
nalú kiértékelést követően egy-egy rész-
let megfigyelésével (és a többi részlet 
figyelmen kívül hagyásával) a részletek 
megállapítása a feladat.

Akár autonóm gépkocsivezérlésről, 
akár űrfelvételek feldolgozásáról van 
szó, úgy tűnik, hogy a kisebb felbontású 
kamerákat sem kell mellőzni, mivel a 
különböző felbontású képek okos kom-
binálásával jelentősen felgyorsíthatók 
egyes feldolgozási folyamatok.
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