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Көптеген жарықтық деңгейлері бар суреттерге қарағанда оларды алу, сақтау жəне 
өңдеу оңайырақ. Алайда, екілік суреттерде тек объектінің силуэті туралы ақпарат код-
талғандықтан, оларды қолдану аясы шектеулі. Болашақта екілік кескіндерді өңдеу əдісте-
рін сəтті пайдалану үшін қажетті жағдайлар жасалады. 
 

Сүзгі маскасы (жылжымалы терезе немесе диафрагма) – өлшем матрицасы болып табы-
лады. Ол кескінге қолданылады жəне сүзгі маскасының элементтері мен сəйкес кескін эле-
менттерін көбейту арқылы жүзеге асырылады, содан кейін нəтиже өңделеді. Маска кескіннің 
шекарасына қарай жылжып бара жатқанда, жиек эффектінің құбылысы пайда болады. Бұл 
жағымсыз əсердің алдын алу үшін маска бастапқы кескіннен тыс болған кезде оны нөлдік 
элементтермен (Matlab кітаптарының көпшілігі кеңес бергендей) емес, оның жиектеріне 
қатысты симметриялы кескін элементтерімен толықтыру қажет. 

Мұнда объектінің ауданы, оның орналасуы жəне бағыты сияқты қарапайым геометрия-
лық сипаттамаларға назар аударылады. Мұндай шамаларды, мысалы, бөлшектермен жұмыс 
кезінде механикалық манипуляторды басқару процесінде қолдануға болады.Суреттерде ақпа-
раттың үлкен көлемі болғандықтан, оны ұсыну сұрақтары маңызды рөл атқара бастайды. Біз-
ді қызықтыратын геометриялық сипаттамаларды екілік кескіндердің проекцияларынан алуға 
болатындығын көрсетеміз. Біз объект көру аймағында болған жағдайда бастаймыз, ал қалға-
нының бəрі «фон» болып саналады. Егер объект фонға қарағанда едəуір күңгірт (немесе же-
ңілірек) болса, онда фонға сəйкес келетін кескіннің барлық нүктелері үшін нөлге тең сипат-
тамалық функцияны жəне объектідегі нүктелер үшін бірлікті анықтау оңай немесе керісінше. 

«Нөл» жəне «бірлік» мəндерін алатын сипаттамалық функциямен анықталған екілік 
кескін. Көбінесе екілік кескін кəдімгі кескіннің шекті бөлінуімен алынады. Оған қашықтық-
ты өлшеу негізінде алынған «кескінге» қашықтықты шекті бөлу арқылы да жетуге болады. 
Екі мəнді қабылдайтын жəне екілік кескін деп аталатын мұндай функцияны жартылай тон-
дық кескіннің шекті бөлінуімен алуға болады. Шекті бөлу операциясы-бұл сипаттамалық 
функция жарықтылық белгілі бір шекті мəннен үлкен нүктелерде нөлге тең болады жəне ол 
одан аспайтын бірлік (немесе керісінше). 

Кейде кескін компоненттері ыңғайлы, сондай-ақ олардағы тесіктер көптеген нүктелер 
ретінде қарастырылады. Бұл кескіндерді біріктіру жəне қиылысу сияқты бірнеше теориялық 
операцияларды қолдана отырып біріктіруге мүмкіндік береді. Басқа жағдайларда, логикалық 
операцияларды күнделікті пайдалану ыңғайлы. Шын мəнінде, бұл суреттерге бірдей əрекет-
терді сипаттаудың екі түрлі əдісі. 

Қазіргі уақытта екілік бейнелермен не істеуге болатындығы жəне мүмкін еместігі ту-
ралы толық теория бар, өкінішке орай, жартылай тондар туралы айту мүмкін емес. 

Мысалы:  
L=imread('test.bmp'); 
L=double(L); 
imshow(L); 
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e=bweuler(L(:,:,1),  
e =1; %  
Нысанда шынымен бір ақ тесік бар. 
Сипаттамалық функция кескіннің əр нүктесінде анықталады. Мұндай сурет үздіксіз 

(непрырывным) деп аталады. Кейінірек біз кескін өрісін элементтерге бөлу арқылы алынған 
дискретті екілік кескіндерді қарастырамыз.Қарапайым геометриялық сипаттамаларыТағы бір 
айта кетейік, көру аймағында тек бір объект бар. Егер сипаттамалық функция белгілі болса, 
онда объектінің ауданы келесідей есептеледі: 

 
егер бірнеше объект болса, бұл формула олардың жалпы ауданын анықтауға мүмкіндік береді. 

Келесі мысал: Matlab жүйесінде бұл операция bwarea функциясына сəйкес келеді-
объектілердің ауданын есептеу. 

L=imread('test.bmp'); 
L=double(L); 
imshow(L); 
S=bwarea(L(:,:,1)) 
e=24926; % 
Объектінің пикселдегі ауданы (сурет өлшемі 236х236). 
Нысан əдетте бір нүктеден тұрмайтындықтан, біз «позиция» терминінің мағынасын 

нақты анықтауымыз керек. Əдетте объектінің сипаттамалық нүктесі ретінде оның геометрия-
лық орталығы таңдалады. Екілік кескіндегі аймақтың орны, оны геометриялық центрмен 
анықтауға болады. Соңғысы сол пішіндегі материалдың жұқа парағының массаларының 
орталығы. Геометриялық орталық сол формадағы біртекті фигураның массаларының орта-
лығы. Өз кезегінде масса центрі кез-келген оське қатысты алғашқы моментін өзгертпестен 
объектінің бүкіл массасын шоғырландыруға болатын нүктемен анықталады. Екі өлшемді 
жағдайда оське қатысты бірінші момент формула бойынша есептеледі [1, б.13]. 

Екілік кескіндегі аймақтың орны, оны геометриялық центрмен анықтауға болады. Соң-
ғысы-сол пішіндегі материалдың жұқа парағының массаларының орталығы. Геометриялық 
орталық сол формадағы біртекті фигураның массаларының орталығы. Өз кезегінде масса 
центрі кез-келген оське қатысты алғашқы моментін өзгертпестен объектінің бүкіл массасын 
шоғырландыруға болатын нүктемен анықталады. Екі өлшемді жағдайда оське қатысты бірін-
ші момент формула бойынша есептеледі. 

 

а осіне қатысты-формула бойынша  
геометриялық орталықтың координаттары қайда. Жоғарыда келтірілген қатынастардың сол 
жағындағы интегралдар жоғарыда талқыланған алаңнан басқа ештеңе емес. Шамаларды табу 
үшін жəне мəн нөлге тең емес деп болжау керек. Ескереміз жолай, шамасы білдіреді кезде 
нөлдік тəртібін функциялары. 

Екілік кескіндер туралы ақпаратты қалпына келтірудің кейбір əдістерін қарастырыңыз. 
Ол үшін кескіннің екі элементінің байланысы нені білдіретінін мұқият анықтау керек. Бұл 
мəселені кескін жазықтығын бөлудің əртүрлі тəсілдері үшін зерттеу керек жəне оны дəйекті 
қарау кезінде кескіннің əртүрлі компоненттерін белгілеуге мүмкіндік беретін құралдарды 
зерттеу керек. Суреттерде үлкен ақпарат бар. Оны қолайлы уақытта өңдеу жолдарының бірі 
параллелизация процестерін кеңінен қолдану болып табылады [2, б.51]. 
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Екілік кескіндерді параллель өңдеудің екі талғампаз класы бар-жергілікті əдістер мен 
итеративті модификация əдістері. Оларды қолдану нəтижесінде қандай шамаларды есептеуге 
болатындығын түсіну үшін аддитивті қасиет енгізіледі. Компонентті белгілеу. Егер олардың 
арасында сипаттамалық функция тұрақты болатын жол болса, кескіннің екі нүктесін байла-
ныстырамыз. Мəселен, күріш. 1 А нүктесі в нүктесімен байланысты, бірақ С нүктесімен бай-
ланысты емес.екілік кескіннің байланыстырушы компоненті-байланыстырылған нүктелердің 
максималды жиынтығы, яғни кез-келген екеуінің арасында олардың жолын байланыстыра-
тын барлық нүктелерден тұратын жиын. 

 
Сурет 1. Барлық нүктелерден тұратын жиын 

 

Бірнеше аймақтан тұратын кескін, олардың əрқайсысы үшін позиция мен бағдарды 
есептеу қажетқандай нүктесіне тиесілі бір жəне сол. 1 суретте А нүктесі в нүктесімен байла-
нысты деп саналады, өйткені біз көлеңкелі аймақта орналасқан жəне көрсетілген нүктелерді 
байланыстыратын үздіксіз қисық сызықты таба аламыз. А нүктесі С нүктесімен байланысты 
емес екені анық, өйткені бұл жағдайда мұндай қисық сызықты табу мүмкін емес [3, б.73]. 
Дискретті екілік кескіндегі объектілерді белгілеудің бір əдісі-бұл нүктенің еркін нүктесін 
таңдау жəне белгіні осы нүктеге жəне оның көршілеріне жатқызу. 

Енді сіз көрші терминінің мағынасын мұқият қарастыруыңыз керек. Егер біз квадрат 
рашпен айналысатын болсақ, онда көршілердің осы элементтің жақтарына қатысты төрт 
сурет элементі қарастырылуы керек. Бірақ оны бұрыштарда ұстайтындармен қалай болу ке-
рек Екі мүмкіндік бар: төрт байланыс– көршілер тек тараптарға жақын элементтер болып са-
налады; сегіздік – бұрыштарға қатысты элементтер де көршілер болып саналады. Көрсетіл-
ген мүмкіндіктер келесі диаграммаларда келтірілген: 

 
Сурет 2. Диаграммалар 

 

Жазықтықты екі байланысқан аймаққа бөлетін қарапайым жабық қисық. 
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