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АНОТАЦІЯ 

Коцур Д. В. Побудова моделі єдиного алгоритмічного середовища на 

основі діаграми Вороного для розв’язування комплексу задач обробки 

зображень. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.05.01 «Теоретичні 

основи інформатики та кібернетики». – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена розробленню концепції моделі єдиного 

алгоритмічного середовища на основі діаграми Вороного для розв’язування 

класу задач обробки зображень: сегментація та бінаризація зображення, 

відстеження об’єктів на послідовності зображень, побудова серединної осі, 

визначення областей близькості, підрахунок дескрипторів та чисельних 

характеристик об’єктів на зображенні. 

Обробка та аналіз зображень є невід’ємним складником багатьох сфер 

людського життя. З появою ЕОМ розпочався етап цифрового аналізу зображень. 

Задачі обробки зображень постають у численних галузях науки. Наприклад, 

сучасні дослідження в хімії, фізиці, біології та медицині потребують обробки та 

аналізу великих обсягів даних із найрізноманітніших джерел. Це можуть бути 

зображення, отримані за допомогою сканерів, цифрових фотокамер, мікроскопів, 

комп’ютерних томографів тощо. Аналіз таких даних є зазвичай трудомістким 

процесом, який потребує спеціально навчених кваліфікованих фахівців. Тому 

розробка високоефективних методів автоматичного розв’язання задач обробки 

зображень є надзвичайно актуальним напрямом дослідження.  

В останні роки було розроблено низку універсальних 

мультиалгоритмічних платформ для аналізу та обробки цифрових зображень: 

ImageJ (або FiJi), IMARIS, iLastic тощо. Але, незважаючи на такі переваги, як 

простота використання, зручність користувацького інтерфейсу та наявність 

великої алгоритмічної бази, наявні системи не дають змоги отримати бажаний 

кінцевий результат для сукупності задач обробки зображень. Наприклад, 
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середовища IMARIS та iLastic не підтримують модульність, тому мають 

обмежені можливості для розширення алгоритмічної бази. Алгоритмічне 

середовище ImageJ, попри відкритість та модульність, не дозволяє отримати 

ефективний розв’язок, оскільки не реалізує універсальних структур даних із 

можливістю їх спільного використання, а вхід та вихід кожного модуля можна 

представити лише як зображення. Тому важливою на сьогодні проблемою є 

розроблення моделі ефективного мультиалгоритмічного середовища для 

розв’язування класу задач обробки зображень, яка використовує єдині 

уніфіковані структури даних та алгоритмічні засоби для досягнення 

комплексного кінцевого результату. 

Прикладом розв’язання цієї проблеми є модель єдиного алгоритмічного 

середовища (МЄАС), що була вперше представлена В. М. Терещенком для 

розв’язування комплексу задач обчислювальної геометрії: побудова діаграми 

Вороного, пошук усіх найближчих сусідів, побудова опуклої оболонки, 

тріангуляція Делоне, пошук найближчої пари тощо. Зокрема, було 

запропоновано базову концепцію та методологію побудови високоефективних 

паралельно-рекурсивних засобів для задач геометричного моделювання та 

візуалізації, а також узагальнено стратегію «розділяй та володарюй» для 

розв'язування широкого класу задач обчислювальної геометрії на основі єдиних 

структур даних. 

Оскільки алгоритми обчислювальної геометрії є ядром для великої 

кількості методів обробки зображень, розширення МЄАС на базі геометричних 

структур для складних задач обробки зображень є актуальним та перспективним 

напрямом дослідження.  

Отже, у дисертаційному дослідженні було розроблено МЄАС на основі 

діаграми Вороного для розв’язування задач обробки та аналізу зображень. 

Проаналізовано основні властивості діаграм Вороного та алгоритми їх побудови. 

Для множини простих геометричних об’єктів (точок, ліній, багатокутників) 

оптимальні алгоритми мають часову оцінку складності O(N log N), де N – це 

кількість об’єктів. Доведено, що діаграма Вороного дає змогу ефективно 
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розв’язувати широкий клас задач обчислювальної геометрії. Задачі знаходження 

найближчої пари, усіх найближчих сусідів (зокрема, з фіксованим порогом), 

ЕМКД, побудови опуклої оболонки, пошуку найбільшого порожнього кола 

зводяться за O(N) до побудови діаграми Вороного. 

Розроблена МЄАС для задач обробки зображень складається із трьох 

етапів. На першому етапі виконується попередня обробка зображення. Етап 

включає кроки покращення зображення, векторизацію об’єктів на зображенні – 

виділення контурів чи кряжів, обробку геометричних примітивів – оптимізацію 

форми об’єкта, інтерполяцію, репараметризацію тощо. На другому етапі 

виконується побудова діаграми Вороного для множини простих об’єктів, що дає 

змогу розв’язати клас споріднених задач обчислювальної геометрії. Третій етап 

включає в себе подальшу обробку та злиття результатів окремих підзадач або 

попередніх етапів. Наприклад, на етапі післяобробки виконується фільтрація 

графа діаграми Вороного з метою побудови скелетона об’єкта або апроксимації 

діаграми Вороного для довільних об’єктів на площині.  

У межах МЄАС було узагальнено алгоритми побудови апроксимації 

діаграми Вороного для множини довільних об’єктів на площині, що дають змогу 

отримати наближений розв’язок задачі визначення областей близькості. У 

результаті аналізу даного класу алгоритмів було встановлено, що їх часова 

оцінка складності – 𝑂(𝑁 log𝑁), де 𝑁 – число точок, що представляють об’єкт. 

Базовими геометричними представленнями в задачах обробки зображень є 

серединна вісь або скелетон об’єкта. Тому було узагальнено алгоритми їх 

побудови на основі діаграми Вороного для множини відрізків. Встановлено, що 

в порівнянні з методами потоншення такі алгоритми дають змогу отримати 

скелетон із субпіксельною точністю, що інваріантний до повороту та 

масштабування. 

Досліджено проблему чутливості перетворення серединної осі до 

невеликих збурень границі об’єкта. Останні призводять до значного спотворення 

отриманого результату – великої кількості надлишкових вершин та розгалужень. 

У зв’язку з цим було запропоновано новий алгоритм регуляризації серединної 
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осі M-Scale на основі методу мультиплікативного масштабування SAT та 

діаграми потужності (або діаграми Вороного для кіл). Ефективність методу M-

Scale було порівняно з наявними методами регуляризації – «angle» та λ-

серединна вісь. У результаті проведеного порівняльного аналізу встановлено, що 

M-Scale та λ-серединна вісь є найефективнішими алгоритмами регуляризації, а 

застосування комбінації алгоритмів M-Scale та λ-серединна вісь дає можливість 

покращити точність регуляризації на ~10 % порівняно з окремими алгоритмами. 

Розроблено евристичний підхід, що дає змогу пришвидшити роботу МЄАС 

шляхом спрощення представлення форми об’єкта. Були сформульовані та 

доведені основні теореми для евристичних методів оптимізації, а також критерій 

спрощення форми об’єкта, що є основою побудови евристичних алгоритмів. 

Проаналізовано наявні алгоритми спрощення багатокутників та перевірено 

їх відповідність критерію оптимізації. У результаті проведеного аналізу було 

визначено сім евристичних алгоритмів, які дають змогу оптимізувати МЄАС.  

Проведено обчислювальні експерименти на наборі даних MPEG-7 CE 

Shape-1 для визначення найефективніших евристик оптимізації МЄАС. Для 

прикладу було розглянуто задачу побудови скелетона об’єкта та виміряно час 

роботи евристик і методу загалом. Визначено точність отриманих результатів  

порівняно з еталоном для різних значень допустимої похибки алгоритму. 

Встановлено, що найбільше пришвидшення (на 30 % з похибкою 10-3) 

досягається за допомогою евристик Рамера-Дугласа-Пекера та Вісвалінгама-

Уайатта. Визначено, що евристики можуть погіршувати точність результату, 

тому було розроблено правила застосування евристик залежно від критичних 

вимог системи (часу та точності). Для задачі побудови скелетона було 

експериментально встановлено, що запропоновані евристики мають ефект 

регуляризації, тобто виконують автоматичне видалення розгалужень осі, які 

відповідають випадковим збуренням границі об’єкта. 

Реалізовано програмний прототип МЄАС на принципах модульності, 

розширюваності та універсальності структур даних. На прикладі задачі 

підрахунку складеного дескриптора форми об’єкта (опуклість, округлість) 
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встановлено, що МЄАС без оптимізації дає змогу скоротити час виконання на 

20 % порівняно з іншими алгоритмами. Уведення етапу оптимізації надає 

можливість пришвидшити час виконання в середньому в 10 разів при 

максимальній похибці 1,0 %. 

Розроблено ефективний алгоритм відстеження відкритих кривих 

(контурів, серединних ліній тонких об’єктів тощо) на основі методу активних 

контурів. Запропоновано новий метод обробки кінців кривої шляхом мінімізації 

запропонованої функції вартості. Встановлено, що він дає змогу отримати в 1.5 

разу точніший результат (за метрикою Фреше), ніж наявні методи для задачі 

відстеження окремих клітинних філаментів. 

Розроблену МЄАС було успішно застосовано для розв’язання класу 

прикладних задач обробки біологічних та медичних зображень: 

• сегментація ниткоподібних структур клітини з використанням 

флуоресцентних зображень із конфокального мікроскопа на прикладі 

мережі, утвореної філаментами кератину або мікротрубочками; 

• відстеження ниткоподібних структур цитоскелета клітини на 

послідовності флуоресцентних зображень із конфокального мікроскопа, 

трекінг окремих актинових, кератинових волокон та мікротрубочок; 

• сегментація флуоресцентних знімків мережі нервових клітин, виділення 

клітинних тіл, окремих аксонів та дендритів, реконструкція топології 

такої мережі та аналіз її зв’язності; 

• сегментація судинної системи за знімками сітківки ока, реконструкція 

топології судинної системи, виділення окремих розгалужень системи. 

Дисертаційне дослідження є складовою частиною наукових робіт, що 

ведуться на кафедрі математичної інформатики факультету комп’ютерних наук 

та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

при  виконанні теми проекту Міністерства освіти та науки України: «Розробка 

єдиного програмно-алгоритмічного середовища візуалізації та комп’ютерного 

моделювання для створення систем оздоровлення військовослужбовців» (НДФ 

№ 19БФ015-04, 01.01.2019-31.12.2021). 
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ANNOTATION 

Kotsur D. V. Constructing the model of unified algorithmic environment 

for solving the complex image processing problems based on the Voronoi 

diagram. – Manuscript. 

Dissertation thesis for acquiring the degree of a Candidate of Physical and 

Mathematical Sciences in the specialty 01.05.01 “Theoretical foundation of 

Informatics and Cybernetics.” – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the development of the Model of the Unified 

Algorithmic Environment based on the Voronoi diagram for solving the following 

image processing problems: segmentation and binarization, object tracking, medial 

axis construction, identification of proximity regions, calculation of the descriptors and 

properties of the objects in the image. 

Image processing and analysis problems are essential components of human’s 

life. The invention of computers ignited a new era of digital image processing. 

Nowadays the state-of-the-art investigations in the field of chemistry, biology, and 

medicine rely on the processing and analysis of the enormous amounts of data from 

the various sources: scanners, digital cameras, microscopes, computer tomographs, and 

others.  The analysis of such data is very time-consuming and requires the training of 

the qualified staff. Therefore, the development of efficient automated methods for 

solving the image processing problems is extremely relevant and prospective research 

direction. 

In recent years, several multipurpose image analysis platforms have been 

developed: ImageJ (or Fiji), IMARIS, iLastic, and more. Despite such advantages as 

ease of use, user-friendliness, and a sizeable algorithmic core, existing systems still 

have efficiency issues and do not provide the desired results for a variety of image 
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processing tasks. For example, IMARIS and iLastic environments do not support 

modularity. Therefore, they have limited capabilities to extend their algorithmic base. 

ImageJ despite its openness and modularity does not allow us to efficiently obtain the 

complex solution, since it does not implement common data structures that can be 

shared, and the input and output of each module can only be represented as an image. 

Therefore, the development of an efficient multi-algorithmic model of an environment 

for solving image processing problems based on unified data structures and algorithmic 

tools is of high relevance. 

The Model of Unified Algorithmic Environment (MUAE) aims to solve the 

efficiency problem above. It was initially proposed by V. M. Tereshchenko for solving 

complex problems of computational geometry: the Voronoi diagram, all nearest 

neighbors, construction of a convex hull, Delaunay triangulation, the closest pair, and 

others. In particular, the author proposed a basic concept and methodology of highly 

efficient parallel-recursive tools for geometric modeling and visualization problems, 

as well as a generalized “divide and conquer” strategy for solving a wide range of 

computational geometry problems based on unified data structures. 

Computational geometry methods are fundamental for many image processing 

algorithms. Therefore, the expansion of MUAE based on geometric data structures for 

complex image processing problems is a relevant and promising area of research.  

Thus, the main focus of this dissertation is on the development of the Model of 

the Unified Algorithmic Environment based on the Voronoi diagram for solving 

complex image processing and analysis problems. The latter is chosen as a core of 

MUAE since it can be efficiently computed in O(N log N) operations, where N is the 

number of objects. The Voronoi diagram solves many related geometrical problems. 

In particular, the closest pair, all nearest neighbors, Euclidean minimum spanning tree, 

convex hull, the largest empty circle problems reduce to the Voronoi diagram in O(N) 

operations. 

The proposed concept of MUAE for image processing tasks consists of three 

stages. The first stage is the preprocessing of an input image. It includes image 

enhancement and filtration steps, vectorization of objects in an image (contour tracing), 
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processing the geometric primitives (shape optimization, interpolation, 

reparameterization). At the second stage, the Voronoi diagram for a set of simple 

objects is constructed. It solves a class of related computational geometry problems. 

The third stage involves post-processing and merging of the data of subtasks or 

previous stages. At this stage, the Voronoi graph is processed to obtain the skeleton or 

approximate Voronoi diagram for arbitrary objects. 

The proposed MUAE incorporates the algorithm for constructing the 

approximate Voronoi diagram for a set of arbitrary objects on a plane. It allows us to 

solve approximately the problem of the proximity regions. An analysis of the class of 

such algorithms revealed that their time-complexity is O(N log N), where N is the 

number of points representing the object. 

Medial axis and object’s skeleton are the basic geometric representations in 

image processing tasks. Therefore, the algorithms for their construction were 

generalized based on the Voronoi diagram for a set of line segments. In comparison to 

thinning methods, such algorithms allow us to obtain invariant to rotation and scaling 

result with sub-pixel precision. 

The medial axis transform (MAT) is sensitive to small errors and random 

perturbations of the object’s boundary. Thus, the development of appropriate 

regularization schemes is of high relevance. This thesis introduces a novel algorithm 

named M-Scale for regularizing MAT. The algorithm is based on the scale axis 

transform (SAT) and the Voronoi diagram for circles. The efficiency of M-Scale was 

compared to the existing regularization methods – angle method and λ-axis. The 

analysis revealed that M-Scale and λ-axis are the most efficient regularization 

algorithms. Moreover, their combination improves accuracy by approximately 10% in 

comparison to the individual algorithms. 

A heuristic approach has been developed to accelerate the execution of MUAE 

by simplifying the representation of the object’s shape. The fundamental theorems for 

heuristic optimization methods were formulated and formally proved. As a result, the 

shape simplification criterion was established. This enables the development of 

efficient optimization heuristics for MUAE. 
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The analysis of existing polygon simplification algorithms revealed seven 

heuristics that agree with the proposed criterion. The efficiency of the heuristics was 

evaluated by conducting computational experiments on the MPEG-7 CE Shape-1 

dataset. The detailed analysis was carried out on the problem of object’s skeleton 

construction. For different error levels, the following quantities were measured: 

accuracy of the results, the overhead execution time of heuristics, execution time of 

MUAE. As a result, Ramer-Douglas-Peucker and Visvalingam-Whyatt heuristics 

exhibit the highest acceleration (by 30% with an average error of 10-3). Algorithms of 

Opheim and Reumann-Witkam despite the highest accuracy degrade the overall 

system’s performance. Thus, this thesis establishes the rules enabling the selection of 

appropriate heuristics depending on critical system requirements (time and accuracy). 

It has been experimentally found that the proposed heuristics automatically regularize 

the skeleton of the shape, remove the redundant branches that correspond to random 

perturbations of the object’s boundary. 

The implemented software prototype of MUAE fulfills the principles of 

modularity, extensibility, and uniformity of data structures. The conducted 

computational experiments demonstrate the efficiency of the MUAE-based solution in 

comparison to individual algorithms. For the analysis, the problem of computing two-

component shape descriptor (convexity and sphericity) was considered. The 

experiments revealed that MUAE without optimization reduces the execution time by 

20%. Moreover, the optimization step improves the execution time by approximately 

ten times with a maximum error of 1.0%. 

A newly-introduced active contour-based tracking algorithm successfully solved 

the problem of open curve tracking. The essential part of this algorithm is a novel 

method for processing the endpoints by minimizing the suggested penalty function. 

The evaluation of the proposed method on the filament tracking dataset showed that it 

increases the accuracy by 1.5 times (Fréchet metric) in comparison to similar 

algorithms. 

The MUAE was successfully applied to solve the following biological and 

medical image processing tasks: 
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• segmentation of the filament-like cellular structures using fluorescence images 

from a confocal microscope. For example, keratin filaments or microtubule 

network; 

• tracking the filamentous structures on a sequence of fluorescence images from a 

confocal microscope, tracking the individual actin, keratin filaments, and 

microtubules; 

• segmentation the network formed by neurons, identification of the cell bodies 

(somas), individual axons and dendrites, reconstruction of the topology of such 

network and analysis of its connectivity; 

• segmentation of the retinal vascular system, reconstruction of its topology, 

identification of individual branches. 

This dissertation is a part of the research conducted at the Department of 

Mathematical Informatics at the Faculty of Computer Sciences and Cybernetics of 

Taras Shevchenko National University of Kyiv as the outcome of the project topic of 

the Ministry of Education and Science of Ukraine: “Development of a unified modeling 

and visualization algorithmic environment for constructing the servicemen 

rehabilitation systems”. 

Keywords: Model of the Unified Algorithmic Environment (MUAE), Voronoi 

diagram, image processing, segmentation, tracking, medial axis, skeleton. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Обробка та аналіз зображень є невід’ємним 

складником багатьох сфер людського життя. З появою ЕОМ розпочався етап 

цифрового аналізу зображень. Задачі обробки зображень постають у численних 

галузях науки. Наприклад, сучасні дослідження в хімії, фізиці, біології та 

медицині потребують обробки та аналізу великих обсягів даних із 

найрізноманітніших джерел. Це можуть бути зображення, отримані за 

допомогою сканерів, цифрових фотокамер, мікроскопів, комп’ютерних 

томографів тощо. Аналіз таких даних є зазвичай трудомістким процесом, який 

потребує спеціально навчених кваліфікованих фахівців. Тому розробка 

високоефективних методів автоматичного розв’язання задач обробки зображень 

є надзвичайно актуальним напрямом дослідження.  

Особливо стрімкий розвиток методів цифрової обробки зображень припав 

на 70-і рр. XX ст. та був обумовлений безпосередньо швидкими темпами 

розвитку комп’ютерної техніки, цифрових оптичних пристроїв, а також 

математичного апарату для аналізу та реконструкції графічних зображень. 

Ядром багатьох алгоритмів обробки зображень стали методи обчислювальної 

геометрії, фундаментальні геометричні алгоритми та структури даних. 

Дослідженням задач та методів ефективної обробки зображень, а також 

розробкою фундаментального базису для них займалися L. G. Shapiro, 

G. C. Stockman, C. Xu та J. L. Prince, K. J. Batenburg, J. Sijbers, R. Kimmel, 

S. Osher, J. A. Sethian, P. Felzenszwalb, R. C. Gonzalez, R. E. Woods, A. Frangi, 

A. Rosenfeld, A. Zissermann, M. Shamos, F. Preparata, A. Jain, J. Malik, S. L. Eddins, 

M. Sonka, V. Hlavac, R. Boyle, J. Matas, J. Kybic, Y. LeCun, J. O’Rourke, R. Karp, 

M. Overmas, B. Chazelle, J. Goodman, N. M. Amato, K. Brown, C. Papadimitriou, 

S. Fekete, F. Hurtado, P.  Erdos, M. Newborn, S. Akl, E. M. Arkin, Y.-J. Chiang, 

M. Held, V. Sacristan, S. Skiena, T. C. Yang та багато інших. Серед вітчизняних 

науковців зазначеною проблематикою займалися В. М. Глушков, А. В. Анісімов, 

М. І. Шлезінгер, В. М. Терещенко, Ю. І. Петунін, Б. В. Рубльов, Д. А. Клюшин, 
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Ю. В. Крак, Н. В. Семенова, О. П. Жежерун, Ю. М. Рашкевич, І. О. Романенко, 

А. С. Глинченко, Р. Н. Квєтний, Ю. Г. Стоян, В. В. Мацелло, В. П. Кожем’яко, 

О. А. Ємець, В. П. Боюн, О. В. Панкратов та інші. 

В останні роки було розроблено як вузькопрофільні, так і універсальні 

мультиалгоритмічні платформи для аналізу та обробки зображень. Прикладом 

таких платформ є ImageJ (або FiJi), IMARIS, iLastic. Попри такі переваги 

існуючих систем, як простота використання, зручність користувацького 

інтерфейсу, наявність великої алгоритмічної бази, вони не дають змоги отримати 

бажаний результат для класу задач. Наприклад, IMARIS та iLastic не 

підтримують модульність середовища, мають обмежені можливості для 

розширення алгоритмічної бази. Інше універсальне середовище ImageJ попри 

відкритість та модульність не надає можливості отримати ефективний розв’язок, 

оскільки не реалізує універсальних структур даних із можливістю їх спільного 

використання, а вхід та вихід кожного модуля можна представити лише як 

зображення. Тому важливою на сьогодні проблемою є розробклення моделі 

ефективного мультиалгоритмічного середовища для розв’язування класу задач 

обробки зображень, яка використовує єдині уніфіковані структури даних та 

алгоритмічні засоби для досягнення комплексного кінцевого результату.  

Прикладом розв’язання цієї проблеми є модель єдиного алгоритмічного 

середовища (МЄАС), що була вперше запропонована В. М. Терещенком для 

вирішення комплексу задач обчислювальної геометрії. Оскільки алгоритми 

обчислювальної геометрії є ядром для багатьох методів обробки зображень, 

розширення МЄАС на базі геометричних структур для складних задач обробки 

зображень є актуальним та перспективним напрямом дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження є складовою частиною наукових робіт, які ведуться 

на кафедрі математичної інформатики факультету комп’ютерних наук та 

кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка при 

виконанні теми  проекту Міністерства освіти та науки України: «Розробка 

єдиного програмно-алгоритмічного середовища візуалізації та комп’ютерного 
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моделювання для створення систем оздоровлення військовослужбовців» (НДФ 

№ 19БФ015-04, 01.01.2019-31.12.2021). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

створення моделі єдиного алгоритмічного середовища (МЄАС) на основі 

універсальних структур даних (діаграми Вороного) для ефективного 

розв’язування комплексу задач обробки зображень (зокрема, біологічних та 

медичних). Поставлена мета передбачає реалізацію таких завдань: 

1. Узагальнити концепцію моделі єдиного алгоритмічного простору на 

основі діаграми Вороного для розв’язування задач обробки зображень. 

2. Створити на основі розробленої методології МЄАС ефективні засоби для 

розв’язування таких задач обробки зображень: сегментація, бінаризація, 

трекінг, побудова серединної осі об’єкта, знаходження областей близькості 

для множини об’єктів, підрахунок дескрипторів об’єкта. 

3. Розробити ефективні алгоритми розв’язання задач обробки зображень та 

покращити наявні на сьогодні методи. 

4. Дослідити методи побудови діаграми Вороного для об’єктів довільної 

форми на площині та можливість їх застосування до розв’язування 

прикладних задач обробки зображень. 

5. Розробити ефективні методи побудови двовимірного скелетона та 

серединної осі об’єкта заданої форми. 

6. Виконати програмну реалізацію МЄАС на основі діаграми Вороного, яка 

включає: 

– оптимізацію роботи алгоритмів;  

– тестування ефективності роботи алгоритмів;  

– застосування МЄАС для розв’язання практичних задач обробки 

біологічних та медичних зображень. 

7. Продемонструвати практичну цінність розробленої МЄАС для 

розв’язування прикладних задач обробки біологічних та медичних 

зображень. 
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Об’єктом дослідження є процес ефективного розв’язання класу задач 

обробки та аналізу зображень (зокрема, біологічних та медичних). 

Предметом дослідження є концепції, методи, алгоритми та структури 

даних для ефективного розв’язування комплексу задач обробки зображень. 

Методи дослідження. Дисертаційна робота ґрунтується на методах: 

- прикладної теорії алгоритмів; 

- обчислювальної геометрії; 

- цифрової обробки зображень; 

- комп’ютерної графіки та візуалізації; 

- редукції. 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі 

розглядаються теоретичні та прикладні аспекти побудови моделі єдиного 

алгоритмічного середовища (МЄАС). 

Уперше:  

- розроблено МЄАС на основі діаграми Вороного для розв’язання 

широкого класу задач обробки зображень (зокрема, біологічних та медичних); 

- подальшого розвитку набули алгоритми побудови апроксимації діаграми 

Вороного для множини параметрично заданих кривих на площині; 

- удосконалено алгоритм побудови скелетона та серединної осі об’єкта з 

порожнинами, який задається набором плоских багатокутників; 

- розроблено новий метод M-Scale регуляризації серединної осі об’єкта на 

площині на основі діаграми Вороного для множини кіл, доведено оцінки 

складності цього методу; 

- проаналізовано можливості оптимізації роботи МЄАС на основі 

спрощеного представлення геометричних об’єктів; 

- сформульовано критерій спрощення багатокутників для задачі побудови 

скелетона об’єкта, доведено його коректність; 

- знайдено евристичні методи пришвидшення виконання алгоритму 

побудови діаграми Вороного та скелетона об’єкта на площині; 
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- у межах МЄАС розроблено ефективний алгоритм трекінгу 

ниткоподібних структур на основі методу активних контурів. 

Практичне значення одержаних результатів. Робота має як теоретичну, 

так і прикладну спрямованість. Розроблена модель єдиного алгоритмічного 

середовища (МЄАС) дає змогу розв’язувати такі задачі обробки зображень: 

сегментація, аналіз статичних структур (обчислення дескрипторів розміру та 

форми об’єктів на зображенні), трекінг об’єктів на зображенні; здійснювати 

аналіз динамічних структур послідовності зображень (наприклад, визначення 

траєкторії, швидкості руху чи зміни форми об’єкта). МЄАС знаходить особливе 

практичне застосування при аналізі біологічних та медичних зображень. 

Зокрема, у дисертаційній роботі було продемонстровано застосування МЄАС 

для розв’язання таких задач: 

- сегментація біологічної нейронної мережі, реконструкція топології 

мережі, класифікація аксонів, дендритів та клітинних сом із використанням 

флуоресцентних зображень з мікроскопа; 

- сегментація структур цитоскелета та мембрани клітини; 

- сегментація та реконструкція судинної сітки сітківки ока; 

- побудова скелетона, серединної осі бінарної фігури; 

- трекінг клітинних філаментів на послідовності зображень; 

- моделювання та візуалізація засобів реабілітації військовослужбовців. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати, що становлять суть 

дисертаційної роботи, одержані здобувачем самостійно, сформульовані у вигляді 

тверджень та теорем, які строго доведені з використанням допоміжних лем та 

тверджень. Обґрунтування включають посилання на використані джерела. З 

робіт у співавторстві на захист виносяться лише результати, одержані особисто 

здобувачем.  

Персональний внесок здобувача в працях [1, 12] полягає в розробленні, 

аналізі та програмній реалізації алгоритму побудови наближеної діаграми 

Вороного. У роботах [6, 10] здобувачем розроблено алгоритми автоматичної 

сегментації та трекінгу ниткоподібних структур, протестовано їх ефективність, 
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виконано порівняльний аналіз з іншими методами. У працях [2, 9] здобувач 

застосовував розроблені в межах МЄАС алгоритми трекінгу на основі методу 

активних контурів для аналізу руху окремих кератинових філаментів та 

мікротрубочок на послідовності флуоресцентних зображень з мікроскопа. 

Внесок у роботі [8] полягає в аналізі часткових випадків алгоритму тріангуляції 

на основі обходу Грехема, виконанні програмної реалізації та тестуванні 

алгоритму. У праці [5]  у межах МЄАС здобувач розробив алгоритм сегментації 

нейронних мереж. У роботі [7] розроблено основи евристичних методів 

пришвидшення побудови скелетона об’єкта, проведено обчислювальні 

експерименти, виконано порівняльний аналіз евристик. Внесок у 

праці [11] полягає у визначенні оптимальних параметрів алгоритмів 

відстеження. 

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї та положення 

дисертаційного дослідження обговорювалися на наукових семінарах факультету 

комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Основний зміст дисертаційної роботи викладено та 

оприлюднено в доповідях і тезах міжнародних та всеукраїнських наукових 

конференцій, зокрема: 

– Quantitative BioImaging Conference. Göttingen, Germany, 4-6 January 2018; 

– Approximation Methods for Molecular Modelling and Diagnosis Tools. 

Malekhiv, Ukraine, 19-23 March, 2018; 

– 26th International  Conference  in  Central  Europe  on  Computer  Graphics, 

Visualization  and  Computer  Vision.  Plzen,  Czech  Republic,  28  May  –  

1 June 2018; 

– OAGM & ARW Joint Workshop (Vision, Automation and Robotics). Vienna, 

Austria, 10-12 May, 2017; 

– IEEE Fifth International Conference on the Innovative Computing Technology 

(INTECH 2015). Pontevedra, Spain, 20-22 May 2015. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 12 наукових 

праць: 4 наукових статті у фахових виданнях України, 3 – у міжнародних 
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виданнях, що індексуються в наукометричних базах SCOPUS та Web of Science;  

5 тез міжнародних конференцій. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел (135 найменувань) та шести 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 199 с., основний текст роботи 

викладено на 163 с. 
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РОЗДІЛ 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ТА АНАЛІЗ ПІДХОДІВ 

ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ 

 

Нині задачі обробки та аналізу цифрових зображень є невід’ємним 

складником багатьох сфер життя людини: охорони здоров’я, військової 

індустрії, екології, промисловості, медіа, музейної справи, розваг тощо. 

Задачі обробки зображень дуже часто постають при виконанні 

фундаментальних наукових досліджень у великій кількості різноманітних 

галузей науки. Наприклад, сучасні експериментальні дослідження в галузях 

хімії, фізики, біології та медицини потребують обробки та аналізу великих 

обсягів даних із найрізноманітніших джерел. Це можуть бути зображення, 

отримані за допомогою мікроскопів, комп’ютерної томографії, рентгенографії, 

ультразвукові зображення тощо. Аналіз таких даних є зазвичай надзвичайно 

трудомістким процесом, що, до того ж, потребує  спеціально навченого 

кваліфікованого персоналу. 

Отже, розроблення швидких високоефективних методів для 

автоматичного розв’язання задач обробки зображень є надзвичайно актуальним 

напрямом дослідження.  

Цифрова обробка зображень – це прикладна підгалузь інформатики, що 

об’єднує в собі сукупність методів обробки інформації, для яких вхідні дані 

представлені зображенням (фотографіями, відеокадрами тощо). 

Особливо стрімкий розвиток методів цифрової обробки зображень припав 

на 70-і рр. XX ст. та був обумовлений безпосередньо швидкими темпами 

розвитку комп’ютерної техніки, оптичних цифрових засобів, а також 

математичного апарату для аналізу та реконструкції графічних зображень. 

Ядром великої кількості алгоритмів обробки зображень стали методи та підходи 

математичного аналізу, варіаційного числення, а також фундаментальні 

геометричні алгоритми та структури даних. 

Проблемами галузі обробки зображень, розробленням фундаментального 

базису та ефективних методів для розв’язування задач цієї галузі займалися такі 
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вчені: L. G. Shapiro та G. C. Stockman [9], C. Xu та J. L. Prince [10-11], 

K. J. Batenburg та J. Sijbers [12-13], R. Kimmel [14], S. Osher [15], J. A. Sethian [16], 

P. Felzenszwalb [17], R. C. Gonzalez та R. E. Woods [18-19], A. Frangi [20-21], 

A. Rosenfeld [22], A. Zissermann [23], M. Shamos [24-25], F. Preparata [25], а також 

A. Jain, J. Malik, S. L. Eddins, M. Sonka, V. Hlavac, R. Boyle, J. Matas, J. Kybic, 

Y. LeCun, J. O’Rourke, R. Karp, M. Overmas, B. Chazelle, J. Goodman, 

N. M. Amato, K. Brown, C. Papadimitriou, S. Fekete, F. Hurtado, P.  Erdos, 

M. Newborn, S. Akl, E. M. Arkin, Y.-J. Chiang, M. Held, V. Sacristan, S. Skiena, 

T. C. Yang та інші.  

Серед вітчизняних науковців зазначена проблематика була об’єктом 

наукових інтересів В. М. Глушкова [26-27], А. В. Анісімова [2, 4, 27], 

М. І. Шлезінгера [28-29], В. М. Терещенка [1-7], Ю. І. Петуніна [30-34], 

Б. В. Рубльова [32-34], Д. А. Клюшина [35], Ю. В. Крака [36], 

Н. В. Семенової [37-39], О. П. Жежеруна [40-42], Ю. М. Рашкевича [43], 

І. О. Романенка [44], А. С. Глинченка [45], Р. Н. Кветного [46-47], 

Ю. Г. Стояна [48-49], а також В. П. Клименка, Д. І. Рябоконя, В. П. Кожем’яко, 

В. В. Мацелло, О. А. Ємеця, В. П. Боюна, О. В. Панкратова та інших. 

 

1.1. Опис основних задач обробки зображень 

У роботі особлива увага приділяється таким задачам обробки  зображень: 

Задача 1. Сегментація об’єктів та структур на зображенні полягає у 

виділенні границь областей об’єктів або їх характерних ліній на зображенні. 

Задача 2. Бінаризація зображення полягає в отриманні двійкової маски 

зображення, де пікселі, що дорівнюють одиниці, відповідають точкам об’єкта, а 

пікселі, що дорівнюють нулю, відповідають фону.  

Задача 3. Відстеження (трекінг) об’єктів та структур зображень 

полягає у визначенні змін положення, форми об’єкта на послідовності 

зображень. 

Задача 4. Побудова серединної осі полягає у представленні об’єкта на 

зображенні у вигляді тонкої серединної лінії. Кожна точка такої лінії є центром 
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вписаного кола, що дотикається до границі об’єкта у щонайменше двох точках. 

Відображення границі об’єкта в серединну лінію (яку також називають 

скелетоном) та функцію радіуса найбільшого вписаного кола (яка визначена для 

кожної точки серединної лінії) називається перетворенням серединної осі. 

Задача 5. Знаходження областей близькості для множини об’єктів на 

зображенні полягає в розбитті площини на регіони. Кожен регіон відповідає 

певному об’єкту та містить лише ті точки, які ближчі до відповідного об’єкта, 

ніж до будь-якого іншого об’єкта вхідної множини. 

Задача 6. Визначення чисельних характеристик об’єктів на зображенні 

полягає в підрахунку чисельних характеристик форми, положення об’єктів тощо 

(наприклад, опуклість, округлість, периметр, площа). 

Головним завданням цієї роботи є розроблення моделі алгоритмічної 

платформи для ефективного розв’язування вищезгаданих задач у сукупності – 

використання єдиних спільних структур даних для мінімізації повторних та 

надлишкових обчислень. Модель має також підтримувати можливість 

розширення алгоритмічної бази. 

 

1.2. Аналіз наявних підходів 

У цьому розділі описано основні методи для розв’язування задач обробки 

зображень, проаналізовано наявні програмні пакети та архітектурні моделі 

обробки зображень. 

 

1.2.1. Методи обробки зображень 

На сьогодні розроблено велику кількість алгоритмів для розв’язування 

задач обробки зображень (підрозділі 1.1). Зокрема, у роботі М. І. Шлезінгера [29] 

було запропоновано методи аналізу та розпізнавання об’єктів на зображенні на 

основі двовимірних граматик. Загалом алгоритми обробки цифрових зображень 

можна розподілити на такі категорії [18-19, 47]: 
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- елементарні перетворення інтенсивності та градієнта зображення (у тому 

числі на основі гістограми). Наприклад, зміна контрастності зображення, 

нормалізація шляхом вирівнювання гістограми тощо [12-13, 19]; 

- фільтрація частотного діапазону зображення [47]. Для отримання 

спектрального представлення зображення використовується перетворення 

Фур’є. Далі виконується маніпуляція над  частотним спектром зображення. 

Шляхом оберненого перетворення Фур’є спектральне представлення 

конвертується в результуюче зображення. За типом фільтри поділяються на 

високочастотні та низькочастотні; 

- методи реконструкції та покращення зображень [19] (наприклад, 

приглушення шуму за допомогою фільтра Вінера, покращення чіткості 

зображення або застосування оберненої згортки для шумного зображення); 

- методи математичної морфології, що використовуються для обробки 

бінарних зображень. Основними операціями є перенесення, ерозія, дилація, 

розкриття, закриття [18-19];  

- сегментація та бінаризація за допомогою локальних і глобальних порогових 

значень (наприклад, метод Оцу [50]), сегментація на основі алгоритмів 

обробки графів (алгоритми Фельзенсвальба [17],  мінімальний розріз тощо), 

метод заливки [19], метод активних контурів [14-16], нейронні мережі, 

методи на основі машинного навчання. 

 

1.2.2. Програмні пакети, їх переваги та недоліки 

Для розв’язання прикладних задач обробки зображень розроблено велику 

кількість програмних пакетів. У цій роботі не розглядаються програмні системи 

для графічного редагування зображень (такі, як, наприклад, Photoshop, 

CorelDraw, Paint, InkScape). Основний фокус зроблено на програмних засобах, 

які надають змогу будувати автоматизовані або напівавтоматизовані системи 

обробки зображень (у тому числі медичних та біологічних), де втручання 

користувача у процес роботи алгоритмів мінімізується. 
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Прикладом таких систем є програмний пакет ilastic [51], що надає 

можливість виконувати сегментацію зображень (у тому числі на основі 

машинного навчання). Цей пакет має відкритий доступ, проте його функції 

обмежені. Наприклад, відсутня підтримка модульності й можливості 

розширення за рахунок коду й процедур користувача. Вбудовані засоби не дають 

змоги розв’язати задачу відстеження об’єктів на послідовності зображень. 

Іншим прикладом програмної системи є IMARIS [52], що дозволяє 

вирішувати такі задачі, як сегментація двовимірних та тривимірних зображень, 

реконструкція, покращення зображення, точкове відстеження, тощо. IMARIS 

орієнтований на обробку біологічних та медичних даних. Цей продукт є 

комерційним ПЗ, тому його використання обмежене ліцензійним договором. В 

IMARIS відсутня можливість додавання користувацьких модулів, а наявна 

алгоритмічна база не надає змоги розв’язати важливу задачу відстеження 

(трекінгу) складних об’єктів (наприклад, кривих). 

Популярним відкритим програмним продуктом для обробки та аналізу 

наукових зображень є ImageJ [53]. Для розв’язування задач обробки біологічних 

та медичних зображень побудовано іншу версію ImageJ, що має назву FiJi. 

Зазначений програмний продукт – це мультиалгоритмічне середовище, що має 

велику бібліотеку реалізованих алгоритмів та модулів, підтримує 

розширюваність за рахунок користувацьких модулів мовами програмування 

Java, Python, Groovy. Перевагою середовища ImageJ є зручність конфігурування, 

розширюваність, наявність великої кількості імплементованих алгоритмів. 

Недоліками середовища є складність реалізації користувацьких розширень; 

незалежність структур даних окремих модулів, що унеможливлює їх повторне та 

спільне використання. На вході та виході кожного модуля можуть бути лише 

графічні зображення. Покращення цієї архітектури можливе за рахунок 

використання спільного кешу, що містить результати проміжних обчислень. 

Отже, наявні на сьогодні програмні пакети обробки зображень мають низку 

переваг та недоліків (табл. 1.1). Основними недоліками є відсутність 

модульності та обмежені функціональність (ilastic, IMARIS). Ефективність 
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модульного середовища ImageJ може бути покращена за рахунок використання 

спільних уніфікованих структур даних, спрямованих на мінімізацію повторних 

та надлишкових обчислень. 

Табл. 1.1. Порівняльний аналіз програмних засобів обробки зображень 

Назва Переваги (наявні функції, + ) Недоліки (відсутні функції, - ) 

ilastic 

+ сегментація 2D зображень; 

+ відкритий доступ; 

- відстеження об’єктів; 

- модульність; 

- можливість розширення;  

IMARIS 

+ сегментація у 2D та 3D; 

+ велика алгоритмічна база для 

задач реконструкції, покращення;  

+ точкове відстеження; 

- комерційне ПЗ; 

- модульність; 

- відстеження кривих, складних 

об’єктів; 

ImageJ 

(FiJi) 

+ велика алгоритмічна база; 

+ розширюваність за рахунок 

модулів на Java, Python, Groovy; 

+ легкість конфігурації системи 

та окремих модулів. 

- спільне використання 

структур даних, проміжних 

обчислень окремими модулями; 

- складність програмної 

реалізації користувацьких 

модулів. 

 

1.2.3. Модель єдиного алгоритмічного середовища 

Уперше концепція побудови моделі єдиного алгоритмічного середовища 

для розв’язування класу задач обчислювальної геометрії була запропонована 

В. М. Терещенком та А. В. Анісімовим [1-2]. Зокрема, у дисертаційній роботі 

В. М. Терещенка [1] зазначено, що переважна більшість наявних підходів 

використовує пакетну алгоритмічну модель (рис. 1.1), яка являє собою набір 

окремих алгоритмів для розв’язання деякої задачі або ж бібліотеку алгоритмів 

(які закриті щодо виконання та здебільшого не зв’язані між собою) із власними 

структурами даних, методами попередньої обробки та форматом вводу-виводу. 

Отже, на сьогодні не існує єдиної концепції та цілісної методології розв’язування 
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комплексу взаємозв’язаних задач обчислювальної геометрії, а наявні окремі 

засоби не надають змоги розробляти ефективні алгоритмічні платформи.  

 

Рис. 1.1. Наявна алгоритмічна модель 

У працях В. М. Терещенка та А. В. Анісімова [1-2] розроблено основи 

концепції та базові методологічні принципи побудови МЄАС – моделі єдиного 

алгоритмічного середовища, що стала ядром для створення єдиних засобів для 

розв’язання комплексу задач обчислювальної геометрії. 

 

Рис. 1.2. Модель єдиного алгоритмічного середовища для задач  

обчислювальної геометрії 
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ВІЗУАЛЬНА МОДЕЛЬ

Процедури злиття
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Зокрема, було запропоновано МЄАС на основі принципу «розділяй та 

володарюй» [2] для розв’язування комплексу задач обчислювальної геометрії 

(рис. 1.2). Було представлено математичну модель паралельно-рекурсивного 

алгоритму, який дає змогу одночасно розв’язувати такі задачі: побудова діаграми 

Вороного, тріангуляція Делоне, побудова опуклої оболонки, пошук найближчої 

пари тощо. Основні етапи розробленої МЄАС (рис. 1.2) включають попередню 

обробку, розбиття множини точок, рекурсивне злиття результатів для 

підмножин, виведення та візуалізацію отриманих результатів. Ефективність 

МЄАС досягається шляхом використання єдиних структур даних – реберного 

списку з подвійними зв’язками (РСПЗ) та зчепленої черги [25]. 

Подальшого розвитку концепція МЄАС набула у подальших роботах 

В. М. Терещенка, А. В. Анісімова, Б. О. Осадчого та інших [2-7], де висвітлено 

основні аспекти, пов’язані з програмною реалізацією МЄАС, описано її основні 

компоненти, продемонстровано ефективність роботи МЄАС для побудови 

діаграми Вороного та розв’язання споріднених із нею задач обчислювальної 

геометрії. Зокрема, було продемонстровано [3], що оптимальний алгоритм 

побудови діаграми Вороного для множини 𝑁 точок має часову оцінку складності 

𝑂(𝑁 log𝑁), а сама діаграма Вороного дає змогу швидко розв’язувати цілий 

комплекс задач обчислювальної геометрії. На основі узагальненого методу 

редукції [1] було встановлено, що задачі пошуку всіх найближчих сусідів, 

побудови опуклої оболонки, тріангуляція Делоне, пошуку найближчої пари 

зводяться за 𝑂(𝑁) часу до побудови діаграми Вороного.  

Одна зі статей цих авторів [7] присвячена прикладним аспектам програмної 

реалізації МЄАС для розв’язування задач обчислювальної геометрії. У статті 

сформульовано вимоги до побудови МЄАС: перевірка коректності обчислень, 

підтримка модульності, уникнення повторних та надлишкових обчислень, 

підтримка масштабованості середовища за кількістю алгоритмів тощо. 

Прикладом іншого розвитку концепції МЄАС є побудова генератора 

багатокутників із заданими властивостями [7]. 
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Отже, МЄАС дає змогу ефективно розв’язувати клас задач обчислювальної 

геометрії. Оскільки геометричні алгоритми та структури даних є основою для 

великої кількості алгоритмів обробки зображень, надзвичайно актуальним та 

перспективним напрямом дослідження є розширення МЄАС для сукупності 

складних задач обробки та аналізу зображень. Як ядро МЄАС доцільно 

використати діаграму Вороного, що дає змогу швидко розв’язувати клас 

споріднених задач обчислювальної геометрії [3]. При цьому слід враховувати 

переваги та недоліки наявних на сьогодні універсальних мультиалгоритмічних 

середовищ обробки зображень (підрозділ 1.2.2).  

Ця дисертаційна робота присвячена розширенню МЄАС на основі діаграми 

Вороного (рис. 1.3) для розв’язування таких задач обробки зображень як 

сегментація, бінаризація, відстеження, побудова скелетона, знаходження 

областей близькості, а також підрахунок дескрипторів та чисельних 

характеристик об’єктів на зображенні.  

 

Рис. 1.3. Середовище обробки біологічних зображень 

 

1.3. Основні означення 

У цьому розділі наведено основні математичні та геометричні поняття, 

властивості, що використовуються для розробки апарату та алгоритмічної бази 

МЄАС. Детальний опис деяких понять та властивостей, а також доведення 

окремих теорем і тверджень наведено в монографіях Шеймоса, Препарата та 

Окабе [25, 54]. 

Мультиалгоритмічне
середовище обробки 

зображень

Вхідні зображення МЄАС Фільтрація, Сегментація, Бінаризація, 
Побудова скелетона



 35 

1.3.1. Базові геометричні поняття 

Нехай ℝ3 позначає 𝑚-вимірний декартів простір дійсних чисел з початком 

координат у точці 𝑂. 

Означення 1.1. Точкою 𝑝 𝑚-вимірного декартового простору дійсних чисел 

ℝ3 будемо називати кортеж 𝑚 дійсних чисел 𝑝 = (𝑥7, 𝑥9,… , 𝑥3). 

Множину 𝑁 точок простору ℝ3 будемо позначати {𝑝7, 𝑝9, … , 𝑝<}, де кожна 

точка 𝑝> має координати 𝑝> = (𝑥>7, 𝑥>9, … , 𝑥>3), 𝑖 = 1,2,… , 𝑁. Приналежність до 

множини індексів 𝑖 = 1,2, … ,𝑁 будемо також позначати 𝑖 ∈ 𝐼<, де 𝐼< – це 

множина індексів: 𝐼< = {1,2, … , 𝑁}. 

Точка 𝑝 ∈ ℝ3 (або 𝑝> ∈ ℝ3) може бути представлена як 𝑚-вимірний вектор 

�⃗� (або �⃗�>) з початком у точці 𝑂 та кінцем у точці 𝑝 (або 𝑝>): 

�⃗� = E

𝑥7
𝑥9
⋮
𝑥3

G     або     �⃗�> = E

𝑥>7
𝑥>9
⋮
𝑥>3

G. (1.1) 

Відповідні вектори-рядки будемо позначати �⃗�I = (𝑥7, 𝑥9,… , 𝑥3) або �⃗�>I =

(𝑥>7, 𝑥>9, … , 𝑥>3), де 	∙	I – це операція транспонування вектора.   

Означення 1.2. Евклідова норма (довжина) вектора �⃗� ∈ ℝ3  визначається: 

‖�⃗�‖ = M�⃗�I�⃗� = NO𝑥>9
3

>P7

Q

7
9

. (1.2) 

Приклад 1.1. Іншим прикладом норми у просторі ℝ3 є норма Гельдера, що 

визначається: 

‖�⃗�‖R = NO𝑥>
R

3

>P7

Q

7
R

, 𝑞 ∈ ℝ. (1.3) 

Евклідова норма є частковим випадком норми Гельдера при 𝑞 = 2. Іншим 

випадком є Манхеттенська норма при 𝑞 = 1: ‖�⃗�‖7 = |𝑥7| + |𝑥9| + ⋯+ |𝑥3|. 

Сума векторів �⃗�7, �⃗�9 ∈ ℝ3 визначається як вектор �⃗� ∈ ℝ3 з координатами  

�⃗� = (𝑥77 + 𝑥97, 𝑥79 + 𝑥99, … , 𝑥73 + 𝑥93)I, а добуток скаляра 𝜆 ∈ ℝ та вектора 

�⃗� = (𝑥7, 𝑥9,… , 𝑥3)I є масштабованим вектором 𝜆�⃗� = (𝜆𝑥7, 𝜆𝑥9, … , 𝜆𝑥3)I. При 

𝜆 > 0 напрямки �⃗� та 𝜆�⃗� співпадають, а при 𝜆 < 0 їх напрямки протилежні.  
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Означення 1.3. Лінійною системою (комбінацією) векторів {𝑝>}>∈[\ 

називається сума векторів 𝜆7𝑝7 + 𝜆9𝑝9 + ⋯+ 𝜆<𝑝<, де 𝜆> ∈ ℝ, 𝑖 ∈ 𝐼<. 

Означення 1.4. Система векторів {�⃗�>}>∈[\ називається лінійно залежною 

тоді і тільки тоді, якщо існує нетривіальна лінійна комбінація векторів 𝜆7�⃗�7 +

𝜆9�⃗�9 + ⋯+ 𝜆<�⃗�< = 0, де 𝜆> ∈ ℝ, 𝑖 ∈ 𝐼<, 𝜆79 + 𝜆99 + ⋯+ 𝜆<9 ≠ 0. 

Означення 1.5. Система векторів {�⃗�>}>∈[\ називається лінійно залежною 

тоді і тільки тоді, якщо лише тривіальна лінійна комбінація векторів {𝑝>}>∈[\ 

дорівнює нулю: 𝜆7�⃗�7 + 𝜆9�⃗�9 + ⋯+ 𝜆<�⃗�< = 0 ⟺ 𝜆79 + 𝜆99 +⋯+ 𝜆<9 ≠ 0. 

Нехай 𝑝7, 𝑝9 ∈ ℝ3 – дві довільні точки, тоді вектор простору ℝ3 з початком 

у точці 𝑝7 та кінцем у точці 𝑝9 будемо позначати як 𝑝7𝑝9_________⃗ , а координатами цього 

вектора будуть 𝑝7𝑝9_________⃗ = (𝑥97 − 𝑥77, 𝑥97 − 𝑥99,… , 𝑥93 − 𝑥73)I. 

Означення 1.6. Скалярним добутком двох векторів �⃗�7, �⃗�9 ∈ ℝ3 називається 

скалярна величина �⃗�7 ∙ �⃗�9 = �⃗�7I�⃗�9 = 𝑥77𝑥97 + ⋯+ 𝑥73𝑥93. 

Властивість 1.1. Скалярний добуток двох векторів �⃗�7, �⃗�9 ∈ ℝ3 

обчислюється за формулою: �⃗�7 ∙ �⃗�9 = ‖�⃗�7‖	‖�⃗�9‖	cos∠(�⃗�7, �⃗�9), де ∠(�⃗�7, �⃗�9) 

позначає кут, утворений векторами �⃗�7 та �⃗�9. 

Означення 1.7. Вектори �⃗�7, �⃗�9 ∈ ℝ3 називаються колінеарними, або 

паралельними, якщо існує такий скаляр 𝜆 ∈ ℝ, 𝜆 ≠ 0, що �⃗�7 = 𝜆�⃗�9. 

Означення 1.8. Вектори �⃗�7,�⃗�9 ∈ ℝ3 називаються перпендикулярними �⃗�7 ⊥

�⃗�9 тоді і тільки тоді, коли �⃗�7 ∙ �⃗�9 = 0.  

 

1.3.2. Двовимірний евклідів простір 

У випадку 𝑚 = 2 отримуємо двовимірний Евклідів простір ℝ9, де довільна 

точка 𝑝 ∈ ℝ9 має координати 𝑝 = (𝑥, 𝑦), а довжина відповідного вектора �⃗� 

визначається як ‖�⃗�‖ = M𝑥9 + 𝑦9.  

Скалярний добуток двох векторів �⃗�7 = (𝑥7, 𝑦7) та �⃗�9 = (𝑥9, 𝑦9) 

обчислюється за формулою �⃗�7 ∙ �⃗�9 = �⃗�7I�⃗�9 = 𝑥7𝑦7 + 𝑥9𝑦9. 

Означення 1.9. Векторний добуток векторів �⃗�7 = (𝑥7, 𝑦7) та �⃗�9 = (𝑥9, 𝑦9) 

визначається як величина �⃗�7 × �⃗�9 = 𝑥7𝑦9 − 𝑦7𝑥9. 
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Властивість 1.2. Векторний добуток векторів �⃗�7, �⃗�9 ∈ ℝ9 обчислюється за 

формулою �⃗�7 × �⃗�9 = ‖�⃗�7‖	‖�⃗�9‖	sin	∠(�⃗�7, �⃗�9). 

Властивість 1.3. Вектори �⃗�7, �⃗�9 ∈ ℝ9 колінеарні (паралельні) тоді і тільки 

тоді, коли �⃗�7 × �⃗�9 = 0. 

Властивість 1.4. Упорядкована пара векторів �⃗�7, �⃗�9 утворює лівий поворот, 

якщо �⃗�7 × �⃗�9 > 0, правий поворот �⃗�7 × �⃗�9 > 0. 

Властивість 1.5. Упорядкована трійка точок 𝑝7, 𝑝9, 𝑝i ∈ ℝ9 утворює лівий 

поворот тоді і тільки тоді, коли визначник: 

𝐷(𝑝7, 𝑝9, 𝑝i) = k
𝑥7 𝑦7 1
𝑥9 𝑦9 1
𝑥i 𝑦i 1

k > 0, (1.4) 

якщо ж 𝐷(𝑝7, 𝑝9, 𝑝i) < 0, то поворот правий. 

Нехай 𝑝7, 𝑝9 ∈ ℝ9 позначають дві довільні точки на площині, 𝑝7 ≠ 𝑝9. 

Означення 1.10. Прямою (лінією) на площині ℝ9, що проходить через точки 

𝑝7, 𝑝9 ∈ ℝ9, називається множина точок 

𝐿(mnmo) = {𝑝 ∈ ℝ9|		𝑝 = 𝜆𝑝7 + (1 − 𝜆)𝑝9, 𝜆 ∈ ℝ}. (1.5) 

Означення 1.11. Променем, або півпрямою, на площині ℝ9, що має початок 

у точці 𝑝9 ∈ ℝ9 та проходить через точку 𝑝7 ∈ ℝ9, називається множина точок 

𝐿[mn,mo) = {𝑝 ∈ ℝ9|		𝑝 = 𝜆𝑝7 + (1 − 𝜆)𝑝9, 𝜆 ≥ 0}. (1.6) 

Означення 1.12. Прямолінійним відрізком (або відрізком) на площині ℝ9 з 

кінцями відрізка в точках 𝑝7, 𝑝9 ∈ ℝ9 називається множина точок 

𝐿[mn,mo] = {𝑝 ∈ ℝ9|		𝑝 = 𝜆𝑝7 + (1 − 𝜆)𝑝9, 0 ≤ 𝜆 ≤ 1}. (1.7) 

Відрізок 𝐿[mn,mo], що сполучає точки 𝑝7, 𝑝9 ∈ ℝ9, будемо позначати 𝑝7𝑝9tttttt. 

Означення 1.13. Відкритим відрізком з кінцями в точках 𝑝7, 𝑝9 ∈ ℝ9 

називається множина точок  

int(𝑝7𝑝9tttttt): = {𝑝 ∈ ℝ9|		𝑝 = 𝜆𝑝7 + (1 − 𝜆)𝑝9, 0 < 𝜆 < 1}. (1.8) 

Властивість 1.6. Точка 𝑝 ∈ ℝ9 лежить справа (зліва) від відрізка 𝑝w𝑝wwtttttt, якщо 

визначник 𝐷(𝑝7, 𝑝9, 𝑝i) > 0 (𝐷(𝑝7, 𝑝9, 𝑝i) < 0), де  

𝐷(𝑝, 𝑝′, 𝑝′′) = y
𝑥 𝑦 1
𝑥′ 𝑦′ 1
𝑥′′ 𝑦′′ 1

y. (1.9) 

Означення 1.14. Півплощиною (півпростором) у ℝ9 називається множина: 
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𝐻 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ9|	𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 ≤ 𝑐}, (1.10) 

де 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ коефіцієнти, для яких має місце 𝑎9 + 𝑏9 + 𝑐9 ≠ 0. Півплощина, 

визначена рівнянням 1.10, називається замкненою. При заміні ≤ у рівнянні 1.10 

на строгу нерівність < отримуємо відкриту півплощину. 

Означення 1.15. Підмножина 𝐴 ⊂ ℝ9 називається опуклою, якщо для двох 

довільних точок 𝑝7, 𝑝9 ∈ 𝐴 довільна точка відрізка 𝑝 ∈ 𝑝7𝑝9tttttt також належить 𝐴: 

∀𝑝 ∈ 𝑝7𝑝9tttttt ⟹ 𝑝 ∈ 𝐴. 

Означення 1.16. Опуклою оболонкою 𝐶𝐻(𝑆) множини 𝑆 ⊂ ℝ9 будемо 

називати найменшу опуклу підмножину 𝐴(𝑆) ⊂ ℝ9, що покриває 𝑆 (𝑆 ⊆ 𝐴(𝑆)). 

Означення 1.17. Ламана (ламана лінія) – це крива, що визначена 

послідовністю точок 𝑝7, 𝑝9,… , 𝑝<, де кожна пара послідовних точок 𝑝>, 𝑝>�7 

сполучається відрізком 𝑝�𝑝��7tttttttt, 𝑖 ∈ {1,2, … , 𝑁 − 1}. Точки 𝑝>, 𝑖 = 1,2,… ,𝑁 

називаються вершинами ламаної, а відрізки 𝑝�𝑝��7tttttttt називаються ланками ламаної. 

Ламана називається простою, якщо вона не містить самоперетинів.  

Означення 1.18. Замкнену ламану, утворену набором точок 𝑝7, 𝑝9, … , 𝑝<, де 

початкова та кінцева точки співпадають (𝑝7 = 𝑝<), будемо називати 

багатокутником (многокутником, полігоном). Відрізки, що утворюють 

многокутник, будемо називати його ребрами (сторонами), а точки 𝑝> – 

вершинами багатокутника. Багатокутник називається простим, якщо він 

утворений простою ламаною. Оскільки точки 𝑝> ∈ ℝ9, 𝑖 = 1,2, … ,𝑁, то 

відповідна ламана чи багатокутник на площині ℝ9 називаються плоскими. 

Означення 1.19. Простий плоский багатокутник називається опуклим, якщо 

його внутрішня область є опуклою множиною. 

 

1.3.3. Основні поняття теорії графів 

Нехай 𝑉 = {𝑣7, 𝑣9,… , 𝑣<} буде довільною непорожньою множиною, а 

множина 𝐸 = �𝑒>,�	�	𝑒>,� = �𝑣>, 𝑣��, 𝑣>, 𝑣� ∈ 𝑉�. 
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Означення 1.20. Неорієнтованим графом 𝐺 називається впорядкована пара 

множин 𝐺 = (𝑉, 𝐸), де 𝑉 – непорожня множина вершин графа, а 𝐸 – множина 

невпорядкованих пар вершин 𝑉, що називаються ребрами графа.  

Означення 1.21. Якщо множина 𝐸 містить упорядковані пари вершин, то 

такий граф називається орієнтованим. 

Означення 1.22. Граф 𝐺 = (𝑉, 𝐸) із множиною вершин 𝑉 та ребер 𝐸 

називається неорієнтованим (орієнтованим) мультиграфом, якщо множина 

ребер 𝐸 є мультимножиною неупорядкованих (упорядкованих) пар вершин 𝑉. 

Означення 1.23. Вершини 𝑣>, 𝑣� ∈ 𝑉 неорієнтованого графа 𝐺 = (𝑉, 𝐸) 

називаються суміжними, якщо існує ребро 𝑒 ∈ 𝐸, що з’єднує ці вершини. У 

такому випадку вершини 𝑣>, 𝑣� ∈ 𝑉 називають інцидентними ребру 𝑒. 

Означення 1.24. Ребра 𝑒>, 𝑒� ∈ 𝐸 називають суміжними, якщо вони 

інцидентні деякій вершині 𝑣 ∈ 𝑉. 

Означення 1.25. Граф 𝐺′ = (𝑉′, 𝐸′) називається підграфом деякого графа 

𝐺 = (𝑉, 𝐸), якщо 𝑉w ⊂ 𝑉, 𝑉′ ≠ ∅, а множина ребер 𝐸′ утворена всіма ребрами 𝐸, 

які є інцидентними підмножині вершин 𝑉′. 

Означення 1.26. Шляхом, або маршрутом, у графі 𝐺 = (𝑉, 𝐸) називається 

послідовність вершин та ребер графа 𝑣�, 𝑒�, 𝑣7, 𝑒7, … , 𝑒��7, 𝑣�, що чергуються: 

𝑣> ∈ 𝑉, 𝑖 ∈ 𝐼�, 𝑒> ∈ 𝐸, 𝑖 ∈ 𝐼��7, – у якій будь-які два сусідні елементи є 

інцидентними. Кількість ребер шляху називається довжиною шляху. Маршрут, 

усі вершини якого різні, називається простим. 

Означення 1.27. Циклом називається простий маршрут довжини не менше 

одного, початкова та кінцева вершини якого співпадають. 

Означення 1.28. Компонентою зв’язності неорієнтованого графа 

називається такий підграф, у якому для будь-якої пари вершин існує маршрут, 

що їх сполучає, та не існує шляху з вершини цього підграфа до вершини, що не 

належить підграфу.  

Означення 1.29. Граф називається зв’язним, якщо він містить лише одну 

компоненту зв’язності. 
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Означення 1.30. Граф називається планарним, або плоским, якщо він може 

бути укладений (зображений) на площині без перетину ребер. Області, на які 

граф 𝐺 розбиває площину, називаються гранями графа. Необмежена частина 

площини є також гранню графа і називається зовнішньою гранню. 

Властивість 1.7 (формула Ейлера). Для зв’язного плоского графа 𝐺 

виконується таке співвідношення: 

|𝑉| − |𝐸| + |𝐹| = 2, (1.11) 

де 𝑉, 𝐸, 𝐹 – це множини вершин, ребер та граней графа 𝐺 відповідно, а операція 

|	∙	| позначає потужність (кількість елементів) множини. 

Означення 1.31. Ациклічний зв’язний граф називається деревом. 

Означення 1.32. Прямолінійне укладення ребер планарного графа визначає 

розбиття площини на грані, що називається планарним підрозбиттям (картою). 

Означення 1.32. Планарне підрозбиття називається тріангуляцією, якщо 

всі його скінченні грані (окрім зовнішньої) є трикутниками. Тріангуляцією 

скінченної множини точок 𝑃 = {𝑝7, 𝑝9, … , 𝑝�} називається плоский граф 𝐺 з 

вершинами в точках 𝑃, що має найбільшу можливу кількість ребер. 

 

1.4. Складність алгоритмів та модель обчислень 

Існує багато критеріїв оцінки складності алгоритмів, проте найбільшу увагу 

приділяють порядку збільшення часу виконання алгоритму та необхідної пам’яті 

залежно від розміру вхідних даних. Для оцінки часу виконання алгоритму перш 

за все необхідно представити модель обчислення [1]. 

Означення 1.33. Модель обчислення визначає множину допустимих 

елементарних операцій, що можуть використовуватися при обчисленнях, а також 

пов’язані з цими операціями витрати (їх вартість).  

Відповідно елементарні операції мають фіксовану (константну) вартість, 

проте вартість різних елементарних операцій може відрізнятися одна від одної. 

У цій роботі використовується модель РАМ (рівнодоступна адресна 

машина, або машина з довільним доступом до пам’яті). Модель РАМ (або також 

RAM – Random Access Machine) у кожній комірці може зберігати лише одне 
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дійсне значення та характеризується таким набором елементарних операцій, що 

мають одиничну вартість: 

1. арифметичні операції: +, -, *, /; 

2. операції порівняння двох дійсних чисел: <=, <, =, >, >=; 

3. непряма адресація пам’яті лише з цілочисельними адресами; 

Також при необхідності використовуються логічні, алгебраїчні та 

тригонометричні операції. 

Часова оцінка складності алгоритму обчислюється як сума вартостей усіх 

елементарних операції алгоритму залежно від розмірності вхідних даних 𝑁, де 𝑁 

– ціле невід’ємне число, що може вказувати, наприклад, на розмір вхідного 

масиву, кількість вершин або ребер вхідного графа тощо. Оцінка обсягу займаної 

алгоритмом пам’яті обчислюється як максимальна кількість комірок даних 

пам’яті, що використовується алгоритмом під час роботи. Часова оцінка 

складності (а також оцінка обсягу пам’яті) алгоритму зазвичай виражається як 

функція від розмірності вхідних даних 𝑁 ∈ ℤ�. 

Означення 1.34. Нехай 𝑁 ∈ ℤ� – розмір вхідних даних алгоритму розв’язку 

задачі 𝐴, 𝑓(𝑁) – функція, що виражає залежність часу роботи (обсягу пам’яті), 

що витрачається на розв’язання 𝐴, від розміру вхідних даних 𝑁. Гранична 

поведінка 𝑓(𝑁) при 𝑁 → ∞ називається асимптотичною часовою складністю 

алгоритму (або асимптотичною оцінкою обсягу пам’яті алгоритму). 

Зазвичай, асимптотична оцінка складності алгоритму обчислюється з 

точністю до множників та доданків нижчого порядку. Для позначення верхньої 

оцінки складності алгоритмів (у найгіршому випадку) використовується 𝑂-

нотація: 

𝑂�𝑓(𝑁)� = {𝑔(𝑁)	|	∃𝐶 > 0	 ∧ 	∃𝑁� > 0 ∶ 	 |𝑔(𝑁)| ≤ 𝐶𝑓(𝑁), ∀𝑁 > 𝑁�}. (1.12) 

Аналогічно Ω-нотація використовується для позначення нижньої оцінки 

складності алгоритмів (у найкращому випадку): 

Ω�𝑓(𝑁)� = {𝑔(𝑁)	|	∃𝐶 > 0	 ∧ 	∃𝑁� > 0 ∶ 	𝑔(𝑁) ≥ 𝐶𝑓(𝑁), ∀𝑁 > 𝑁�}. (1.13) 

Комбінацією верхньої та нижньої оцінок складності алгоритму є Θ-нотація, 

що позначає складність того ж самого порядку з точністю до деякого множника: 
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Θ�𝑓(𝑁)� = {𝑔(𝑁)|∃𝑘7, 𝑘9 > 0, ∃𝑁� > 0 ∶ 

𝑘7𝑔(𝑁) ≤ 𝑓(𝑁) ≤ 𝑘9𝑔(𝑁), ∀𝑁 > 𝑁�}. 
(1.14) 

Означення 1.35. Часовою складністю алгоритму в середньому називається  

середнє число, взяте по всіх можливих входах алгоритму розміру 𝑁. Часова 

складність алгоритму в найгіршому випадку визначається як найгірша можлива 

складність алгоритму по всіх входах розміру 𝑁. 

Приклади часової оцінки складності: найпоширенішими оцінками 

складності алгоритмів є 𝑂(log𝑁), 𝑂(𝑁), 𝑂(𝑁9), 𝑂(2<), 𝑂(𝑁!) . 

Означення 1.36. Задача 𝑇 називається 𝑃-повною задачею, якщо її можна 

розв’язати за допомогою алгоритму з поліноміальною складністю 𝑂(𝑁¢), де 𝑘 – 

деяке ціле число. Інакше задача 𝑇 належить до класу 𝑁𝑃-повних задач. 

При аналізі часової оцінки складності алгоритмів дуже часто складність 

алгоритму 𝑓(𝑁) можна виразити у вигляді рекурентного співвідношення. 

Наприклад, при реалізації стратегії «розділяй та володарюй» задача 𝑇 розміру 𝑁 

рекурсивно розбивається на дві підзадачі рівного розміру	𝑁/2, що розв’язуються 

незалежно одна від одної. Після цього відбувається об’єднання розв’язків 

підзадач з метою отримання загального розв’язку початкової задачі. Якщо крок 

об’єднання має складність ℎ(𝑁), то загальну складність алгоритму на основі 

парадигми «розділяй та володарюй» можна виразити рекурентною формулою: 

𝑓(𝑁) = 2𝑓 ¥
𝑁
2
¦ + ℎ(𝑁). (1.15) 

Наступна теорема дає змогу охарактеризувати часову оцінку складності 

алгоритму на основі рекурентних залежностей. 

Теорема 1.1. (майстер-метод). Нехай складність задачі 𝑇 виражається за 

допомогою такого рекурсивного співвідношення: 

𝑓(𝑁) = 𝑎𝑓 ¥
𝑁
𝑏
¦ + ℎ(𝑁), (1.16) 

де 𝑁 – це розмір вхідних даних, 𝑎, 𝑏 > 0 – константи, 𝑓(𝑁) – функція складності 

задачі, ℎ(𝑁) – складність підзадач, що перебувають поза рекурсивним викликом 

(наприклад, підзадач розділення, об’єднання розв’язків підпроблем). Тоді 
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1) якщо  ℎ(𝑁) = 𝑂�𝑁§¨©ª «�¬�  для  деякої  константи 𝜀 > 0,  то  маємо, що 

𝑓(𝑁) = 𝑂�𝑁§¨©ª «�; 

2) якщо ℎ(𝑁) = Θ�𝑁§¨©ª «�, тоді 𝑓(𝑁) = Θ�𝑁§¨©ª « log𝑁�; 

3) якщо ℎ(𝑁) = Ω�𝑁§¨©ª «�¬� для деякої константи 𝜀 > 0, та функція ℎ 

задовольняє таку умову гладкості 𝑎 ∙ ℎ ®<
¯
° ≤ 𝑐 ∙ ℎ(𝑁) для деякої константи 

𝑐 < 1, то 𝑓(𝑁) = Θ�ℎ(𝑁)�. 

Доведення. Твердження майстер-методу доводяться в праці Япа [55]. ∎ 

Нехай 𝑓(𝑁) та 𝑔(𝑁) будуть оцінками складності деяких двох задач. Будемо 

позначати 𝑓 ≼ 𝑔, якщо 𝑓 ∈ 𝑂�𝑔(𝑁)�, де 𝑁 – розмірність вхідних даних.  

Теорема 1.2 (оцінка складності комбінації задач). Нехай задача 𝑇7 має 

складність 𝑂�𝑓7(𝑁)�, де 𝑁 – це розмірність її вхідних даних. Нехай також вихід 

задачі 𝑇7 розмірності 𝑁 є входом для деякої іншої задачі 𝑇9, яка має  

асимптотичну оцінку складності 𝑂�𝑓9(𝑁)�. Тоді при 𝑓7 ≼ 𝑓9 отримуємо, що 

комбінація (суперпозиція) задач 𝑇7 та 𝑇9 має оцінку складності 𝑂�𝑓9(𝑁)�. 

Аналогічно, при 𝑓9 ≼ 𝑓7 комбінація задач 𝑇7 та 𝑇9 має асимптотичну оцінку 

складності 𝑂�𝑓7(𝑁)�. 

Доведення. Розглянемо випадок 𝑓7 ≼ 𝑓9 ⟺ 𝑓7 ∈ 𝑂�𝑓9(𝑁)� ⟺ ∃𝐶 > 0 ∧

𝑁� > 0 ∶ 	 |𝑓7(𝑁)| ≤ 𝐶𝑓9(𝑁), ∀𝑁 > 𝑁�. Комбінація задач 𝑇7 та 𝑇9 має складність 

𝑓7(𝑁) + 𝑓9(𝑁). Тоді  

∀𝑁 > 𝑁� ∶ 	 |𝑓7(𝑁) + 𝑓9(𝑁)| ≤ (𝐶 + 1) ∙ 𝑓9(𝑁). (1.17) 

Отже, 𝑓7(𝑁) + 𝑓9(𝑁) 	∈ 𝑂�𝑓9(𝑁)�, а комбінація задач 𝑇7 та 𝑇9 має асимптотичну 

оцінку складності 𝑂�𝑓9(𝑁)�. 

Випадок 𝑓9 ≼ 𝑓7 є симетричним і доводиться аналогічно. ∎ 

Теорема 1.3. Нехай 𝐿 задач мають оцінки складності 𝑂�𝑓7(𝑁)�,

𝑂(𝑓9(𝑁)), … ,𝑂(𝑓³(𝑁)) відповідно, тоді їх комбінація має складність 𝑂�𝑓(𝑁)�, де 

𝑓(𝑁) = max{𝑓7(𝑁), 𝑓7(𝑁), … , 𝑓³(𝑁)}
·¸¹
º» 𝑓 ∈ {𝑓7, 𝑓9, … , 𝑓³}, 𝑓> ≼ 𝑓, 𝑖 = 1,2, … , 𝑁. 
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Доведення (метод математичної індукції). При 𝐿 = 2 теорема зводиться до 

теореми 1.2. Нехай твердження виконується для 𝐿 = 𝐾, тобто для 𝐾 задач з 

оцінками 𝑂�𝑓7(𝑁)�, 𝑂(𝑓9(𝑁)), … ,𝑂(𝑓½(𝑁)) комбінація має складність	𝑂�𝑔(𝑁)�, 

𝑔(𝑁) = max{𝑓7(𝑁), 𝑓7(𝑁), … , 𝑓³(𝑁)}.  

 Доведемо теорему для 𝐿 = (𝐾 + 1). 𝐾 + 1 задач можна розглядати як 

комбінацією (𝐾 + 1)-ої задачі зі складністю 𝑂(𝑓½�7(𝑁)) з попередніми 𝐾 

задачам, що мають складність 𝑂�𝑔(𝑁)�. З теореми 1.2 слідує, що при 𝑔 ≼ 𝑓½�7 

складність комбінації буде 𝑂�𝑓½�7(𝑁)�, а при 𝑓½�7 ≼ 𝑔 складність комбінації – 

𝑂�𝑓½�7(𝑁)�. Тобто комбінація 𝐾 + 1 задач має оцінку складності 𝑂�𝑓(𝑁)�, 

𝑓(𝑁) = max{𝑓7(𝑁), 𝑓7(𝑁), … , 𝑓³(𝑁)}. ∎ 

 

1.5. Поняття звідності (редукції) задач 

Визначення верхніх та нижніх оцінок складності алгоритмів є однією з 

основних та водночас надзвичайно трудомістких задач аналізу алгоритмів. Для 

аналізу часто використовується метод спрощення, де для визначення верхньої чи 

нижньої оцінки на алгоритм накладаються додаткові обмеження. У монографії 

Препарати та Шеймоса [25] представлено метод дерева рішень для визначення 

нижньої оцінки складності. Іншим методом аналізу є зведення (редукція) [1] 

задачі  до розв’язання іншої задачі з відомими оцінками складності. Наприклад, 

побудова опуклої оболонки зводиться до задачі сортування множини чисел. 

Означення 1.37. Задача 𝐴 може бути зведеною до задачі 𝐵 (або існує 

редукція задачі 𝐴 до задачі 𝐵), якщо: 

1. вхідні дані задачі 𝐴 перетворюються у вхідні дані задачі 𝐵; 

2. розв’язується задача 𝐵; 

3. результат розв’язку 𝐵 перетворюється у правильний розв’язок задачі 𝐴. 

Нехай кроки 1 та 3 виконуються за час 𝑂�ℎ(𝑁)�, де 𝑁 – це розмір задачі 𝐴. 

Тоді кажуть, що задача 𝐴 є ℎ(𝑁) звідною до 𝐵 і позначають це так: 𝐴 ∝À(<) 𝐵. 

Звідність задач не є симетричним відношенням. Якщо задачі 𝐴 та 𝐵 

взаємнозвідні, то вони називаються еквівалентними. 
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Твердження 1.1 (нижні оцінки методом редукції). Якщо відомо, що задача 

𝐴 вимагає 𝑓(𝑁) часу і задача 𝐴 ∝À(<) 𝐵 (зводиться до 𝐵), то 𝐵 можна розв’язати 

за час не менший за 𝑓(𝑁) − 𝑂�𝑟(𝑁)�. 

Твердження 1.2 (верхні оцінки методом редукції). Якщо задачу 𝐵 можна 

розв’язати за час 𝑓(𝑁) і задача 𝐴 ∝À(<) 𝐵 (зводиться до 𝐵), то 𝐴  можна розв’язати 

за час, який не перевищує 𝑓(𝑁) + 𝑂�𝑟(𝑁)�. 

Детальне обґрунтування тверджень 1.1 та 1.2 наведено у відповідних 

роботах [1, 25].  

 

1.6. Математична модель графічного зображення 

У цьому розділі вводиться поняття графічного зображення, наводяться 

основні визначення та приклади неперервних, дискретних, двовимірних та 

тривимірних зображень. 

 

1.6.1. Поняття неперервного зображення 

Неперервна модель графічного зображення є фундаментальним 

представленням, що використовується в теоретичних та прикладних 

дослідженнях для розроблення алгоритмів обробки зображень, які базуються на 

методах функціонального аналізу, варіаційного числення та диференціальної 

геометрії.   

Означення 1.38. Неперервним двовимірним зображенням 𝑓 ∈ 𝐶(Ω), де Ω =

[0,𝑊] × [0, 𝐻], називається неперервна функція 

𝑓 ∶ Ω → ℝ½, (1.18) 

де 𝑊,𝐻 ∈ ℝ – це висота й ширина зображення, 𝐾 ∈ ℕ – кількість каналів 

зображення. Значення функції 𝑓(𝑥, 𝑦) у точці (𝑥, 𝑦) ∈ Ω	 називається 

інтенсивністю зображення. Простір неперервних двовимірних зображень 𝑓 ∈

𝐶(Ω) з параметрами 𝑊,𝐻 ∈ ℝ та 𝐾 ∈ ℕ будемо позначати 𝔉(Å,Æ,½).  

Приклад 1.2. При 𝐾 = 1 зображення 𝑓 ∶ Ω → ℝ називається одно-

канальним, або у відтінках сірого. 
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Приклад 1.3. При 𝐾 = 3, 𝑓 ∶ Ω → ℝi є триканальним кольоровим 

зображенням: ∀(𝑥, 𝑦) ∈ Ω ∶ 𝑓(𝑥, 𝑦) = �𝑓È(𝑥, 𝑦), 𝑓É(𝑥, 𝑦), 𝑓Ê(𝑥, 𝑦)�. У цьому 

випадку інтенсивність зображення визначається як сукупна інтенсивність по 

кожному з його каналів. 

Означення 1.39. Нехай область Ω, величини 𝐾 ∈ ℕ та 𝑊,𝐻 ∈ ℝ визначені 

як зазначено вище.  Неперервним тривимірним зображенням 𝑓 ∈ 𝐶(Θ), де Θ =

[0, 𝑇] × Ω, 𝑇 ∈ ℝ, називається неперервна функція 

𝑓 ∶ Θ → ℝ½, (1.19) 

де 𝑇 залежно від інтерпретації може бути або висотою тривимірного зображення, 

або границею додаткового часового виміру двовимірного неперервного 

зображення.  

Простір неперервних тривимірних зображень 𝑓 ∈ 𝐶(Ω) з параметрами 

𝑇,𝑊,𝐻 ∈ ℝ та 𝐾 ∈ ℕ будемо позначати 𝔉(I,Å,Æ,½). Простір ℱ(½) ≔ ℱ(∙,∙,½) 

позначає простір 𝐾-канальних неперервних зображень довільного розміру, ℱ - 

простір усіх неперервних зображень. Очевидно, що ∀𝑇, 𝐻,𝑊 ∈ ℝ та ∀𝐾 ∈ ℕ 

виконується: 𝔉(I,Å,Æ,½) ⊆ 𝔉(½) ⊆ 𝔉 та 𝔉(Å,Æ,½) ⊆ 𝔉(½) ⊆ 𝔉. 

Слід зауважити, що інтерпретація таких параметрів тривимірного 

зображення як час та простір знаходить широке застосування при формулюванні 

задачі оптичного потоку [56] для опису руху або зміни форми об’єктів. 

 

1.6.2. Поняття дискретного зображення 

Дискретна модель графічного зображення безпосередньо використовується 

для представлення графічних даних у практичних задачах обробки зображень. 

Означення 1.40. Нехай 𝑀,𝑁 позначають такі скінченні множини цілих 

чисел: 𝑀 = {1,2,… , 𝐻}, 𝑁 = {1,2, … ,𝑊}, де 𝐻,𝑊 ∈ ℕ, Λ = 𝑀 × 𝑁, 𝑈 ≠ ∅ – де-яка 

скінченна множина. Тоді дискретним двовимірним зображенням 𝐼(𝑝), 𝑝 ∈ Λ 

називається відображення 

	𝐼 ∶ Λ → 𝑈½, (1.20) 
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де  𝑊,𝐻 ∈ ℝ – це висота й ширина зображення, 𝐾 ∈ ℕ – кількість каналів, а точка 

𝑝 ∈ Λ називається пікселем зображення. Простір двовимірних дискретних 

зображень 𝐼 з параметрами 𝐻,𝑊, 𝐾 ∈ ℕ будемо позначати ℑ(Å,Æ,½). 

Означення 1.41. Піксель (𝑖∗, 𝑗∗) ∈ Λ належить околу пікселя (𝑖, 𝑗) ∈ Λ тоді і 

лише тоді, коли 

      топологія 1:                                 |𝑖∗ − 𝑖| +	 |𝑗∗ − 𝑗| ≤ 1 (1.21) 

      топологія 2:																														max	{|𝑖∗ − 𝑖|, |𝑗∗ − 𝑗|} ≤ 1 (1.22) 

Вибір топології залежить від конкретної прикладної задачі. При 

використанні топології 1 окіл пікселя складають суміжні по вертикалі та 

горизонталі пікселі – 4-зв’язність, а при виборі топології 2 сусідніми вважаються 

ще й пікселі по діагоналі – 8-зв’язність. 

Приклад 1.4. Якщо |𝑈| > 2, то при 𝐾 = 1 дискретне зображення 

називається у відтінках сірого, а при 𝐾 = 3 – кольоровим. 

Приклад 1.5. Якщо 𝑈 = {0,1} та 𝐾 = 1, тоді зображення називається 

бінарним, або двійковим. У прикладних задачах його також називають бінарною 

(двійковою) маскою. 

Приклад 1.6. У прикладних задачах дискретне зображення 𝐼 зазвичай має 

скінченну цілочисельну область значень 𝑈 ⊂ ℤ�. Потужність множини 𝑈 

визначає глибину кольору зображення та залежить від кількості бітів даних, які 

використовуються для представлення інтенсивності одного пікселя зображення. 

Наприклад, для 8-бітного зображення |𝑈| = 2Ó = 256, 𝑈 = {0,1,… ,255}. 

Означення 1.42. Нехай область визначення Λ та величини 𝐾,𝐻,𝑊 ∈ ℕ 

будуть такими, як в означенні 3. Дискретним тривимірним зображенням 𝐼(𝑧),

𝑧 ∈ Υ називається таке відображення: 

𝐼 ∶ Υ → 𝑈½, (1.23) 

де Υ ≔ {1,2,… , 𝑇} × Λ, значення 𝑇 ∈ ℕ інтерпретується аналогічно до 

означення 1.40 як висота, проміжок часу, кількість кадрів зображення тощо.  

Простір тривимірних дискретних зображень 𝐼 з параметрами 𝑇, 𝐻,𝑊, 𝐾 ∈ ℕ 

позначатимемо ℑ(I,Å,Æ,½), а простір 𝐾-канальних дискретних зображень будемо 
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позначати ℑ(½) ≔ ℑ(∙,∙,∙,½). Тоді всі дискретні зображення позначимо ℐ. Очевидно, 

що ∀𝑇, 𝐻,𝑊,𝐾 ∈ ℕ виконується: ℑ(I,Å,Æ,½) ⊆ ℑ(½) ⊆ ℑ та ℑ(Å,Æ,½) ⊆ ℑ(½) ⊆ ℑ. 

Означення 1.43. Піксель (𝑘∗, 𝑖∗, 𝑗∗) ∈ Υ лежить в околі пікселя (𝑘, 𝑖, 𝑗) ∈ Υ 

тоді і лише тоді, коли 

      топологія 1:                    |𝑘∗ − 𝑘| + |𝑖∗ − 𝑖| +	 |𝑗∗ − 𝑗| ≤ 1 (1.24) 

      топологія 2:																						max{|𝑘∗ − 𝑘|, |𝑖∗ − 𝑖|, |𝑗∗ − 𝑗|} ≤ 1 (1.25) 

Аналогічно, як у випадку двовимірного зображення, вибір топології 

залежить від конкретної практичної задачі та алгоритму. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Цей розділ має реферативний характер. У ньому наведено основні 

теоретичні поняття, означення, теореми та твердження, що використовуються 

для розробки апарату МЄАС. Описано модель обчислень для аналізу складності 

алгоритмів; уведено поняття звідності (редукції) задач. Визначено модель 

графічного зображення для неперервного та дискретного випадків. 

2. Сформульовано основні задачі обробки зображень: сегментація об’єктів 

та структур на зображенні, бінаризація зображення, відстеження об’єктів на 

послідовності зображень, побудова серединної осі, визначення областей 

близькості (домінування) для множини об’єктів, визначення чисельних 

характеристик таких об’єктів. 

3. Проаналізовано наявні класи алгоритмів обробки зображень та 

універсальні мультиалгоритмічні середовища для розв’язування сукупності 

задач обробки та аналізу зображень (ilastic, IMARIS, ImageJ). Встановлено, що у 

програмних пакетах ilastic та IMARIS відсутня підтримка модульності та 

розширюваності, а наявна алгоритмічна база не дає змоги ефективно 

розв’язувати складні задачі обробки зображень (наприклад, відстеження 

контурів та кривих). Модульне середовище ImageJ (або FiJi) на сьогодні є 

найуніверсальнішим, має велику бібліотеку реалізованих алгоритмів та модулів, 

підтримує розширюваність за рахунок користувацьких модулів мовами 

програмування Java, Python, Groovy. Недоліками цього середовища є складність 
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реалізації користувацьких розширень та незалежність структур даних окремих 

модулів, що унеможливлює їх повторне та спільне використання. Отже, на 

сьогодні важливою проблемою є розроблення моделі ефективного 

мультиалгоритмічного середовища для розв’язування класу складних задач 

обробки зображень, яка використовує єдині уніфіковані структури даних та 

алгоритмічні засоби для досягнення комплексного кінцевого результату. 

4. Прикладом розв’язання цієї проблеми для задач обчислювальної 

геометрії є модель єдиного алгоритмічного середовища (МЄАС), що була 

вперше запропонована В. М. Терещенком для розв’язування таких задач як 

побудова діаграми Вороного, тріангуляція Делоне, опукла оболонка, пошук 

найближчої пари тощо. Оскільки алгоритми та структури даних обчислювальної 

геометрії є ядром для багатьох методів обробки зображень, розширення МЄАС 

на базі геометричних структур для складних задач обробки зображень є 

актуальним та перспективним напрямом дослідження. 
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РОЗДІЛ 2. ДІАГРАМА ВОРОНОГО  

ЯК УНІВЕРСАЛЬНА СТРУКТУРА ДАНИХ 

 

Діаграма Вороного являє собою розбиття простору на області близькості – 

багатокутники Вороного. Ранні згадки про таке розбиття зустрічаються ще в 

роботах Рене Декарта та Джона Сноу, проте сама назва діаграм Вороного 

обумовлена діяльністю відомого українського математика Георгія Вороного 

(1868-1908) [57], який використовував їх у своїй роботі [58] із квадратичних 

форм. У літературі багатокутники Вороного також відомі під такими назвами як 

багатокутники Діріхле, Тіссена, Вігнера-Зейтца, «многокутники близькості».  

У підрозділі 2.1 цього розділу наводиться визначення поняття діаграми 

Вороного для множини точок [54], яке узагальнюється для випадку множини 

довільних об’єктів на площині. Підрозділ 2.2 присвячений аналізу основних 

властивостей діаграми Вороного та дуальної до неї тріангуляції Делоне, а в 

підрозділі 2.3 наводяться основні алгоритми побудови діаграми Вороного для 

множини простих об’єктів (точок, відрізків) на площині. 

Особлива увага в цьому розділі приділяється аналізу звідності сукупності 

задач обчислювальної  геометрії (пошук найближчої пари, максимального 

вписаного кола, усіх найближчих сусідів тощо) до побудови діаграми Вороного 

(підрозділі 2.4). Демонструється потужність діаграми Вороного як універсальної 

структури даних, що надає змогу ефективно розв’язувати клас споріднених 

задач. Це, у свою чергу, слугує вагомим аргументом для побудови на основі 

діаграми Вороного ядра моделі єдиного алгоритмічного середовища. 

 

2.1. Визначення поняття діаграми Вороного 

Нехай 𝑃 = {𝑝7, 𝑝9, … , 𝑝<} позначає множину 𝑁 точок на площині, де точка 

𝑝> = (𝑥>, 𝑦>) ∈ ℝ9. Для забезпечення коректності тверджень та алгоритмів цього 

розділу вважаємо, що для множини точок 𝑃 мають місце наведені нижче 

припущення. 



 51 

Припущення 2.1 (невиродженість). Припустимо, що всі точки множини 𝑃 

мають унікальне положення: 𝑝> = 𝑝� ⟹ 𝑖 = 𝑗. 

Припущення 2.2 (неколінеарність). Жодні три точки множини 𝑃 не лежать 

на одній прямій. 

Нехай 𝐶�𝑝>, 𝑝�, 𝑝¢� позначає коло, що проходить через три попарно різні 

точки 𝑝>, 𝑝�, 𝑝¢  множини 𝑃. 

Припущення 2.3 (нециркулярність). Якщо для  трійки точок 𝑝>, 𝑝�, 𝑝¢ ∈ 𝑃 

виконується умова: 

§ внутрішня область, обмежена колом 𝐶�𝑝>, 𝑝�, 𝑝¢�, не містить жодної 

точки множини 𝑃, 

тоді: 

§ для будь-якої точки 𝑝Ù ∈ 𝑃\�𝑝>, 𝑝�, 𝑝¢� виконується 𝑝Ù ∉ 𝐶�𝑝>, 𝑝�, 𝑝¢�. 

Отже, припущення 2.3 накладає таке обмеження: будь-яке порожнє коло, 

може проходити лише через три точки множини 𝑃. 

 

2.1.1. Діаграма Вороного для множини точок на площині 

Діаграма Вороного для множини 𝑁 точок 𝑃 = {𝑝7, 𝑝9,… , 𝑝<} визначається 

як розбиття площини ℝ9 на області близькості, що називаються клітинками, або 

багатокутниками Вороного. Кожній точці 𝑝> ∈ 𝑃 відповідає деякий унікальний 

багатокутник Вороного, що визначається для 𝑝> (яку ще називають генератором 

багатокутника Вороного) як підмножина точок площини, відстань від яких до 𝑝>  

не більша, ніж відстань до будь-якої іншої точки множини 𝑃. Якщо ж деяка точка 

на площині є рівновіддаленою від двох генераторів 𝑝>, 𝑝� ∈ 𝑃, то вона належить 

обом багатокутникам Вороного (що відповідають 𝑝> та 𝑝�). Отже, множина 

багатокутників Вороного повністю покриває площину дійсних чисел ℝ9, а кожна 

точка площини належить щонайменше одному багатокутнику Вороного. Далі 

наведемо більш формальне визначення багатокутника Вороного. 

Означення 2.1 (багатокутник Вороного). Нехай 𝑃 = {𝑝7, 𝑝9, … , 𝑝<} позна-

чає множину 𝑁 точок на площині. Багатокутником (або клітинкою) Вороного, 
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що відповідає точці 𝑝> ∈ 𝑃, називається підмножина точок площини ℝ9, що 

визначається так: 

𝒱𝒫(𝑝>) = Ü𝑝 ∈ ℝ9	Ý		𝑑(𝑝, 𝑝>) ≤ 𝑑�𝑝, 𝑝��		∀𝑗 ∈ 𝐼<\{𝑖}ß, (2.1) 

де	𝑑(𝑝, 𝑞) – відстань між точками 𝑝, 𝑞 ∈ ℝ9, 𝐼< – множина індексів. 
 

 

Рис. 2.1. Приклади діаграми Вороного в різних топологічних просторах із 

метрикою на основі норми Гельдера 

 

Означення 2.2 (діаграма Вороного для множини точок на площині). Нехай 

𝑃 = {𝑝7, 𝑝9, … , 𝑝<} – множина 𝑁 точок на площині. Діаграмою Вороного для 

множини точок 𝑃 будемо називати розбиття площини на множину 

багатокутників Вороного: 

𝒱𝒟(𝑃) = {𝒱𝒫(𝑝7), 𝒱𝒫(𝑝9), … , 𝒱𝒫(𝑝<)}. (2.2) 

На рис. 2.1 показано приклади діаграм Вороного [59] для множини точок у 

випадку метрики на основі норми Гельдера (формула 1.3) для випадків 

! = 1.0 ! = 1.5 ! = 2.0

! = 5.0 ! = 10.0 ! = ∞
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параметра 𝑞 ∈ {1.0, 1.5, 2.0, 5.0, 10.0,∞}. У подальшому (якщо не вказано інше) 

у якості відстані 𝑑(𝑝, 𝑝′) будемо розглядати евклідову відстань, що задана 

формулою 1.2: 𝑑(𝑝, 𝑝′): = ‖𝑝 − 𝑝′‖, 𝑝, 𝑝′ ∈ ℝ9. 

З означення 2.1 випливає, що багатокутник Вороного 𝒱𝒫(𝑝>), 	𝑝> ∈ 𝑃  є 

замкненою множиною, тобто містить точки границі 𝜕𝒱𝒫(𝑝>). Границя багато-

кутника Вороного може складатися з відрізків, променів та прямих ліній, що 

називаються ребрами діаграми Вороного (які будемо позначати як 𝑒>). 

Зауваження 2.1. Інколи діаграму Вороного визначають як об’єднання 

множини ребер Вороного 

à𝜕𝒱𝒫(𝑝>)
<

>P7

. (2.3) 

Ребро діаграми Вороного визначається як перетин двох суміжних 

багатокутників Вороного. Тобто, якщо 𝒱𝒫(𝑝>) ∩ 𝒱𝒫�𝑝�� ≠ ∅ для деяких двох 

точок-генераторів 𝑝>, 𝑝� ∈ 𝑃, 𝑝> ≠ 	𝑝�, тоді ребро діаграми Вороного 𝑒�𝑝>, 𝑝�� між 

багатокутниками 𝒱𝒫(𝑝>) та 𝒱𝒫�𝑝�� визначається як перетин 𝒱𝒫(𝑝>) ∩ 𝒱𝒫�𝑝��, 

а кінці ребра Вороного (якщо вони існують) називаються вершинами діаграми 

Вороного. Отже, з формули 2.3 слідує, що діаграму Вороного можна представити 

у вигляді графа, який визначає границі багатокутників Вороного. 

Властивість 2.1. Багатокутники Вороного 𝒱𝒫(𝑝>) та 𝒱𝒫�𝑝�� є суміжними 

тоді і тільки тоді, коли 𝑒�𝑝>, 𝑝�� ≔ 𝒱𝒫(𝑝>) ∩ 𝒱𝒫�𝑝�� ≠ ∅. 

Ребра діаграми Вороного можна також отримати шляхом заміни знака 

нерівності у формулі 2.1 на знак рівності.  

Означення 2.3. Бісектором між двома точками 𝑝>, 𝑝� ∈ 𝑃, 𝑝> ≠ 	𝑝� 

називається множина точок площини ℝ9, рівновіддалених від 𝑝> та 𝑝�: 

𝑏�𝑝>, 𝑝�� ≔ �𝑝 ∈ ℝ9�𝑑(𝑝, 𝑝>) = 𝑑�𝑝, 𝑝��� (2.4) 

Отже, бісектор 𝑏�𝑝> , 𝑝�� розділяє площину на дві півплощини. З поняттям 

бісектора тісно пов’язане наступне поняття. 
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Означення 2.4. Областю домінування генератора 𝑝> ∈ 𝑃 над генератором 

	𝑝� ∈ 𝑃 називається множина точок 

𝐻�𝑝>, 𝑝�� ≔ �𝑝 ∈ ℝ9	�	𝑑(𝑝, 𝑝>) ≤ 𝑑�𝑝, 𝑝���, 𝑖 ≠ 𝑗. (2.5) 

Зауваження 2.2. У випадку діаграми Вороного для множини точок, 

бісектор  𝑏�𝑝>, 𝑝�� – це серединний перпендикуляр між точками 𝑝>, 𝑝� ∈ 𝑃, що 

розділяє площину на дві півплощини. Тоді область домінування генератора 𝑝> 

над 𝑝� визначається як півплощина, що містить точку 𝑝>. Поняття області 

домінування надає змогк ввести інше визначення багатокутника Вороного як 

перетину областей домінування. 

Означення 2.5. Багатокутником (або клітинкою) Вороного, що відповідає 

генератору 𝑝> ∈ 𝑃, будемо називати область, що визначається перетином 

областей домінування: 

𝒱𝒫(𝑝>): = â 𝐻�𝑝>, 𝑝��
�∈[\\{>}

. (2.6) 

Зауваження 2.3. Оскільки півплощина 𝐻�𝑝>, 𝑝�� – це необмежена область, 

тоді необмеженим може бути і багатокутник Вороного 𝒱𝒫(𝑝>). 

Твердження 2.1. Півплощина 𝐻�𝑝>, 𝑝��, 		𝑝>, 𝑝� ∈ 𝑃, 𝑖 ≠ 	𝑗 в евклідовому 

просторі є опуклою множиною. 

Доведення. Очевидно, оскільки для будь-яких точок 𝑝′, 𝑝′′ ∈ 𝐻�𝑝>, 𝑝�� 

відрізок 𝑝′𝑝′′tttttt ∈ 𝐻�𝑝>, 𝑝��. ∎ 

Твердження 2.2. Нехай 𝐴> ⊆ ℝ9, 𝑖 ∈ 𝐼½, 𝐾 ∈ ℕ позначає набір опуклих 

множин на площині. Тоді їх перетин 𝐴 ≔ ⋂ 𝐴>>∈[ä  є також опуклою множиною. 

Доведення (методом математичної індукції). Розглянемо випадок 𝐾 = 2 

(база індукції). Отримуємо, що 𝐴 ≔ 𝐴7 ∩ 𝐴9, де 𝐴7, 𝐴9 – опуклі множини. Якщо 

𝐴 = ∅, то твердження виконується. Якщо ж 𝐴 ≠ ∅, візьмемо дві довільні точки 

𝑝w, 𝑝ww ∈ 	𝐴. Тоді 𝑝′𝑝′′tttttt ∈ 𝐴 ⟺ 𝑝′𝑝′′tttttt ∈ 𝐴7 ∧ 𝑝′𝑝′′tttttt ∈ 𝐴9. Оскільки 𝐴7, 𝐴9 опуклі, то 𝐴 

також опукла.  
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Крок індукції: припустимо, що перетин 𝐾 множин	𝐴 ≔ ⋂ 𝐴>>∈[ä  є опуклою 

множиною, 𝐴½�7 – деяка опукла множина. Покажемо, що 𝐴w ≔ 𝐴 ∩ 𝐴½�7 опукла. 

При 𝐴w = ∅, твердження очевидне. Якщо 𝐴w ≠ ∅, виберемо дві довільні точки 

𝑝w, 𝑝ww ∈ 	𝐴′. Тоді відрізок 𝑝′𝑝′′tttttt ∈ 𝐴′ ⟺ 𝑝′𝑝′′tttttt ∈ 𝐴 ∧ 𝑝′𝑝′′tttttt ∈ 𝐴½�7. Оскільки 

𝐴,𝐴½�7	опуклі, то виконується 𝑝′𝑝′′tttttt ∈ 𝐴′. Звідси 𝐴w також опукла. ∎ 

Твердження 2.3. Нехай 𝑃 = {𝑝7, 𝑝9, … , 𝑝<} позначає множину 𝑁 точок на 

площині, тоді багатокутник Вороного 𝒱𝒫(𝑝>), 𝑖 ∈ 𝐼< є опуклим. 

Доведення. За означенням 2.5 багатокутник Вороного є перетином 

скінченної кількості півплощин 𝐻�𝑝>, 𝑝��, 𝑗 ∈ 𝐼<\{𝑖}. Оскільки 𝐻�𝑝>, 𝑝�� – опукла 

множина (твердження 2.1), то в силу твердження 2.2 отримуємо, що 𝒱𝒫(𝑝>) є 

також опуклою множиною.	∎ 

Твердження 2.4. Нехай 𝑃 = {𝑝7, 𝑝9, … , 𝑝<} – множина 𝑁 точок на площині. 

Тоді границя багатокутника 𝒱𝒫(𝑝>), 𝑖 ∈ 𝐼< може складатися із прямих ліній, 

променів або відрізків. 

Доведення. При 𝑁 = 2 маємо 𝒱𝒫(𝑝>) = 𝐻�𝑝>, 𝑝��, тобто границя багато-

кутника Вороного є прямою лінією. Це також виконується у випадку 𝑁 > 2, 

якщо порушуються умови припущення 2.2. 

Нехай 𝑁 = 3 та має місце припущення 2.2. Тоді 𝑃 = �𝑝>, 𝑝�, 𝑝¢� та для 

багатокутника Вороного виконується, що 𝒱𝒫(𝑝>) = 𝐻�𝑝>, 𝑝�� ∩ 𝐻(𝑝>, 𝑝¢). Отже, 

багатокутник Вороного є перетином двох півплощин, а тому його границя 

складається із променів.  

При 𝑁 ≥ 3 можливий випадок, що багатокутник Вороного 𝒱𝒫(𝑝>) є 

обмеженою множиною. Тоді границя 𝒱𝒫(𝑝>) складається з відрізків. ∎ 

 

2.1.2. Діаграма Вороного для множини відрізків на площині 

У випадку діаграми Вороного для множини відрізків на площині множина 

генераторів діаграми Вороного розширюється до множити точок та відрізків: 

𝑆 = 𝑃 ∪ 𝐿, (2.7) 

де 𝑃 – це множина точок: 
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𝑃 = �𝑝7, 𝑝9, … , 𝑝<æ�, (2.8) 

а 𝐿 позначає множину відрізків: 

𝐿 = �𝑙7, 𝑙9, … , 𝑙<è�. (2.9) 

Кількість елементів множини 𝑆 будемо позначати 𝑁 = 𝑁é + 𝑁³. Далі будемо 

вважати, що для множин 𝐿 та 𝑃 виконується наведені нижче припущення. 

Припущення 2.4. Для кожної пари відрізків �𝑙>, 𝑙�� ⊆ 𝐿 (𝑖 ≠ 𝑗), виконується 

int(𝑙>) ∩ 𝑙� = ∅ та 𝑙> ∩ int�𝑙�� = ∅, тобто відрізки множини 𝐿 не можуть 

перетинатися та дотикатися один до одного за винятком кінців. 

Припущення 2.5. Для кожної точки 𝑝 ∈ 𝑃 та для будь-якого відрізка 𝑙 ∈ 𝐿 

виконується 𝑝 ∉ 𝑙, тобто жодна точка 𝑃 не належить відрізку множини 𝐿.  

Означення 2.6. Бісектором між двома елементами 𝑠>, 𝑠� ∈ 𝑆, (𝑖 ≠ 𝑗) 

називається множина точок 

𝑏�𝑠>, 𝑠�� ≔ �𝑝 ∈ ℝ9�𝑑∗(𝑝, 𝑠>) = 𝑑∗�𝑝, 𝑠���, 𝑖 ≠ 𝑗, (2.10) 

де відстань 𝑑∗(𝑝, 𝑠) визначається так: 

𝑑∗(𝑝, 𝑠) = inf
mw∈Ù

‖𝑝 − 𝑝′‖. (2.11) 

Якщо у формулі 2.11 елемент 𝑠 – точка, тоді відстань 𝑑∗ визначається як 

евклідова відстань між двома точками. Якщо ж 𝑠 = 𝑝′𝑝′′tttttt – відрізок, тоді 𝑑∗(𝑝, 𝑠) 

визначається так: 

𝑑∗(𝑝, 𝑠) = ì
‖𝑝 − 𝑝w‖,																								if	𝑡(𝑝) ≤ 0,
‖𝑝 − 𝑝ww‖,																							if	𝑡(𝑝) ≥ 1,
M‖𝑝 − 𝑝w‖9 − 𝑡(𝑝)9, 			if	𝑡(𝑝) ∈ (0,1),

 (2.12) 

де 𝑡(𝑝) – це проекція вектора 𝑝𝑝′______⃗  на вектор 𝑝′𝑝′′________⃗ : 

𝑡(𝑝) =
(𝑝 − 𝑝′) ∙ (𝑝ww − 𝑝′)

‖𝑝ww − 𝑝′′‖
. (2.13) 

Зауваження 2.4. З формули 2.12 слідує, що проекція 𝑡(𝑝) розбиває площину 

на три області близькості: 

- 𝑅�:= {𝑝 ∈ ℝ9	|	𝑡(𝑝) ≤ 0} – точки близькості до кінця відрізка 𝑝′; 

- 𝑅7/9 ≔ {𝑝 ∈ ℝ9	|0 < 𝑡(𝑝) < 1} – точки близькості до внутрішньої області 

відрізка; 



 57 

- 𝑅7:= {𝑝 ∈ ℝ9	|	𝑡(𝑝) ≥ 1} – точки близькості до іншого кінця відрізка 𝑝′′. 

Твердження 2.5. Бісектор між точкою 𝑝∗ ∈ ℝ9 та відрізком 𝑙 = 𝑝′𝑝′′tttttt 

складається із двох променів, що з’єднані параболічною дугою. 

Доведення. З формули 2.10 слідує, що точка 𝑝 ∈ ℝ9 належить бісектору 

𝑏(𝑝, 𝑙) тоді і тільки тоді, коли ‖𝑝∗ − 𝑝‖ = inf
R∈ï
‖𝑝 − 𝑞‖ = 𝑑∗(𝑝, 𝑙). Далі розглянемо 

три такі випадки: 

1) 𝑝 ∈ 𝑅�. Тоді ‖𝑝∗ − 𝑝‖ = ‖𝑝 − 𝑝w‖ визначає серединний перпендикуляр 

між точками 𝑝∗ та 𝑝w, обмежений областю 𝑅�, тобто бісектор є променем, 

що лежить в області 𝑅�, а його початок визначається перетином прямих 

‖𝑝∗ − 𝑝‖ = ‖𝑝 − 𝑝w‖ та 𝑡(𝑝) = 0; 

2) 𝑝 ∈ 𝑅7. Тоді ‖𝑝∗ − 𝑝‖ = ‖𝑝 − 𝑝ww‖ аналогічно визначає серединний 

перпендикуляр, обмежений областю 𝑅7. Бісектор є променем, початок 

якого визначається перетином прямих ‖𝑝∗ − 𝑝‖ = ‖𝑝 − 𝑝w‖ та 𝑡(𝑝) = 1; 

3) 𝑝 ∈ 𝑅7/9. Тоді ‖𝑝∗ − 𝑝‖ = M‖𝑝 − 𝑝w‖9 − 𝑡(𝑝)9 ⟺ ‖𝑝∗ − 𝑝‖9 + 𝑡(𝑝)9 =  

= ‖𝑝 − 𝑝w‖9 визначає параболу, обмежену областю 𝑅7/9. Отже, у цьому 

випадку бісектор є параболічною дугою. ∎ 

 

 

Рис. 2.2. Приклад бісектора між точкою 𝑝 ∈ ℝ9 та відрізком 𝑙 (а); та приклад 

бісектора між двома відрізками – 𝑙m та 𝑙R (б). 
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Твердження 2.6. Бісектор між відрізками 𝑙m = 𝑝′𝑝′′tttttt та 𝑙R = 𝑞′𝑞′′tttttt може 

складатися із променів, параболічних дуг та відрізків. 

Доведення. Для випадку двох відрізків формула 2.10 набуває такого 

вигляду: 

𝑏�𝑙m, 𝑙R� ≔ �𝑝 ∈ ℝ9�𝑑∗�𝑝, 𝑙m� = 𝑑∗�𝑝, 𝑙R��, (2.14) 

де  𝑑∗�𝑝, 𝑙m� визначається згідно з формулою 2.12.  

Позначимо 𝑡m(	∙	) та 𝑡R(	∙	) проекції на відрізки 𝑙m та 𝑙R відповідно, а області 

близькості, що відповідають 𝑡m(	∙	) та 𝑡R(	∙	) як 𝑅m,> та 𝑅R,>, 𝑖 ∈ {0,1/2,1}. Оскільки 

для кожної проекції можливі три випадки, отримуємо:  

№ 𝒕𝒑(	∙	) 𝒕𝒒(	∙	) Тип кривої Умова 
1 ≤ 0 ≤ 0 промінь 𝑅m,� ∩ 𝑅R,� ≠ ∅ 

2 ≤ 0 (0,1) параболічна дуга 𝑅m,� ∩ 𝑅R,7/9 ≠ ∅ 

3 ≤ 0 ≥ 1 промінь 𝑅m,� ∩ 𝑅R,7 ≠ ∅ 

4 (0,1) ≤ 0 параболічна дуга 𝑅m,7/9 ∩ 𝑅R,� ≠ ∅ 

5 (0,1) (0,1) відрізок 𝑅m,7/9 ∩ 𝑅R,7/9 ≠ ∅ 

6 (0,1) ≥ 1 параболічна дуга 𝑅m,7/9 ∩ 𝑅R,7 ≠ ∅ 

7 ≥ 1 ≤ 0 промінь 𝑅m,7 ∩ 𝑅R,� ≠ ∅ 

8 ≥ 1 (0,1) параболічна дуга 𝑅m,7 ∩ 𝑅R,7/9 ≠ ∅ 

9 ≥ 1 ≥ 1 промінь 𝑅m,7 ∩ 𝑅R,7 ≠ ∅ 

В останній колонці таблиці наведено необхідні умови існування 

відповідного типу бісектора. Типи кривих у третій колонці таблиці виведені за 

аналогією до твердження 2.5. ∎ 

Побудуємо декомпозицію множини відрізків 𝐿 так: 

𝐿∗ = 𝐿óôõ ∪ 𝐿ö÷, (2.15) 

де 𝐿óôõ: = {int(𝑙)|𝑙 ∈ 𝐿} – множина внутрішніх частин відрізків, а 𝐿ö÷ позначає 

множину кінцевих точок відрізків: 

𝐿ö÷:= à {𝑝w, 𝑝′′}
ïPmwmwwttttttt∈³

. (2.16) 

Декомпозиція за формулою 2.15 дає змогу розширити множину генераторів 

діаграми Вороного до  
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𝑆∗: = 𝑃 ∪ 𝐿∗ = 𝑃 ∪ 𝐿óôõ ∪ 𝐿ö÷. (2.17) 

Зауваження 2.5. Відповідно до означення 2.6 необхідно розширити поняття 

бісектора для випадку, коли 𝑠>, 𝑠� ∈ 𝑆∗ є внутрішньою частиною відрізка та його 

кінцем: 𝑠� = 𝑝′, 𝑠> = int�𝑝′𝑝′′tttttt�. Отримуємо, що ‖𝑝′ − 𝑝‖9 = ‖𝑝 − 𝑝w‖9 − 𝑡(𝑝)9 ⟺ 

⟺ 𝑡(𝑝) = 0 ⟺ 𝑝𝑝w______⃗ ⊥ 𝑝′𝑝′′________⃗ . Частковим розв’язком рівняння 𝑡(𝑝) = 0 є 𝑝 = 𝑝′. 

Отже, бісектор між int�𝑝′𝑝′′tttttt� та 𝑝′ – це перпендикулярна пряма, що проходить 

через кінець 𝑝′ відрізка. 

Означення 2.7. Багатокутником Вороного 𝒱𝒫(𝑠>) для генератора 𝑠> ∈ 𝑆∗ 

називається область площини: 

𝒱𝒫(𝑠>) = Ü𝑝 ∈ ℝ9	Ý		𝑑∗(𝑝, 𝑠>) ≤ 𝑑∗�𝑝, 𝑠��		∀𝑗 ∈ 𝐼<\{𝑖}ß, (2.18) 

де відстань 𝑑∗(𝑝, 𝑠), 𝑝 ∈ ℝ9, 𝑠 ∈ 𝑆∗ визначена відповідно до формули 2.11. 

Означення 2.8. Область домінування генератора 𝑠> ∈ 𝑆∗ над генератором 

𝑠� ∈ 𝑆∗, (𝑖 ≠ 𝑗) визначається як підмножина 

𝐷𝑜𝑚�𝑠>, 𝑠�� = �𝑝 ∈ ℝ9	�		𝑑∗(𝑝, 𝑠>) ≤ 𝑑∗�𝑝, 𝑠���. (2.19) 

Аналогічно до формули 2.6 багатокутник Вороного для випадку множини 

точок та відрізків можна визначити як перетин областей домінування: 

𝒱𝒫(𝑠>) = â 𝐷𝑜𝑚�𝑠>, 𝑠��
�∈[\\{>}

. (2.20) 

Означення 2.9 (діаграма Вороного для множини точок та відрізків). 

Діаграмою Вороного для множини точок та відрізків 𝑆 із декомпозицією 𝑆∗ 

називається розбиття площини на області близькості: 

𝒱𝒟(𝑆):= 𝒱𝒟(𝑆∗) = à{𝒱𝒫(𝑠)}
Ù∈ù∗

. (2.21) 

 
2.1.3. Діаграма Вороного для множини кривих на площині 

Нехай 𝑆ú = {𝐶7(𝑡), 𝐶9(𝑡), … , 𝐶<(𝑡)}, 𝑡 ∈ [0,1] позначає множину неперерв-

них параметричних кривих на площині, що задовольняють припущення: 

Припущення 2.6. ∀𝐶>, 𝐶� ∈ 𝑆ú, (𝑖 ≠ 𝑗) ∀𝑡>, 𝑡� ∈ (0,1) : 𝐶>(𝑡>) ≠ 𝐶��𝑡��.  

Припущення 2.7. ∀𝐶> ∈ 𝑆ú	∀𝑡7, 𝑡9 ∈ [0,1] : 𝐶>(𝑡7) = 𝐶>(𝑡9) 	⟹ 𝑡7 = 𝑡9. 

Припущення 2.8 (регулярність) ∀𝐶> ∈ 𝑆ú	∀𝑡 ∈ [0,1] ∶ 	 𝐶>w(𝑡) ≠ 0; 
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Рис. 2.3. Приклади діаграми Вороного (червоні та оранжеві ребра) для 

множини кривих (а) та множини дуг кола (б). Оранжеві ребра позначають 

власні бісектори багатокутників Вороного. 
 

Поняття багатокутника Вороного, бісектора та власне діаграми Вороного 

для множини кривих визначається за аналогією до означень 2.1, 2.7; 2.4, 2.10; 2.2, 

2.9. Для коректного визначення цих понять необхідно визначити метрику – 

відстань між точкою площини та кривою множини 𝑆ú . Для кривої, що 

задовольняє припущення 2.6, 2.7, відстань між точкою 𝑝 ∈ 𝑃 та кривою 𝐶> ∈ 𝑆ú 

визначається так: 

𝑑û(𝑝, 𝐶>) = inf
ü∈[�,7]

‖𝑝 − 𝐶>(𝑡)‖. (2.22) 

Означення 2.10. Діаграмою Вороного 𝒱𝒟(𝑆ú) для множини кривих 𝑆ú  на 

площині називається таке розбиття площини на області близькості: 

𝒱𝒟(𝑆ú) = {𝒱𝒫(𝐶>)|𝐶> ∈ 𝑆ú}, (2.23) 

де 𝒱𝒫(𝐶>) позначає багатокутник Вороного кривої 𝐶> ∈ 𝑆ú: 

𝒱𝒫(𝐶>) = Ü𝑝 ∈ ℝ9	Ý		𝑑û(𝑝, 𝐶>) ≤ 𝑑û�𝑝, 𝐶��		∀𝑗 ∈ 𝐼<\{𝑖}ß. (2.24) 

Багатокутник Вороного 𝒱𝒫(𝐶>) також визначають за формулою 2.20 як 

перетин областей домінування 𝐷𝑜𝑚�𝐶>, 𝐶��, 𝑗 ∈ 𝐼<\{𝑖}, де 

𝐷𝑜𝑚�𝐶>, 𝐶�� = �𝑝 ∈ ℝ9	�		𝑑∗(𝑝, 𝐶>) ≤ 𝑑∗�𝑝, 𝐶���. (2.25) 

(а) (б)
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За аналогією до означень 2.3, 2.6 визначається поняття бісектора 𝑏�𝐶>, 𝐶�� 

між кривими 𝐶>, 𝐶� ∈ 𝑆ú , лише як метрика використовується формула 2.22. Як 

зазначено в роботі Альта [60] багатокутник Вороного також містить власні 

бісектори (self-bisectors). 

Означення 2.11. Власним бісектором параметрично заданої кривої 𝐶(𝑡), 

𝑡 ∈ [0,1] називається множина точок 

𝑏(𝐶) = {𝑝 ∈ ℝ9|∃𝑡, 𝑠 ∈ [0,1], 𝑡 ≠ 𝑠 ∶ 𝑑û(𝑝, 𝐶) = ‖𝑝 − 𝐶(𝑡)‖ =

= ‖𝑝 − 𝐶(𝑠)‖}. 
(2.26) 

Приклади діаграм Вороного для множини кривих зображено на рис. 2.3. 

 

 
 

Рис. 2.4. Приклади діаграми Вороного (червоний) для множини кіл (синій) на 

площині 
 

2.1.4. Діаграма Вороного для множини кіл 

Частковим випадком діаграми Вороного для кривих є діаграма Вороного 

для кіл, що характеризується координатними центрів кіл 𝑃ú = {𝑝7, 𝑝9, … , 𝑝<} та 

їх відповідними радіусами 𝑅ú = {𝑟7, 𝑟9, … , 𝑟<}. Припускається унікальність таких 

кіл, тобто будь-які два кола мають відмінний центр або радіус. 
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У цьому випадку відстань між точкою площини і колом із центром 𝑝> та 

радіусом 𝑟> визначається так: 

𝑑û(𝑝, 𝑝>, 𝑟>) = |‖𝑝 − 𝑝>‖ − 𝑟>|. (2.27) 

Поняття діаграми Вороного, багатокутника Вороного, бісектора, області 

домінування визначаються аналогічно до діаграми Вороного для кривих, де як 

метрика використовується формула 2.27. На рис. 2.4 показано приклад діаграми 

Вороного для множини кіл. 

 
 

2.2. Властивості діаграми Вороного 

У цьому підрозділі наведено основні властивості діаграм Вороного для 

множини точок та відрізків. 

 

2.2.1. Властивості діаграми Вороного для множини точок 

Нехай 𝑃 = {𝑝7, 𝑝9, … , 𝑝<} ⊂ ℝ9 (0 < 𝑁 < ∞) – множина точок, що 

задовольняє припущення 2.1, 2.2. 

Властивість 2.1. Багатокутники Вороного 𝒱𝒫(𝑝>) є непорожніми опуклими 

підмножинами ℝ9, а їх об’єднання повністю покриває площину, тобто 

ℝ9 = â𝒱𝒫(𝑝>)
>∈[\

. (2.28) 

Властивість 2.2. Багатокутник Вороного 𝒱𝒫(𝑝>) необмежений тоді і тільки 

тоді, коли 𝑝> належить границі опуклої оболонки 𝑃, тобто 𝑝> ∈ 𝜕𝐶𝐻(𝑃). 

Властивість 2.2  встановлює зв'язок між опуклою оболонкою та діаграмою 

Вороного для множини 𝑃. Границя опуклої оболонки будується шляхом 

з’єднання відрізками точок-генераторів, що відповідають необмеженим 

багатокутникам Вороного та мають спільне ребро. 

Властивість 2.3. Для діаграми Вороного для множини точок 𝑃 справедливі 

наступні твердження: 

(i) ребра діаграми Вороного є необмеженими прямими лініями тоді і лише 

тоді, коли всі точки 𝑃 лежать на одній прямій; 
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(ii) ребро діаграми Вороного 𝑒�𝑝>, 𝑝�� ≠ ∅ є променем тоді і тільки тоді, 

коли точки 𝑃 не лежать на одній прямій та 𝑝>, 𝑝� ∈ 𝑃 є сусідніми 

точками-генераторами, що належать границі опуклої оболонки 𝐶𝐻(𝑃); 

(iii) нехай точки 𝑝>, 𝑝� ∈ 𝑃 породжують ребро 𝑒�𝑝>, 𝑝�� ≠ ∅. Ребро 𝑒�𝑝>, 𝑝�� 

є відрізком тоді і лише тоді, коли відрізок 𝑝�𝑝ýttttt не належить границі 

опуклої оболонки 𝐶𝐻(𝑃); 

Із властивості 2.3 слідує, що ребра діаграми Вороного складаються з частин 

бісекторів, проте бісектори не завжди відповідають ребрам діаграми Вороного. 

Наступна властивість є достатньою умовою для утворення ребра діаграми 

Вороного. 

Властивість 2.4. Найближча до 𝑝> ∈ 𝑃 точка-генератор діаграми Вороного 

утворює ребро багатокутника Вороного 𝒱𝒫(𝑝>). 

Властивість 2.5.  Найближча до 𝑝> ∈ 𝑃 точка-генератор діаграми Вороного 

належить підмножині точок 𝑁(𝑝>) ⊆ 𝑃, для яких відповідні їм багатокутники 

Вороного мають спільні ребра з 𝒱𝒫(𝑝>). 

Властивість 2.6. Генератор 𝑝> ∈ 𝑃 є найближчим генератором для деякої 

точки 𝑝 ∈ ℝ9 тоді і тільки тоді, коли 𝒱𝒫(𝑝>) містить точку 𝑝. 

Нехай 𝑄 = �𝑞7, 𝑞9,… , 𝑞<ÿ� ⊂ ℝ9 позначає множину вершин діаграми 

Вороного 𝒱𝒟(𝑃) для точок 𝑃. 

Властивість 2.7. Кожній вершині 𝑞> ∈ 𝑄 діаграми Вороного 𝒱𝒟(𝑃) 

відповідає порожнє коло 𝐶> із центром у точці 𝑞>, що проходить через не менше 

ніж три точки 𝑃 та не містить всередині будь-якої іншої точки множини 𝑃. Якщо 

виконується припущення 2.2, тоді таке коло проходить лише через три точки 𝑃. 

Властивість 2.8. Коло 𝐶>, згадане у властивості 2.7, є найбільшим порожнім 

колом серед усіх порожніх кіл із центром у точці 𝑞> ∈ 𝑄. 

Діаграму Вороного можна представити як планарний граф 𝐺 = (𝑄, 𝐸) із 

множиною 𝑁! вершин 𝑄 = �𝑞7, 𝑞9, … , 𝑞<ÿ� ⊂ ℝ9 та множиною 𝑁¸ ребер 𝐸 =

�𝑒7, 𝑒9, … , 𝑒<"�. Припустимо, що перші 𝑁û ≤ 𝑁¸ ребра множини 𝐸 є 

нескінченними. Оскільки нескінченні ребра неможливо виразити у межах теорії 
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графів, вводиться додаткова уявна вершина 𝑞#, що розташована на достатній 

відстані від 𝐶𝐻(𝑃). Нескінченні ребра можна обрізати в деякій точці, а їх кінець 

з’єднати з вершиною 𝑞# (рис. 2.5). Позначимо такі ребра 𝑒7w , 𝑒9w , … , 𝑒<$
w . Тоді 

множина ребер 𝐸′ = 𝐸\�𝑒7, 𝑒9, … , 𝑒<$� ∪ �𝑒7
w , 𝑒9w , … , 𝑒<$

w � та множина вершин 𝑄w =

𝑄 ∪ {𝑞#} утворює планарний граф 𝐺w = (𝑄w, 𝐸′), який називається графом 

діаграми Вороного (або просто графом Вороного). Для такого графа має місце 

формула Ейлера 1.11: (𝑁! + 1) − 𝑁¸ + 𝑁 = 2, що може бути сформульована у 

вигляді наступної властивості. 

 

Рис. 2.5. Представлення діаграми Вороного як планарного графа 

 

Властивість 2.9. Нехай 𝑁,𝑁¸,𝑁!  позначає відповідно кількість точок-

генераторів, кількість ребер та вершин діаграми Вороного для точок 𝑃. Тоді: 

𝑁! − 𝑁¸ + 𝑁 = 1. (2.29) 

Властивість 2.10. Нехай 𝑁,𝑁¸, 𝑁! позначає відповідно кількість точок-

генераторів, кількість ребер та вершин діаграми Вороного для множини точок 𝑃. 

Припустимо, що 3 ≤ 𝑁 < ∞. Тоді 

𝑁¸ ≤ 3𝑁 − 6, (2.30) 

𝑁! ≤ 2𝑁 − 5. (2.31) 
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Властивість 2.11. Нехай 𝑁,𝑁! , 𝑁¸,𝑁û  позначають відповідно кількість 

точок-генераторів, кількість вершин, ребер та необмежених ребер діаграми 

Вороного 𝒱𝒟(𝑃), 3 ≤ 𝑁 < ∞, а також має місце припущення 2.1. Тоді 

виконуються такі співвідношення: 

𝑁! ≥
1
2
(𝑁 − 𝑁û) + 1, (2.32) 

𝑁¸ ≤ 3𝑁! −𝑁û − 3. (2.33) 

З формули 2.6 та властивості, що кожне ребро діаграми Вороного належить 

рівно двом багатокутникам Вороного, слідує, що середня кількість ребер 

діаграми Вороного не перевищує 2(3𝑁 − 6)/𝑁.  

Властивість 2.12. Середня кількість ребер багатокутника Вороного не 

перевищує шести.  

 

2.2.2. Властивості діаграми Вороного для множини відрізків 

Нехай 𝑆 позначає множину генераторів діаграми Вороного відповідно до 

формул 2.7-2.9, а 𝑆∗ позначає декомпозицію 𝑆 (формули 2.15-2.17). Тоді: 

Властивість 2.13. Багатокутник Вороного 𝒱𝒫(𝑠), 𝑠 ∈ 𝑆∗ є непорожньою 

множиною. Багатокутник Вороного 𝒱𝒫(𝑠) складається з єдиної точки, якщо 

генератор 𝑠 є кінцем щонайменше трьох відрізків. 

Властивість 2.14. Ребра багатокутника Вороного складаються із прямих 

ліній, відрізків, променів та параболічних дуг. Існує чотири типи ребер ді1аграми 

Вороного для множини відрізків. 

Тип 1. Ребро утворене двома точками 𝑝′, 𝑝′′ множини 𝑆∗. Ребро є середин-

ним перпендикуляром для точок 𝑝′, 𝑝′′ ∈ 𝑆∗; 

Тип 2. Ребро утворене кінцем 𝑝′ ∈ 𝑆∗ відрізка 𝑙 = 𝑝′𝑝′′tttttt та його внутрішньою 

стороною int(𝑙) ∈ 𝑆∗. Таке ребро відповідно до Зауваження 2.5 є прямою лінією 

(або променем), що проходить через 𝑝′ перпендикулярно до відрізка 𝑙. 

Тип 3. Ребро утворене внутрішньою стороною відрізка int(𝑙) ∈ 𝑆∗ та точкою 

𝑝 ∈ 𝑆∗, що не є кінцем 𝑙. Згідно із твердженням 2.5 таке ребро – це параболічна 

дуга – геометричне місце точок (ГМТ), рівновіддалених від прямої та точки. 
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Тип 4. Ребро утворене лише внутрішніми сторонами відрізків int(𝑙′),

int(𝑙′′) ∈ 𝑆∗. Таке ребро – це відрізок, що лежить на бісектрисі кута між 𝑙′ та 𝑙′′. 

Властивість 2.15. Багатокутник Вороного 𝒱𝒫(𝑠), 𝑠 ∈ 𝑆∗ – не обов’язково 

опукла множина. 

 

Рис. 2.6. Типи вершин невиродженої діаграми Вороного для точок: (а) – Т1, (б) 

– Т2, (в) – Т3, (г) – Т4, (ґ) – Т5, (д) – Т6. Номер біля ребра діаграми Вороного 

вказує на тип ребра відповідно до властивості 2.14 

 

Означення 2.10. Діаграма Вороного для множини відрізків називається 

невиродженою, якщо кожна вершина 𝑞 ∈ 𝑄 діаграми Вороного для відрізків має 

лише три інцидентні ребра. 

Властивість 2.16. Вершини невиродженої діаграми Вороного 𝑄 = {𝑞>} 

можуть бути віднесені до одного з наступних шести типів відповідно до типів 

трьох ребер 𝑒>7, 𝑒>9, 𝑒>i, утворених трьома генераторами діаграми Вороного. 

Тип 1. Вершина 𝑞> утворена точками-генераторами 𝑝>, 𝑝�, 𝑝¢ ∈ 𝑆∗. Ребра 𝑒>7, 

𝑒>9, 𝑒>i належать до типу 1 (рис. 2.6, а). 
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Тип 2. Вершина 𝑞> утворена точкою 𝑝> ∈ 𝑆∗, відкритим відрізком int�𝑙�� ∈

𝑆∗ та його кінцем 𝑝� ∈ 𝑆∗. Ребра 𝑒>7, 𝑒>9, 𝑒>i належать до типів 1, 2 та 3 

(рис. 2.6, б). Ребра типів 1 і 3 мають неперервну дотичну у вершині 𝑞>. 

Тип 3. Вершина 𝑞> утворена відкритим відрізком int(𝑙>) ∈ 𝑆∗ та двома 

точками 𝑝�, 𝑝¢ ∈ 𝑆∗, які не є кінцями 𝑙>. Ребра мають тип 1 і 3 (два ребра). Ребра 

типу 3 мають спільну директрису, що відповідає 𝑙> (рис. 2.6, в). 

Тип 4. Вершина 𝑞> утворена двома відкритими відрізками int(𝑙>), int�𝑙�� ∈ 𝑆∗ 

та кінцем 𝑝> ∈ 𝑆∗ відрізка 𝑙>. Ребра належать до типів 2, 3 та 4 (рис. 2.6, г). Ребра 

типів 3 та 4 мають неперервну дотичну у вершині 𝑞>. 

Тип 5. Вершина 𝑞> утворена двома відкритими відрізками int(𝑙>), int�𝑙�� ∈ 𝑆∗ 

та точкою 𝑝> ∈ 𝑆∗, що не співпадає з кінцями 𝑙> та 𝑙�. Два ребра мають тип 3, а 

одне ребро – тип 4 (рис. 2.6, ґ). 

Тип 6. Вершина 𝑞> утворена трьома відкритими відрізками int(𝑙>), int�𝑙��,

int(𝑙¢) ∈ 𝑆∗. Ребра 𝑒>7, 𝑒>9, 𝑒>i належать до типу 4. Вершина 𝑞> є центром кола, 

вписаного у трикутник, що утворений продовженням 𝑙>, 𝑙�, 𝑙¢ (рис. 2.6, д). 

Властивість 2.17. Багатокутник Вороного 𝒱𝒫(𝑠), 𝑠 ∈ 𝑆∗ необмежений тоді 

і лише тоді, коли 𝑠 належить границі опуклої оболонки множини 𝑆∗: 𝑠 ∈ 𝐶𝐻(𝑆∗).  

 

2.3. Алгоритми побудови діаграми Вороного 

У табл. 2.1 наведено основні алгоритми побудови діаграми Вороного для 

точок, відрізків, кіл та дуг. Найпоширенішими та найпростішими у реалізації є 

алгоритм «розділяй та володарюй» та алгоритм Форчуна для точок і відрізків. 

Табл. 2.1. Алгоритми побудови діаграми Вороного 

Назва алгоритму Часова оцінка 
складності Коментарі 

Алгоритми побудови діаграми Вороного для множини точок 

Перетин півплощин [25] 𝑂(𝑁9 𝑙𝑜𝑔 𝑁) - 

Інкрементний [54] 𝑂(𝑁9 𝑙𝑜𝑔 𝑁) Послідовна вставка точок 

«Розділяй та володарюй» [24] 𝑂(𝑁 𝑙𝑜𝑔 𝑁) Застосовується парадигма 
«розділяй та володарюй» 
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Алгоритм Форчуна [61] 𝑂(𝑁 𝑙𝑜𝑔 𝑁) Застосовується парадигма 
плоского замітання 

Проекція опуклої оболонки 
[54] 

𝑂(𝑁 𝑙𝑜𝑔 𝑁) Будується на основі 
тріангуляції Делоне 

Алгоритми побудови діаграми Вороного для множини відрізків 

Алгоритм Форчуна [61] 𝑂(𝑁 𝑙𝑜𝑔 𝑁) Парадигма плоского 
замітання 

Кінематичний алгоритм [62] 𝑂(𝑁 𝑙𝑜𝑔 𝑁 + 𝑡) 

На основі діаграми 
Вороного для точок, які 
послідовно замінюють на 
відрізки, t – кількість 
топологічних змін після 
вставки всіх відрізків  

Алгоритм Кіркпатріка [63] 𝑂(𝑁 𝑙𝑜𝑔 𝑁) - 

Алгоритм Лі-Драйсдейла [64] 𝑂(𝑁 𝑙𝑜𝑔9 𝑁) - 

Алгоритм Бае [65] 𝑂(𝑁 𝑙𝑜𝑔 𝑁 + 𝑘) 
Відрізки можуть 
перетинатися, k – 
кількість перетинів; 

Алгоритм Каравеласа [66] 𝑂((𝑁 +𝑀) 𝑙𝑜𝑔9 𝑁) 
Відрізки можуть 
перетинатися, M – 
кількість точок перетину 

Діаграма Вороного для відрізків та дуг кола 

Алгоритм Япа [67] 𝑂(𝑁 𝑙𝑜𝑔 𝑁) - 

Діаграма Вороного для множини кіл 

Алгоритм Шаріра [68] O(𝑁 𝑙𝑜𝑔9 𝑁) Кола можуть перетинатися 
Алгоритм плоского  
замітання [69] 𝑂(𝑁9) Кола можуть перетинатися 

 

2.3.1. Реберний список із подвійними зв’язками 

Як зазначалося у підрозділі 2.2, діаграму Вороного можна представити як 

планарний граф, ребра та вершини якого відповідають границі багатокутників 

Вороного. Для ефективної алгоритмічної реалізації діаграми Вороного необхідно 

ввести структуру даних, яка б надавала змогу швидко виконувати такі операції: 

§ обхід ребер грані, яка відповідає багатокутнику Вороного, за 

годинниковою стрілкою або проти неї; 
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§ обхід ребер діаграми Вороного навколо заданої вершини діаграми 

Вороного за годинниковою стрілкою або проти неї; 

Структурою даних, яка дозволяє ефективно реалізувати згадані вище 

операції, є реберний список із подвійними зв’язками (РСПЗ), який містить 

інформацію про вершини, ребра та грані діаграми Вороного, а також зв’язки між 

ними у вигляді вказівників на відповідні елементи структури даних [25]. Окрім 

інформації про топологію діаграми Вороного, РСПЗ може містити додаткові 

атрибути (наприклад, колір, ідентифікатор, координати, напрямок тощо). Кожне 

ребро РСПЗ містить вказівник на наступне й попереднє ребро, відповідну йому 

грань, початкову вершину, а також дуальне йому ребро. Ребра РСПЗ орієнтовані 

так, щоб відповідні їм грані завжди розташовувалися ліворуч від ребра. 

Дуальним до ребра 𝑒 з початком у вершині 𝑣 та кінцем у вершині 𝑤 є ребро, що 

має протилежну орієнтацію (початок у вершині 𝑤 та кінець у вершині 𝑣).  

 

Рис. 2.7. Приклад реберного списку із подвійними зв’язками 
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Отже, РСПЗ складається із трьох елементів структур (рис. 2.7): однієї для 

вершин, однієї для граней, однієї для ребер (півребер): 

§ структура даних для вершини діаграми Вороного містить інформацію про 

її координати, вказівник на довільне інциденте ребро діаграми Вороного; 

§ структура даних для грані діаграми Вороного містить вказівник на 

відповідний генератор багатокутника Вороного, а також вказівник на 

довільне півребро цього багатокутника; 

§ структура даних півребра містить вказівник на наступне, попереднє та 

дуальне півребро, відповідний багатокутник Вороного, а також вказівник 

на початкову вершину діаграми Вороного. 

Теорема 2.1. Представлення діаграми Вороного для множини 𝑁 об’єктів на 

площині у вигляді РСПЗ потребує 𝑂(𝑁) пам’яті. 

Доведення. Із властивості 2.9 слідує, що кількість ребер, вершин та граней 

діаграми Вороного зв’язані лінійною залежністю, а отже, пропорційні 𝑁. Граням 

та вершинам діаграми Вороного відповідають по одному запису РСПЗ, а одному 

ребру діаграми Вороного відповідають два півребра РСПЗ. Оскільки кожна 

структура РСПЗ займає фіксовану пам’ять, то загальний обсяг пам’яті буде 

пропорційний 𝑁, тобто 𝑂(𝑁). ∎ 

 

2.3.2. Алгоритм «розділяй та володарюй» 

Множина точок на площині 𝑃 = {𝑝7, 𝑝9, … , 𝑝<} ⊂ ℝ9 (0 < 𝑁 < ∞) є лінійно 

роздільною, тому для побудови діаграми Вороного можна використати принцип 

«розділяй та володарюй» [24]. Ефективність такого підходу буде залежати від 

складності побудови об’єднаного розв’язку на основі розв’язків підзадач – 

діаграми Вороного для підмножин точок. 

Узагальнений алгоритм побудови діаграми Вороного 𝒱𝒟(𝑃) для множини 

точок 𝑃 на площині складається з таких кроків. 

Крок 1. Розділити множину точок 𝑃 на дві підмножини 𝑃7 та 𝑃9  приблизно 

однакового розміру: 𝑃7 ∩ 𝑃9 = ∅, �|𝑃7| − |𝑃9|� = 1. 

Крок 2. Рекурсивно побудувати діаграми Вороного 𝒱𝒟(𝑃7) та 𝒱𝒟(𝑃9). 
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Крок 3. Виконати об’єднання 𝒱𝒟(𝑃7) та 𝒱𝒟(𝑃9) та отримати діаграму 

Вороного 𝒱𝒟(𝑃). 

Перший крок алгоритму можна виконати за лінійний час, якщо припустити, 

що точки множини 𝑃 відсортовані (наприклад, по 𝑥-координаті). Позначимо 

загальний час виконання алгоритму як 𝑇(𝑁). Тоді другий крок алгоритму займає 

2𝑇(𝑁/2) часу. Отже, якщо третій крок виконати за лінійний час, то з теореми 1.1 

слідує, що загальна складність алгоритму побудови діаграми Вороного для 

множини точок – 𝑂(𝑁 log𝑁). Для аналізу третього кроку необхідно ввести 

наступне поняття. 

Означення 2.11. Нехай задано розбиття 𝑃7, 𝑃9 множини 𝑃 = 𝑃7 ∪ 𝑃9, що 

𝑃7 ∩ 𝑃9 = ∅. Множина 𝜎(𝑃7, 𝑃9) складається з ребер діаграми Вороного, які є 

спільними для 𝒱𝒫(𝑝>) та 𝒱𝒫�𝑝�� діаграми Вороного 𝒱𝒟(𝑃), де  𝑝> ∈ 𝑃7, 𝑝� ∈ 𝑃9. 

Властивість 2.18. Множина 𝜎(𝑃7, 𝑃9) є множиною ребер деякого підграфа 

діаграми Вороного 𝒱𝒟(𝑃) і має такі властивості: 

1. 𝜎(𝑃7, 𝑃9) складається із циклів та ланцюгів, що не мають спільних ребер. 

Якщо деякий ланцюг складається з одного ребра, то це ребро є прямою 

лінією, інакше два крайні ребра ланцюга є променями; 

2. якщо множини 𝑃7, 𝑃9 лінійно роздільні, то 𝜎(𝑃7, 𝑃9) складається з єдиного 

монотонного ланцюга. 

Розглянемо випадок, коли 𝑃 лінійно розділена вертикальною прямою на під-

множини 𝑃7, 𝑃9, тобто площина 𝜋 розділена на ліву 𝜋³ та праву 𝜋È  півплощини. 

Теорема 2.2. Нехай множини 𝑃7, 𝑃9 розділені вертикальною лінією так, що 

𝑃7 розташована ліворуч від 𝑃9. Тоді діаграма Вороного 𝒱𝒟(𝑃) є об’єднанням 

𝒱𝒟(𝑃7) ∩ 𝜋³, 𝒱𝒟(𝑃9) ∩ 𝜋È  та 𝜎(𝑃7, 𝑃9). 

Теорема 2.2 встановлює залежність між 𝒱𝒟(𝑃), 𝒱𝒟(𝑃7), 𝒱𝒟(𝑃9) та дає 

змогу об’єднати діаграми Вороного 𝒱𝒟(𝑃7), 𝒱𝒟(𝑃9). Тому розширений 

алгоритм побудови діаграми Вороного буде складатися з таких кроків. 

Крок 0. Попередня обробка: відсортувати множину точок 𝑃 за 𝑥-

координатою. 
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Крок 1. За допомогою вертикальної прямої лінійно розділити множину точок 

𝑃 на підмножини 𝑃7, 𝑃9 приблизно однакового розміру: 𝑃7 ∩ 𝑃9 = ∅, 

�|𝑃7| − |𝑃9|� = 1. 

Крок 2. Рекурсивно побудувати діаграми Вороного 𝒱𝒟(𝑃7) та 𝒱𝒟(𝑃9). 

Крок 3.1. Побудувати ланцюг 𝜎(𝑃7, 𝑃9), що розділяє 𝑃7 та 𝑃9. 

Крок 3.2. Видалити всі ребра 𝒱𝒟(𝑃9), розташовані ліворуч від 𝜎(𝑃7, 𝑃9) та всі 

ребра 𝒱𝒟(𝑃7), розташовані праворуч від 𝜎(𝑃7, 𝑃9). У результаті 

отримуємо діаграму Вороного 𝒱𝒟(𝑃) для множини точок 𝑃. 

 

Рис. 2.8. Рекурсивна побудова діаграми Вороного для підмножин:  

(а) –  𝑃7 = {𝑝7, 𝑝9,… , 𝑝Ó}, (б) – 𝑃9 = {𝑝+, 𝑝7�,… , 𝑝7,}. 
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Зауваження 2.6. Крок попередньої обробки – сортування множини точок 𝑃 

– можна виконати за 𝑂(𝑁 log𝑁) операцій. Тоді крок 1 – лінійне розділення 

множини 𝑃, виконується за 𝑂(1) шляхом пошуку медіани у відсортованому 

масиві. крок 3.2 можна виконати за 𝑂(|𝑃7| + |𝑃9|) = 𝑂(𝑁). Невідомою 

лишається складність кроку 3.1 – побудова розділяючого ланцюга 𝜎(𝑃7, 𝑃9). 

 

Рис. 2.9. Побудова розділяючого ланцюга діаграми Вороного 

 

Побудова розділяючого ланцюга. Для побудови розділяючого ланцюга 

𝜎(𝑃7, 𝑃9) необхідно визначити його початковий 𝑟7 та кінцевий 𝑟9 промені. Кожен 

промінь є серединним перпендикуляром для деякого опорного відрізка опуклих 

оболонок 𝐶𝐻(𝑃7) та 𝐶𝐻(𝑃9). Оскільки множина 𝑃 – лінійно роздільна, то існує 

лише два опорних відрізки 𝑡7 та 𝑡9 до 𝐶𝐻(𝑃7) та 𝐶𝐻(𝑃9). Для вже побудованих 

опуклих оболонок 𝐶𝐻(𝑃7) та 𝐶𝐻(𝑃9) опорні відрізки можна знайти за лінійний 

час за допомогою алгоритму [25], а отже, 𝐶𝐻(𝑃) можна побудувати за 𝑂(𝑁), 

використовуючи 𝐶𝐻(𝑃7) та 𝐶𝐻(𝑃9). 
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Побудова розділяючого ланцюга 𝜎(𝑃7, 𝑃9) (алгоритм 2.1) розпочинається з 

визначення початкового променя 𝑟7. Далі виконується послідовне перебирання 

багатокутників Вороного до кінцевого променя 𝑟9 (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.10. Визначення променів 𝑟7 та 𝑟9 ланцюга 𝜎(𝑃7, 𝑃9). 𝑟7 та 𝑟9 

перпендикулярні до опорних відрізків опуклих оболонок 𝐶𝐻(𝑃7) та 𝐶𝐻(𝑃9) 
 

Нехай початковий промінь 𝑟7 відповідає опорному відрізку 𝑡7 (рис. 2.10), що 

з’єднує вершини 𝑝>n ∈ 𝑃7 та 𝑝�n ∈ 𝑃9. Для визначення кінцевої вершини променя 

𝑟7 виконується послідовне перебирання ребер багатокутників Вороного 𝒱𝒫�𝑝>n� 

та 𝒱𝒫�𝑝�n� та пошук перетинів ребер із променем 𝑟7. Якщо 𝑟7 перетинає деяке 

ребро 𝑒>n	багатокутнка 𝒱𝒫�𝑝>n� «раніше», ніж ребро 𝑒�n	багатокутинка 𝒱𝒫�𝑝�n� 

(тобто точка перетину з 𝑒>n має більшу 𝑦-координату), тоді точка перетину 𝑞7 

утворює кінцеву вершину променя 𝑟7, а також нову кінцеву вершину ребра 𝑒>n. 

Нехай ребро 𝑒>n  розділяє багатокутники Вороного 𝒱𝒫�𝑝>n� та 𝒱𝒫�𝑝>o�, де 𝑝>o ∈

𝑃7. Тоді на наступному кроці здійснюється побудова ланки розділяючого 

ланцюга 𝜎(𝑃7, 𝑃9), що є серединним перпендикуляром між точками 𝑝>o ∈ 𝑃7 та 

𝑝�n ∈ 𝑃9 з початком у точці 𝑞7. Аналогічно здійснюється пошук перетину 

променя 𝑙7 з ребрами багатокутників Вороного 𝒱𝒫�𝑝>o� та 𝒱𝒫�𝑝�n�. Знайдена 

точка перетину 𝑞9 обмежує промінь 𝑙7 до відрізка, який сполучає 𝑞7 та 𝑞9. 
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Аналогічно здійснюється перехід до наступного багатокутника Вороного. 

Процес триває поки отриманий промінь не збіжиться до 𝑟9. 

Алгоритм 2.1 (псевдокод процедури побудови розділяючого ланцюга) 

begin 

    𝑝³ ≔ 𝑝; 𝑝È ≔ 𝑞; 

    𝑒 ≔ 𝑟7; 𝑣 ≔ 𝑣7; 

    𝑒³ ≔ перше ребро границі 𝒱𝒫(𝑝³); 

    𝑒È ≔ перше ребро границі 𝒱𝒫(𝑝È); 

    repeat 

        while ((𝑞³ ≔ 𝑒 ∩ 𝑒³) = ∅) do 𝑒³ ≔ 𝑁𝑒𝑥𝑡𝐶𝑊(𝑒³); 

        while ((𝑞È ≔ 𝑒 ∩ 𝑒È) = ∅) do 𝑒È ≔ 𝑁𝑒𝑥𝑡𝐶𝐶𝑊(𝑒È); 

        if ‖𝑣 − 𝑞³‖ < ‖𝑣 − 𝑞È‖ then 

        begin 

            𝑣 ≔ 𝑞³; 

            𝑝³ ≔	точка множини 𝑃, що розташована з іншого боку ребра 𝑒³; 

            𝑒 ≔ серединний перпендикуляр до відрізка 𝑝³𝑝Ètttttt з початком у 𝑣; 

            𝑒³ ≔ ребро РСПЗ, протилежне до 𝑒³ (є ребром 𝒱𝒫(𝑝³)); 

        else 

            𝑣 ≔ 𝑞È; 

            𝑝È ≔	точка множини 𝑃, що розташована з іншого боку ребра 𝑒È; 

            𝑒 ≔	серединний перпендикуляр до відрізка 𝑝³𝑝Ètttttt з початком у 𝑣; 

            𝑒È ≔ ребро РСПЗ, протилежне до 𝑒È (є ребром 𝒱𝒫(𝑝È)); 

        end; 

    until (𝑝³𝑝Ètttttt = 𝑡7); 

end; 

Слід зауважити, що обхід ребер багатокутників Вороного виконується за 

годинниковою стрілкою для 𝒱𝒟(𝑃7) та проти годинникової стрілки для 𝒱𝒟(𝑃9). 

Це надає змогу уникнути надлишкового обходу багатокутників Вороного. 
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Нехай 𝑡7 = 𝑝𝑞ttt – початковий опорний відрізок, точки 𝑝³ ∈ 𝑃7 та 𝑝È ∈ 𝑃9 

позначають поточну пару точок множини 𝑃. 𝑁𝑒𝑥𝑡𝐶𝑊(𝑒), 𝑁𝑒𝑥𝑡𝐶𝐶𝑊(𝑒) 

повертають наступне ребро багатокутника Вороного за ребром 𝑒 у напрямку за 

годинниковою стрілкою та проти неї відповідно. Ребра 𝑒³, 𝑒È позначають поточні 

ребра, що належать 𝒱𝒟(𝑃7) та 𝒱𝒟(𝑃9) відповідно, а 𝑒 та 𝑣 позначають поточне 

ребро ланцюга 𝜎(𝑃7, 𝑃9) та його початкову точку. Ребро 𝑒 спочатку 

ініціалізується променем 𝑟7, а його початковою точкою 𝑣 береться довільна точка 

𝑣7 на 𝑟7 з достатньо великою координатою.  

Теорема 2.3. Діаграму Вороного 𝒱𝒟(𝑃) для множини 𝑃, що складається з 

𝑁 точок на площині, можна побудувати за час 𝑂(𝑁 log𝑁). 

Доведення [25]. Час, необхідний для виконання рекурсивної процедури 

об’єднання діаграми Вороного, визначається наступним співвідношенням: 

𝑇(𝑁) = 2𝑇(𝑁/2) + 𝑂(𝑁) = 𝑂(𝑁 log𝑁). ∎ 

 

2.3.3. Алгоритм Форчуна для множини точок 

В основі цього алгоритму лежить метод замітаючої прямої (наприклад, 

горизонтальної прямої, що рухається згори донизу), який було вперше 

застосовано для побудови діаграми Вороного С. Форчуном [61]. Під час руху 

замітаючої прямої виконується підтримка та оновлення структури даних, що 

відповідає поставленій задачі. Інформація у структурі даних не змінюється за 

винятком випадків, коли пряма проходить через особливі точки – точки подій. 

Розглянемо застосування цього методу для побудови діаграми Вороного 

𝒱𝒟(𝑃) для множини точок 𝑃 = {𝑝7, 𝑝9, … , 𝑝<} ⊂ ℝ9 (0 < 𝑁 < ∞). Згідно з 

парадигмою плоского замітання необхідно підтримувати перетин діаграми 

Вороного 𝒱𝒟(𝑃) із замітаючою прямою ℓ. Це викликає труднощі, оскільки 

частина діаграми Вороного, що лежить над ℓ, залежить від частини діаграми 

Вороного під ℓ. Тому при проходженні ℓ можна підтримувати лише частину 

діаграми Вороного над ℓ, на яку не впливають точки під ℓ.  

Позначимо півплощину, що розміщена над ℓ як 𝜋�. Оскільки ГМТ точок, 

ближчих до 𝑝> ∈ 𝜋�, ніж до прямої ℓ, обмежене параболою з директрисою ℓ та 
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фокусом 𝑝>, маємо, що ГМТ точок, ближчих до підмножини 𝑃 ∩ 𝜋�, ніж до ℓ, 

обмежено послідовністю параболічних дуг. Така послідовність називається 

береговою лінією. Отже, частина діаграми Вороного, що розташована над 

береговою лінією, є незмінною, а побудова діаграми Вороного методом 

замітаючої прямої зводиться до підтримки структури даних берегової лінії. 

Твердження 2.7. Берегова лінія є x-монотонною, тобто будь-яка вертикаль-

на пряма перетинає її лише в одній точці. 

Отже, берегова лінія складається із множини параболічних дуг, що 

упорядковані по 𝑥-координаті та з’єднанні точками розриву. Останні окреслю-

ють ребра діаграми Вороного. При русі ℓ берегова лінія динамічно змінюється: 

можуть виникати нові параболічні дуги, а наявні скорочуватися та зникати. 

 Розглянемо події, коли на береговій лінії з’являється нова параболічна дуга 

– події місця (рис. 2.11). Це відбувається, якщо замітаюча пряма ℓ проходить 

через точку 𝑝> ∈ 𝑃. На береговій лінії виникає нова параболічна дуга з фокусом 

у 𝑝> та директрисою ℓ. На початку така дуга – це вироджена вертикальна лінія, 

що сполучає точку 𝑝> з береговою лінією. При русі ℓ вниз дуга розширюється. 

Слід зауважити, що парабола, розміщена одразу під 𝑝>, після вставки точки 𝑝> 

розбивається на дві частини – додаються дві нові точки розриву, що спочатку 

співпадають, а потім починають віддалятися одна від одної. При цьому вони 

утворюють нове ребро діаграми Вороного, що не з’єднане з рештою діаграми 

Вороного. Це ребро приєднується до вже наявної діаграми під час події кола. У 

наступному твердженні наводяться умови виникнення нової параболічної дуги. 

 
Рис. 2.11. Приклад події місця, коли нова параболічна дуга додається до наявної 

берегової лінії 
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Твердження 2.8. Нова параболічна дуга на береговій лінії може з’явитися 

лише під час події місця. 

Твердження 2.9. Берегова лінія може містити щонайбільше 2𝑁 − 1 

параболічних дуг. 

Доведення. Дане твердження випливає із твердження 2.7 та факту, що при 

вставці точки-генератора відбувається додавання однієї нової дуги та розбиття 

щонайбільше однієї наявної дуги на дві частини. ∎ 

 
Рис. 2.12. Приклад події кола, коли наявна параболічна дуга стискається до 

точки та зникає з берегової лінії 
 

Розглянемо тип події, коли з берегової лінії зникає наявна параболічна дуга 

(рис. 2.12). Це відбувається, якщо дуга 𝛼′ стискається до однієї точки 𝑞. При 

цьому суміжні з нею дуги 𝛼 та 𝛼′′ стають сусідніми дугами, що з’єднані новою 

точкою розриву 𝑞. У такому випадку 𝑞 рівновіддалена від ℓ та точок-генераторів 

𝑝>, 𝑝�, 𝑝¢ , що відповідають дугам 𝛼, 𝛼′, 𝛼′′. Отже, точка 𝑞 є центром порожнього 

кола, що проходить через 𝑝>, 𝑝�, 𝑝¢  та дотикається до ℓ у нижній точці. Таким 

чином,  𝑞 - це нова вершиною діаграми Вороного, що з’єднує ребра утворені 

дугами 𝛼 та 𝛼′′. Описану вище подію називають подією кола. 

Твердження 2.10. Параболічна дуга може зникнути з берегової лінії лише 

під час події кола. 

Для ефективної реалізації стратегії замітаючої прямої необхідно 

представити структури даних, які дають змогу швидко підтримувати вже 

побудовану частину діаграми Вороного, берегову лінію та послідовність подій. 
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1. Побудована частини діаграми Вороного зберігається в РСПЗ 𝒢; 

2. Для збереження послідовності подій використовується черга з пріоритетом 

𝒬, де пріоритетом є y-координата події. Черга містить відомі події, що не 

були обробленими. Для події місця зберігаються координати точки-генера-

тора. Для події кола зберігається найнижча точка відповідного кола. Під час 

проходження замітаючої прямої черга оновлюється згенерованими подіями. 

3. Берегова лінія представляється у вигляді збалансованого двійкового дерева 

пошуку 𝒯. Листові вузли дерева відповідають дугам берегової лінії, що 

впорядковані лінійно по 𝑥-координаті. Найлівіший лист 𝒯 представляє 

найлівішу дугу берегової лінії, другий зліва лист представляє другу зліва 

дугу і т. д. Кожен лист представляє точку-генератор і відповідну йому дугу. 

Внутрішні вузли дерева представляють точки розриву між дугами. Точка 

розриву зберігається як упорядкована пара �𝑝>, 𝑝��, де 𝑝> – точка-генератор, 

що відповідає параболі ліворуч від точки розриву, а 𝑝� – точка-генератор, 

що є фокусом параболічної дуги праворуч від точки розриву. Таке 

представлення дає змогу знайти дугу берегової лінії, що розташована над 

заданою точкою за час 𝑂(log𝑁). Кожен лист бінарного дерева 𝒯 містить 

вказівник на подію кола в черзі, під час якої відповідна дуга зникає з 

берегової лінії (такий вказівний може бути 𝑁𝑢𝑙𝑙, якщо дуга не зникає). 

Також кожний внутрішній вузол дерева 𝒯 містить вказівник на відповідне 

йому півребро РСПЗ. 

Усі події місця відомі заздалегідь, тому їх можна додати в чергу 𝒬 на 

початку роботи алгоритму. Обчислювати необхідно лише події кола. Зауважимо, 

що не всі трійки дуг визначають подію кола, а лише ті, середня дуга яких 

стискається. Також деякі події кола можуть бути хибними, наприклад, якщо 

трійка дуг із відповідною подією кола може зникнути при вставці нової дуги. 

Нехай при вставці дуги 𝛼′ відбувається розбиття дуги 𝛼, що розміщена над 

𝛼′, на дві частини. Тоді необхідно перевірити подію кола для трьох нових трійок 

дуг (де 𝛼′ розташована ліворуч, посередині та праворуч). При цьому подія кола, 
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якщо така існує, пов’язана зі старою трійкою, де 𝛼 розміщена посередині, 

позначається як хибна та видаляється з черги.  

Твердження 2.11. Кожна вершина діаграми Вороного утворюється лише 

під час події кола. 
 

Алгоритм 2.2 (псевдокод алгоритму Форчуна) 

begin 

    Ініціалізувати чергу 𝒬 всіма подіями місця (точками множини 𝑃); 

    Ініціалізувати порожній РСПЗ 𝒢 та порожнє бінарне дерево 𝒯; 

    while |𝒬| > 0 do 

    begin 

        Видалити з 𝒬 подію 𝑒 з найбільшим значенням координати 𝑦; 

        if 𝑒 є подією місця, що відповідає точці 𝑝> ∈ 𝑃 then 

            HandleSiteEvent(𝑝>);  // Обробити подію місця  

        else 

            𝛾 ≔	лист дерева 𝒯, що представляє дугу, яка буде видаленою; 

            HandleCircleEvent(𝛾); // Обробити подію кола 

        end; 

    end; 

    Обробити нескінченні ребра діаграми Вороного; 

    Обійти ребра РСПЗ 𝒢 та додати вказівники на та з відповідних  

        багатокутників Вороного; 

end; 
 

У псевдокоді вище використовуються дві функції HandleSiteEvent та 

HandleCircleEvent, які виконують обробку подій місця та кола відповідно. 
 
 

Алгоритм 2.3 (функція HandleSiteEvent для точки 𝑝>) 

1. Якщо дерево 𝒯 порожнє, то потрібно вставити лист 𝑝> та завершити 

виконання процедури. Інакше перейти до наступного кроку. 
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2. Знайти в 𝒯 дугу 𝛼, що розташована вертикально над точкою 𝑝>. Якщо  𝛼 

має непорожній вказівник на подію кола, тоді ініціалізувати цей вказівник 

як 𝑁𝑢𝑙𝑙, а відповідну подію кола видалити з 𝒬. 

3. Змінити лист дерева	𝒯, що відповідає 𝛼, піддеревом із трьома листами, у 

якому середній лист зберігає точку 𝑝>, а два інших листи зберігають  точку  

𝑝� (яка відповідає дузі 𝛼). Внутрішні вузли піддерева  складають пари 

�𝑝�, 𝑝>� та �𝑝>, 𝑝��, які представляють дві точки розриву. Виконати 

перебалансування дерева 𝒯. 

4. Додати до структури РСПЗ нову пару півребер, що відповідають двом 

новим точкам розриву та розмежовують 𝒱𝒫(𝑝>) та 𝒱𝒫�𝑝��. 

5. Перевірити трійку послідовних дуг, де нова дуга (яка відповідає 𝑝>) є 

правою, середньою чи лівою дугою, на утворення нових подій кола. Якщо 

точки розриву, що утворюють трійку, сходяться до одної – додати нову 

подію кола в чергу 𝒬. 
 

 

 

 

Алгоритм 2.4 (функція HandleCircleEvent для 𝛾) 

1. Видалити з дерева 𝒯 лист 𝛾, що відповідає виродженій дузі 𝛼. Оновити 

внутрішні вузли дерева, які відповідають точкам розриву. Перебалансувати 

𝒯. Видалити з 𝒬 всі події кола, що мають відношення до 𝛼 (де дуга 𝛼 є 

правою, середньою або лівою у трійці дуг). 

2. Додати центр кола події кола до РСПЗ як нову вершину діаграми Вороного. 

Додати два нових півребра, що відповідають новій точці розриву, та 

ініціалізувати відповідно вказівники між ребрами РСПЗ. 

3. Перевірити на утворення нових подій кола трійки дуг, що містять у собі 

праву або ліву дугу-сусіда для 𝛼. Додати нові події кола, якщо такі 

з’являються, у чергу 𝒬. 
 

Теорема 2.4. Діаграма Вороного 𝒱𝒟(𝑃) для множини точок 𝑃, що 

складається з 𝑁 точок на площині, може бути побудована методом плоского 

замітання за час 𝑂(𝑁 log𝑁) із використанням 𝑂(𝑁) пам’яті. 
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2.3.4. Алгоритм Форчуна для множини відрізків на площині 

Метод замітаючої прямої може бути адаптований до побудови діаграми 

Вороного для множини відрізків 𝑆 = {𝑠7, 𝑠9, … , 𝑠<} (0 < 𝑁 < ∞) на площині [61]. 

Будемо вважати далі, що мають місце припущення 2.4-2.5. 

Складність побудови діаграми Вороного для множини відрізків пов’язана з 

побудовою бісектора між двома відрізками. Як зазначено в підрозділі 2.1.2, такий 

бісектор може складатися з відрізків, прямих ліній та параболічних дуг. 

Аналогічно до алгоритму Форчуна для точок, необхідно підтримувати 

берегову лінію, точки розриву якої породжують ребра діаграми Вороного. Як 

було зазначено в підрозділі 2.3.3, берегова лінія є ГМТ точок, рівновіддалених 

від підмножини всіх найближчих елементів 𝑆 до замітаючої прямої ℓ. У 

тривіальному випадку берегова лінія складається з параболічних дуг. Проте в 

діаграмі Вороного для множини відрізків берегова лінія може складатися з 

відрізків (ГМТ точок, рівновіддалених від внутрішньої частини 𝑠 ∈ 𝑆 та ℓ). 

 

Рис. 2.13. Приклад берегової лінії в алгоритмі Форчуна для відрізків, 

класифікація точок розриву 
 

Точки розриву, що з’єднують відрізки та параболічні дуги берегової лінії, 

можуть належати до декількох типів. 

Тип 1. Якщо точка 𝑝 є найближчою до кінців двох відрізків, рівновіддалена 

від них та замітаючої прямої ℓ, тоді точка 𝑝 утворює прямолінійне 

ребро діаграми Вороного (випадок алгоритму для точок). 
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Тип 2. Якщо точка 𝑝 є найближчою до двох внутрішніх частин відрізків, 

рівновіддалена від них та замітаючої прямої ℓ, тоді точка розриву 𝑝 

утворює прямолінійне ребро діаграми Вороного. 

Тип 3. Якщо точка 𝑝 є найближчою до кінцевої точки одного відрізка та до 

внутрішньої частини іншого відрізка, рівновіддалена від них і 

замітаючої прямої ℓ, тоді точка розриву 𝑝 утворює параболічне ребро. 

Тип 4. Якщо точка 𝑝 є найближчою до кінцевої точки 𝑝> відрізка 𝑠> та 

виконується умова, що 𝑝�𝑝tttt ⊥ 𝑠> та відстань між 𝑝 та 𝑝> рівна відстані 

між 𝑝 та ℓ, тоді точка розриву 𝑝 утворює прямолінійне ребро. 

Тип 5. Якщо внутрішня частина відрізка 𝑠> перетинає замітаючу пряму ℓ, тоді 

точка перетину є точкою розриву, що породжує прямолінійне ребро 

діаграми Вороного. 

Аналогічно до алгоритму Форчуна для точок, у випадку множини відрізків 

можуть також виникати події місця та події кола. Події місця з’являються, якщо 

замітаюча пряма проходить через кінець відрізка. При цьому події місця для 

верхнього та нижнього кінців відрізка мають бути опрацьованими по-різному. 

При проходженні через верхній кінець дуга над кінцевою точкою розбивається 

на дві, а в точці розбиття вставляються чотири нові дуги. Точки розриву між 

чотирма новими дугами належать до типів 4 та 5. При проходженні через нижній 

кінець відрізка точка розриву, утворена перетином внутрішньої частини відрізка 

ℓ, замінюється на дві точки розриву типу 4, які сполучаються параболічною 

дугою (з фокусом у нижньому кінці та директрисою ℓ). 

Аналогічно існує декілька типів подій кола, під час яких відбувається 

видалення дуги з берегової лінії та вставка нової вершини діаграми Вороного. 

Події кола виникають, коли ℓ проходить через нижню точку порожнього кола, 

що визначається трійкою елементів множини 𝑆 ∩ ℓ�. Центр порожнього кола 

відповідає новоутвореній вершині діаграми Вороного та визначається як точка, 

де сходяться дві точки розриву берегової лінії. Залежно від типів цих точок 

розриву можливі декілька випадків. Якщо точки розриву належать до перших 

трьох типів, тоді вершина діаграми Вороного породжена трьома різними 



 84 

елементами 𝑆. Якщо ж одна з точок розриву належить до четвертого типу, тоді 

вершина діаграми Вороного породжена лише двома елементами 𝑆.  

Діаграма Вороного для множини відрізків може бути представленою за 

допомогою РСПЗ. Кількість подій, що потребують обробки, пропорційна 𝑁, а 

обробка кожної події потребує 𝑂(log𝑁) часу. Тому має місце наступна теорема. 

Теорема 2.5. Діаграма Вороного для множини 𝑁 відрізків на площині може 

бути побудована за допомогою методу замітаючої прямої за час 𝑂(𝑁 log𝑁) із 

використанням 𝑂(𝑁) пам’яті.   

 

2.4. Аналіз споріднених задач 

Нехай задано 𝑈 = {𝑒7, 𝑒9, … , 𝑒<} ⊂ ℝ9	(1 < 𝑁 < ∞) – скінченну множину 

простих об’єктів (точок або відрізків), для якої мають місце припущення 2.1-2.7. 

Означення 2.12. Пара �𝑒>, 𝑒�� ⊆ 𝑃, (𝑖 ≠ 𝑗) називається найближчою, якщо 

відстань між 𝑒> та 𝑒� є найменшою серед відстаней між усіма можливими парами 

точок множини 𝑃. 

Зауваження 2.7. Для випадку відрізків 𝑠>, 𝑠� відстань визначається як 

довжина найкоротшого відрізка, що сполучає точки на 𝑠>, 𝑠�. 

Задача 2.1 (Пошук найближчої пари). Для заданої множини 𝑈 знайти пару 

елементів 𝑒>, 𝑒� ∈ 𝑈, відстань між якими найменша.  

Тривіальний розв’язує цю задачу за час 𝑂(𝑁9) шляхом перебору усіх пар 

елементів множини. Ефективніший алгоритм [17] для множини точок на 

площині має часову складність 𝑂(𝑁 log𝑁). Цю задачу можна також розв’язати, 

використовуючи діаграму Вороного (оскільки вона зводиться до пошуку всіх 

найближчих сусідів). У такому випадку найближча пара визначається за лінійний 

прохід по множині всіх найближчих сусідів для множини 𝑃.  

Твердження 2.12. Задача пошуку найближчої пари 𝑂(𝑁)-звідна до 

побудови діаграми Вороного для множини точок із використанням 𝑂(𝑁) пам’яті. 

Доведення. Випливає безпосередньо з міркувань вище. ∎ 
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Задача 2.2 (Пошук усіх найближчих сусідів). Для кожної точки 𝑝> ∈ 𝑃 

знайти найближчу сусідню точку 𝑝� ∈ 𝑃, (𝑖 ≠ 𝑗). 

Твердження 2.13. Задача пошуку всіх найближчих сусідів зводиться за 

𝑂(𝑁) часу до побудови діаграми Вороного, тому її можна розв’язати за 

𝑂(𝑁 log𝑁) часу. 

Доведення. Кожен найближчий сусід елемента 𝑒> ∈ 𝑈 визначає ребро 

багатокутника Вороного 𝒱𝒫(𝑒>), тому, щоб знайти найближчого сусіда для 

елемента 𝑒>, необхідно виконати один прохід по всіх ребрах багатокутника 𝑒>. 

Оскільки ребро діаграми Вороного належить двом багатокутникам Вороного, 

жодне ребро не буде розглядатися більше двох разів. Отже, за допомогою 

діаграми Вороного можна розв’язати задачу знаходження всіх найближчих 

сусідів за лінійний час. ∎ 

Задача 2.3 (Пошук найближчого елемента). Для деякої точки 𝑝 ∈ ℝ9 (яка не 

обов’язково належить 𝑈) знайти найближчий сусідній елемент множини 𝑈. 

Елемент 𝑒> ∈ 𝑈 є найближчим елементом до деякої точки 𝑝 тоді і лише тоді, 

коли 𝑝 належить багатокутнику Вороного 𝒱𝒫(𝑒>). Отже, задача зводиться до 

побудови діаграми Вороного та локалізації точки. Останню можна розв’язати, 

наприклад, за допомогою деталізації тріангуляції [25] за 𝑂(log𝑁) часу, 𝑂(𝑁) 

пам’яті та  𝑂(𝑁 log𝑁) часу на попередню обробку. Іншим алгоритмом 

локалізації зі складністю одного запиту 𝑂(log𝑁) є метод трапецій, що потребує 

𝑂(𝑁 log𝑁) пам’яті та стільки ж часу на попередню обробку. 

Твердження 2.14. Задачу пошуку найближчого елемента можна розв’язати 

за час 𝑂(log𝑁) за допомогою діаграми Вороного з використанням 𝑂(𝑁) пам’яті 

та 𝑂(𝑁 log𝑁) часу на попередню обробку. 

Доведення. Випливає безпосередньо з міркувань вище. ∎ 

Задача 2.4 (Пошук найближчих сусідів із фіксованим порогом). Для 

заданого порогового значення 𝛿 > 0 знайти всі пари елементів �𝑒>, 𝑒��, (𝑖 ≠ 𝑗), 

𝑒>, 𝑒� ∈ 𝑈, для яких виконується 𝑑�𝑒>, 𝑒�� < 𝛿. 
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Твердження 2.15. Задача пошуку найближчих сусідів із фіксованим 

порогом зводиться до побудови діаграми Вороного за час 𝑂(𝑁). 

Доведення. Ця задача є частковим випадком задачі пошуку всіх 

найближчих сусідів, що відповідно до твердження 2.13 зводиться до побудови 

діаграми Вороного за 𝑂(𝑁). Відмінністю є лише те, що в цьому випадку пара 

елементів додається до результату лише тоді, коли мінімальна відстань між 

елементами не перевищує заданого порогового значення 𝛿 > 0.  Отже, цю задачу 

можна розв’язати за 𝑂(𝑁), використовуючи діаграму Вороного. ∎ 

Задача 2.5 (Найбільше порожнє коло). Знайти найбільше порожнє коло, 

центр якого належить 𝐶𝐻(𝑈). 

Твердження 2.16. Задача пошуку найбільшого порожнього кола, центр 

якого належить 𝐶𝐻(𝑈), зводиться до побудови діаграми Вороного за час 𝑂(𝑁). 

Доведення. Нехай 𝑄′ позначає множину вершин діаграми Вороного 𝒱𝒟(𝑈), 

що лежать всередині або на границі опуклої оболонки 𝐶𝐻(𝑈). Тоді розв’язком 

цієї задачі є коло найбільшого радіусу із центром у вершині підмножини 𝑄′ 

(випливає із властивостей 2.7-2.8). Отже, найбільше порожнє коло можна 

визначити за лінійний прохід по множині вершин діаграми Вороного, тому 

задача зводиться до побудови діаграми Вороного за час 𝑂(𝑁).	∎ 

Задача 2.6 (побудова опуклої оболонки). Для заданої множини точок 

побудувати (знайти границю) 𝐶𝐻(𝑃). 

Твердження 2.17. Опуклу оболонку 𝐶𝐻(𝑈) множини 𝑈 можна побудувати 

за час 𝑂(𝑁) із використанням діаграми Вороного. 

Доведення. На першому кроці необхідно знайти ребро 𝑟7 діаграми 

Вороного, що є променем. Це можна виконати за 𝑂(𝑁) операцій. Нехай 𝑟7 

розмежовує елементи 𝑒> та 𝑒� діаграми Вороного. Тоді точки 𝑒> та 𝑒� утворюють 

границю опуклої оболонки.  

Залишається визначити решту елементів опуклої оболонки. Нехай 𝑒� лежить 

ліворуч від 𝑟7, тоді ребро 𝑟7 є початковим ребром багатокутника Вороного 

𝒱𝒫�𝑒��. Починаючи з 𝑟7 здійснюємо обхід ребер багатокутника 𝒱𝒫�𝑒�� до появи 
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ребра 𝑟9, яке є променем, що розмежовує елементи 𝑒� та 𝑒¢. Отже, 𝑒¢ також 

належить опуклій оболонці множини 𝑈. Переходимо до двоїстого півребра до 𝑟9 

і повторюємо обхід знову. Процедура виконується, поки не дійдемо до 

початкового ребра 𝑟7. Оскільки прохід по ребрах діаграми Вороного займає 𝑂(𝑁) 

операцій, отримуємо, що задачу пошуку опуклої оболонки можна розв’язати за 

час 𝑂(𝑁) за допомогою діаграми Вороного. ∎ 

Задача 2.7 (тріангуляція Делоне). Для заданої множини простих елементів 

𝑈 побудувати тріангуляцію Делоне. 

Означення 2.13. Якщо для кожного трикутника тріангуляції виконується 

умова, що описане навколо цього трикутника коло не містить жодної іншої 

вершини тріангуляції, тоді така тріангуляція називається тріангуляцією Делоне. 

Оскільки кожна вершина 𝑞 ∈ 𝑄 діаграми Вороного є центром найбільшого 

порожнього кола, що проходить через елементи 𝑒>, 𝑒�, 𝑒¢ ∈ 𝑈, то попарне 

з’єднання 𝑒>, 𝑒�, 𝑒¢ за допомогою відрізків дає змогу отримати один із 

трикутників тріангуляції Делоне. Отже, тріангуляцію Делоне можна отримати за 

допомогою діаграми Вороного. 

Тріангуляцію Делоне називають двоїстою тріангуляцією до діаграми 

Вороного, оскільки вона може бути отриманою шляхом з’єднання сусідніх 

елементів 𝑒>, 𝑒� ∈ 𝑈 (якщо 𝒱𝒫(𝑒>) ∩ 𝒱𝒫�𝑒�� ≠ ∅). 

Твердження 2.18. Граф, двоїстий до діаграми Вороного, утворює 

тріангуляцію Делоне. 

Доведення. Випливає з міркувань вище. Детальне повне доведення 

наведено у монографії Препарати та Шеймоса [25] (теорема 5.11). ∎ 

У випадку якщо 𝑈 складається з відрізків, поняття тріангуляції 

узагальнюється шляхом з’єднання середин відрізків.  

Задача 2.8 (Мінімальне остовне дерево, ЕМКД). Для заданої множини 

елементів 𝑈, де 𝑑�𝑒>, 𝑒�� – відстань між елементами 𝑒>, 𝑒� ∈ 𝑈, побудувати 

мінімальне основне дерево. 
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Означення 2.14. Мінімальним остовним деревом із вершинами 𝑈 та 

ребрами �𝑒>, 𝑒�� ∈ 𝑈 × 𝑈, де 𝑤>� ≔ 𝑑�𝑒>, 𝑒�� позначає вагу ребра, називається таке 

дерево, що стягує всі вершини 𝑈 та має найменшу суму ваг усіх ребер. 

Твердження 2.19. Мінімальне основне дерево можна побудувати за 

допомогою діаграми Вороного за час 𝑂(𝑁) з використанням 𝑂(𝑁) пам’яті.  

Доведення. ЕМКД можна побудувати за допомогою алгоритму Крускала 

(за 𝑂(|𝐸| log|𝐸|)) або Прима (за 𝑂(|𝐸| + |𝑈| log|𝑈|)) [70], де |𝐸| – число ребер 

графа, |𝑈| = 𝑁 – число вершин. У найгіршому випадку необхідно побудувати 

повний граф із вершинами 𝑈, що призведе до складності 𝑂(𝑁9 log𝑁) або 𝑂(𝑁9). 

Діаграма Вороного містить інформацію про близькість на множині елементів 𝑈, 

тому мінімальне основне дерево можна шукати як підграф тріангуляції Делоне. 

У такому випадку складність алгоритму складатиме 𝑂(𝑁 log𝑁). У монографії 

Препарати та Шеймоса [25] запропоновано 𝑂(𝑁)-алгоритм побудови ЕМКД за 

допомогою діаграми Вороного та тріангуляції Делоне. ∎ 

Схема на рис. 2.14 узагальнює клас задач, що зводяться до побудови 

діаграми Вороного. 

 

Рис. 2.14. Редукція класу задач обчислювальної геометрії до діаграми 

Вороного: T – часова оцінка складності, S – оцінка складності за пам’яттю, 

Q – оцінка складності одного запиту, PP – оцінка складності перед обробки. 

Діаграма Вороного
для множини простих 
елементів ! на площині

(точки та відрізки)

": $ % log%
S: $ %

Тріангуляція Делоне
(Задача 2.7) 

Найбільше порожнє коло
(Задача 2.5) 

Опукла оболонка
(Задача 2.6) 

Найближча пара
(Задача 2.1)

Найближчий елемент
(Задача 2.3)

Усі найближчі сусіди
(Задача 2.2)

Усі найближчі сусіди,  
фіксований поріг (Задача 2.4)

Мінімальне остовне дерево 
(Задача 2.8) 

": $ %
S: $ 1

": $ %
S: $ %

": $ %
S: $ %

": $ %
S: $ %

": $ %
S: $ %

": $ %
S: $ 1

": $ %
S: $ %

": $ log% - Q, $ % log% - PP;
S: $ %
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Висновки до розділу 2 

1. Отже, у другому розділі було визначено поняття діаграми Вороного для 

множини точок, відрізків, кіл та параметрично заданих кривих на площині. Було 

наведено основні властивості діаграм Вороного, проаналізовано типи бісекторів 

між довільними генераторами діаграми Вороного. 

2. Діаграма Вороного для множини генераторів 𝑆 являє собою розбиття 

площини на області близькості – багатокутники Вороного 𝒱𝒫(𝑠), 𝑠 ∈ 𝑆. Точка 

𝑝 ∈ ℝ9 належить 𝒱𝒫(𝑠) тоді і лише тоді, коли 𝑑(𝑝, 𝑠) ≤ 𝑑(𝑝, 𝑙), 𝑙 ∈ 𝑆\{𝑠}. Якщо 

ж виконується умова 𝑑(𝑝, 𝑠) = 𝑑(𝑝, 𝑙), тоді 𝑝 належить ребру діаграми Вороного, 

що розділяє 𝒱𝒫(𝑠) та 𝒱𝒫(𝑙). Багатокутник Вороного 𝒱𝒫(𝑠) може бути 

необмеженим, якщо 𝑠 належить границі опуклої оболонки 𝑆, тобто 𝑠 ∈ 𝜕𝐶𝐻(𝑆). 

3. Діаграму Вороного для множини 𝑁 простих об’єктів на площині можна 

представити як планарний граф. Деякі ребра такого графа можуть бути 

нескінченними. Структурою даних, що дає змогу ефективно зберігати діаграму 

Вороного для множини простих об’єктів (точок, відрізків, дуг кола), є реберний 

список із подвійними зв’язками (РСПЗ), що потребує 𝑂(𝑁) пам’яті.  

4. Оптимальні алгоритми побудови діаграми Вороного для множини точок, 

відрізків та дуг кола мають часову оцінку складності 𝑂(𝑁 log𝑁): 

§ для множини точок: алгоритм «розділяй та володарюй», алгоритм 

Форчуна, метод проекції опуклої оболонки; 

§ для множини відрізків: алгоритм Форчуна, кінематичний алгоритм, 

алгоритм Кіркпатріка, алгоритм Бае; 

§ для множини відрізків та дуг кола: алгоритм Япа. 

5. Діаграма Вороного дає змогу розв’язувати широке коло споріднених 

задач обчислювальної геометрії. У табл. 2.2 узагальнено класи таких задач, 

наведено порівняльний аналіз їх оцінок складності за часом та пам’яттю при 

розв’язуванні за допомогою діаграми Вороного та окремих алгоритмів.  

Отже, діаграма Вороного є універсальною структурою даних, а її 

використання як кроку попередньої обробки дає змогу покращити оцінку 

складності для класу задач обчислювальної геометрії. При розв’язуванні таких 
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задач у комплексі діаграма Вороного може слугувати універсальним 

інструментом, що надає можливість покращити загальний час виконання при 

обробці великих масивів даних. 

Оскільки задачі обчислювальної геометрії є ядром для багатьох методів 

обробки зображень, розроблення моделі єдиного алгоритмічного середовища 

(МЄАС) на основі діаграми Вороного для розв’язування складних задач обробки 

зображень є актуальним та перспективним напрямом дослідження.  

Табл. 2.2 

Назва задачі 

Звідність до Діаграми 
Вороного 

Оцінка складності 
розв’язання окремої задачі 

Часова 
складність 

Складність 
за пам’яттю 

Часова 
складність 

Складність 
за пам’яттю 

Найближча 
пара 𝑂(𝑁) 𝑂(1) 𝑂(𝑁 log𝑁) 𝑂(𝑁) 

Усі найближчі 
сусіди 

𝑂(𝑁) 𝑂(𝑁) 𝑂(𝑁 log𝑁) 𝑂(𝑁) 

Усі найближчі 
сусіди з 
порогом 

𝑂(𝑁) 𝑂(𝑁) 𝑂(𝑁 log𝑁) 𝑂(𝑁) 

Найближчий 
елемент 

𝑂(log𝑁) – 
запит 

𝑂(𝑁 log𝑁) – 
попередня 
обробка 

𝑂(𝑁) 

𝑂(log𝑁) – 
запит 

𝑂(𝑁 log𝑁) – 
попередня 
обробка 

𝑂(𝑁) 

Найбільше 
порожнє коло 

𝑂(𝑁) 𝑂(1) 𝑂(𝑁 log𝑁) 𝑂(𝑁) 

Опукла 
оболонка 𝑂(𝑁) 𝑂(𝑁) 𝑂(𝑁 log𝑁) 𝑂(𝑁) 

Мінімальне 
остовне дерево 𝑂(𝑁) 𝑂(𝑁) 𝑂(𝑁 log𝑁) 𝑂(𝑁) 

Тріангуляція 
Делоне 𝑂(𝑁) 𝑂(𝑁) 𝑂(𝑁 log𝑁) 𝑂(𝑁) 
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РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА АПАРАТУ МОДЕЛІ ЄДИНОГО 
АЛГОРИТМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА (МЄАС) 
 

У цьому розділі висвітлюються основні аспекти побудови моделі єдиного 

алгоритмічного середовища (МЄАС) на основні діаграми Вороного для 

розв’язування сукупності задач обробки зображень.  

У підрозділі 3.1 наведено формальне визначення основних задач обробки та 

аналізу зображень, сформульовано список вимог до архітектури МЄАС.  

Підрозділі 3.2 містить опис загальної структури МЄАС та основних її етапів. 

Підрозділ 3.3 присвячений базовим алгоритмам обробки зображень, що 

складають основу МЄАС. У підрозділі 3.4 описано алгоритми векторизації 

зображень, що надають змогу представити об’єкт на зображенні набором 

багатокутників, ламаних, відрізків та точок. Підрозділ 3.5 присвячений 

алгоритмам побудови наближеної діаграми Вороного для довільних об’єктів на 

основі діаграми Вороного для множини простих об’єктів (точок, відрізків).  

У підрозділі 3.6 визначено перетворення серединної осі об’єкта (Medial axis 

transform – MAT), яке широко використовується в задачах сегментації 

зображень, розпізнавання образів тощо. Продемонстровано зв’язок між 

діаграмами Вороного та серединною віссю об’єкта, а також розроблено алгоритм 

підрахунку серединної осі об’єкта на основі діаграми Вороного. Було розглянуто 

проблему чутливості перетворення серединної осі до незначних збурень границі 

об’єкта; проаналізовано основні методи регуляризації серединної осі; 

розроблено новий алгоритм регуляризації на основі діаграми потужності та 

методу мультиплікативного масштабування.  

Підрозділ 3.7 присвячений розробці евристичного підходу для 

пришвидшення роботи МЄАС шляхом спрощення форми об’єкта. 

 

3.1. Аналіз критеріїв побудови МЄАС 

У цьому розділі проаналізовано основні задачі обробки зображень та типи 

можливих вхідних даних. Відповідно було сформульовано основні вимоги до 

розроблення архітектури ефективного середовища обробки зображень. 
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3.1.1. Основні задачі МЄАС 

Модель єдиного алгоритмічного середовища (МЄАС) призначена для 

проектування високоефективних систем обробки зображень. 

Нехай 𝐼 ∶ Λ → 𝑈½ позначає вхідне зображення, |𝑈| < ∞, 𝐾 ∈ ℕ; 𝐼7, 𝐼9, … , 𝐼³ – 

послідовність зображень, де 𝐼� : Λ → 𝑈½, 𝑗 = 1,2, … , 𝐿, 𝐿 ∈ ℕ. 

Задача 1. Сегментація об’єктів та структур на зображенні: 

а) за вхідним зображенням 𝐼, що містить 𝑁 ∈ ℕ об’єктів 𝒪7, 𝒪9,… , 𝒪<, 

побудувати дискретну маску 𝐼6 ∶ Λ → 𝑈<, 𝑈< ≔ {0,1,2, … ,𝑁}, де для 𝑝 ∈ Λ 

виконується 𝐼6(𝑝) = 𝑘, 𝑘 ∈ 𝑈<\{0} тоді і лише тоді, коли 𝑝 належить 𝑘-ому 

об’єкту на зображенні, а при 𝐼6(𝑝) = 0 піксель 𝑝 ∈ Λ належить фону. 

б) за вхідним зображенням 𝐼, що містить 𝑁 ∈ ℕ об’єктів 𝒪7, 𝒪9, … , 𝒪<, 

побудувати множину контурів 𝒮:= {𝒮7, 𝒮9,… , 𝒮<}, де 𝒮> = �𝒫�>, 𝒫7>, … , 𝒫67
> � – 

множина контурів, що відповідає 𝑖-му об’єкту, 𝒫�> позначає зовнішній контур, а 

𝒫�>, 𝑗 > 0 – це внутрішні контури об’єкта.  

Задача 2. Бінаризація зображення: за вхідним зображенням 𝐼 побудувати 

двійкову маску 𝐼Ê ∶ Λ → {0,1}, для якої виконується: 𝐼Ê(𝑝) = 1, якщо 𝑝 ∈ Λ 

належить об’єкту (множині об’єктів), та 𝐼Ê(𝑝) = 0, якщо 𝑝 ∈ Λ належить фону. 

Зауваження 3.1. Задача 2 (бінаризація) є частковим випадком задачі 1 

сегментації об’єктів при 𝑁 = 1. 

Задача 3. Відстеження (трекінг) структур на послідовності зображень: 

нехай задано послідовність зображень 𝐼7, 𝐼9, … , 𝐼³, 𝐿 ∈ ℕ, що містить 𝑁 ∈ ℕ 

об’єктів 𝒪7, 𝒪9, … , 𝒪<. Якщо на 𝑘-му зображенні відомо положення 𝒮¢>  𝑖-го 

об’єкта, знайти положення 𝒪> на зображенні 𝐼¢�7. 

Зауваження 3.2. У тривіальному випадку положення об’єкта задається 

єдиною точкою, тоді задача 3 називається задачею точкового відстеження. 

Якщо ж положення об’єкта визначається набором його контурів, тоді задача 3 

називається задачею відстеження контурів. 

Задача 4. Побудова серединної осі об’єкта 𝒪: за вхідним зображенням 𝐼 

визначити границю об’єкта 𝜕𝒪 та побудувати криволінійний граф, що представ-
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ляє множину ℳ(𝒪) точок серединної осі: 𝑝 ∈ℳ(𝒪)
·¸¹
º» ∃𝑝7, 𝑝9 ∈ 𝜕𝒪, 	𝑝7 ≠ 𝑝9 ∶

‖𝑝 − 𝑝7‖ = ‖𝑝 − 𝑝9‖ = min
R∈9:

‖𝑝 − 𝑞‖. 

Задача 5. Знаходження областей близькості: за вхідним зображенням 𝐼, що 

містить 𝑁 ∈ ℕ об’єктів 𝒪7, 𝒪9, … , 𝒪<, побудувати розбиття площини 𝜋 на області 

близькості: 𝑅7, 𝑅9, … , 𝑅<, для яких виконується: 

а) 𝑅7 ∪ 𝑅9 ∪ …∪ 𝑅< = 𝜋; 

б) 𝑝 ∈ 𝑅> ⟺ ∀𝑗 ∈ 𝐼<{𝑖} ∶ 	𝑑(𝑝, 𝒪>) ≤ 𝑑(𝑝, 𝒪�), де 𝑑(𝑝, 𝒪) = inf
R∈𝒪

‖𝑝 − 𝑞‖. 

Зауваження 3.3. Задача 5 полягає в розбитті зображення на області, що 

відповідають об’єктам на зображенні. Отже, вона зводиться до побудови 

узагальнення діаграми Вороного для множини довільних об’єктів на площині. 

Розв’язанню цієї задачі присвячений підрозділ 3.5. 

Задача 6. Визначення чисельних характеристик об’єктів на зображенні: за 

вхідним зображенням 𝐼, що містить об’єкт 𝒪, обчислити характеристики 𝒪, 

наприклад, периметр, площу, опуклість, округлість або сферичність. 

 

3.1.2. Типи вхідних даних 

Основний тип вхідних даних у задачах обробки зображень – це дискретні 

зображення. Деякі прикладні задачі також потребують додаткової мета-

інформації. Наприклад, у задачі 3 – відстеження об’єкта на послідовності 

зображень, додатковими вхідними даними є місцезнаходження об’єкта на 

першому кадрі послідовності; у Задачі 2 (бінаризація) вхід може містити 

приблизні координати або обмежувальний прямокутник навколо об’єкта, що 

становить інтерес. 

Отже, на вхід МЄАС можуть поступати дані таких класів: 

§ зображення: дискретні зображення, послідовності дискретних 

зображень; 

§ мета-дані: набори кривих (наприклад, B-сплайни чи криві Без’є), 

набори багатокутників (у тому числі прямокутників) чи точок; 
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3.1.3. Аналіз основних вимог до МЄАС 

Для ефективного розв’язування задач 1-6 середовище обробки зображень 

має відповідати принципам універсальності, масштабованості, простоти 

використання та проектування. Отже, для середовища було сформульовано 

наступні критерії:  

1. архітектура МЄАС має реалізовувати сукупність алгоритмів обробки 

зображень, які можна виконувати на вхідних зображеннях загальновідомих 

типів даних; 

2. архітектура має бути масштабованою за кількістю алгоритмів та 

підтримувати можливість розширення алгоритмічної бази шляхом 

додавання нових користувацьких модулів; 

3. архітектура має підтримувати коректність обчислень середовища 

(наприклад, перевіряти відсутність циклічної залежності між алгоритмами 

та наявність усіх залежних модулів системи); 

4. архітектура має використовувати лише єдині уніфіковані структури даних; 

5. кожен алгоритм МЄАС має виконуватися тільки в разі необхідності та не 

більше ніж один раз на тих же вхідних даних; 

6. архітектура має забезпечувати можливість реалізації розв’язку задач 1-6 

підрозділу 3.1.1. 

 

3.2. Розробка апарату МЄАС 

Основою для представленої в цьому розділі моделі середовища обробки 

зображень є модель єдиного алгоритмічного середовища (МЄАС) для задач 

обчислювальної геометрії, яка була запропонована В. М. Терещенком [1]. 

Початкова МЄАС була спроектована для ефективного розв’язування класу 

споріднених задач обчислювальної геометрії з використанням стратегії 

«розділяй та володарюй». У цій роботі було розширено МЄАС [1-7] для складних 

прикладних задач обробки зображень (задачі 1-6). Ядром МЄАС було обрано 

діаграму Вороного, що надає можливість ефективно розв’язувати велику 

кількість споріднених задач (детальний аналіз наведено у підрозділі 2.4). 
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3.2.1. Загальна структура МЄАС 

Загальна структура моделі єдиного алгоритмічного середовища схематично 

зображена на рис. 3.1.  

 

Рис. 3.1. Загальна структура МЄАС 
 

Побудова моделі єдиного алгоритмічного середовища включає три етапи. 

Етап 1. Попередня обробка вхідних даних призначена для початкового 

перетворення вхідних зображень, представлення об’єктів (структур) на 

зображенні у вигляді набору геометричних примітивів: точок, відрізків та 

простих багатокутників. 

Етап 2. Побудова діаграми Вороного для множини геометричних 

примітивів та при необхідності – застосування принципу звідності для 

розв’язування класу споріднених геометричних задач. 

Етап 3. Подальша обробка включає злиття результатів окремих підзадач та 

попередніх етапів, застосування заключних процедур обробки даних для 

отримання бажаного кінцевого розв’язку сукупності задач обробки зображень. 

 

3.2.2. Етап 1. Попередня обробка 

На першому етапі виконується попередня обробка вхідних даних – 

дискретних зображень, поданих у формі матриці пікселів. Структура етапу 

попередньої обробки схематично відображена на Рис. 3.2. 

Діаграма Вороного
Вхідні дані
(зображення)

Задача 1
Опукла оболонка

Задача 2
Тріангуляція

Задача 3
ЕМКД

Задача K
Вписане коло…

Подальша обробка

Попередня обробка

Задача 1
Сегментація

Задача 2
Бінаризація

Задача 3
Відстеження

Задача 4
Серединна вісь

Задача 5
Області близькості

Задача 6
Дескриптори

Задачі обробки зображень

Задачі обчислювальної геометрії

Геометричні примітиви
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Рис. 3.2. Детальна структура етапу попередньої обробки МЄАС 
 

1. Спершу вхідні зображення {𝐼7, 𝐼9, … , 𝐼³} потрапляють на вхід пере-

творювачам зображень – процедурам піксельної обробки зображень (під-

розділ 3.3). Слід зауважити, що залежно від складності вхідних даних і типу 

поставленої задачі, такого кроку може бути достатньо для розв’язання деяких 

тривіальних  задач обробки зображень. Наприклад, 

- бінаризація може бути виконана за допомогою порогового фільтрування 

або адаптивного методу Оцу (підрозділ 3.3.2); 

- сегментація може виконуватися шляхом фільтрування за декількома 

пороговими значеннями T1, T2, …, TN, застосування піксельних логічних 

операторів «А», «АБО», «НЕ» та методів математичної морфології; 

- дескриптори або деякі чисельні характеристики зображення можуть бути 

підраховані на основі значень інтенсивності пікселів зображення (гістограма, 

площа об’єкта у пікселях тощо). 

Інакше, на цьому кроці може виконуватися покращення зображення, 

приглушення шумів та артефактів зображення з метою фільтрації надлишкової 

інформації. Отже, на виході цього етапу отримуємо зображення у формі матриці 

пікселів. 

2. Оброблені на попередньому кроці зображення подаються на вхід 

алгоритмами векторизації зображення, які детально описані у підрозділі 3.4. На 

цьому кроці виконується виділення контурів або крижів об’єктів на зображенні. 

Алгоритми 
обробки зображень

Алгоритми 
векторизації

Цифрові зображення 
(матриці)

Алгоритми обробки 
геометричних данихГеометричні 

примітиви

Вхідні дані

Задача 1
Сегментація

Задача 2
Бінаризація

Задача 3
Трекінг

Задача 6
Дескриптори

Геометричні примітиви
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Як результат, характерні лінії об’єкта представляються набором простих 

примітивів: точок, відрізків, простих багатокутників тощо; 

3) На останньому кроці етапу попередньої обробки виконується обробка та 

перетворення геометричних примітивів. Цей крок може включати в себе: 

- оптимізацію форми об’єкта (детально описана у підрозділі 3.7); 

- інтерполяцію за допомогою B-сплайнів, кривих Без’є тощо; 

- репараметризацію (підрозділ 3.5.1). 

 Необхідно зауважити також, що на цьому кроці можливе розв’язання 

деяких тривіальних задач обробки зображень залежно від типу вхідних даних, а 

саме: 

- сегментація об’єктів, виділення його контурів; 

- відстеження об’єкта на послідовності зображень, що може розглядатися 

як задача знаходження деякого відображення 𝜑>:	ℝ9 → ℝ9	 точок об’єкта на 𝑖-му 

зображенні послідовності в його точки на (𝑖 + 1)-му зображенні; 

- підрахунок дескрипторів та різноманітних чисельних характеристик 

об’єкта (периметру, площі, радіуса описаного кола тощо); 

 

3.2.3. Етап 2. Побудова діаграми Вороного 

На другому етапі виконується побудова діаграми Вороного для множини 

простих об’єктів на площині. Детально визначення діаграми Вороного та опис її 

властивостей наведено у підрозділах 2.1-2. 

 Обчислення діаграми Вороного може бути виконано за Θ(𝑁 log𝑁) операцій 

з використанням 𝑂(𝑁) додаткової пам’яті. Детальний опис ефективних 

алгоритмів побудови діаграми Вороного («розділяй та володарюй», алгоритм 

Форчуна) наведено у підрозділі 2.3. 

Результатом другого етапу є діаграма Вороного, що представлена реберним 

списком із подвійними зв’язками (підрозділ 2.3.1). Вона дає змогу в подальшому 

швидко розв’язувати сукупність споріднених геометричних задач (табл. 2.2). Це 

значно покращує ефективність системи порівняно з окремими алгоритмами. 
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3.2.4. Етап 3. Подальша обробка 

На цьому етапі виконується злиття результатів окремих підзадач та даних 

попередніх етапів МЄАС (включаючи етап попередньої обробки) для ефективн-

ого розв’язання як сукупності, так і окремих задач обробки зображень. 

Частковим випадком задачі подальшої обробки є фільтрація графа діаграми 

Вороного – видалення вершин та ребер РСПЗ із заданими властивостями. У 

підрозділі 3.5 наведено алгоритм фільтрації графа Вороного за допомогою 

алгоритму пошуку в ширину (BFS). Для множини 𝑁 вхідних примітивів часова 

оцінка складності фільтрації складає 𝑂(𝑁). Результатом виконання такої 

процедури є підграф, що апроксимує діаграму Вороного для множини довільних 

об’єктів на площині (задача 5). 

У підрозділі 3.6 наведено інший приклад процедури фільтрації графа 

Вороного на основі алгоритму пошуку в ширину (BFS) для отримання скелетона 

(або серединної осі) об’єкта на площині (задача 4). Псевдокод розробленої 

процедури наведено в додатку 1. Приклади застосування процедури фільтрації 

графа Вороного для розв’язування задач бінаризації, сегментації та відстеження 

(задачі 1-3) наведено у підрозділах 5.2-4. Зокрема, МЄАС було застосовано для 

розв’язування наступних задач обробки біологічних та медичних зображень: 

- сегментація та відстеження структур цитоскелету клітини (на прикладі 

кератинових волокон) на послідовності конфокальних зображень з 

мікроскопа; 

- сегментація біологічних нейронних мереж та їх структурних елементів за 

вхідними зображеннями з мікроскопа;  

- сегментація судинної системи за зображеннями сітківки ока; 

- сегментація та розділення окремих клітин тканини за вхідними 

конфокальними зображеннями; 

Іншим прикладом процедури подальшої обробки є підрахунок таких 

складених дескрипторів форми об’єкта (задача 6) як периметр, площа, опуклість, 

сферичність або округлість тощо. Зокрема, порівняльний аналіз ефективності 
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МЄАС із розв’язком на основі окремих алгоритмів для дескрипторів сферичності 

та опуклості наведено у підрозділі 4.3. 

 

3.2.5. Опис уніфікованих структур даних 

Для забезпечення цілісності та однорідності середовища МЄАС має 

базуватися на єдиних уніфікованих структурах даних: 

1) структура даних зображень. Вхідні дані та проміжні результати деяких 

алгоритмів мають бути представлені як дискретні зображення (матриці значень). 

Формальне визначення наведено у підрозділі 1.6.2; 

2) структура даних геометричних об’єктів. Базовими геометричним 

об’єктами МЄАС є точки, відрізки, а також багатокутники та ламані. Останні 

можуть представляти контури та внутрішні порожнини двовимірних об’єктів. 

Алгоритми векторизації МЄАС (підрозділ 3.4) мають бути спроектовані так, щоб 

зовнішні контури об’єктів були представлені багатокутником з обходом вершин 

за годинниковою стрілкою; а для внутрішніх порожнин відповідні 

багатокутники були орієнтовані проти годинникової стрілки; 

3) структура даних діаграми Вороного. Діаграма Вороного представлена як 

РСПЗ – графоподібна структура даних з атрибутами (підрозділ 2.3.1), що дає 

змогу ефективно зберігати розбиття площини на області близькості. РСПЗ 

використовується для представлення результатів етапу подальшої обробки 

(наприклад, апроксимацію діаграми Вороного для множини кривих на площині, 

скелетон або серединну вісь об’єкта можна подати у вигляді РСПЗ). 

 

3.2.6. Аналіз оцінки складності МЄАС 

Теорема 3.1 (часова оцінка складності). Нехай 𝑂(𝐾7), 𝑂(𝐾9),… , 𝑂(𝐾³) 

позначають часові оцінки складності 𝐿 процедур попередньої обробки МЄАС, а 

𝑂(𝑀7), 𝑂(𝑀9), … ,𝑂(𝑀ù) – відповідні часові оцінки складності для 𝑆 процедур 

подальшої обробки; число 𝑁 позначає кількість пікселів зображення. Тоді МЄАС 

на основі діаграми Вороного має часову оцінку складності 𝑂(𝑁 log𝑁 + 𝐾 + 𝑀), 

де 𝐾 = max	{𝐾7, 𝐾9, … , 𝐾³}, а 𝑀 = max{𝑀7,𝑀9, … ,𝑀ù}. 
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Доведення. Нехай 𝐾 = max{𝐾7,𝐾9, … , 𝐾³}, тоді 𝐾> ≼ 𝐾, 𝑖 = 1,2,… , 𝐿. 

Аналогічно для 𝑀 = {𝑀7,𝑀9,… ,𝑀ù} маємо, що 𝑀> ≼ 𝑀, 𝑖 = 1,2, … , 𝑆.  

Оскільки зображення містить 𝑁 пікселів, то кількість примітивів, отриманих 

на етапі векторизації зображення, – 𝑂(𝑁), а отже, з теореми 2.5 слідує, що етап 

побудови діаграми Вороного має складність 𝑂(𝑁 log𝑁).  

З теореми 1.2 слідує, що часова оцінка складності кроку попередньої 

обробки – 𝑂(𝐾), а для кроку подальшої обробки маємо оцінку 𝑂(𝑀). Отже, 

загальна часова оцінка складності МЄАС на основі діаграми Вороного становить 

𝑂(𝑁 log𝑁 + 𝐾 + 𝑀). ∎ 

Наслідок 3.2. Якщо 𝐾> = 𝑂(𝑁), 𝑀� = 𝑂(𝑁), тоді часова оцінка складності 

МЄАС на основі діаграми Вороного – 𝑂(𝑁 log𝑁). 

Доведення.  Якщо 𝐾> = 𝑂(𝑁), тоді у попередній теоремі отримуємо, що 

значення 𝐾 = 𝑂(𝑁). Аналогічно при 𝑀� = 𝑂(𝑁) отримуємо 𝑀 = 𝑂(𝑁). 𝑁 ≼

𝑁 log𝑁, тому часова оцінка складності МЄАС на основі діаграми Вороного –  

𝑂(𝑁 log𝑁). ∎ 

Теорема 3.3 (оцінка обсягу пам’яті). Нехай 𝐿 задач попередньої обробки 

МЄАС потребують 𝑂(𝐾7), 𝑂(𝐾9), … , 𝑂(𝐾³) пам’яті, а 𝑆 задач подальшої обробки 

МЄАС потребують 𝑂(𝑀7), 𝑂(𝑀9), … ,𝑂(𝑀³) пам’яті відповідно. Тоді оцінка 

обсягу пам’яті МЄАС на основі діаграми Вороного складає 𝑂(𝑁 + 𝐾 +𝑀), де 

𝐾 = max	{𝐾7, 𝐾9,… , 𝐾³}, а 𝑀 = max{𝑀7,𝑀9, … ,𝑀ù}. 

Доведення. Нехай 𝐾 = max{𝐾7,𝐾9, … , 𝐾³}, тоді 𝐾> ≼ 𝐾, 𝑖 = 1,2,… , 𝐿. 

Аналогічно для 𝑀 = {𝑀7,𝑀9,… ,𝑀ù} маємо, що 𝑀> ≼ 𝑀, 𝑖 = 1,2, … , 𝑆.  

Вхідне зображення містить 𝑁 пікселів, тому отримуємо, що максимальна 

кількість точок контурів об’єкта на зображенні складає 𝑂(𝑁). З теореми 2.5 

слідує, що для побудови діаграми Вороного необхідно 𝑂(𝑁) пам’яті. 

Застосувавши теорему 1.2, отримуємо, що оцінка пам’яті для кроку попередньої 

обробки – 𝑂(𝐾), а для кроку подальшої обробки маємо оцінку 𝑂(𝑀). Отже, 

оцінка обсягу пам’яті МЄАС на основі діаграми Вороного 𝑂(𝑁 + 𝐾 +𝑀). ∎ 
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Наслідок 3.4. Якщо 𝐾> = 𝑂(𝑁) та 𝑀� = 𝑂(𝑁), тоді оцінка обсягу пам’яті 

МЄАС на основі діаграми Вороного – 𝑂(𝑁). 

Доведення.  При 𝐾> = 𝑂(𝑁) у попередній теоремі отримуємо, що 𝐾 = 𝑂(𝑁). 

Аналогічно при 𝑀� = 𝑂(𝑁) маємо, що 𝑀 = 𝑂(𝑁). Отже, отримуємо оцінку 

обсягу пам’яті МЄАС на основі діаграми Вороного 𝑂(𝑁). ∎ 

 

3.3. Алгоритми обробки зображень 

У цьому підрозділі вводиться поняття перетворювача зображень, яке є 

ключовим для етапу попередньої обробки. Також наведено приклади відомих 

перетворювачів зображень. 

 

3.3.1. Поняття перетворювача зображень 

Означення 3.1. 𝑁-арним алгоритмом обробки неперервних зображень, або 

неперервним перетворювачем зображення, називається відображення  

𝐹 ∶ 		 𝔉< ×𝔓 → 𝔉, (3.1) 

де 𝔉 позначає простір неперервних зображень, 𝔓 ⊆ ℝ½ – скінченновимірний 

простір параметрів алгоритму, 𝑁 – кількість вхідних зображень. 

Означення 3.2. 𝑁-арним алгоритмом обробки дискретних зображень, або 

дискретним перетворювачем зображення, називається відображення 

𝐹 ∶ 		 ℑ< ×𝔓 → ℑ, (3.2) 

де ℑ позначає простір дискретних зображень, 𝔓 ⊆ ℝ½ – скінченновимірний 

простір параметрів алгоритму, 𝑁 – кількість вхідних зображень. 

Означення 3.3. Дискретизацією неперервного зображення називається 

відображення 

𝐷 ∶ 			𝔉 → ℑ. (3.3) 

Означення 3.4. Інтерполяцією дискретного зображення називається 

відображення 

𝐷 ∶ 			ℑ → 𝔉. (3.4) 
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3.3.2. Приклади перетворювачів зображень 

У цьому підрозділі наведено приклади фундаментальних алгоритмів 

обробки зображень. 

Приклад 3.1. Розмивання за Гаусом [19] використовується для зменшення 

випадкового шуму на зображенні. Для неперервного зображення 𝑓= його 

розмиття 𝑓>= визначається як двовимірна згортка: 

𝑓>= ≔ 𝑓= ∗ 𝐺>, (3.5) 

де ядро згортки визначається як двовимірна функція Гауса: 

𝐺>(𝑥, 𝑦) =
1

2𝜋𝜎9
𝑒�

?o�@o
9>o . (3.6) 

Для дискретного зображення 𝐼= (де 𝐻,𝑊 ∈ ℕ – ширина та висота 

зображення відповідно) ядро згортки визначається як матриця 𝐺>,3×� розміру 

𝑚 × 𝑛. Елементи матриці 𝐺>,3×� містить значення функції Гауса 𝐺> 

(центральний елемент матриці відповідає початку координат). Наприклад, для 

𝜎 = 1.0 отримуємо такий дискретний фільтр Гауса: 

𝐺7.�,B =
1
273

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
1 4 7 4 1
4 16 26 16 4
7 26 41 26 7
4 16 26 16 4
1 4 7 4 1⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
 (3.7) 

У цьому випадку згортка зображення 𝐼= з фільтром 𝐴>,3×� визначається так:  

𝐼>(𝑖, 𝑗) ≔ �𝐼 ∗ 𝐴>,½�(𝑖, 𝑗) = 

= OO𝐼= 	®𝑖 + 𝑘 − K
𝑚
2
L− 1, 𝑗 + 𝑙 − K

𝑛
2
L− 1°

�

ïP7

𝐺>,3×�(𝑘, 𝑙)
3

¢P7

. 
(3.8) 

Якщо положення пікселя (𝑖, 𝑗) виходить за межі зображення, тоді значення 

𝐼=(𝑖, 𝑗) вибирається шляхом циклічного повторення або дзеркального 

відображення зображення. 

Приклад 3.2. Фільтр Собеля [19] використовується для виділення ребер 

зображення. Він є дискретним диференціальним оператором, що обчислює 

наближене значення напряму градієнта зображення (або його норми). Фільтр 

Собеля складається із двох ядер: 
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𝐺@ = M
−1 −2 −1
0 0 0
1 2 1

N , 			𝐺? = M
−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

N, (3.9) 

які дають змогу наближено підрахувати часткові похідні за кожною з координат 

зображення 𝐼: 

𝐼? ≔ 𝐼 ∗ 𝐺?, 𝐼@ ≔ 𝐼 ∗ 𝐺@. (3.10) 

Наближене значення норми градієнта обчислюється як 𝐿 = M𝐼?9 + 𝐼@9, а 

наближене значення напряму градієнта 𝜃 = arctan�𝐼@/𝐼?�. 

Приклад 3.3. Фільтр Кенні [71] призначений також для визначення границь 

об’єктів на зображенні.  

На першому кроці вхідне зображення 𝐼 обробляється дискретним фільтром 

Гауса з ядром 𝐺7.Q,B: 

𝐺7.Q,B =
1
159

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
2 4 5 4 2
4 9 12 9 4
5 12 15 12 5
4 9 12 9 4
2 4 5 4 2⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
. (3.11) 

До отриманого результату 𝐼7.Q застосовується фільтр Собеля, що надає змогу 

обчислити  наближене значення часткових похідних 𝐼? ≔ 𝐼7.Q ∗ 𝐺?, 𝐼@ ≔ 𝐼7.Q ∗ 𝐺@, 

норми 𝐿 = M𝐼?9 + 𝐼@9 та напряму 𝜃 = arctan�𝐼@/𝐼?� градієнта зображення. 

Значення кутів 𝜃 округлюються: інтервал [0°, 22.5°) ∪ [157.5°, 180°] до 0°, 

[22.5°, 67.5°) – до 45°, [67.5°, 112.5°) – до 90° та [112.5,157.5) – до 135°. Таким 

чином ребра класифікують як вертикальні, горизонтальні та діагональні.  

Ребра отримані за допомогою фільтра Собеля можуть бути нечіткими та 

широкими, тому точнішого їх визначення використовують метод локальних 

максимумів. Піксель (𝑖, 𝑗) зображення належить ребру, якщо 𝐿(𝑖, 𝑗) більше ніж 

𝐿�𝑖 + 𝛿𝐼?(𝑖, 𝑗), 𝑗 + 𝛿𝐼@(𝑖, 𝑗)� та 𝐿�𝑖 − 𝛿𝐼?(𝑖, 𝑗), 𝑗 − 𝛿𝐼@(𝑖, 𝑗)� для деякого 

невеликого значення 𝛿 > 0. Таким чином отримують маску ребер 𝐸(𝑖, 𝑗). 

Пікселі, що належать визначеним ребрам, класифікуються за допомогою 

двох порогових значень: 𝑡6[< та 𝑡6UV. Якщо 𝐿(𝑖, 𝑗) < 𝑡6[<, тоді піксель належить 

фону (прирівнюється до 0). Якщо 𝐿(𝑖, 𝑗) ∈ [𝑡6[<, 𝑡6UV], тоді піксель помічається 
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як слабке ребро (дорівнює 1). Якщо виконується 𝐿(𝑖, 𝑗) > 𝑡6UV, тоді піксель 

помічається як сильне ребро (дорівнює 2). Для нормалізованого зображення 𝐿 з 

діапазоном [0,1] типовими значеннями порогів є 𝑡6[< = 0.3 та 𝑡6UV = 0.7. 

Далі шляхом пошуку в глибину виконується обхід по сильних та з’єднаних 

із ними слабких ребрах. Слабкі ребра, що не з’єднані зі сильними, видаляються. 

Приклад 3.4. Фільтр Франжі [20] спрямований на виділення трубчастих 

структур на зображенні (наприклад, кровоносних судин, тонких філаментів). В 

основі фільтра Франжі лежить підрахунок матриці Гессе для кожного пікселя 

зображення та визначення власних значень |𝜆7| > |𝜆9| цієї матриці.  Піксель 

належить трубчастій структурі, якщо для власних значень відповідної йому 

матриці Гессе виконується умова: |𝜆7| ≪ |𝜆9|. Отже, на першому кроці до 

вхідного зображення застосовується фільтр Гаусса з коефіцієнтом 𝜎 > 0 та 

обчислюються другі похідні зображення 𝐼??, 𝐼?@, 𝐼@@. Останню операцію 

виконують за допомогою фільтра Собеля, що застосовується двічі. Далі для 

кожного пікселя зображення обчислюють власні значення матриці Гессе 𝜆7, 𝜆9. 

Підрахунок правдоподібності, що в заданому пікселі розташована трубчаста 

структура здійснюється за формулою (припускається, що |𝜆7| < |𝜆9|): 

𝒱(𝜎) = ì
0, 	якщо	𝜆9 > 0

exp ^−
ℛℬ9

2𝛽9
b^1 − exp ^−

𝒮9

2𝑐9
bb , інакше	, (3.12) 

де ℛℬ = 𝜆7/𝜆9, 𝒮 = M𝜆79 + 𝜆99, 𝜆7, 𝜆9 – власні значення матриці Гессе у пікселі 

зображення, що розмите по Гаусу з параметром 𝜎. Параметри 𝛽 та 𝑐 – параметри 

алгоритму, що контролюють чутливість фільтра. 

Приклад 3.5. Бінаризація за пороговим значенням [19] дає змогу пере-

творити зображення 𝐼(𝑖, 𝑗) у двійкове 𝐼Ê(𝑖, 𝑗): 

𝐼Ê(𝑖, 𝑗) = h1, 		if		𝐼
(𝑖, 𝑗) > 𝑇,

0, 		if		𝐼(𝑖, 𝑗) < 𝑇			, (3.13) 

де 𝑇 – фіксоване порогове значення.  
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У прикладних задачах обробки зображень постає проблема визначення 

оптимального значення порогу 𝑇. Наступний метод вирішує цю проблему 

шляхом розв’язання задачі мінімізації внутрішньокласової дисперсії. 

Приклад 3.6. Метод Оцу [50] дає можливість автоматично розділити 

пікселі зображення на «корисні» та «фонові». Спочатку динамічний діапазон 

зображення 𝐼(𝑖, 𝑗) масштабується до [0,255]. Для кожного значення 

інтенсивності 𝑙 = 0,1, … , 𝐼6UV, 𝐼6UV ≔ max
m
𝐼(𝑝) обчислюється його частота 𝑁(𝑙) 

та ймовірність 𝑝(𝑙). За формулою 3.15 підраховуються величини 𝑤>(0), 𝜇>(0). 

Алгоритм Оцу перебирає значення інтенсивності 𝑙 = 1,2, … , 𝐼6UV та на 

кожному кроці підраховує поточні значення 𝑤>, 𝜇> та 𝜎¯9(𝑡): 

𝑤�(𝑡) = O𝑝(𝑖)
ü�7

>P7

, 					𝑤7(𝑡) = O 𝑝(𝑖)
[jkl

>Pü

, (3.14) 

𝜇�(𝑡) =
∑ 𝑖	𝑝(𝑖)ü�7
>P�
𝑤�(𝑡)

, 				𝜇7(𝑡) =
∑ 𝑖	𝑝(𝑖)[jkl
>Pü
𝑤7(𝑡)

, (3.15) 

𝜎¯9(𝑡) = 𝑤�(𝑡)𝑤7(𝑡)[𝜇�(𝑡) − 𝜇7(𝑡)]9. (3.16) 

Результатом алгоритму є значення 𝑡∗ ∈ {1,2, … , 𝐼6UV}, що максимізує 𝜎¯9(𝑡).  

 

 

 

Рис. 3.3. Приклади коректної (4-зв’язна область) та некоректної (8-зв’язна 

область) роботи методу квадратів 
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3.4. Алгоритми векторизації зображень 

Крок векторизації потрібен для виділення контурів об’єктів на зображенні, 

їх представленні набором геометричних примітивів: точок, відрізків, 

багатокутників. Деякі методи використовують інтерполяцію для представлення 

об’єкта у вигляді сплайна. При розгляді методів векторизації нижче припустимо, 

що на вході бінарне зображення: пікселі, що дорівнюють одиниці відповідають 

об’єкту (чорні, темно сірі), а пікселі, що дорівнюють нулю, – фонові (білі). 

 
Рис. 3.4. Приклад роботи алгоритму Мура 

 

3.4.1. Метод квадратів 

Цей метод [72] є одним із найпростіших алгоритмів виділення контурів. Він 

призначений для випадку, коли пікселі фону та пікселі об’єкта є одночасно 4-

зв’язними. У випадку 8-зв’язності цей метод не гарантує отримання коректного 

контуру (рис. 3.3, б). 

Робота алгоритму розпочинається з визначення початкового пікселя. 

Зазвичай таким пікселем обирають нижній лівий піксель об’єкта. Також крім 

координат пікселя розглядають напрям руху в пікселі.  Початковий піксель має 

напрям угору. На кожному кроці алгоритму відповідно до значення поточного 

пікселя виконуються дії: 

- якщо поточний піксель дорівнює 1, тоді повертаємо ліворуч, оновлюємо 

позицію і напрямок поточного пікселя; 
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- якщо поточний піксель дорівнює 0, тоді повертаємо на праворуч і 

оновлюємо позицію та напрямок поточного пікселя. 

Процедура зупиняється, якщо поточний піксель та його напрям збігаються 

з початковим пікселем та напрямом (рис. 3.3, а). 

 

3.4.2. Алгоритм Мура 

Цей алгоритм [73] дає змогу обробляти 8-зв’язні області. На першому кроці 

початковий піксель контуру визначається як нижній лівий піксель об’єкта. 

Також визначається сусідній з ним піксель фону, що є зазвичай нижнім сусідом 

початкового пікселя. Ідея алгоритму полягає у круговому обході за 

годинниковою стрілкою пікселів фону навколо поточного пікселя починаючи з 

початкового фонового пікселя. Перший піксель об’єкта, що зустрічається при 

такому обході, стає новим поточним пікселем контуру, а піксель фону, який йому 

передує, стає новим поточним пікселем фону. Процедура повторюється, поки 

поточний піксель об’єкта та відповідний йому піксель фону не дорівнюють 

початковій парі (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.5. Сусідні пікселі від поточного пікселя (а), поворот ліворуч (б), перехід 

на наступний піксель (в), поворот праворуч (г). 

 

3.4.3. Алгоритм Тео-Павлідіса 

Цей алгоритм [72] виконує обхід контуру об’єкта за годинниковою 

стрілкою. Початковий піксель контуру має відповідати умові Павлідіса: ним 

може бути довільний піксель границі об’єкта, лівий сусід якого дорівнює 0 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3

(а) (б) (в) (г)
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(фоновий піксель). У цьому випадку лівий сусід визначається відносно орієнтації 

пікселя. На практиці зазвичай у якості початковим пікселем обирають нижній 

лівий піксель об’єкта, тоді початковий піксель спрямований догори, а його лівий 

сусід є пікселем фону. 

 

Рис. 3.6. Приклад перших кроків роботи алгоритму Тео-Павлідіса 

Важливим в алгоритмі Тео-Павлідіса є відстеження поточного напрямку 

пікселя та виконання коректної зміни напрямку. На кожному кроці алгоритму 

для поточного пікселя розглядають три суміжні з ним пікселі – P2, що 

розташований безпосередньо перед поточним пікселем, P1, P3 – лівий та правий 

сусіди пікселя P2 (рис. 3.5, а). Перехід від поточного до наступного пікселя 

відбувається відповідно до таких правил: 

1. перевірити піксель P1. Якщо P1 належить об’єкту (дорівнює 1), тоді 

піксель P1 додається до контуру об’єкта, переходимо до пікселя P1, 

виконуючи крок на один піксель уперед та поворот ліворуч. На 

рис. 3.5 (б) червоним зображено шлях переходу; 

2. якщо P1 належить фону (дорівнює 0), тоді перевірити піксель P2. Якщо P2 

належить об’єкту, то переходимо до P2 без зміни напряму (рис. 3.5, в); 

3. якщо P2 належить фону, то перевіряємо P3. Якщо P3 дорівнює 1, то пере-

ходимо до P3 шляхом повороту праворуч, а потім ліворуч як зображено 

на рис. 3.5 (г). При цьому новий напрямок збігається з попереднім; 
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4. якщо P3 дорівнює 0, тоді всі три пікселі P1, P2, P3 належать фону. Отже, 

щоб знайти наступний піксель контуру, змінюють напрямок поточного 

пікселя шляхом повороту на 90° за годинниковою стрілкою. 

Критерієм зупинки описаної вище процедури обходу є перехід у початковий 

піксель у напрямку, який також відповідає початковому, або якщо виконано три 

послідовні повороти навколо поточного пікселя (рис. 3.6). В останньому випадку 

піксель є ізольованим. 

 

3.4.4. Алгоритм «Рухомі квадрати» 

Алгоритм [74] базується на розташуванні на зображенні двовимірної сітки 

(рис. 3.7, б), вузли якої відповідають пікселям зображення (рис. 3.7, а). Далі 

розглядають кожну клітинку сітки, утворену 2x2 пікселями.  

Нехай кожному куту клітинки відповідають числа 1, 2, 4, 8 або 1-й, 2-й, 3-й, 

4-й біт двійкового представлення числа. Отже, відповідно до значень пікселів, 

які відповідають кутам клітинки, можливі 16 випадків (рис. 3.8), які кодуються 

значеннями пікселів у кутах клітинки. Кожному із цих випадків відповідає деяке 

розташування контуру (рис. 3.7 (в) – червоний контур). 

Отже, алгоритм «рухомі квадрати» полягає у проходженні по всіх клітинках 

сітки та виділенні контурів, що відповідають випадкам на рис. 3.8. 

 
Рис. 3.7. Вхідне зображення (а), відповідна двовимірна 

сітка (б), реконструйований контур (в) 

 

(а) (б) (в)
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Рис. 3.8. Можливі випадки заповнення клітинки, що складається з 2x2 пікселів, 

та відповідні варіанти положення контуру 

 

3.5. Апроксимація діаграми Вороного для довільних об’єктів 

У цьому підрозділі розглянуто випадок, коли об’єкти на площині задані 

параметричними кривими. Таке представлення можна отримати за допомогою 

МЄАС шляхом інтерполяції отриманих геометричних примітивів. 

Нехай 𝑆ú = {𝐶7(𝑡), 𝐶9(𝑡), … , 𝐶<(𝑡)}, 𝑡 ∈ [0,1] позначає множину неперерв-

них регулярних параметрично заданих кривих на площині, що не перетинається 

та не містять самоперетинів: 𝐶>, 𝑖 = 1,2,… , 𝑁 задовольняє припущення 2.6-2.8. 

Алгоритм побудови діаграми Вороного для множини кривих на основі роз-

ширення багатокутників Вороного було представлено в роботі М. Хельда [75]. 

Випадок замкнутих кривих, що обмежують опуклі області площини, було 

розглянуто в роботі Б. Сундара [76]. В останньому випадку ребра діаграми 

обчислюються як ГМТ центрів порожніх кіл, що дотикаються до кривих.  

У роботах Р. Рамамурті [77, 78] було запропоновано інкрементний алгоритм 

побудови діаграми Вороного та серединної осі криволінійних об’єктів на 

площині. Представлений алгоритм використовує наближені чисельні методи для 

обчислення бісекторів кривих [79], а також ітеративний метод Ньютона-Рафсона 
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для обчислення вершин діаграми Вороного. Доведено, що складність такого 

алгоритму становить 𝑂(𝑁9), де 𝑁 – кількість кривих. 

У роботі Г. Альта [80] запропоновано рандомізований інкрементний метод 

побудови діаграми Вороного для множини кривих, в основі нього лежить 

діаграма Вороного для точок (кінців та особливих точок кривої). Суть алгоритму 

полягає у поступовій заміні точок побудованої діаграми Вороного на відповідні 

дуги кривої, при цьому здійснюється оновлення відповідних багатокутників 

Вороного. У роботі зазначено, що представлений алгоритм має часову оцінку 

складності 𝑂(𝑁 log𝑁), де 𝑁 – кількість кривих. Проте при аналізі зроблено 

припущення, що деякі операції (наприклад, знаходження перетину двох кривих) 

потребують 𝑂(1) часу. У практичних задачах такі операції базуються на 

чисельних (ітеративних) методах, що мають велику константу у складності. 

У роботі Ч. Япа [67] представлено 𝑂(𝑁 log𝑁) алгоритм побудови діаграми 

Вороного для  множини 𝑁 елементів, що може містити точки, відрізки та дуги 

кола. Діаграма Вороного для кривих NUBRS розглянута в праці Д. Согна [81], де 

бісектори та вершини діаграми Вороного обчислюються шляхом розв'язання 

системи нелінійних рівнянь. Ребра діаграми Вороного обчислюються як перетин 

всіх можливих бісекторів, що вимагає значних обчислювальних ресурсів. 

Наведені вище недоліки точних методів побудови діаграми Вороного для 

множини кривих обумовили розвиток наближених методів. Одним із них є 

дискретизація простору шляхом уведення скінченної сітки пікселів [82-83]. 

Такий метод має обмеження, оскільки точність побудованої діаграми Вороного 

залежить від розміру пікселя сітки.  

У цій роботі розглянемо інший метод апроксимації, що базується на 

дискретизації множини кривих 𝑆ú  та її представленні як скінченного набору 

точок та відрізків. Для отриманої дискретизації будується діаграма Вороного за 

допомогою одного з відомих алгоритмів (наприклад, алгоритму Форчуна). Після 

цього шляхом видалення надлишкових ребер та вершин граф отриманої діаграми 

Вороного перетворюється у граф наближеної діаграми Вороного для кривих. 

Такий підхід породжує два типи апроксимацій залежно від типу дискретизації. 
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Тип 1 (Т1). Криві 𝐶>(𝑡) ∈ 𝑆ú, 𝑡 ∈ [0,1], апроксимуються послідовністю точок 

𝑃ú7 = �𝐶>(𝑡�), 𝐶>(𝑡7),… , 𝐶>�𝑡½7��, 0 = 𝑡7 < 𝑡9 < ⋯ < 𝑡½7 = 1. Тоді ядром 

апроксимації діаграми Вороного для 𝑆ú  є діаграма Вороного для точок: 

𝑃 =à𝑃ú7

<

>P7

. (3.17) 

Тип 2 (Т2). Криві множини 𝑆ú  апроксимуються ламаними або багато-

кутниками (замкнені криві). У такому випадку в основі апроксимації лежить 

діаграма Вороного для відрізків. 

Отже, ключовим в алгоритмі апроксимації є побудова скінченної множини 

точок або відрізків. У наступному підрозділі наведено детальний аналіз 

основних методів дискретизації, їх переваги та недоліки.  

 

3.5.1. Методи дискретизації параметричної кривої 

Результат апроксимації діаграми Вороного значною мірою залежить [84] від 

щільності розташування точок при дискретизації кривої 𝐶>(𝑡) ∈ 𝑆ú, 𝑡 ∈ [0,1], що 

визначається параметризацією кривої. Розглянемо найвідоміші методи 

параметризації кривих. 

1. Дискретизація на основі параметризації за довжиною кривої 

Довжина кривої 𝐶>(𝑡) ∈ 𝑆ú, 𝑡 ∈ [0,1] визначається за такою формулою: 

𝑙>(𝑡) = n|𝐶>w(𝑠)|𝑑𝑠
ü

�

, 𝑡 ∈ [0,1]. (3.18) 

З припущення 2.7 слідує, що |𝐶>w(𝑠)| > 0, ∀𝑠 ∈ [0,1]. Отже, функція 𝑙>(𝑡) 

строго монотонна на інтервалі [0,1], тому існує обернена функція 𝑡 = 𝑙>�7(𝑙),	 де 

𝑙 ∈ [0, 𝐿>], 𝐿> = 𝑙(1).  

Означення 3.5. Параметризація кривої 𝐶>(𝑙) = 𝐶> ®𝑙>�7(𝑙)°, де 𝑙>(𝑡), 𝑡 ∈ [0,1] 

визначається за формулою 3.18, називається параметризацією за довжиною. 
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Представлена параметризація дає змогу отримати множину точок, що 

рівномірно розташовані вздовж кривої (рис. 2.7): 𝑃ú7 = �𝐶>(𝑙�), 𝐶>(𝑙7), … , 𝐶>�𝑙½7��, 

де 0 = 𝑙� < 𝑙7 < ⋯ < 𝑙½7 = 1, |𝑙>�7 − 𝑙>| = ∆𝑙 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Проте недоліком такої параметризації є те, що вона не враховує кривизни, а 

отже, отримана апроксимація не може належним чином представити криву при 

збільшенні значення ∆𝑙. 

2. Дискретизація на основі параметризації за кривизною 

Іншим типом є параметризація за кривизною [85] 𝜅>(𝑡), що визначається для 

кривої 𝐶>(𝑡) ∈ 𝑆ú, 𝑡 ∈ [0,1] за такою формулою: 

𝜅>(𝑡) =
|𝐶>w(𝑡) × 𝐶>ww(𝑡)|

�𝐶>w(𝑡)�
i , 𝑡 ∈ [0,1]. (3.19) 

Означення 3.6. Параметризацією кривої 𝐶>(𝑡) ∈ 𝑆ú, 𝑡 ∈ [0,1] за кривизною 

будемо називати параметризацію 𝐶>(𝑟) = 𝐶> ®𝑘>�7(𝑟)°, де функція 𝑘>(𝑡) 

визначається так: 

𝑘>(𝑡) = n(𝜅>(𝑠) + 𝜀)
ü

�

𝑑𝑠, (3.20) 

параметр 𝜀 > 0 вибирається достатньо малим, щоб гарантувати строгу 

монотонність 𝑘>(𝑡). 

 

 

Рис. 3.9. Приклади дискретизації кривої (200 точок), параметризованої за 

довжиною (а), за кривизною (б), змішаний тип (в) 

(а) (б) (в)
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Дискретизація на основі кривизни застосовується для апроксимації кривої 

ламаною лінією чи багатокутником, оскільки кількість відрізків, що представляє 

криву залежить від локальних значень кривизни у відповідній ділянці. Отже, 

ділянки з кривизною, близькою до нуля, представлені меншою кількістю 

відрізків, ніж ті, де значення кривизни значно більше нуля. 

Параметризація за кривизною застосовується для другого типу 

апроксимації діаграми Вороного для 𝑆ú  – за допомогою діаграми Вороного для 

множини відрізків. 

 

Рис. 3.10. Побудова апроксимації діаграми Вороного для кривих: (а) – вхід, 

(б) – апроксимація кривих множиною точок (змішана параметризація), 

(в) – діаграма Вороного для точок, (г) – результат апроксимації 

 

(а) (б)

(в) (г)
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У прикладних задачах дуже часто області з великою кривизною 

відповідають випадковим збуренням границі об’єкта. Останні призводять до 

таких артефактів діаграми Вороного, як надлишкові розгалуження чи ребра. У 

зв’язку з цим було запропоновано такий метод параметризації, що є лінійною 

комбінацією параметризації за кривизною та довжиною кривої. 

3. Дискретизація на основі змішаної параметризації 

Означення 3.7. Змішаною параметризацією [85] кривої 𝐶>(𝑡), 𝑡 ∈ [0,1] з 

параметром 𝛼 ∈ [0,1] називається параметризація ℎ>(𝑡), 𝑡 ∈ [0,1]: 

ℎ>,q(𝑡) = 𝛼
𝑙>(𝑡)
𝑙>(1)

+ (1 − 𝛼)
𝑘>(𝑡)
𝑘>(1)

, (2.21) 

де 𝑙>(𝑡) – параметризація за довжиною кривої (формула 3.18), а 𝑘>(𝑡) – 

параметризація за кривизною (формула 3.20). Отже, крива 𝐶> ∈ 𝑆ú  має 

параметризацію 𝐶>(ℎ) = 𝐶>�ℎ>,q�7�, де ℎ ∈ [0,1].  

Змішана параметризація дає змогу врівноважувати щільність точок залежно 

від кривизни та довжини кривої. Цей тип використовується для другого методу 

апроксимації діаграми Вороного для 𝑆ú  – за допомогою діаграми Вороного для 

множини точок. 

 

3.5.2. Алгоритм побудови апроксимації діаграми Вороного 

Алгоритм побудови апроксимації діаграми Вороного [86, 87] для множини 

кривих 𝑆ú = {𝐶7(𝑡), 𝐶9(𝑡),… , 𝐶<(𝑡)}, 𝑡 ∈ [0,1] складається з таких кроків: 

Вхід: 

§ Набір кривих 𝑆ú = {𝐶7(𝑡), 𝐶9(𝑡), … , 𝐶<(𝑡)}, 𝑡 ∈ [0,1]; 

§ Тип апроксимації, що виконується: T1 або T2; 

§ 𝑠Ê ∈ {True, False}, при 𝑠Ê = True здійснюється апроксимація власних 

бісекторів, інакше вони видаляються з результату; 

Алгоритм 3.1: 

Крок 1. Дискретизація множини кривих 𝑆ú: 

1.1. Виконати параметризацію кожної кривої 𝐶>(𝑡) ∈ 𝑆ú  відповідно до 

одного з методів підрозділу 2.5.1: 
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§ для Т1 – змішаний тип параметризації (з типовим значенням 

параметру 𝛼 = 0.5); 

§ для Т2 – параметризація за кривизною або змішаний тип. 

Отримуємо множину кривих 𝑆rú = �𝐶r>(𝑠>)�>P7
<

, 𝑠> ∈ [0, 𝐿>]; 

1.2. Для кожної кривої 𝐶r> ∈ 𝑆rú здійснити вибірку 𝑀> характерних точок 

𝑝>,¢: = 𝐶r>�𝑠>,¢�, 		𝑘 = 1,2, … ,𝑀>, де 

0 = 𝑠>,7 ≤ 𝑠>,9 ≤ ⋯ ≤ 𝑠>,67 = 𝐿>, 

з наступним інтервалом ∆𝑠> = �𝑠>,¢�7 − 𝑠>,¢�, 	𝑘 ∈ 𝐼67�7. 

Позначимо 𝑃> = �𝑝>,¢�𝑘 = 1,2, … ,𝑀>� множину точок 𝑖-ої кривої, де 

𝑖 ∈ 𝐼<. Тоді 𝑃 = 𝑃7 ∪ 𝑃9 ∪ …∪ 𝑃< позначає множину всіх точок; 

1.3. Ініціалізувати множину 𝑈 генераторів діаграми Вороного: 

§ для Т1: 𝑈 ≔ 𝑃; 

§ для Т2: 𝑈 ≔ 𝑃 ∪ 𝐿, де множина 𝐿 позначає множину внутрішніх 

частин відрізків, що сполучають послідовні точки кривих: 

𝐿 = à𝐿>
>∈[\

, 

де 𝐿> = �𝑙¢: = 𝑝�,¢𝑝�,¢�7tttttttttttt�𝑘 = 1,2,… , (𝑀> − 1)�. 

Відображення 𝑍ú: 𝑈 → {1,2, … ,𝑁} кожному елементу 𝑢 ∈ 𝑈 ставить 

у відповідність індекс кривої, якій належить 𝑢.  

Крок 2. Побудувати діаграму Вороного 𝒱𝒟(𝑈) = {𝒱𝒫(𝑢)|𝑢 ∈ 𝑈} для 

множини генераторів 𝑈, використовуючи алгоритм Форчуна або 

алгоритм «розділяй та володарюй»;  

Крок 3. Виконати обробку графа 𝐺 = (𝑉, 𝐸) діаграми Вороного 𝒱𝒟(𝑈): 

3.1. Видалити надлишкові ребра діаграми Вороного: 

§ Якщо 𝑠Ê = False, тоді видалити ребра 𝑒>� = 𝒱𝒫(𝑢>) ∩ 𝒱𝒫�𝑢��, 

для яких 𝑍ú(𝑢>) = 𝑍ú�𝑢��. Після цього видалити всі ізольовані 

вершини множини 𝑉; 
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§ Якщо 𝑠Ê = True, тоді видалити ті ребра та вершини діаграми 

Вороного 𝑒>� = 𝒱𝒫(𝑢>) ∩ 𝒱𝒫�𝑢��, для яких виконується умова 

𝑍ú(𝑢>) = 𝑍ú�𝑢�� та:  

o для Т1: елементи 𝑢> та 𝑢� – послідовні точки кривої; 

o для Т2: елементи 𝑢> та 𝑢� – послідовні відрізки кривої 

або відрізок та його кінцева точка; 

§ Видалити ізольовані вершини, якщо такі існують. 

Отриманий на цьому кроці граф позначимо 𝐺′ = (𝑉′, 𝐸′). 

3.2. Визначити вершини апроксимації діаграми Вороного як вершини 

𝑞 ∈ 𝑉′ графа 𝐺′, для яких deg(𝑞) ≥ 2. Позначимо отриману множину 

вершин: 𝑄 = {𝑞 ∈ 𝑉′|deg(𝑞) ≥ 2}; 

3.3. Якщо пара суміжних вершин 𝑞7, 𝑞9 ∈ 𝑄 з’єднана ламаною лінією (яка 

складається з ребер 𝐸′) і довжина ламаної менша за заданий поріг 

𝑇 > 0, тоді пару вершин 𝑞7, 	𝑞9 необхідно замінити єдиною 

вершиною 𝑞, а відповідну ламану потрібно видалити; 

Крок 4 [необов’язковий]. Апроксимувати ребра діаграми Вороного за 

допомогою кривих Без’є (використовуючи алгоритм [88]). 

 

3.5.3. Аналіз складності алгоритму 

Нехай 𝐾 = ∑ 𝑀>
<
>P7  позначає загальну кількість точок усіх кривих. 

Твердження 3.5. Крок 1 алгоритму апроксимації діаграми Вороного для 

кривих, що полягає в їх репараметризації, потребує 𝑂(𝐾 log𝐾) операцій. 

Доведення. Для кожної кривої 𝐶> ∈ 𝑆ú  здійснюється попередня вибірка 

𝑀>,u = ⌊𝜏𝑀>⌋ точок, де 1 < 𝜏 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. У кожній точці обчислюються похідні 

кривої: для параметризації за довжиною – перша похідна, для параметризації за 

кривизною та змішаної параметризації – перша та друга похідні. Обчислення 

похідних та кривизни виконується за 𝑂(1) операцій (на одну точку кривої) з 

використанням різницевих схем. Тому обчислення всіх похідних (та кривизни) 

займає 𝑂�𝑀>,u� = 𝑂(𝑀) часу. Після цього підраховується кумулятивний масив 
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розміру 𝑀>,u, що містить значення функції параметризації. Відображення області 

значень [0, 𝐿>] функції параметризації в область визначення кривої 𝐶> (інтервал 

[0,1]) представляється у вигляді лінійного сплайна 𝐹>(𝑠), який для кожної кривої 

можна побудувати за 𝑂(𝑀>,u) операцій. Після цього на області значень кожного 

сплайна вибирають 𝑀> рівномірно розподілених точок та будують множину 𝑃>. 

Підрахунок кожної точки сплайна займає 𝑂�log𝑀>,u� = 𝑂(log𝑀>) часу (з 

використанням бінарного пошуку по інтервалах сплайна). Отже, 𝑀> точок 

обчислюються за 𝑂(𝑀> log𝑀>). Загальна складність цього кроку обчислюється як 

∑𝑂(𝑀> log𝑀>). Для отримання оцінки складності застосуємо нерівність Єнсена 

для ввігнутих функцій (логарифм): 

∑ 𝑀> log𝑀>
<
>P7
∑ 𝑀>
<
>P7

=
∑ 𝑀> log𝑀>
<
>P7

𝐾
≤ log

∑ 𝑀>
9<

>P7
𝐾

≤ log
�∑ 𝑀>

<
>P7 �

9

𝐾
= log𝐾. (3.22) 

Отримуємо, що ∑ 𝑀> log𝑀>
<
>P7 ≤ 𝐾 log𝐾. Отже, перший крок алгоритму 

апроксимації має складність 𝑂(𝐾 log𝐾). ∎ 

Твердження 3.6. Крок 2 алгоритму апроксимації діаграми Вороного для 

множини кривих 𝑆ú  можна виконати за  𝑂(𝐾 log𝐾) операцій. 

Доведення. Випливає безпосередньо із тверджень 2.5-2.6 ∎ 

Твердження 3.7. Крок 3 алгоритму апроксимації діаграми Вороного для 

множини кривих 𝑆ú  має часову оцінку складності 𝑂(𝐾). 

Доведення. Крок 3.1 полягає у поступовому видаленні надлишкових ребер 

багатокутника Вороного. Операція видалення одного ребра з РСПЗ потребує 

𝑂(1) операцій (зміна значень вказівників). Перевірку критерію, за яким 

видаляються ребра графа, можна також здійснити за 𝑂(1) операцій, оскільки 

відображення 𝑍ú  можна реалізувати у вигляді хеш-таблиці. Для варіанта 

алгоритму зі збереженням власних бісекторів перевірку того, чи є елементи 𝑢> та 

𝑢� послідовними точками / відрізками кривої, можна також виконати за 𝑂(1) 

операцій з використанням хеш-таблиці. Оскільки загальна кількість ребер графа 

діаграми Вороного пропорційна 𝐾, то крок 3.1 можна виконати за 𝑂(𝐾) операцій. 

Очевидно, що часова оцінка складності кроку 3.2 становить також 𝑂(𝐾).  
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На кроці 3.3 підрахунок довжин ребер виконується за 𝑂(𝐾) операції.  

Об’єднання двох вершин здійснюють шляхом присвоювання вказівників за  𝑂(1) 

для кожної пари суміжних вершин. Необхідно виконати прохід по графу та пере-

вірити всі пари суміжних вершин, що потребує 𝑂(𝐾) операцій. Отже, загальна 

складність кроку 3 алгоритму апроксимації діаграми Вороного – 𝑂(𝐾). ∎ 

Твердження 3.8. Алгоритм побудови апроксимації діаграми Вороного для 

множини кривих має часову оцінку складності 𝑂(𝐾 log𝐾). 

Доведення. Випливає безпосередньо із тверджень 3.5-7. ∎ 

 
3.6. Серединна вісь та скелетон об’єкта 

Серединна вісь була вперше запропонована в роботі [70] як взаємно 

однозначне відображення форми об’єкта, що дає змогу представити його у 

вигляді графа з криволінійними ребрами. Серединна вісь об’єкта 𝒪 на площині 

визначається як ГМТ точок об’єкта 𝒪, рівновіддалених від його границі 𝜕𝒪 

(тобто точок множини 𝒪, для яких існують щонайменше дві найближчі точки на 

границі 𝜕𝒪). За еквівалентним визначенням серединна вісь об’єкта 𝒪 – це 

геометричне місце центрів кіл, що належать 𝒪, дотичних до границі 𝜕𝒪 у 

щонайменше двох точках. Відображення об’єкта 𝒪 у середину вісь ℳ(𝒪) 

називається перетворенням серединної осі. 

Представлення серединної осі у вигляді криволінійного графа дає змогу 

застосовувати широкий клас алгоритмів на графах [70] для аналізу форми 

об’єкта та розв’язання багатьох споріднених задач. Тому перетворення середин-

ної осі знаходить широке практичне застосування в задачах цифрової обробки 

зображень [19], аналізу форми [90], комп’ютерного зору [91], розпізнавання 

образів [92], в автоматизованих системах моделювання [93] та навігації [94]. 

 

3.6.1. Визначення серединної осі та скелетона об’єкта 

Нехай 𝒪 позначає об’єкт на площині. Границя об’єкта 𝜕𝒪 задається списком 

замкнутих контурів 𝑃 = {𝑃7, 𝑃9, … , 𝑃<}, у якому кожен контур представлений 

багатокутником 𝑃> = �𝑝7> , 𝑝9> , … , 𝑝67
> �, 𝑝¢> ∈ ℝ9, 𝑘 = 1, … ,𝑀>, 𝑖 = 1, … , 𝑁. 
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Припустимо, що контур 𝑃> об’єкта 𝒪 є 𝐺7-неперервними за винятком 

скінченної підмножини вершин 𝑄> ⊆ 𝑃>, 𝑖 = 1, … , 𝑁 де контур 𝐺�-неперервний. 

Зауважимо, що можливий випадок, коли 𝑄> = ∅.  

Означення 3.8. Вершина 𝑞 називається особливою вершиною границі 

об’єкта, якщо існує багатокутник 𝑃> ∈ 𝑃, де 𝑞 є вершиною 𝑃> та 𝑞 ∈ 𝑄> ≠ ∅. 

Нехай 𝐿> позначає множину ребер багатокутника 𝑃> ∈ 𝑃, а 𝑈> – це множина 

його вершин. 𝐿 = ⋃ 𝐿><
>P7  та 𝑈 = ⋃ 𝑈><

>P7  позначають множини всіх ребер та всіх 

вершин багатокутників множини 𝑃 відповідно. 

Означення 3.9. Серединна вісь ℳ(𝒪) об’єкта 𝒪 визначається як під-

множина точок 𝒪, що для 𝑝 ∈ℳ(𝒪) існує щонайменше дві точки 𝑝7, 𝑝9 ∈ 𝜕𝒪,

𝑝7 ≠ 𝑝9 на границі об’єкта 𝜕𝒪, для яких 0 < ‖𝑝 − 𝑝7‖ = ‖𝑝 − 𝑝9‖: 

ℳ(𝑂) = h𝑝 ∈ 𝒪|	‖𝑝 − 𝑝7‖ = ‖𝑝 − 𝑝9‖

= min
R∈9:

‖𝑝 − 𝑞‖, 	𝑝7, 𝑝9 ∈ 𝜕𝒪, 	𝑝7 ≠ 𝑝9	z. 
(3.23) 

Означення 3.10. Наближеною діаграмою Вороного 𝒱𝒟«(𝑃) [54] для 

плоского об’єкта, представленого набором багатокутників 𝑃, називається   

підграф 𝐺é« графа 𝐺é діаграми Вороного 𝒱𝒟(𝐿) для множини ребер 𝐿 

багатокутників 𝑃, який отримано шляхом видалення ребер графа 𝐺é, що 

відповідають бісекторам між послідовними ребрами багатокутника 𝑙> та 𝑙>�7 зі 

спільною неособливою вершиною 𝑝>. 

Означення 3.11. Скелетоном Вороного [95] 𝒱𝒮(𝒪) об’єкта 𝒪 на площині, 

що заданий множиною багатокутників 𝑃, називається підмножина діаграми 

Вороного, що розташована всередині області 𝑅, обмеженої багатокутниками 𝑃. 

Зауваження 3.3. Отже, скелетон Вороного для 𝑃 обчислюється шляхом 

видалення та обмеження ребер графа 𝐺é«, які не містяться в області 𝑅.  

 

3.6.2. Побудова серединної осі на основі діаграми Вороного 

Згідно з монографією А. Окабе [54] серединна вісь об’єкта обчислюється 

шляхом апроксимації границі об’єкта 𝜕𝒪 множиною багатокутників 𝑃 =
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{𝑃7, 𝑃9, … , 𝑃<}. Далі будується діаграма Вороного для множини ребер 

багатокутників 𝑃. Надлишкові ребра отриманої діаграми Вороного видаляються, 

у результаті чого отримується наближення серединної осі  (рис. 3.11, в).  

 

(а)                                             (б)                                        (в) 

Рис. 3.11. Приклад: (а) – побудова діаграми Вороного для відрізків; (б) –

надлишкові ребра діаграми Вороного для відрізків; (в) – у результаті видалення 

надлишкових ребер діаграми Вороного отримуємо серединну вісь об’єкта 
 

Припустимо, що багатокутники, які відповідають зовнішнім границям 

об’єкта 𝒪, орієнтовані проти годинникової стрілки, а багатокутники, які 

відповідають внутрішнім порожнинам об’єкта 𝒪, – за годинниковою стрілкою. 

Алгоритм 3.2 (побудова серединної осі) 

1. Побудувати діаграму Вороного 𝒱𝒟(𝑆) для відрізків 𝑆, які утворюють 

ребра багатокутників 𝑃 (рис. 3.11, а). 

Результатом цього кроку є граф 𝐺ù = (𝑉ù, 𝐸ù), де 𝑉ù, 𝐸ù ⊆ 𝑉ù × 𝑉ù – 

множини вершин та ребер діаграми Вороного відповідно. Кожній вершині 

𝑣 ∈ 𝑉Ù\{𝑣#} діаграми Вороного відповідає коло радіуса	𝑟(𝑣). 

2. За допомогою пошуку в ширину (BFS) визначити надлишкові вершини та 

ребра графа 𝐺ù (рис. 3.11, б). Псевдокод цієї процедури наведений у 

додатку 1. На зазначеному кроці виконується розмітка вершин та ребер 

діаграми Вороного за такими класами: 

– для вершин: 
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§ клас «I» – внутрішня вершина графа 𝐺ù; 

§ клас «O» – зовнішня вершина графа 𝐺ù; 

§ клас «C» – особлива вершина графа ⟺ співпадає з особливою 

вершиною деякого багатокутника множини 𝑃; 

§ клас «B» – гранична вершина графа ⟺ співпадає з деякою 

вершиною багатокутника множини 𝑃, але не є його особливою 

вершиною; 

– для ребер: 

§ клас «I» – внутрішнє ребро графа 𝐺ù (відносно 𝒪); 

§ клас «O» – зовнішнє ребро графа 𝐺ù (відносно 𝒪); 

§ клас «C» – особливе ребро графа 𝐺ù ⟺ з’єднує особливу вершину 

𝐺ù із внутрішньою вершиною 𝐺ù; 

§ клас «R» – надлишкове ребро графа 𝐺ù ⟺ з’єднує граничну 

вершину 𝐺ù із внутрішньою вершиною 𝐺ù. 

Надлишковими є вершини класів «O», «B» та ребра класів «O», «R». 

3. Видалити із графа 𝐺ù надлишкові ребра та вершини, а також ізольовані 

вершини, що залишилися, та отримати граф 𝐺6UI ≔ (𝑉6UI, 𝐸6UI), де 

𝑉6UI ⊆ 𝑉ù , 𝐸6UI ⊆ 𝐸ù  (рис. 2, В). 

 

3.6.3. Методи регуляризації серединної осі 

Одним із недоліків серединних осей, що значно ускладнює їх обробку та 

застосування у згаданих вище задачах, є чутливість перетворення серединної осі 

до незначних збурень границі об’єкта 𝜕𝒪. Останні призводять до утворення 

таких артефактів серединної осі, як надлишкові вершини та розгалуження 

(рис. 3.12). Тому на сьогодні актуальною проблемою є розроблення ефективних 

методів регуляризації серединної осі, які спрямовані на зменшення впливу 

випадкових збурень границі об’єкта 𝜕𝒪 на серединну вісь об’єкта 𝒪. 

Наявні на сьогодні методи регуляризації серединної осі можна умовно 

поділити на два класи: прямі та непрямі методи [96, 97]. Прямі методи 

спрямовані на видалення надлишкових точок та розгалужень уже побудованої 
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серединної осі на основі визначених евристичних правил. Зазвичай більшість 

прямих методів регуляризації базується на підрахунку міри «важливості» для 

кожної точки серединної осі. Усі точки, «важливість» яких не перевищує заданий 

поріг 𝜏 ≥ 0, видаляються із серединної осі. Недоліком таких методів 

регуляризації є утворення розривів у неперервній серединній осі. У роботах 

Р. Огнєвича [95, 98, 99] показано, що необхідною умовою неперервності методу 

регуляризації є існування єдиного локального максимуму міри «важливості». У 

випадку, якщо ж така необхідна умова не виконується, неперервність методу 

регуляризації забезпечується процедурами послідовного видалення точок, що 

ініціалізуються граничними точками серединної осі – висячими вершинами її 

графа. Проте, як зазначено в роботі Д. Шейка та інших [97], суттєвим недоліком 

такої процедури є відсутність неперервної залежності результату регуляризації 

від параметра регуляризації 𝜏. Тому незначна зміна 𝜏 може призвести до суттєвих 

відмінностей у результаті перетворення серединній осі.  

 

                  (а)                                                            (б) 

Рис. 3.12. Приклад чутливості серединної осі до незначних спотворень границі 

об’єкта: (а) – серединна вісь багатокутника без спотворень (червоний); (б) –

незначна похибка контуру призводить до надлишкових розгалужень осі 

 

У роботі А. Суда та інших [100] наводяться приклад можливої міри 

«важливості», яка визначається для кожної точки 𝑝 серединної осі як величина 

максимального кута ∠𝑞>𝑝𝑞�, утвореного точкою 𝑝 та точками дотику 𝑞>, 𝑞� до 
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границі об’єкта 𝜕𝒪 кола із центром у точці 𝑝. Іншим методом регуляризації є λ-

серединна вісь [101-102], що визначається як така підмножина точок серединної 

осі: точка 𝑝 належить λ-серединній осі тоді і тільки тоді, коли радіус найменшого 

кола, що містить найближчі до 𝑝 точки границі 𝑞>, 𝑞�, менший ніж задане 

порогове значення λ ≥ 0. Слід зауважити, що застосування оберненого 

перетворення серединної осі після її регуляризації дає змогу отримати спрощене 

представлення границі об’єкта. Отже, прямі методи регуляризації серединної осі 

безпосередньо пов’язані з методами спрощення форми об’єкта [104]. 

Інший клас наявних методів регуляризації – непрямі методи – спрямований 

на усунення збурень границі об’єкта 𝜕𝒪 та перетворення її так, щоб отримана 

серединна вісь містила якнайменшу кількість надлишкових точок та 

розгалужень.  Одним із найпопулярніших непрямих методів регуляризації 

серединної осі є згладжування за допомогою потоку кривизни [97]. У цьому 

методі границя об’єкта представляється параметричною кривою 𝐶(𝑡), 𝑡 ∈ [𝑎, 𝑏], 

а згладжування відбувається шляхом чисельного розв’язання рівняння руху 

точок кривої 𝐶(𝑡), 𝑡 ∈ [𝑎, 𝑏]. Переміщення кожної точки кривої 𝐶(𝑡) виконується 

в напрямку нормалі 𝑛(𝑡) пропорційно до значення кривизни 𝐶(𝑡) у відповідній 

точці. Інший метод регуляризації серединної осі на основі згладжування границі 

об’єкта (зокрема, метод варіації повороту кривої) досліджено в Д. Бухеггера та 

інших [96]. Суттєвим недоліком непрямих методів регуляризації є утворення 

нехарактерних артефактів серединної осі [97]. Крім цього, непрямі методи 

потребують подальшої регуляризації з використанням прямих методів. 

Комбінацією прямих і не прямих методів є перетворення масштабованої осі 

(SAT), яке було запропоновано в роботі Й. Гісена та інших [105]. Цей метод 

полягає у мультиплікативному масштабуванні (з коефіцієнтом 𝑠 > 1) радіусів 

кіл, які відповідають точкам серединної осі. У результаті об’єднання 

масштабованих кіл утворюється новий об’єкт 𝒪′, для якого знову будується 

масштабована серединна вісь. Для отримання спрощеного представлення 

об’єкта радіуси кіл масштабованої серединної осі зменшуються у зворотному 

напрямі з коефіцієнтом 1/𝑠. У роботі було показано, що при невеликих 
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значеннях параметра 𝑠 > 0 перетворення масштабованої осі дозволяє 

апроксимувати серединну вісь, зменшивши при цьому кількість артефактів. У 

порівнянні з іншими методами [100-103] перетворення масштабованої 

серединної осі надає можливість зберігати основні геометричні характеристики 

об’єкта. Проте, як зазначають автори [105], таке перетворення не зберігає 

гомотопію об’єкта.  

 

3.6.4. Метод мультиплікативного масштабування 

У цьому підрозділі представлено метод регуляризації серединної осі на 

основі методу мультиплікативного масштабування [105]. На відміну від нього  

описаний нижче метод дозволяє одночасно зберігати гомотопію об’єкта та його 

основні геометричні характеристики. 

Нехай 𝑝(𝑣) ∈ ℝ9 позначає координати вершини 𝑣 ∈ 𝑉6UI графа 𝐺6UI, а 𝑟(𝑣) 

– радіус максимального вписаного кола, що відповідає 𝑣 ∈ 𝑉6UI із центром у 

𝑝(𝑣) та дотичного до границі об’єкта 𝜕𝒪 у щонайменше двох точках.  

Основою для M-Scale є підхід SAT [105]. Він полягає у мультиплікативному 

масштабуванні радіусів максимальних кіл 𝑟(𝑣), 𝑣 ∈ 𝑉6UI з коефіцієнтом 𝑠 > 0, 

який у зазначеному випадку є параметром регуляризації. Проте на відміну від 

методу SAT, де на наступному кроці обчислюється об’єднання масштабованих 

кіл із радіусами 𝑠 ∙ 𝑟(𝑣), у методі M-Scale спочатку визначається вкладення кіл 

(тобто кола, що повністю покриваються іншими). Далі, починаючи з кінцевих 

вершин графа 𝐺6UI, виконується поступове видалення вершин графа, що 

відповідають вкладеним колам. Отже, на відміну від SAT метод M-Scale дає 

змогу отримати гомотопно еквівалентну серединну вісь. 

Властивість 3.1. Коло із центром 𝑝7 та радіусом 𝑟7 розміщене всередині 

кола із центром 𝑝9 та радіусом 𝑟9 тоді і лише тоді, коли 

‖𝑝7 − 𝑝9‖ ≤ |𝑟7 − 𝑟9|. (3.24) 

Властивість 3.2. Вершина 𝑣 ∈ 𝑉6UI є кандидатом на видалення, якщо існує 

така вершина 𝑣w ∈ 𝑉6UI, що ‖𝑝(𝑣)	− 𝑝(𝑣′)	‖ ≤ 𝑠(𝑟(𝑣) − 𝑟(𝑣′)). 
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Зауваження 3.4. Одним із методів визначення вкладених кіл є побудова 

діаграми Вороного для масштабованих кіл [54, 69, 106] (діаграми потужності). 
 

 

            (а)                                                (б)                                            (в)       

Рис. 3.13. Коло 𝐶 радіуса 𝑟 відповідає вершині розгалуження серединної осі (а); 

(б) кола 𝐶>w, 𝐶>�7w , … , 𝐶>�¢w  відповідають спотвореній границі та повністю 

розташовані в 𝐶′ (масштабування 𝐶 з радіусом 𝑠 ∙ 𝑟, 𝑠=1.09); (в) оскільки 𝐶>w,

𝐶>�7w , … , 𝐶>�¢w  всередині 𝐶′, відповідні їм вершини серединної осі видаляються. 
 

Властивість 3.3. Нехай коло 𝐶!n із радіусом 𝑟(𝑣7) та центром 𝑝(𝑣7), яке 

відповідає вершині 𝑣7 ∈ 𝑉6UI, міститься всередині кола 𝐶!o  з радіусом 𝑟(𝑣9) та 

центром 𝑝(𝑣9), яке відповідає вершині 𝑣9 ∈ 𝑉6UI, тоді 𝐶!n та 𝐶!o є генераторами 

єдиного багатокутника діаграми потужності (діаграми Вороного для кіл). 
 

Алгоритм 3.3 (регуляризація серединної осі методом M-Scale)  

1. Утворити множину масштабованих кіл 𝒞Ù ≔ {𝐶!Ù	|	𝑣 ∈ 𝑉6UI}, де 𝐶!Ù – коло 

із центром у точці 𝑝(𝑣), 𝑣 ∈ 𝑉6UI та радіусом 𝑠 ∙ 𝑟(𝑣), 𝑠 > 0 – параметр 

регуляризації (рис. 3.13, б). 

2. Побудувати діаграму потужності для 𝒞Ù. 

3. Використовуючи властивості 3.2 та 3.3, визначити ті вершини графа 𝐺6UI, 

для яких відповідні їм кола множини 𝒞Ù повністю покриті хоча б одним 

іншим колом з 𝒞Ù. Позначимо таку множину 𝑅6UI ⊆ 𝑉6UI. 
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4. За допомогою BFS, що ініціалізується кінцевими вершинами 𝐺ù, 

послідовно видалити лише вершини 𝑣 ∈ 𝑅ù (рис. 3.13, в). При цьому у 

чергу додаються лише вершини 𝑣 ∈ 𝑅ù.  

Аналіз складності методу M-Scale. Результат аналізу складності методу 

регуляризації M-Scale наведено в теоремі 3.13, яка базуються на лемах 3.9-12. 

Лема 3.9. Крок 1 алгоритму M-Scale має часову оцінку складності 𝑂(𝑁), де 

𝑁 – це число вершин серединної осі 𝑁 ≔ |𝑉6UI|. 

Доведення.  На першому кроці алгоритму здійснюється масштабування 𝑁 

кіл, що відповідають вершинам 𝑉6UI графа серединної осі. Складність такої 

операції – 𝑂(𝑁), де 𝑁 – це число вершин 𝑉6UI. ■ 

Лема 3.10. Другий крок алгоритму M-Scale має часову оцінку складності 

𝑂((𝐾 + 𝑁) log𝑁), де 𝑁 ≔ |𝒞Ù|, а 𝐾 – це число точок перетину множини кіл 𝒞Ù. 

У найгіршому випадку 𝐾 = 𝑂(𝑁9). 

Доведення. Діаграму потужності (діаграму Вороного) для множини кіл 𝒞Ù 

можна побудувати за 𝑂�(𝐾 + 𝑁) log𝑁� операції [106], де 𝑁 – це кількість кіл, а 

𝐾 – кількість точок перетинів кіл множини 𝒞Ù. ■ 

Лема 3.11. Крок 3 алгоритму регуляризації M-Scale має часову оцінку 

складності 𝑂(𝑁 + 𝐾), 𝑁 ≔ |𝒞Ù|, 𝐾 – кількість точок перетинів кіл множини 𝒞Ù. 

Доведення. Для множини 𝒞Ù, що складається з 𝑁 кіл, кількість ребер 

діаграми Вороного пропорційна 𝑂(𝑁 + 𝐾), де 𝑁 – це кількість кіл множини 𝒞Ù, 

а 𝐾 – це кількість точок перетину кіл множини 𝒞Ù. Третій крок алгоритму M-

Scale полягає у перевірці властивості 3.3 для пари кіл, що відповідають ребрам 

діаграми Вороного. Одна перевірка властивості 3.3 має часову оцінку складності 

𝑂(1). Отже, крок 3 алгоритму M-Scale має складність 𝑂(𝑁 + 𝐾). ■ 

Лема 3.12. Крок 4 алгоритму M-Scale має часову оцінку складності 𝑂(𝑁), 

де 𝑁 ≔ |𝑉6UI|. 

Доведення. Оскільки  |𝑉6UI| = |𝐸6UI| = 𝑂(𝑁), отримуємо, що пошук у 

ширину має також складність 𝑂(𝑁). Якщо граф 𝐺6UI зберігається у вигляді 

реберного списку з подвійними зв’язками, то видалення однієї вершини чи ребра 



 128 

графа має виконується за 𝑂(1) операцій. Отже, крок 4 алгоритму M-Scale має 

складність 𝑂(𝑁). ■ 

Теорема 3.13. Алгоритм регуляризації серединної осі M-Scale має часову 

оцінку складності 𝑂((𝐾 + 𝑁) log𝑁), де 𝑁 ≔ |𝒞Ù|, 𝐾 – кількість точок перетину 

кіл 𝒞Ù. 

Доведення. Алгоритм M-Scale складається із чотирьох кроків, складність 

яких була проаналізована в лемах 3.9-3.12. Отже, з урахуванням результатів лем, 

поданих вище, алгоритм M-Scale має часову оцінку складності 𝑂((𝐾 + 𝑁) log𝑁), 

де 𝑁 ≔ |𝒞Ù|, а 𝐾 – кількість точок перетину множини кіл 𝒞Ù. ■ 

 
 
3.7. Евристичні методи оптимізації роботи МЄАС 

Методи векторизації (підрозділ 3.4) дають змогу представити контур 

об’єкта множиною багатокутників 𝒮:= {𝒫7, 𝒫9, … ,𝒫3}. Таке представлення 

може містити надлишкові точки [107] (наприклад, які лежать на одній прямій).  

 

3.7.1. Теоретичний базис оптимізаційних евристик  

У наступній теоремі наводиться результат, що є основою для побудови 

евристичних критеріїв оптимізації роботи МЄАС. 

Теорема 3.14. Нехай 𝒫 = {𝑝7, 𝑝9,… , 𝑝<} – деякий простий багатокутник, а 𝑙> 

позначає відрізок, що з’єднує точки 𝑝> та 𝑝>�7 багатокутника 𝒫, 𝑖 = 1, … , 𝑁, 

(𝑝<�7 = 𝑝�). Багатокутник 𝒫′ отримано шляхом розбиття відрізка 𝑙> багато-

кутника 𝒫 і представлення 𝑙> у вигляді ламаної, яка складається з точок 

𝑝>,7, 𝑝>,9 … , 𝑝>,È7 на  𝑙>, 𝑖 = 1,2, … ,𝑁 (𝑝>,7 = 𝑝>, 𝑝>,È7 = 𝑝>�7). Тоді скелетони 𝒱𝒮(𝒫) 

та 𝒱𝒮(𝒫′), побудовані за допомогою алгоритму 3.2 співпадають (відстань 

Гаусдорфа між ними дорівнює нулю). 

Доведення. Діаграма Вороного для відрізків, що складають багатокутники 

𝒫 та 𝒫′, може містити бісектори таких типів: бісектор між двома внутрішніми 

частинами відрізків, бісектор між внутрішньою частиною відрізка та кінцем 
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відрізка, бісектор між двома кінцевими точками відрізка. Розглянемо кожен із 

зазначених випадків окремо: 

 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 3.14. Ілюстрація першого (а) та другого (б) випадків теореми 3.14 

Випадок 1 (рис. 3.14, a). Бісектор між двома внутрішніми частинами 

відрізків 𝑙7 та 𝑙9 є відрізком 𝑙′ [54]. Припустимо, що в багатокутнику 𝒫′ відрізок 

𝑙9 залишається незмінним, а 𝑙7 розбитий на дві частини 𝑙7,7 та 𝑙7,9, що з’єднані в 

точці 𝑞. Тоді багатокутник Вороного, що відповідає  𝑙7 у 𝒱𝒟(𝒫), буде розбитий 

у 𝒱𝒟(𝒫′) на два багатокутники Вороного 𝒱𝒟(𝒫7w) та 𝒱𝒟(𝒫9w). 𝒱𝒟(𝒫7w) та 𝒱𝒟(𝒫9w) 

відповідають частинам 𝑙7,7 та 𝑙7,9 та розмежовані ребром Вороного 𝑒, яке є 

бісектором між 𝑙7,7 та 𝑙7,9, що проходить через точку 𝑞 перпендикулярно до 𝑙7 (а 

отже, і 𝑙7,7 та 𝑙7,9). Отже, ребро Вороного 𝑒 розділяє відповідний бісектор 𝑙′ 

діаграми Вороного 𝒱𝒟(𝒫) на дві частини 𝑙′7 та 𝑙′9 у діаграмі Вороного 𝒱𝒟(𝒫′). 

Частина 𝑙′7 є ребром багатокутника Вороного для 𝑙7,7, а частина 𝑙′9 є ребром 
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багатокутника Вороного для 𝑙7,9. Зауважимо, що 𝑙′7, 𝑙′9 та ребро 𝑒 з’єднані разом 

за допомогою нової вершини 𝑣′. Інша частина діаграм Вороного для 𝒫′ та 𝒫  

залишається незмінною. Процедура маркування (крок 2 алгоритму побудови 

скелетона) ребер та вершин діаграми Вороного 𝒱𝒟(𝒫′) розділить ребро 

Вороного 𝑒 в діаграмі Вороного 𝒱𝒟(𝒫′) на дві частини 𝑒7 та 𝑒9: одна частина 

буде позначена як «О» (зовнішня), а інша частина буде позначена як  

«R» (надлишкова). Отже, обидві частини будуть видалені на третьому кроці 

алгоритму побудови скелетона, а отриманий скелетон 𝒱𝒮(𝒫′) буде містити ребра  

𝑙′7, 𝑙′9, що з’єднуються вершиною 𝑣′.   

Випадок 2. У випадку, коли бісектор утворений внутрішньою частиною 

відрізка 𝑙 та кінцевою точкою 𝑝 відрізка, можливі дві ситуації: 

1) точка 𝑝 є кінцем відрізка 𝑙. У такому випадку діаграма Вороного містить 

ребро 𝑒′, що проходить через 𝑝 перпендикулярно до 𝑙. Ребро 𝑒′ видаляється, якщо 

точка  𝑝 не є особливою. Розділення відрізка 𝑙 на дві частини 𝑙« та 𝑙¯, що з’єднані 

спільним кінцем 𝑞, спричинить до виникнення нового ребра 𝑒, паралельного до 

𝑒′. Нове ребро буде помічено як «R» (надлишкове) та видалено зі скелетона; 

 2) точка 𝑝 не є кінцем відрізка 𝑙 (Рис. 3.14, б). Тоді бісектор між 𝑝 та 𝑙 є 

параболічною дугою 𝑙m, що розбивається на частини 𝑙m,7, 𝑙m,9, якщо розбити 𝑙 на 

𝑙« та 𝑙¯, відповідно. Аналіз цього випадку подібний до першого випадку за 

винятком того, що 𝑙′7 та 𝑙′9 є параболічними дугами, що відповідають 𝑙m,7 та 𝑙m,9. 

Випадок 3. Бісектор між двома кінцевими точками 𝒱𝒟(𝒫′) та 𝒱𝒟(𝒫) є 

нескінченним ребром (променем), який маркується на другому кроці алгоритму 

побудови скелетона як «O» (зовнішнє ребро), а отже, видаляється з 𝒱𝒮(𝒫) та 

𝒱𝒮(𝒫′) на третьому кроці. 

Випадок одного розділення (𝐿 = 1) відрізка багатокутника було 

проаналізовано вище для всіх можливих варіантів бісекторів. Випадок для 

довільного 𝐿 > 1 можна довести методом математичної індукції за 𝐿. 

Припустимо, що для 𝐿 = 𝑛 розділень багатокутника 𝒫 виконується, що 

𝒱𝒮(𝒫) та 𝒱𝒮(𝒫′) співпадають. Нехай багатокутник 𝒫′′ отримано з 𝒫′ шляхом 
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розбиття довільного відрізка 𝒫′ на два відрізка. Тоді можна застосувати один із 

трьох випадків наведених вище для доведення того, що 𝒱𝒮(𝒫′) та 𝒱𝒮(𝒫′′) 

співпадають, а значить співпадають і 𝒱𝒮(𝒫) та 𝒱𝒮(𝒫′′). Отже, за індукцією 

𝒱𝒮(𝒫) та 𝒱𝒮(𝒫′) співпадають для будь-якого 𝐿 > 0. ■ 

 
(а) 

 

 
(б) 

 

Рис. 3.15. Скелетон Вороного (червоний) для багатокутника 𝒫 (а) та його 

розбиття 𝒫′ (б). Відповідні діаграми Вороного позначаються сірим кольором 

Зауваження 3.5. З теореми 3.14 випливає, що скелетон 𝒱𝒮(𝒫′) для розбиття 

багатокутника 𝒫′ співпадає (відстань Гаусдорфа дорівнює нулю) зі скелетоном 

𝒱𝒮(𝒫) для початкового багатокутника 𝒫 (рис. 3.15). Проте, на відміну від 𝒱𝒮(𝒫) 

скелетон 𝒱𝒮(𝒫′) представлений більшою кількістю ребер та вершин Вороного. 

Отже, має місце поняття скелетона Вороного з найменшою кількістю вершин та 

ребер. Застосування теореми 3.14 у зворотному напрямі дає змогу зменшити 

кількість вершин та ребер скелетона Вороного. Це у свою чергу надає 
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можливість пришвидшити побудову та обробку скелетона, а також обсяг пам’яті 

для його збереження у вигляді графа. 

Отже, оптимізація алгоритму побудови скелетона має бути націлена на 

розробку швидкої та ефективної евристики спрощення багатокутників 

(перетворення багатокутника 𝒫′ у 𝒫). Відповідно до теореми 3.14 процедура 

спрощення має задовольняти такий критерій:  

Лема 3.15 (критерій спрощення, КС). Суміжні колінеарні ребра 

багатокутника можна представити єдиним прямим ребром без втрати точності 

отриманого скелетона (апроксимації діаграми Вороного). 

Доведення. Нехай деякий простий багатокутник 𝒫′ = {𝑝7w , 𝑝9w , … , 𝑝6w } 

утворений із багатокутника 𝒫 = {𝑝7, 𝑝9, … , 𝑝<} шляхом представлення суміжних 

колінеарних ребер єдиним прямим ребром. Тоді з теореми 3.14 слідує, що 

скелетони Вороного 𝒱𝒮(𝒫) та 𝒱𝒮(𝒫′) рівні (за метрикою Гаусдорфа). 

Аналогічне твердження справедливе для апроксимації діаграми Вороного для 

кривих (алгоритм 3.1), якщо вхідні генератори – відрізки, що утворюють ребра 

багатокутників. ■ 

Отже, у МЄАС представлено додатковий крок попередньої обробки, що 

передує кроку побудови діаграми Вороного. Цей крок полягає у спрощенні 

кожного багатокутника 𝒮, отриманого на етапі векторизації зображення. При 

цьому евристична процедура спрощення має задовольняти критерій спрощення 

(лема 3.15) – видаляти лише послідовні точки багатокутника, що лежать на одній 

прямій. При цьому ламана лінія, утворена такою послідовністю в результуючому 

багатокутнику, має бути представленою єдиним відрізком. Таку операцію можна 

виконати за допомогою одного із наявних алгоритмів спрощення ламаних та 

багатокутників. 

 

3.7.2. Аналіз евристичних алгоритмів 

Було проаналізовано відомі алгоритми спрощення багатокутників та 

ламаних ліній. Результати аналізу наведено в табл. 3.1.  
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Табл. 3.1. Огляд алгоритмів спрощення багатокутників та ламаних. 

Назва алгоритму 
(Абревіатура) 

Середня 
складність 

Складність у 
найгіршому 
випадку 

Чи 

задовольняє 
КС? 

Рамер-Дуглас- 
Пекер (DP) [108] 

O(N log N) O(N2) так 

Вісвалінгам- 

Уайат (VW)  [109] 
O(N log N) O(N log N) так (+) 

Рейман-Уіткем (RW) [110] O(N) O(N) так (+) 

Опхайм (OP) [111] O(N) O(N) так (+) 

Ланг (LA) [112] O(NK) O(NK2) так (+) 

Чжао-Заальфельд (ZS) [113] O(N) O(N) так (+) 

Рапсо (RA) [114] O(N) O(N) ні (-) 
Лі-Опеншав (LO) [115] O(N) O(N) ні (-) 
N-та точка (NP) [116] O(N) O(N) ні (-) 
Точки в колі (CI) [116] O(N) O(N) ні (-) 
Перпендикулярна  
відстань (PD) [116] 

O(NK) O(N) так (+) 

У результаті порівняльного аналізу (табл. 3.1) встановлено, що деякі 

алгоритми не задовольняють критерій спрощення (КС). Наприклад, 

найпростіший алгоритм «N-та точка» [116] видаляє кожну N-у точку 

багатокутника, не враховуючи його геометричних особливостей. Метод «Точки 

в колі» [116] групує разом близькі точки, утворюючи кластери точок на основі 

деякого порогового значення. Точки кластеру замінюють єдиним представником 

– центром кластеру. Алгоритми Лі-Опеншава [115] та Рапсо [114] виконують 

спрощення шляхом групування точок у межах визначених клітинок сітки (для 

алгоритму Рапсо сітка складається із правильних шестикутників). Дані 

алгоритми призначені для задачі масштабування картографічних представлень. 

Більшість проаналізованих алгоритмів мають складність O(N). Виняток 

складають лише алгоритми DP [108] та VW [109] із часовою оцінкою складності 

O(N log N). Для визначення найефективнішого алгоритму з найменшими 

обчислювальними накладними витратами необхідно провести додаткові 
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чисельні експерименти. Тестування алгоритмів спрощення форми в контексті 

задачі побудови скелетона Вороного для плоского об’єкта наведено в четвертому 

розділі дисертаційного дослідження.  

 

Висновки до розділу 3 

Отже, у третьому розділі дисертаційної роботи розроблено апарат моделі 

єдиного алгоритмічного середовища (МЄАС). Дано формальне визначення 

основних задач обробки зображень, проаналізовано вимоги до МЄАС. 

Найважливішою з них є можливість розширення алгоритмічної бази МЄАС з 

підтримкою коректності обчислень, а також використання спільних ефективних 

структур даних, що дають змогу уникнути повторних надлишкових обчислень та 

швидко розв’язувати клас задач обробки зображень. 

Ядром МЄАС є діаграма Вороного, яка, як продемонстровано у другому 

розділі, надає можливість розв’язувати широкий клас геометричних задач: 

пошук найближчого сусіда, найбільше вписане коло, найближча пара, опукла 

оболонка тощо. 

МЄАС складається із трьох етапів. Перший етап – попередня обробка –

призначений для покращення та фільтрації вхідного зображення, представлення 

об’єктів на зображенні у вигляді набору геометричних примітивів: точок, 

відрізків та простих багатокутників. На другому етапі виконується побудова 

діаграми Вороного для множини геометричних примітивів та розв’язування 

класу споріднених геометричних задач. Третій етап – післяобробка – включає в 

себе злиття результатів окремих підзадач та попередніх етапів, застосування 

заключних процедур обробки для отримання кінцевого розв’язку сукупності 

задач обробки зображень. 

У цьому розділі було узагальнено алгоритми побудови апроксимації 

діаграми Вороного для множини довільних об’єктів на площині (задача 4) на 

основі діаграми Вороного для простих об’єктів – точок або відрізків. У результаті 

проведеного аналізу цього класу алгоритмів було встановлено, що вони мають 

часову оцінку складності 𝑂(𝑁 log𝑁), де 𝑁 – кількість точок об’єкта. 
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Було введено поняття серединної осі та скелетона Вороного, які є базовими 

геометричними представленнями в задачах обробки зображень (задача 5). 

Узагальнено алгоритм побудови скелетона об’єкта на основі діаграми Вороного 

для множини відрізків. Досліджено проблему чутливості перетворення 

серединної осі до незначних збурень (похибок) границі об’єкта, які призводять 

до утворення артефактів – надлишкових вершин чи розгалужень. 

Проаналізовано наявні на сьогодні методи регуляризації серединної осі. 

Запропоновано новий алгоритм регуляризації серединної осі на основі методу 

мультиплікативного масштабування SAT [105] та діаграми потужності (діаграми 

Вороного для множини кіл). 

Завершальним кроком етапу попередньої обробки є застосування методів 

векторизації, які дають змогу представити об’єкт на зображенні множиною 

багатокутників. Проте таке представлення може містити надлишкові дані 

(наприклад, точки на одній прямій), що збільшують час побудови діаграми 

Вороного для таких даних. Тому було розроблено евристичні методи 

пришвидшення роботи МЄАС шляхом спрощення геометричного представлення 

об’єктів на зображенні. Були сформульовані та доведені основні теореми для 

евристичних методів оптимізації, а також критерій спрощення (КС) форми 

об’єкта, що є основою побудови евристичних алгоритмів. Проаналізовано наявні 

алгоритми спрощення багатокутників та перевірено їх відповідність КС. У 

результаті проведеного порівняльного аналізу було визначено сім евристичних 

алгоритмів, що дають змогу оптимізувати роботу МЄАС. Це алгоритми Рамера-

Дугласа-Пекера [108], Вісвалінга-Уайатта [109], Реймана-Уіткема [110], 

Опхайма [111], Ланга [112], Чжао-Заальфельда [113], «Перпендикулярна 

відстань» [116]. 
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РОЗДІЛ 4. ТЕСТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ 

 

4.1. Тестування процедур оптимізації МЄАС 

У підрозділі 3.7 даної роботи було представлено теоретичні основи для 

побудови методів оптимізації МЄАС шляхом спрощення форми геометричних 

об’єктів. У результаті було сформульовано критерій (КС), якому мають 

відповідати евристичні алгоритми спрощення.  

 

4.1.1. Постановка обчислювального експерименту 

У результаті аналізу існуючих алгоритмів спрощення багатокутників та 

ламаних ліній було визначено алгоритми, які відповідають критерію побудови 

евристик (КС): 

• Алгоритм Рамера-Дугласа-Пекера, DP [108]; 

• Алгоритм Вісвалінгама-Уайатта, VW [109]; 

• Алгоритм Реймана-Уіткема, RW [110]; 

• Алгоритм Опхайма, OP [111]; 

• Алгоритм Ланга, LA [112]; 

• Алгоритм Чжао-Заальфельда, ZS [113]; 

• Алгоритм "Перпендикулярна відстань", PD [116]. 

Усі алгоритми, крім перших двох, мають лінійну часову оцінку складності. 

Алгоритми Рамера-Дугласа-Пекера та Вісвалінгама-Уайатта мають складність 

𝑂(𝑁 log𝑁), де 𝑁 – кількість точок багатокутника.  

Таким чином, застосування алгоритмів спрощення не призводить до 

погіршення часової оцінки складності роботи МЄАС у цілому – 𝑂(𝑁 log𝑁), 

проте введення евристичної процедури оптимізації може призвести до 

додаткових накладних витрат, які теоретично можуть бути співставними з 

обчислювальними витратами неоптимізованого алгоритму, анігілюючи тим 

самим ефект оптимізації. Тому для детального дослідження впливу евристик на 

результат було спроектовано обчислювальні експерименти, спрямовані на 
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визначення швидкодії евристик, їх випливу на загальний час роботи системи, а 

також на якість отриманих результатів. 

У якості задачі було вибрано побудову скелетона плоского об’єкта, оскільки 

остання має широке прикладне застосування в задачах комп’ютерного зору та 

обробки зображень. 

 

4.1.2. Набір даних та основні метрики 

Для визначення часу роботи евристик та МЄАС у цілому було використано 

багатокутники з набору даних MPEG 7 CE-Shape-1. Останні було отримано за 

допомогою алгоритму «рухомі квадрати», що є складовою частиною МЄАС. 

Набір даних MPEG 7 CE-Shape-1 складається з 1 282 багатокутників, що 

представляють найбільш типові геометричні фігури та об’єкти в задачах обробки 

зображень та комп’ютерного зору (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1.  Розподіл багатокутників набору даних MPEG 7 CE-Shape-1 за 

кількістю вершин (вісь-х) 
 

Для тестування евристик та МЄАС на наборі даних MPEG 7 CE-Shape-1 

було використано такі метрики:  

1. Час виконання алгоритму (мс). Було визначено час виконання кожного 

евристичного алгоритму, а також загальний час виконання МЄАС. Тестування 

виконувалося на комп’ютері Intel Core i7, 2.2 GHz, 16 Gb RAM. 

2. Відстань Гаусдорфа 𝑑Æ [117] була використана для визначення похибки 

між спрощеним 𝑃ù та початковим багатокутником 𝑃, а також для визначення 
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відстані між еталонним скелетоном та скелетоном, отриманим за допомогою 

оптимізованої системи: 

𝑑Æ(𝑃, 𝑃ù) = max ^ sup inf 	
m∈é		mw∈é~

‖𝑝 − 𝑝′‖ , sup inf 	
m∈é~		mw∈é

‖𝑝 − 𝑝′‖b (4.1) 

3. Ступінь спрощеності (%) багатокутника обчислюється таким чином: 

𝑆𝑅(𝑃, 𝑃ù) =
|𝑃| − |𝑃′|

|𝑃|
∙ 100% (4.2) 

де 𝑃 позначає деякий багатокутник, 𝑃ù – його спрощену версію, отриману за 

допомогою одного з евристичних методів. |𝑃| позначає число вершин 

багатокутника 𝑃. Таким чином, чим більше значення 𝑆𝑅(𝑃, 𝑃ù), тим менше 

значення |𝑃′|, а отже, багатокутник 𝑃′ має меншу кількість точок. 

Табл. 4.1. Алгоритми спрощення, їх параметри та евристики 

 Алг. Параметри Евристика для 2-го параметру 

DP 𝜀 > 0 – допустима похибка Відсутня 

VW 𝐴 > 0 – мін. площа трикутника; Відсутня 

RW 𝜀 > 0 – допустима похибка Відсутня 

OP 𝜀3>�, 𝜀3«? > 0  – похибки 𝜀3«? = +∞ (велике число) 

LA 𝜀 > 0 – допустима похибка; 

𝑅 ∈ ℕ – розмір області пошуку 

𝑅 = 𝜃 ∙ 𝑁, 	𝑁 – число точок, 

𝜃 ∈ {0.05, 0.1,0.2,0.25, 0.5, 1.0}. 

ZS 𝜀 > 0 – межа похибки  Відсутня 

PD 𝜀 > 0 – допустима похибка; 

𝐾 ∈ ℕ – кількість ітерацій 

𝑅 = 𝜃 ∙ 𝑁, 	𝑁 – число точок, 

𝜃 ∈ {0.05,0.1,0.2,0.25, 0.5, 1.0}. 

 

4.1.3. Параметри евристичних алгоритмів  

Параметри алгоритмів спрощення багатокутників були підібрані таким 

чином, щоб досягнути максимальної похибки, що не перевищує задане порогове 

значення 𝑑Æ. Похибка вимірювалася як відстань за Гаусдорфом між початковим 

багатокутником 𝑃 та спрощеним багатокутником 𝑃w (результатом евристичного 
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алгоритму). Такий підхід дозволяє порівнювати ефективність алгоритмів 

спрощення між собою по відношенню до максимальної допустимої похибки. 

Для визначення параметрів алгоритмів для кожного значення 𝑑Æ 

використовувався метод пошуку по сітці з уточненням на вихідному інтервалі. 

Значення параметрів для відповідних даних на наборі MPEG 7 CE-Shape-1 

подано в табл. 4.2.  

Табл. 4.2. Параметри евристичних алгоритмів 

Відстань 

Гаусдорфа  

𝑑Æ 

Параметри алгоритмів (другий параметр) 

DP VW RW OP LA (0.25) ZS PD (0.25) 

0.001 0.001 0.0007 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

0.005 0.005 0.0025 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

0.01 0.01 0.005 0.009 0.009 0.01 0.01 0.01 

0.05 0.05 0.025 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 

0.1 0.1 0.05 0.08 0.08 0.1 0.1 0.1 

0.5 0.5 0.25 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 

1.0 1 0.5 0.8 0.8 1 1 1 

Для алгоритмів із двома параметрами було застосовано додаткове 

евристичне правило для вибору другого параметру алгоритму (табл. 4.1). 

Правило полягає в максимізації спрощеності вихідного багатокутника для 

заданого значення 𝑑Æ. Було встановлено, що для алгоритмів LA та PD 

оптимальним значенням параметру 𝜃 є 0.25 (експериментально визначено, що 

значення 𝜃 > 0.25 не покращує рівень спрощеності, проте призводить до 

додаткових накладних витрат в обчисленнях). 

 

4.1.4. Тестування алгоритмів 

Було визначено час роботи кожного евристичного алгоритму для 

фіксованих значень допустимої похибки 𝑑Æ (рис. 4.2). Таким чином було 
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встановлено обчислювальні накладні витрати, пов’язані з уведенням 

додаткового оптимізаційного кроку [118].  

Для визначення якості роботи алгоритмів було виміряно ступені 

спрощеності алгоритмів для відповідних значень похибки 𝑑Æ (рис. 4.3). 

На рис. 4.3 показано, що алгоритми LA та ZS демонструють найкращий 

ступінь спрощеності з майже ідентичними кривими. Дещо нижчий відсоток в 

алгоритмів PD, VW та DP (також із майже ідентичними кривими), проте для 

𝑑Æ < 0.002 алгоритм VW працює краще, ніж інші алгоритми. Найменший 

відсоток спрощеності показують алгоритми OP та RW.  

Із залежностей, встановлених на рис. 4.2-4.3, випливає, що алгоритми OP та 

RW є найшвидшими серед розглянутих алгоритмів, але водночас вони показують 

найнижчий ступінь спрощення, тому дані алгоритми можуть не гарантувати 

пришвидшення роботи МЄАС у цілому. Для більш детального вивчення 

евристик було проведено додатковий чисельний експеримент, спрямований на 

встановлення залежності загального часу виконання задачі побудови скелетона 

від допустимого значення похибки 𝑑Æ. При цьому було враховано також 

накладні часові витрати, пов’язані із застосуванням евристики. 
 

 

Рис. 4.2. Залежність середнього часу виконання (мс) оптимізаційних евристик 

від значення допустимої похибки 𝑑Æ 
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Рис. 4.3. Залежність середнього ступеня спрощеності вихідних 

багатокутників від значень допустимої похибки 𝑑Æ (RW ≈ OP) 

 

На рис. 4.4 показано залежність загального часу виконання задачі побудови 

скелетона від значень параметру 𝑑Æ. Пунктирною горизонтальною лінією на 

цьому рисунку позначено час роботи задачі побудови скелетона без оптимізації.  
 

 

Рис. 4.4. Залежність середнього часу виконання задачі побудови скелетона від 

допустимого значення похибки 𝑑Æ 
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Встановлені залежності показують, що найбільше пришвидшення 

виконання досягається за рахунок алгоритмів Рамера-Дугласа-Пекера (DP) та 

Вісвалінгама-Уайатта (VW).  

Очевидно, що в результаті застосування алгоритмів спрощення 

багатокутників можлива втрата важливої інформації про форму об’єкта. 

Критерій спрощення, який було сформульовано в підрозділі 3.7, має на меті 

вирішення даної проблеми. Проте його виконання можливе лише у випадку 

𝑑Æ → 0. Для встановлення впливу 𝑑Æ на якість отриманого скелетона було 

проведено додатковий обчислювальний експеримент, де похибка алгоритму 

скелетонізації вимірювалася як відстань Гаусдорфа між результатом для 

фіксованого 𝑑Æ та еталонним скелетоном (рис. 4.5). 
 

 

Рис. 4.5. Середня похибка в оптимізованій задачі побудови скелетона в 

залежності від величини 𝑑Æ. 

 

4.1.5. Результати тестування 

На рис. 4.4 показано, що алгоритми Рамера-Дугласа-Пекера (DP) та 

Вісвалінгама-Уайатта (VW) дозволяють пришвидшити роботу задачі побудови 

скелетона об’єкта більшою мірою, ніж решта алгоритмів. Лише ці два алгоритми 
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дозволяють покращити швидкість для малих значень 𝑑Æ ≤ 0.001 у порівнянні з 

підходом без оптимізації. 

Оптимізація на основі алгоритмів Опхайма (OP) та Реймана-Уіткема (RW) 

дає можливість отримати результат із найменшою похибкою в порівнянні з 

іншими оптимізаційними евристиками (рис. 4.5), але дані алгоритми мають 

значні обчислювальні накладні витрати для 𝑑Æ < 0.002, анігілюючи ефект 

оптимізації. Таким чином, дані алгоритми можуть застосовуватися лише для 

𝑑Æ > 0.002. Слід також зауважити, що похибка в задачі зменшується для всіх 

евристик зі зменшенням 𝑑Æ. 

Для порівняння роботи алгоритмів DP та VW було виконано тестування 

статистичної гіпотези: 

H1: Середня похибка 𝜇�,�é задачі побудови скелетона за допомогою 

евристик DP відрізняється від середньої похибки 𝜇�,�Å для евристики VW. 

H0: 𝜇�,�é = 𝜇�,�Å. 

Табл. 4.3. Тестування гіпотези, що алгоритми DP та VW мають відмінну 

середню похибку (за відстанню Гаусдорфа). 

t-критерій 

Ст’юдента 

Значення порогу 𝑑Æ > 0 

0.001 0.005 0.01 0.05 0.1 0.5 1.0 

t-статистика / 

p-величина 

-1.09 / 

0.2779 

8.40 / 

1.13·10-16 

8.01 / 

2.43·10-15 

1.90 / 

0.0580 

1.04 / 

0.2974 

0.59 / 

0.5544 

0.56 / 

0.5751 

 

Для перевірки гіпотези було використано t-критерій Ст’юдента. Результати 

тестування для різних значень 𝑑Æ наведені в табл. 4.3. Курсивом позначено p-

величини, які перевищують рівень значущості 0.05, а підкреслені значення – 

нижче порогу 0.05. Таким чином з табл. 4.3 випливає, що відмінність між 

середніми похибками алгоритмів установити неможливо (p-значення < 0.05 

лише для 𝑑Æ =	0.005 та 𝑑Æ = 	0.01, де VW ефективніший ніж DP). 

Інша гіпотеза була сформульована для перевірки того, чи відрізняється час 

роботи алгоритмів DP та VW: 
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H1: Середній час роботи 𝜇I,�é задачі побудови скелетона за допомогою 

евристик DP відрізняється від середнього часу роботи 𝜇I,�Å задачі для 

евристики VW. 

H0: 𝜇I,�é = 𝜇I,�Å. 

У табл. 4.4 наведено результати тестування t-критерію Ст’юдента. Таким 

чином, для майже всіх значень 𝑑Æ евристика DP дає більше пришвидшення в 

порівнянні з VW. 

Табл. 4.4. Тестування статистичної гіпотези, що алгоритми DP та VW 

мають відмінний середній час виконання. 

t-критерій 

Ст’юдента 

Значення порогу 𝑑Æ > 0 

0.001 0.005 0.01 0.05 0.1 0.5 1.0 

t-статистика / 

p-величина 

0.26 \ 

0.7912 

-2.21 \ 

0.0275 

-2.48 \ 

0.01323 

-4.73 \ 

2.34·10-6 

-6.01 \ 

2.2·10-9 

-13.25 \ 

8.46·10-39 

-19.34 \ 

6.51·10-78 

 

Баланс між точністю та швидкістю. Оскільки жоден з евристичних 

алгоритмів не мінімізує одночасно похибку та час виконання задачі, вибір 

оптимального методу буде залежати від критичних вимог системи. Таким чином, 

можна зробити такі висновки: 

1. Для систем, де похибка обчислення є критичною, оптимізація може бути 

виконана за допомогою алгоритмів OP або RW для 𝑑Æ > 0.002. Проте для 

випадку 𝑑Æ < 0.002 оптимальним вибором можуть бути алгоритми DP або VW. 

У випадку, коли 𝑑Æ → 0, використання оптимізації буде надлишковим. 

2. Системи, де час виконання більш критичний, ніж похибка виконання 

задачі, можуть бути пришвидшені шляхом використання евристик DP або VW. 

При цьому відповідно до проведеного експерименту похибка зросте в не більше 

ніж у 1.7 разу (у порівнянні з оптимізацією за допомогою евристик RW або OP). 

Евристичні алгоритми спрощення як регуляризація серединної осі. Для 

задачі побудови скелетона було експериментально встановлено, що введення 

евристик, спрямованих на спрощення форми геометричних об’єктів, дозволяє 
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отримати ефект, подібний до регуляризації серединної осі [119]. На рис. 4.6 

показано, що для великих значень 𝑑Æ евристика DP дозволяє видалити 

розгалуження серединної осі, що відповідають незначним особливостям 

(деталям) форми об’єкта. 
 

 

Рис. 4.6. Приклади побудови скелетона для фігур з MPEG 7 CE-Shape-1. У 

верхньому рядку результати для 𝑑Æ = 0.001, в нижньому – для 𝑑Æ = 1.0. 

Таким чином, евристичні методи оптимізації дозволяють не лише 

пришвидшити виконання задачі побудови скелетона, але й видалити зайві 

розгалуження, які можуть бути асоційовані з похибками, шумами чи 

артефактами границі об’єкта.  

 

4.2. Порівняльний аналіз методів регуляризації серединної осі 

Для тестування алгоритмів регуляризації серединної осі було використано 

набір даних MPEG 7 CE-Shape-1, який містить найтиповіші форми об’єктів та 

використовується для оцінювання якості алгоритмів обробки зображень, 

комп’ютерного зору та розпізнавання образів. При тестуванні було застосовано 

787 об’єктів, контури яких було отримано за допомогою методу “marching 

squares” [74]. Для оцінювання ефективності методів регуляризації в залежності 

від величини спотворення границі об’єкта останні було деформовано шляхом 
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додавання випадкового рівномірно розподіленого шуму з амплітудами: 𝛿 =

0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0. 

Похибка методу регуляризації серединної осі обчислювалась як відстань 

між результатом регуляризації та еталонною серединною віссю границі об’єкта 

без спотворень (ground truth). У якості метрики було використано відстань 

Intersection over Union (IOT). При тестуванні параметри алгоритмів регуляризації 

було автоматично підібрано (шляхом пошуку по сітці) таким чином, щоб для 

кожного окремого прикладу та кожного значення 𝛿 мінімізувати похибку 

алгоритму. Таким чином, було протестовано та порівняно такі методи 

регуляризації: 

1) Angle – регуляризація серединної осі за максимальним кутом [100]; 

2) λ-axis – метод λ-серединна вісь, який був запропонований у роботі [101]; 

3) M-Scale – регуляризація на основі мультиплікативного масштабування; 

4) M-Scale + Angle – комбінація алгоритмів: спершу застосовується 

алгоритм M-Scale, результат роботи якого є входом для Angle; 

5) M-Scale + λ-axis – комбінація алгоритму M-Scale та λ-серединної осі. 

На рис. 4.7 відображено ефективність методу регуляризації для різних 

значень амплітуди шуму 𝛿. Ефективність регуляризації визначається як 

логарифм середнього значення похибки алгоритму регуляризації. Оскільки 

похибка алгоритму 𝐸 ∈ [0,1], отримуємо, що ефективність регуляризації 𝑆 =

− log 𝐸 > 0. Таким чином, у результаті тестування наведених вище алгоритмів 

було встановлено, що найменшу ефективність у порівнянні з іншими 

алгоритмами регуляризації має алгоритм Angle (рис. 4.7). Для значень амплітуди 

шуму 𝛿 ≥ 0.5, алгоритм M-Scale показує дещо нижчу ефективність у порівнянні 

з λ-axis, проте при 𝛿 < 0.5 ефективність алгоритмів майже ідентична.  

Рис. 4.7 також показує, що застосування алгоритму M-Scale у комбінації з 

іншими алгоритмами регуляризації серединної осі (Angle чи λ-axis) дає 

можливість покращити результати регуляризації в порівнянні з окремими 

алгоритмами (Angle, λ-axis, M-Scale). Приклади роботи методів регуляризації 

наведено в Додатку 2. 
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Рис. 4.7. Ефективність методів регуляризації для різних значень величини 

адитивного шуму: 𝛿 = 0.01, 0.05, 0.1, 0.5,1.0. Графіки відображають середнє 

значення на наборі даних MPEG 7 CE-Shape-1 

 

4.3. Демонстрація ефективності роботи МЄАС 

Ефективність застосування МЄАС для задач обробки зображень було 

продемонстровано на прикладі задачі обчислення складеного дескриптора 

форми об’єкта. Такі дескриптори часто використовуються в задачах 

розпізнавання образів, кластеризації тощо. 

 

4.3.1. Задача обчислення дескрипторів форми об’єкта 

Для прикладу було використано складений дескриптор, який включає дві 

компоненти: 

1. Міра опуклості об’єкта 𝑃 визначається як відношення периметра опуклої 

оболонки 𝐶𝐻(𝑃) об’єкта до його периметру 𝑃: 

𝐶𝐼(𝑃) =
𝑄(𝐶𝐻(𝑃))
𝑄(𝑃)

, (4.3) 

де 𝑄(𝑋) позначає периметр об’єкта 𝑋. 

Таким чином, для об’єкта, що представлений багатокутником 𝑃, обчислення 

дескриптора вимагає визначення опуклої оболонки багатокутника 𝑃, що можна 

виконати за час 𝑂(𝑁 log𝑁) (наприклад, за допомогою алгоритму Грехема), де 𝑁 
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– число вершин багатокутника. Периметри опуклої оболонки 𝐶𝐻(𝑃) та самого 

багатокутника 𝑃 обчислюються тривіально за 𝑂(𝑁) операцій. 

2. Міра сферичності визначається як відношення радіусу 𝑟é найбільшого 

вписаного у 𝑃 кола до радіусу 𝑅é найменшого описаного навколо 𝑃 кола: 

𝑆𝑃(𝑃) =
𝑟é
𝑅é
, (4.4) 

Знаходження 𝑅é потребує 𝑂(𝑁) часу і може бути виконане за допомогою 

алгоритму Вельцеля [120], а підрахунок найбільшого вписаного кола 

виконується за 𝑂(𝑁 log𝑁) за допомогою діаграми Вороного для відрізків. 

Підрахунок обох дескрипторів можна виконати оптимально за допомогою 

МЄАС на основі діаграми Вороного. У першому випадку опуклу оболонку 

багатокутника можна побудувати за час 𝑂(𝑁). Таким чином, підрахунок обох 

компонент дескриптора можна виконати за час 𝑂(𝑁), використовуючи 

𝑂(𝑁 log𝑁) часу на попередню обробку – підрахунок діаграми Вороного. 

 

 

Рис. 4.8. Залежність середнього часу підрахунку дескриптора від розміру 

вхідних даних.  

 

МЄАС
ОКР. АЛГ
МЄАС + DP

Кількість точок геометричних об’єктів, !
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4.3.2. Порівняння методів обчислення 

Ефективність МЄАС у порівнянні з окремими алгоритмами було 

продемонстровано на прикладі задачі підрахунку складеного дескриптора форми 

об’єкта. Останній було обчислено двома способами: 

1) за допомогою МЄАС на основі діаграми Вороного (опукла оболонка та 

найбільше вписане коло обчислюються за 𝑂(𝑁) часу шляхом зведення до 

діаграми Вороного); 

2) кожна компонента була підрахована за допомогою окремого алгоритму. 

В обчисленнях опуклості для побудови опуклої оболонки використовувався 

алгоритм Грехема [121] зі складністю 𝑂(𝑁 log𝑁). 

Для тестування було використано набір даних MPEG 7 CE-Shape-1. При 

визначенні залежності часу роботи від розміру вхідних даних вхідні зображення 

були масштабовані так, щоб вихідні контури містили (наближено) таку кількість 

точок: 100, 250, 500, 750, 1000, 2500, 5000, 7500, 10000, 25000, 50000, 75000, 

100000, 250000, 500000, 750000, 1000000. 
 

 

Рис. 4.9. Залежність середнього часу підрахунку дескрипторів від розміру 

вхідних даних. Розв’язок за допомогою МЄАС з евристикою DP 
 

Кількість точок геометричних об’єктів, !
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Задача була розв’язана за допомогою МЄАС без оптимізації (МЄАС), 

МЄАС з евристикою DP (МЄАС + DP) та з використанням окремих алгоритмів 

підрахунку компонент дескриптора (ОКР. АЛГ). Графіки на рис. 4.8 

встановлюють залежність часу виконання задачі від розміру вхідних даних. 

Верхня та нижня межі графіків відповідають середньоквадратичному 

відхиленню. На рис. 4.8 показано, що розв’язок на основі МЄАС працює в 

середньому на 20 % швидше, ніж розв’язок за допомогою окремих алгоритмів. 

Пришвидшення в роботі стає більш виразним при обробці великих об’ємів 

даних. Рис. 4.8 також показує, що застосування евристики спрощення 

геометричних об’єктів на основі алгоритму DP дозволяє значною мірою (у ~10 

разів) пришвидшити виконання задачі. При цьому для значення 0.001 допустимої 

похибки алгоритму DP середня похибка підрахунку дескриптора становить 

0.023. На рис. 4.9 детально відображена залежність часу роботи від розміру 

вхідних даних для випадку оптимізованого алгоритму. 

 

4.4. Особливості програмної реалізації 

Виконання першої та другої вимог, описаних у підрозділі 3.1.3, 

покладається на технічну реалізацію МЄАС. Підтримку зображень довільного 

типу можна реалізувати шляхом створення універсального типу даних 

зображення – матриці пікселів. Масштабованість архітектури МЄАС у вигляді 

користувацьких модулів можна реалізувати, надавши програмний інтерфейс для 

побудови користувацьких модулів. Кожен із модулів можна реалізувати як 

динамічну бібліотеку, що завантажується при запуску середовища.  

 

4.4.1. Основні компоненти МЄАС 

Для ефективної реалізації задач 1-6 підрозділу 3.1.1 було запропоновано 

багаторівневу модель алгоритмічного середовища, що складається з таких 

компонент (рис. 4.10-4.11): 

Компонента 1. Алгоритмічна база перетворювачів зображень включає 

базові алгоритми обробки зображень (розділ 3.3): 
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- елементарні фільтри (фільтр Гауса, фільтр Лапласа тощо); 

- знаходження ребер на зображенні (фільтр Соболя, Кенні тощо); 

- алгоритми покращення зображення (метод TV-згладжування); 

- алгоритми структурної сегментації (фільтр Франжі); 

- алгоритми бінаризації (метод Оцу, порогова бінаризація). 

 

Рис. 4.10. Базові структурні блоки МЄАС та приклад потоку даних між 

відповідними структурними блоками (чорні лінії) 

Компонента 2. Алгоритмічна база векторизаторів зображень включає 

алгоритми виділення контурів об’єктів та представлення їх у вигляді набору 

багатокутників та ламаних ліній (підрозділ 3.4). 

Компонента 3. Алгоритми обробки векторних представлень включають 

основні алгоритми перетворення, фільтрації багатокутників та геометричних 

представлень. 
 

 

Рис. 4.11. Багаторівнева модель єдиного алгоритмічного середовища 

Компонента 4. Алгоритми побудови діаграми Вороного включають 

найбільш відомі алгоритми побудови діаграми Вороного для множини простих 

об’єктів – точок та відрізків. 
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Компонента 5. Алгоритми обробки графу Вороного дають можливість 

виконати сегментацію об’єкта, підрахувати наближено скелетон, серединну вісь 

чи наближення діаграми Вороного для довільних об’єктів. Інші задачі, 

наприклад підрахунок міри опуклості об’єкта, можуть бути зведеними до 

побудови діаграми Вороного та опуклої оболонки. Таким чином, дана 

компонента дає можливість використати діаграму Вороного для розв’язання 

великої кількості споріднених задач. 

 

4.4.2. Організація пам’яті 

Для забезпечення виконання вимоги 5 підрозділу 3.1.3 результат роботи 

модулів необхідно зберігати в проміжній структурі даних – хеш-таблиці, де 

вхідні дані алгоритму з його відповідними параметрами кодуються у вигляді 

ключа таблиці. 

 

4.4.3. Програмна реалізація МЄАС 

У даному підрозділі висвітлюються основні технічні аспекти програмної 

реалізації МЄАС, а також можливості її розширення шляхом реалізації 

користувацьких модулів та розширень.  

Модулі МЄАС були реалізовані мовою програмування Python та C++ у 

середовищі QtCreator з використанням бібліотеки Qt для створення 

користувацького інтерфейсу та реалізації модульності середовища.  

МЄАС була спроектована таким чином, що додаткові модулі автоматично 

завантажуються при запуску системи (Додаток 4). При цьому автоматично 

відбувається перевірка наявності циклічних залежностей між модулями. 

На рис. 4.12 зображено базові компоненти МЄАС: 

1. Компонента MUAE_UserInterface реалізує базовий користувацький 

інтерфейс, що дозволяє візуально проектувати та виконувати алгоритми МЄАС, 

відображати отримані результати. Графічний інтерфейс користувача реалізовано 

мовою програмування C++ з використанням бібліотеки Qt. 
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Рис. 4.12. Діаграма компонент МЄАС 

 

2. Пакет ImgProc містить базові алгоритми обробки зображень та алгоритми 

векторизації. Він включає в себе дві компоненти: ImgProcAlgos та ImgToVector. 

Останні реалізують програмні інтерфейси, які дозволяють розширювати МЄАС 

користувацькими модулями. ImgProcAlgos призначений для алгоритмів обробки 

зображень та надає можливість використання алгоритмів бібліотеки opencv. 

Компонента ImgToVector реалізує алгоритми векторизації. 

3. Пакет Geom призначений для реалізації алгоритмів обробки 

багатокутників. У ньому, наприклад, реалізуються алгоритми спрощення, 

описані та протестовані вище. 

4. Пакет Voronoi містить алгоритми побудови та обробки діаграми 

Вороного. Компонента VoronoiDiagram реалізує алгоритми побудови діаграми 

Вороного, а також структуру даних РСПЗ. Інша компонента VoronoiProc містить 

алгоритми обробки діаграми Вороного, а саме: алгоритми побудови скелетона 

діаграми Вороного, підрахунку апроксимації діаграми Вороного для множини 

багатокутників тощо. 
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4.4.4. Модульність, основні інтерфейси та класи 

Реалізація модульності МЄАС здійснюється шляхом імплементації 

програмного інтерфейсу для кожної з компонент МЄАС. На рис. 4.13 зображено 

діаграму абстрактних класів із базовим класом AbstractMUAE-Interface, на 

основі якого реалізуються всі програмні інтерфейси модулів МЄАС. 

AbstractMUAEInterface має атрибут required_modules, який містить інформацію 

про залежність модуля від інших модулів системи. Під час виконання основна 

програма отримує дані про залежності за допомогою функції requiredModules(), 

здійснюється рекурсивний виклик залежних модулів, після чого отримані 

результати імпортуються в алгоритм за допомогою функції addArgument.  

Для спрощення написання користувацьких бібліотек було використано 

бібліотеку модульності Qt: QPluginLoader, яка дозволяє на етапі виконання 

завантажувати динамічні бібліотеки користувацьких модулів. Після цього 

здійснюється перевірка коректності середовища – наявності всіх модулів та 

циклічних залежностей між ними. 

 

Рис. 4.13. Базові інтерфейси та основні методи компонент МЄАС 

 

Висновки до розділу 4 

1. Таким чином, у даному розділі було викладено особливості програмної 

реалізації МЄАС, наведено основні її компоненти, базові інтерфейси та класи. 
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2. Протестовано евристичні алгоритми оптимізації МЄАС на наборі даних 

MPEG-7 CE Shape-1 на прикладі задачі побудови скелетона об’єкта. У результаті 

проведених обчислювальних експериментів було визначено, що евристики на 

базі алгоритмів Рамера-Дугласа-Пекера та Вісвалінгама-Уайатта дозволяють 

отримати найбільше пришвидшення обробки даних (на 30 % з похибкою 10-3). 

Оптимізація на основі алгоритмів Опхайма та Реймана-Уіткема дає можливість 

отримати результат із найменшою похибкою в порівнянні з іншими 

оптимізаційними евристиками (рис. 4.5). Проте дані алгоритми мають значні 

обчислювальні накладні витрати. Оскільки евристики можуть погіршувати 

точність результату, було розроблено правила застосування евристик у 

залежності від критичних вимог системи (часу та точності). 

3. Протестовано запропонований у третьому розділі новий підхід M-Scale 

для регуляризації серединної осі на основі діаграми Вороного для множини кіл 

та методу мультиплікативного масштабування. У результаті проведеного 

порівняльного аналізу встановлено, що алгоритми M-Scale та λ-серединна вісь є 

найефективнішими алгоритмами регуляризації (із найменшою похибкою), а 

застосування комбінації алгоритмів M-Scale та λ-серединна вісь дає можливість 

покращити результати регуляризації в порівнянні з окремими алгоритмами. 

4. Для демонстрації ефективності роботи МЄАС було проведено інший 

обчислювальний експеримент. На прикладі задачі підрахунку складеного 

дескриптора форми об’єкта було продемонстровано, що МЄАС (без оптимізації) 

дозволяє зменшити обчислювальні витрати в середньому на 20 % у порівнянні з 

підходом, де для підрахунку дескриптора використовуються окремі алгоритми. 

Оптимізація МЄАС дозволяє пришвидшити виконання даної задачі щонайменше 

у ~10 разів. Таким чином, МЄАС дозволяє будувати високоефективні алгоритми 

обробки зображень.  
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РОЗДІЛ 5. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЄАС 

У даному розділі наведено приклади застосування розробленої МЄАС на 

основі діаграми Вороного для розв’язування практичних задач обробки 

зображень (зокрема, задач медичних та біологічних). 
 

5.1. Побудова скелетона об’єкта заданої форми 

У підрозділі 3.6 детально описано алгоритм побудови скелетона об’єкта 

довільної форми, проаналізовано існуючі методи його регуляризації, а також 

запропоновано новий алгоритм регуляризації на основі мультиплікативного 

масштабування. У підрозділі 3.7 запропоновано методи оптимізації задачі 

побудови скелетона на основі евристик спрощення форми об’єкта.  

Обчислювальні експерименти в підрозділі 4.1 показали, що оптимізація 

багатокутників має ефект, подібний до регуляризації, який полягає в усуненні 

розгалужень, що відповідають спотворенням форми об’єкта. Таким чином, 

МЄАС дозволяє отримати комплексний розв’язок задачі побудови скелетона. 

У наступних підрозділах буде показано, що скелетон є ключовим для 

розв’язання багатьох задач обробки зображень, зокрема задачі сегментації 

тонких структур (мережі нейронів, судинної сітки, клітинних філаментів тощо). 
 

5.2. Задачі сегментації та відстеження клітинних структур 

У даному підрозділі наведено приклад застосування МЄАС для задач 

сегментації та трекінгу структур цитоскелету клітин. Такими структурами є 

мікротрубочки, актинові волокна та кератинові філаменти. Приклад системи 

сегментації мережі, утвореної філаментами кератину, наведено в підрозділі 5.2.1. 

Застосування МЄАС для задачі трекінгу окремих кератинових філаментів на 

послідовності зображень з мікроскопу продемонстровано в підрозділі 5.2.2. 

 

5.2.1. Сегментація філаментів 

Сегментацію клітинних філаментів було виконано за допомогою МЄАС, 

використовуючи таку послідовність фільтрів [122]: 
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(а) 

 
(б) 

 
(в) 

 
(г) 

Рис. 5.1. Основні кроки етапу попередньої обробки зображень для задачі 

сегментації та трекінгу клітинних структур 

 

1. Вхідне зображення (рис. 5.1, а) було розмите за допомогою фільтра Гауса 

з параметром 𝜎 = 0.5. 

2. Яскравість філаментів було покращено за допомогою методу 

CLAHE [122], як зображено на рис. 5.1, б. 

3. Контраст зображення покращено за допомогою гамма-корекції з 𝛾 = 0.5. 
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4. Було підраховано поріг Оцу [50] та застосовано його як верхній поріг. 

Зображення було переведено в динамічний діапазон [0,1] (рис. 5.1, в), 

після чого було застосоване фіксоване порогове значення 0.25 для 

отримання бінарної маски (рис. 5.1, г). 

5. Контури маски було виділено за допомогою алгоритму «рухомі 

квадрати». 

Таким чином, у результаті застосування фільтрів вище було отримано 

контури філаментів на зображенні. У подальшому їх було оптимізовано за 

допомогою алгоритму Рамера-Дугласа-Пекера з пороговим значенням 0.001. 

Після цього було застосовано алгоритм побудови скелетона, що описаний у 

розділі 3.6 (рис. 5.2), та визначено точки біфуркації результуючого скелетона. 

 

Рис. 5.2. Приклад сегментації мережі кератинових філаментів 
 

 

5.2.2. Відстеження філаментів методом активних контурів 

У межах МЄАС було розроблено метод трекінгу окремих кератинових 

філаментів на основі активних контурів [124].  

вхідне зображення 

бінаризація методом 
Франжі 

Результат побудови скелетона 
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Попередня обробка зображень. Кожне зображення 𝐼¢ ∈ 𝐼 вхідного 

відеопотоку 𝐼 = {𝐼7, 𝐼9, … , 𝐼<} було оброблене за допомогою процедур, описаних 

у підрозділі 5.2.1. Нехай 𝐽¢, 𝑘 = 1,2, … , 𝑁, позначає зображення, отримане в 

результаті попередньої обробки (крок 4) вхідного зображення 𝐼¢.   

Однією з ключових складових методу активних контурів є обчислення 

градієнта зображення. У роботі [11] було запропоновано метод підрахунку 

градієнта, що називається градієнтним векторним потоком. Зазначається, що 

даний метод гарантує збіжність методу активних контурів у випадку ініціалізації 

у віддаленості від об’єкта.  

Означення 5.1. Градієнтний векторний потік [11] визначається як вектор-

функція 𝐯_⃗ = [𝑢(𝑥, 𝑦), 𝑣(𝑥, 𝑦)], що мінімізує наступний функціонал: 

n𝜇�𝑢?9 + 𝑢@9 + 𝑣?9 + 𝑣@9� + |∇𝑓|9|𝐯_⃗ − ∇𝑓|9
	

�
𝑑𝑥	𝑑𝑦, (5.1) 

де Ω = [0, 𝐻] × [0,𝑊] – область визначення зображення, 𝑓: Ω → ℝ – вхідне 

зображення, 𝛼 – параметр регуляризації, що визначає ступінь «гладкості» 

градієнта.  

Слід зауважити, що для задачі трекінгу окремих філаментів градієнтний 

векторний потік обчислюється для кожного попередньо обробленого вхідного 

зображення 𝐼¢ ∈ 𝐼. Таким чином, здійснюється мінімізація функціоналу 5.1 для 

𝑓 ≔ 𝐽¢, 𝑘 = 1,2, … , 𝑁. 

Знаходження мінімуму функціоналу 5.1 еквівалентно знаходженню функцій 

𝑢 та 𝑣, що задовольняють наступну систему рівнянь (безпосередньо випливає з 

рівняння Ейлера-Лагранжа): 

𝜇∆𝑢 − (𝑢 − 𝑓?)�𝑓?9 + 𝑓@9� = 0, 

𝜇∆𝑣 − �𝑣 − 𝑓@��𝑓?9 + 𝑓@9� = 0. 
(5.2) 

Обидва рівняння можна розв’язати, розглянувши функції 𝑢 та 𝑣 у 

залежності від змінної часу 𝑡. Тоді розв’язок системи 5.2 збігається з розв’язком 

наступного узагальненого рівняння дифузії (при 𝑡 → ∞): 

𝑢ü = 𝜇∆𝑢 − (𝑢 − 𝑓?)�𝑓?9 + 𝑓@9� = 0, (5.3) 
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𝑣ü = 𝜇∆𝑣 − �𝑣 − 𝑓@��𝑓?9 + 𝑓@9� = 0. 

Чисельний розв’язок останнього рівняння можна знайти за допомогою 

методу скінченних границь на дискретній сітці. 

Оскільки градієнтний векторний потік обчислюється для кожного 

зображення 𝐽¢, 𝑖 = 1,2, … ,𝑁, отримуємо послідовність: 𝑽__⃗ = {𝐯_⃗ 7, 𝐯_⃗ 9, … , 𝐯_⃗<}. 

Відстеження на основі методу активних контурів. На першому кроці 

алгоритму трекінгу відбувається ініціалізація початкового положення 

філаменту, що представлений параметричною кривою. Наближене положення 

кривої на першому кадрі може задаватися користувачем або ж виконуватися 

автоматично за допомогою процедури сегментації на основні діаграми Вороного 

(підрозділ 5.2.1). Після ініціалізації виконується ітеративна оптимізація кривої, 

ураховуючи градієнтний векторний потік зображення. Отримана крива 

переноситься на наступний кадр за допомогою методу оптичного потоку [11]. 

Блок-схема процедури трекінгу наведена на рис. 5.3. 

 

Рис. 5.3. Блок-схема алгоритму трекінгу філаментів 

 

Оптимізація кривої на поточному зображенні 𝐽¢ виконується за допомогою 

методу активних контурів [124].  
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наступне зображення 
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Нехай деяка параметрична крива 𝐱�(𝑠) = �𝑥�(𝑠), 𝑦�(𝑠)� визначає положення 

філаменту на 𝑗-му зображенні. Тоді 𝐱�(𝑠) має мінімізувати такий функціонал: 

Φ = n 𝛼�𝐱Ù
�(𝑠)�

9
+ 𝛽�𝐱ÙÙ

� (𝑠)�
9
+ 𝐸 ®𝐱�(𝑠)°

7

�
𝑑𝑠, (5.4) 

де 𝛼,𝛽 – параметри регуляризації, що відповідають за «розтягненість» та 

«кривизну» 𝐱�(𝑠), а 𝐸(𝑥, 𝑦) – потенціал, який визначає оптимальне положення 

кривої на зображенні (наприклад, інтеграл градієнтного векторного  потоку). 

 

Рис. 5.4. Приклад роботи алгоритму трекінгу для послідовності 45 зображень 

Мінімізація функціоналу 5.4 еквівалентна розв’язанню такого рівняння: 

𝛼𝐱ÙÙ
� (𝑠) + 𝛽𝐱ÙÙÙÙ

� (𝑠) − 𝛻𝐸 ®𝐱�(𝑠)° = 0. (5.5) 

У даному випадку 𝛻𝐸 на 𝑗-му зображенні замінюється на вже підрахований 

градієнтний векторний потік 𝐯_⃗�. Таким чином, отримуємо: 

𝛼𝐱ÙÙ
� (𝑠) + 𝛽𝐱ÙÙÙÙ

� (𝑠) − 𝐯_⃗� ®𝐱�(𝑠)° = 0. (5.6) 

Для знаходження розв’язку рівняння 5.6 криву 𝐱�розглядають як функцію 

від параметру часу 𝑡: 𝐱� = 𝐱�(𝑠, 𝑡). Тоді розв’язок рівняння 5.6 можна знайти як 

стаціонарний стан: 

𝐱ü
�(𝑠, 𝑡) = 𝛼𝐱ÙÙ

� (𝑠, 𝑡) + 𝛽𝐱ÙÙÙÙ
� (𝑠, 𝑡) − 𝐯_⃗� ®𝐱�(𝑠, 𝑡)°. (5.7) 

T = 0 T = 5 T = 10 T = 15 T = 20 

T = 25 T = 30 T = 35 T = 40 T = 45 
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Останнє рівняння розв’язується чисельно за допомогою методу скінченних 

різниць на фіксованій сітці.  

Методи обробки кінців кривої. У задачі трекінгу окремих клітинних 

філаментів, кожен з яких представлений параметричною кривою 𝐱�(𝑠) на 𝑗-му 

кадрі, самі філаменти зазвичай мають відкриті кінці, тобто 𝐱�(0) ≠ 𝐱�(1), для  

𝑗 = 1,2,… ,𝑁. 

Таким чином, розв’язок задачі мінімізації 5.4 залежить від граничних умов 

та обмежень, накладених на кінці кривої 𝐱�(𝑠). 

Тривіальними випадками є граничні умови Діріхле – фіксовані кінці, або ж 

граничні умови Неймана – вільні кінці. Застосування граничної умови Діріхле 

потребує попереднього знаходження положення кінців філаменту на зображенні, 

що достатньо складно отримати на практиці через велику кількість можливих 

випадків. 

Застосування ж граничної умови Неймана в чистому вигляді призводить до 

поступового зменшення довжини кривої, яке спричинене регуляризацією 

(умовами «гладкості») кривої у функціоналі 5.4. Таким чином, при розв’язуванні 

задачі мінімізації 5.4 особливо актуальною є розробка нових граничних умов або 

ж накладання додаткових обмежень, спрямованих на контроль кінців кривої. 

Дана проблема вирішується в роботі [125] для подібної задачі трекінгу 

актинових філаментів. Зокрема, було введено новий доданок у рівнянні 5.5, який 

призначений для розтягування кривої на її кінцях: 

∇𝐸ÙüÀ�𝐱(𝑠)� ≔

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧			𝐼�𝐱(𝑠)�

𝐱w(Ù)

|𝐱w(Ù)|
, 	𝑠 = 0

−𝐼�𝐱(𝑠)�
𝐱w(Ù)

|𝐱w(Ù)|
, 	𝑠 = 1

0, 		𝑠 ∈ (0,1)	

, (5.8) 

де 𝐼(𝑥, 𝑦) – інтенсивність зображення в точці (𝑥, 𝑦). Таким чином, рівняння 5.5 

можна записати так: 

𝛼𝐱ÙÙ
� (𝑠) + 𝛽𝐱ÙÙÙÙ

� (𝑠) − 𝛻𝐸 ®𝐱�(𝑠)° − ∇𝐸ÙüÀ ®𝐱�(𝑠)° = 0. (5.9) 
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Однак описаний вище метод застосовується для відстеження окремих 

філаментів, що не з’єднані між собою та не перетинаються. Для обробки 

перетинів було запропоновано інший метод на основі фільтру частинок [126]. 

Представлений у роботі [126] метод також використовує обмеження 5.9, 

проте в даному випадку ігнорується множник 𝐼�x(𝑠)�, що забезпечує 

розширення кривої за межі філамента на зображенні. Кінці філамента на кривій 

знаходяться за допомогою фільтру частинок [91], де правдоподібність 

𝑃ï ®𝐽¢|	𝐱¢(𝑠)° , 𝑠 ∈ {0,1}, 𝑘 = 1,2, … ,𝑁, що зображення 𝐽¢ містить кінцеву точку 

кривої 𝐱¢(0) або 𝐱¢(1), обчислюється шляхом порівняння з попередньо 

обчисленим шаблоном. Слід зауважити, що ефективність даного методу значною 

мірою залежить від якості попередньо обчисленого шаблону для кінців 

філамента. Зокрема, точність алгоритму значно погіршується, якщо розподіл 

можливих шаблонів для кінців філамента має значну дисперсію. Тому було 

запропоновано новий метод обробки кінців (ECAC) кривої, який враховує 

недоліки попередніх методів. 

Метод обробки кінців ECAC. Задача мінімізації функціоналу 5.4 була 

розширена таким чином: 

Φ = n 𝛼�𝐱Ù
�(𝑠)�

9
+ 𝛽�𝐱ÙÙ

� (𝑠)�
9
+ 𝐸 ®𝐱�(𝑠)°

7

�
+ 𝜂𝐸¸�·Ù ®𝐱�(𝑠)° 𝑑𝑠, (5.10) 

де 𝜂 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0, а 𝐸¸�·Ù ®𝐱�(𝑠)° визначається такою формулою: 

𝐸¸�·Ù ®𝐱�(𝑠)° =

⎩
⎨

⎧𝐸�
� ®𝐱�(𝑠)° , 	𝑠 = 0

𝐸7
� ®𝐱�(𝑠)° , 	𝑠 = 1
0, 		𝑠 ∈ (0,1)	

. (5.11) 

У виразі 5.11 функції 𝐸�
�(𝑥, 𝑦), 𝐸7

�(𝑥, 𝑦) призначені для введення обмежень 

для кожного з кінців кривої. На першому кадрі зображення, 𝐸�� = 𝐸7� = 𝑃, де  

𝑃(𝑥, 𝑦) = max
(?�,@�)∈Ê�

^exp−
|𝑥 − 𝑥�|9 + |𝑦 − 𝑦�|9

𝜎9
b, (5.12) 

𝜎 > 0 – додатковий параметр форми, 𝐵� – множина точок біфуркації скелетона 

на нульовому кадрі. Для наступних кадрів (𝑗 > 1), функції 𝐸�
�(𝑥, 𝑦), 𝐸7

�(𝑥, 𝑦) 

визначаються окремо: 
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𝐸•
�(𝑥, 𝑦) = exp−

�𝑥 − 𝑥�•
��
9
+ �𝑦 − 𝑦�•

��
9

𝜎9
, (5.13) 

де точка 𝑝�•
� ≔ �𝑥�•

�, 𝑦�•
�� визначає оптимальне положення відповідного кінця 

кривої на 𝑗-му кадрі.  

Точка 𝑝�•
�визначається з урахуванням положення 𝑝•

��7 відповідного кінця 

кривої на (𝑗 − 1)-му кадрі шляхом мінімізації наступної функції вартості: 

𝐶ü�ü«ï�𝑝; 𝑝•
��7� = 𝐶7�𝑝;𝑝•

��7� + 𝛾𝐶9�𝑝;𝑝•
��7� + 𝛿𝐶i(𝑝), (5.14) 

де 𝛾, 𝛿 ≥ 0 – вагові коефіцієнти, призначені для балансування впливу кожного 

окремого доданку 𝐶7, 𝐶9, 𝐶i: 

𝐶7�𝑝;𝑝•
��7� ≔ �𝑝 − 𝑝•

��7� (5.15) 

𝐶9�𝑝;𝑝•
��7� ≔ 1 − 〈𝐼m,�

� , 𝐼
m•
��n,�
��7 〉 (5.16) 

де 〈•,•〉 позначає нормалізовану взаємну кореляцію частин зображень 𝐼m,�
� , 𝐼

m•
��n,�
��7  

(для зображень на 𝑗-му та (𝑗 − 1)-му кадрі), що мають розмір 𝑤 пікселів, із 

центрами в точках 𝑝 та 𝑝•
��7, відповідно. 

𝐶i(𝑝) = min
¯∈Ê�

‖𝑝 − 𝑏‖, (5.17) 

де 𝐵� – множина точок біфуркації скелетона на 𝑗-му кадрі. 

Більш детально даний метод описано в роботі [122, 127, 128], а його 

застосування у праці [129]. На рис. 5.4 показано приклад роботи алгоритму 

трекінгу для послідовності 45 зображень. Слід зауважити, що аналогічний підхід 

можна застосувати для задачі трекінгу мікротрубочок [130], які є також 

складовою частиною цитоскелету клітини та відповідають за 

внутрішньоклітинний транспорт білків та клітинний поділ. 

 

5.2.3. Порівняльний аналіз алгоритмів відстеження 

Для порівняння ефективності роботи методів трекінгу було використано 

набір даних [131], що включає 5 послідовностей зображень із 350 еталонними 

траєкторіями філаментів. 

Було порівняно такі методи трекінгу клітинних філаментів: 

1. Li2009 – метод трекінгу на основі фільтру частинок [126]. 
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2. Li2009+ – модифікація методу Li2009, де оцінка правдоподібності 

обраховувалася за формулою: 

𝑃ï(𝐽¢|	𝑝) ∝ exp ¥−𝜏min¯∈Ê�
‖𝑝 − 𝑏‖¦ . (5.18) 

3. ECAC – запропонований алгоритм обробки кінців кривої.  

У якості метрик для порівняння було використано такі величини [132]:  

(а) відстань Фреше: 

𝑑�(𝐱, 𝐲) = inf
q,¡

max
Ù∈[�,7]

�𝐱�𝛼(𝑠)� − 𝐲�𝛽(𝑠)�� ; (5.19) 

(б) абсолютна різниця довжин філаментів: 

𝑑�(𝐱,𝐲) = |𝑙(𝐱) − 𝑙(𝐲)| (5.20) 

𝑙(𝐱) = n‖𝐱′(𝑡)‖𝑑𝑡
7

�

. (5.21) 

(в) Евклідова відстань між кінцями кривих: 

𝑑�(𝐱, 𝐲) =
‖𝐱(0) − 𝐲(0)‖ + ‖𝐱(1) − 𝐲(1)‖

2
	 ; (5.22) 

(г) середня відстань між кривими: 

𝑑Ê(𝐱, 𝐲) =
1
2
�𝑑Ê�(𝐱, 𝐲) + 𝑑Ê�(𝐲, 𝐱)�, (5.23) 

𝑑Ê�(𝐱, 𝐲) =
1
𝑙(𝐱)

n inf
Ù∈[�,7]

‖𝐱(𝑡) − 𝐲(𝑠)‖ 𝑑𝑡
7

�

.	 (5.24) 

Результати тестування алгоритмів трекінгу для метрик вище 

продемонстровано на рис. 5.5. Більш детальний аналіз алгоритмів трекінгу 

наведено в роботі [122]. 

 

Рис. 5.5. Тестування точності алгоритмів трекінгу філаментів 
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Приклади роботи алгоритмів трекінгу окремих кератинових філаментів 

показано на рис 5.6. 

 

Рис. 5.6. Порівняння результатів роботи алгоритмів трекінгу кривих: Li2009, 

Li2009+ та ECAC (запропонований підхід) 

 

5.3. Сегментація біологічних нейронних мереж 

У даному підрозділі розглядається задача обробки зображень біологічної 

нейронної мережі. Зображення були отримані з флуоресцентного конфокального 

мікроскопа та відображають багатополярні нейрони. У даному випадку 

застосування МЄАС для аналізу топології нейронної мережі має на меті 

стимулювати подальші дослідження в галузі нейробіології, а також розробку 

високоефективних методів аналізу біологічних та медичних даних.  

Роздільна здатність вхідних зображень становить 1300x1300 пікселів, а 

набір даних вхідних флуоресцентних мікроскопічних зображень доступний на 

веб-ресурсі Cell Image Library [133]. У даній роботі було використано 

зображення Дітера Бранднера та Джинджера Вішера: Rattus, мультиполярний 

нейрон (2010). Ідентифікатори CIL є такими: 8785, 10109, 10112, 10113, 10118, 

10203, 10218, 10219, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10234, 
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36182, 36183, 36184, 36185. Приклади роботи алгоритму сегментації наведено в 

Додатку 2. 

 

 

 

Рис. 5.7. Початкове зображення (а); результат обробки за допомогою фільтра 

Франжі (б); бінарна маска нейронної мережі (в); (г) – контури (червоний), 

отримані у результаті застосування методу «рухомі квадрати» 

 

5.3.1. Обробка зображення 

Зображення, отримані за допомогою флуоресцентної мікроскопії, можуть 

мати значні шуми та артефакти у вигляді висвітлених областей. Це в свою чергу 

ускладнює подальшу обробку цих зображень (наприклад, виділення контурів 

зображення). Для усунення таких недоліків було використано такі алгоритми 

попередньої обробки: 

  
(a) (б) 

  
(в) (г) 
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1. Вхідне зображення було покращене за допомогою методу TV-

регуляризації [134] (рис. 5.7, а).  

2. Яскравість невиразних аксонів і дендритів на зображенні попереднього 

кроку було посилено за допомогою фільтра Франжі [20] (рис 5.7, б). 

3. Здійснено бінаризацію зображень із кроків 1 та 2 за допомогою фільтру 

Оцу [50]. Отримані двійкові маски об'єднані за допомогою 

морфологічної операції «АБО» (рис. 5.7, в). 

4. На основі двійкової маски з кроку 3 було виділено контури нейронів на 

зображенні. Для цього було використано метод «рухомі квадрати» [74] 

(рис. 5.7, д). 

 

Рис. 5.8. Приклад нейрона та побудованого за допомогою МЄАС скелетона  

 

5.3.2. Серединна вісь та сегментація 

Таким чином, результатом наведених вище процедур обробки зображень є 

набір контурів, що представляють нейронну мережу. Для побудови серединної 

осі спочатку виконується оптимізація форми об’єкта шляхом застосування 

евристики Рамера-Дугласа-Пекера з параметром допустимої похибки 0.001 (див. 

підрозділ 3.7). Далі застосовується алгоритм побудови серединної осі, описаний 

у підрозділі 3.6. У результаті даного кроку отримано граф, що представляє 

нейронну мережу у вигляді РСПЗ (підрозділ 2.3.1). 
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Побудований скелетон (рис. 5.8) використовується в подальшому для 

ідентифікації клітинних тіл. Кожна вершина діаграми Вороного пов'язана з 

деяким колом, що проходить принаймні через три генератори діаграми 

Вороного. Таким чином, можна диференціювати вершину графа, що відповідає 

клітинному тілу від вершини, що відповідає аксону/дендриту шляхом 

порівняння радіуса кола з деяким пороговим значенням. 

Розглянемо радіуси всіх вершин діаграми Вороного, що відповідають 

скелетону, та застосуємо поріг Оцу (підрозділ 3.3) подібно до бінаризації 

зображення. Це дозволяє знайти оптимальне значення радіуса кола, що 

відповідає клітинному тілу. Така процедура дає можливість класифікувати всі 

вершини Вороного як вершини “клітинного тіла” та “аксонів/дендритів”. 

Використовуючи алгоритм BFS, всі зв’язані вершини тіла (безпосередньо 

прямим ребром) можуть бути згруповані в кластери. Далі будується 

зіркоподібний багатокутник [8] для кожної з компонент. Такий багатокутник 

представляє тіло нейрона. 

 

 

Рис. 5.9. Алгоритм Форда-Фалкерсона для знаходження зв’язків між двома 

відсегментованими нейронами (позначені сірими областями) 
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5.3.3. Подальший аналіз структур нейронної мережі 

Розроблений за допомогою МЄАС метод сегментації дозволяє отримати 

безпосередньо представлення нейронної мережі у вигляді графу. Це, у свою 

чергу, дозволяє нам застосувати алгоритм Форда-Фалкерсона [70] для 

знаходження числа з'єднань між двома клітинами (рис. 5.9), а також алгоритм 

Дейкстри [70] для пошуку найкоротшого шляху між двома нейронами. 

Розроблений метод дозволяє також аналізувати зв’язність нейронної мережі. 
 

5.4. Сегментація судин сітківки ока 

Аналогічно до випадку нейронних мереж можна виконати сегментацію 

судин на зображенні сітківки ока. У даному випадку для виділення бінарної 

маски застосовується алгоритм CLAHE [123, 135]. Далі використовується метод 

«рухомі квадрати» для виділення контурів зображення, після чого будується 

скелетон, який представляє судини та їх розгалуження. У такому випадку 

побудована на основі МЄАС система може використовуватися для ідентифікації 

особи. Для цього здійснюється аналіз взаємного розміщення розгалужень та 

зв’язків між ними. Дану систему також можна модифікувати для аналізу 

відбитків пальців.  

 

Рис. 5.10. Приклад побудови скелетона судинної системи сітківки ока на основі 

діаграми Вороного для зображення з набору даних DRIVE  
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На рис. 5.10 показано побудову скелетона (сині лінії) судинної системи 

сітківки ока за допомогою розробленої МЄАС. Вхідні зображення були отримані 

з набору даних DRIVE. У правій частині зображення білими пікселями показано 

результат роботи алгоритму скелетонізації на основі потоншення бінарної маски 

[97]. Таким чином, у даному випадку МЄАС дозволяє побудувати скелетон із 

субпіксельною точністю. 

 

5.5. Сегментація клітин 

Метод активних контурів, описаний у підрозділі 5.2.2, можна також 

застосовувати для сегментації та поділу окремих клітин епітелію на 

флуоресцентних зображеннях. У даному випадку на вхід алгоритму поступає 

двоканальне зображення, у якому червоний канал відповідає ядрам клітин, а 

зелений – мембрані клітини.  

 

Рис. 5.11. Приклади вхідних зображень (ліворуч) та відповідних сегментацій 

(праворуч): (1) Zebrafish yolk cells, (2) Mouse epithelial cells 

Для обробки червоного каналу використовується фільтр Оцу [50], після чого 

будуються скелетони відсегментованих клітинних ядер. Розв’язується задача 

пошуку найбільшого вписаного кола, яке слугує ініціалізацією для методу 

активних контурів. На наступному кроці відбувається оптимізація активних 

(1) (2) 

(2) (2) 
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контурів за градієнтним векторним потоком, отриманим із зеленого каналу 

(мембрани). Приклад отриманих результатів наведено на рис. 5.11. 

 

Висновки до розділу 5 

1. Таким чином, було продемонстровано практичне застосування МЄАС 

для розв’язання прикладних задач обробки зображень. Основою для багатьох 

методів обробки та аналізу зображень є побудова скелетона, яка ефективно 

реалізована в межах МЄАС за допомогою діаграми Вороного.  

2. Було розв’язано такі задачі обробки зображень: 

• сегментація тонких структур клітини, використовуючи 

флуоресцентні зображення з конфокального мікроскопу на прикладі 

мережі кератинових філаментів; 

• відстеження тонких структур цитоскелету клітини на послідовності 

флуоресцентних зображень із конфокального мікроскопу, а саме 

трекінг окремих кератинових волокон, мікротрубочок; 

• сегментація та аналіз топології мережі, утвореної нервовими 

клітинами – нейронами; 

• сегментація судинної системи на знімках сітківки ока; 

• сегментація та виділення окремих клітин епітеліальної тканини по 

двоканальних флуоресцентних зображеннях. 

3. Реалізовано алгоритм відстеження відкритих кривих на основі методу 

активних контурів. Запропоновано новий метод (ECAC) обробки кінців кривої 

шляхом мінімізації запропонованої функції вартості. На прикладі задачі 

відстеження окремих кератинових волокон було встановлено, що ECAC 

дозволяє отримати в 1.5 разу точніший (за метрикою Фреше) результат, ніж інші 

методи розв’язання даної задачі. 
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ВИСНОВКИ 

 

Головним результатом дисертаційної роботи є побудова моделі 

алгоритмічного середовища на основі діаграм Вороного, що дає змогу вирішити 

важливу наукову проблему створення єдиного алгоритмічного середовища для 

ефективного розв'язування класу задач обробки та аналізу зображень.  

У дисертаційній роботі отримано такі результати. Уперше: 

1. Побудовано концепцію моделі єдиного алгоритмічного середовища 

(МЄАС) на основі діаграми Вороного для розв’язування таких класів задач 

обробки зображень:  

• сегментація об’єктів та структур на зображенні; 

• бінаризація зображення; 

• трекінг об’єктів та структур на послідовності зображень; 

• побудова серединної осі об’єкта на зображенні; 

• знаходження областей близькості для множини об’єктів на зображенні; 

• визначення чисельних характеристик об’єктів на зображенні. 

2. Узагальнено алгоритми побудови апроксимації діаграми Вороного для 

множини параметрично заданих кривих на площині, що дає змогу отримати 

наближений розв’язок задачі визначення областей близькості. Досліджено 

методи параметризації кривих та залежність результату апроксимації від 

способу параметризації.  

3. Узагальнено в межах МЄАС алгоритми на основі діаграми Вороного для 

побудови скелетона (серединної осі) об’єкта з порожнинами. Встановлено, 

що порівняно з методами потоншення такі алгоритми надають можливість 

отримати скелетон із субпіксельною точністю, що інваріантний до повороту 

та масштабування. 

4. Розроблено евристичний підхід, який пришвидшує роботу МЄАС шляхом 

спрощення представлення та форми об’єкта. Були сформульовані та 

доведені основні теореми для евристичних методів оптимізації, а також 
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критерій спрощення форми об’єкта, що є основою побудови евристичних 

алгоритмів. 

5. Проаналізовано наявні алгоритми спрощення багатокутників та перевірено 

їх відповідність критерію оптимізації. У результаті проведеного аналізу 

було визначено сім евристичних алгоритмів, які дають змогу оптимізувати 

роботу МЄАС.  

6. Проведено обчислювальні експерименти на наборі даних MPEG-7 CE 

Shape-1 для визначення найефективніших евристик оптимізації МЄАС. 

Для прикладу було розглянуто задачу побудови скелетона об’єкта та 

виміряно час роботи евристик і методу в цілому. Визначено точність 

отриманих результатів у порівнянні з еталоном для різних значень 

допустимої похибки алгоритму. Встановлено, що найбільше пришвидшення 

(на 30 % з похибкою 10-3) досягається за допомогою евристик Рамера-

Дугласа-Пекера та Вісвалінгама-Уайатта. Визначено, що евристики можуть 

погіршувати точність результату. Тому було розроблено правила 

застосування евристик залежно від критичних вимог системи (часу та 

точності). Для задачі побудови скелетона було експериментально 

встановлено, що запропоновані евристики мають ефект регуляризації, тобто 

виконують автоматичне видалення розгалужень осі, які відповідають 

випадковим збуренням границі об’єкта. 

7. Досліджено наявні на сьогодні методи регуляризації серединної осі, а також 

запропоновано новий підхід M-Scale на основі діаграми Вороного для 

множини кіл (діаграми потужності) та методу мультиплікативного 

масштабування. Ефективність роботи методу M-Scale та інших відомих 

алгоритмів регуляризації було протестовано на наборі даних MPEG-7 CE 

Shape-1. У результаті проведеного порівняльного аналізу було встановлено, 

що алгоритми M-Scale та λ-серединна вісь є найефективнішими 

алгоритмами регуляризації з найменшою похибкою, а застосування 

комбінації алгоритмів M-Scale та λ-серединна вісь надає можливість 
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покращити точність регуляризації на ~10 % порівняно з окремими 

алгоритмами. 

8. Реалізовано програмний прототип МЄАС на принципах модульності, 

розширюваності та універсальності структур даних. На прикладі задачі 

підрахунку складеного дескриптора форми об’єкта (опуклість, округлість) 

встановлено, що МЄАС без оптимізації дає змогу скоротити час виконання 

на 20 % порівняно з іншими алгоритмами. Уведення етапу оптимізації 

дозволяє пришвидшити час виконання в середньому в 10 разів при 

максимальній похибці 1,0 %. 

9. Розроблено ефективний алгоритм відстеження відкритих кривих (контурів, 

серединних ліній тонких об’єктів тощо) на основі методу активних 

контурів. Запропоновано новий метод обробки кінців кривої шляхом 

мінімізації запропонованої функції вартості. Встановлено, що він дає змогу 

отримати в 1.5 раза точніший результат (за метрикою Фреше), ніж наявні 

методи для задачі відстеження окремих клітинних філаментів. 

10. Розроблену МЄАС було успішно застосовано для розв’язання класу 

прикладних задач обробки біологічних та медичних зображень: 

• сегментація ниткоподібних структур клітини з використанням 

флуоресцентних зображень із конфокального мікроскопа на прикладі 

мережі, утвореної філаментами кератину або мікротрубочками; 

• трекінг ниткоподібних структур цитоскелета клітини на послідовності 

флуоресцентних зображень із конфокального мікроскопа, трекінг 

окремих актинових, кератинових волокон та мікротрубочок; 

• сегментація флуоресцентних знімків мережі нервових клітин, виділення 

клітинних тіл, окремих аксонів та дендритів, реконструкція топології 

такої мережі та аналіз її зв’язності; 

• сегментація судинної системи за знімками сітківки ока, реконструкція 

топології судинної системи, виділення окремих розгалужень системи. 

Сегментація та виділення окремих клітин епітеліальної тканини за 

двоканальними флуоресцентними зображеннями.   
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Додаток 1. Псевдокод процедури обробки діаграми Вороного 

Нижче наведено псевдокод процедури класифікації ребер та вершин 

діаграми Вороного на основі пошуку в ширину. Спочатку викликається функція 

InitQueue, що ініціалізує чергу. Далі викликається процедура TraverseBFS, яка 

класифікує ребра та вершини діаграми Вороного. Нескінченні ребра обробляє 

LabelInfiniteEdge, скінченні ребра обробляються LabelFiniteEdge. Позначення 

класів вершин та ребер зберігаються в асоціативному масиві Label. 

  

function InitQueue(Q) { 
  Q := EmptyQueue(); 
  for edge e { 
    Label[e] = “None”; 
    if isInfinite(e) { 
      EnQueue(e, Q); 
      v := non-null vertex of e; 
      Label[v] := “None”; 
    } else { 
      v1, v2 := non-null vertices of e; 
      Label[v1] := Label[v2] := “None”;} 
    } 
  } 
  return Q; 
} 
 
procedure TraverseBFS(Q) { 
  while not Empty(Q) { 
    e := DeQueue(Q); 
    v := Null;  
    if (isInfinite(e)) { 
      v := non-null vertex of e; 
      LabelInfiniteEdge(e); 
    } else { 
      v := vertex of e with “None” label; 
      LabelFiniteEdge(e);  
    } 
    for edge e incident to v {  
      // Add non-labeled edges to queue 
      if (Label[e] = “None”)  
        EnQueue(e, Q); 
    } 
  } 
} 
 
procedure LabelInfiniteEdge(e) { 
  c1, c2 := cells of e and Twin(e); 
  v := non-null vertex of e; 
  if Type(c1) = “EP” && Type(c2) = “EP” {  
    Label[e] := Label[v] := “O”; // Outer 
  } else { 
    p := unique EP of line segment; 
    if v coincides with p { 
      if isCritical[p] { 
        Label[v] := “C”; // Critical 
      } else { 
        Label[v] := “B”; // Boundary 
      } 
      Label[e] := “O”; // Outer 
    } else { 
      Label[v] := “I”; // Inner 
      if isCritical[p] { 
        Label[e] := “C”; // Critical 
        Trim e to p; 
      } else { 
        Label[e] := “R”; // Redundant 
      } 
    } 
  } 
} 

procedure LabelFiniteEdge(e) { 
  v0 := labeled vertex of e; 
  v1 := unlabeled vertex of e; 
  c1, c2 := cells of e and Twin(e); 
  if Label[v0] = “I” || Label[v0] = “O” { 
    if Type(c1) = “LS” && Type(c2) = “LS” { 
      if LS’ of c1 and c2 share endpoint p { 
        if isCritical[p] { 
          Label[v1] := “C”; // Critical 
          Label[e] := (Label[v0]=“I”)?“C”:“O”; 
        } else { 
          Label[v1] := “B”; // Boundary 
          Label[e] := (Label[v0]=“I”)?“R”:“O”; 
        } 
      } else { 
        Label[v1] := Label[v0]; 
        Label[e] := Label[v0]; 
      }  
    } else { // Edge between LS and EP 
      if c1 and c2 belong to the same LS { 
        p := line segment’s endpoint; 
        if p coincides with v1 { 
          Label[v1] := (isCritical[p])?“C”:“B”; 
          if Label[v0] = “O” { 
            Label[e] := “O”; // Outer 
          } else { 
            Label[e] := (isCritical[p])?“C”:“R”; 
          }  
        } else { 
          Add new vertex v with position p to GS  
          Replace e by e0 := (v, v0), e1 := (v, v1); 
          Label[v] := (isCritical[p])?“C”:“B”; 
          if Label[v0] = “O” { 
            Label[v1] := “I”;  
            Label[e1] := (isCritical[p])?“C”:“R”; 
            Label[e0] := “O”; 
          } else { 
            Label[v1] := Label[e1] := “O”; 
            Label[e0] := (isCritical[p])?“C”:“R”; 
          }  
        } 
      } else { // bisector is a parabolic arc 
        Label[v1] := Label[v0]; 
        if Label[v0] = “O” { 
          Label[e] = “O”; 
        } else { 
          Label[e] = “I”; 
        } 
      } 
    } 
  } else { // Critical or Boundary  
    if v1 is located to the right of c1 or c2 { 
      Label[v1] := “Inner”; 
      Label[e] := (Label[v0] = “C”)?“C”:“R”; 
    } else { 
      Label[v1] := “Outer”; 
      Label[e] := (Label[v0] = “C”)?“C”:“O”; 
    } 
  } 
} 
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Додаток 2.  Приклади сегментації мережі нейронів 
 

 
Ліва колонка (а, в, г) – приклади вхідних зображень; права колонка (б, г, д) – 
сегментація аксонів, дендритів (червоні лінії) та клітинних тіл (темно-сірі 

області)  

  
(а) (б) 

  
(в) (г) 

  
(ґ) (д) 
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Додаток 3. Приклади роботи методів регуляризації серединної осі 

Регуляризація серединної осі (фігури з MPEG 7 CE-Shape-1). Тонка чорна 

вісь – результат алгоритму регуляризації, товста сіра вісь – еталонна серединна 

вісь. Номер зображення вказує на найкращий можливий результат алгоритму: 1 

– без регуляризації, 2 – «angle», 3 – «λ-axis», 4 – «M-Scale», 5 – «M-Scale + angle», 

6 – «M-Scale + λ-axis». 

 

 

А. Зображення horseshoe-17, амплітуда випадкового шуму 𝛿 = 1.0 

 

 

Б. Зображення device0-11, амплітуда шуму 𝛿 = 0.1, 4-6 – ідентичні. 
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В. Зображення sea_snake-4, амплітуда шуму 𝛿 = 0.5, 4-6 – ідентичні. 
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Додаток 4. Реалізація базових класів та інтерфейсів МЄАС 
 

 
Файл abstract_muae_interface.h 

#ifndef ABSTRACT_MUAE_INTERFACE_H 
#define ABSTRACT_MUAE_INTERFACE_H 
 
#include <QVariant> 
#include <unordered_map> 
#include <unordered_set> 
#include <vector> 
 
class AbstractMUAEInterface { 
protected: 
    std::unordered_map<std::string, QVariant> arguments; 
    std::unordered_map<std::string, QVariant> meta; 
    std::unordered_map<std::string, std::unordered_map<std::string, QVariant>> 
required_modules; 
 
    virtual void clearAll() { 
        arguments.clear(); 
        meta.clear(); 
    } 
 
public: 
    virtual void finish() { 
        clearAll(); 
    } 
 
    virtual ~AbstractMUAEInterface() {} 
 
    inline void addArgument(const std::string &name, const QVariant &data) { 
        arguments[name] = data; 
    } 
 
    inline QVariant getArgument(const std::string &name) { 
        if (arguments.find(name) == arguments.end()) 
            return QVariant(); 
        return arguments[name]; 
    } 
 
    inline QVariant getMetaData(const std::string &name) { 
        if (meta.find(name) == meta.end()) return QVariant(); // invalid data 
        return meta[name]; 
    } 
 
    std::unordered_set<std::string> availableMeta() { 
        std::unordered_set<std::string> data; 
        for (auto it = meta.begin(); it != meta.end(); ++it) { 
            data.insert(it->first); 
        } 
        return data; 
    } 
 
    std::unordered_set<std::string> requiredModules() { 
        std::unordered_set<std::string> required; 
        for (auto it=required_modules.begin(); it!=required_modules.end(); ++it) 
            required.insert(it->first); 
        return required; 
    } 
}; 

#endif // ABSTRACT_MUAE_INTERFACE_H 
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Файл geometry_algorithm_interface.h 
#ifndef GEOMETRY_ALGORITHM_INTERFACE_H 
#define GEOMETRY_ALGORITHM_INTERFACE_H 
 
#include "abstract_muae_interface.h" 
#include "types/Point2D.hpp" 
 
class GeometryAlgorithmInterface : public AbstractMUAEInterface { 
public: 
    std::vector<std::vector<Point2D>> compute(const        
             std::vector<std::vector<Point2D>> &input); 
}; 
 
#endif // GEOMETRY_ALGORITHM_INTERFACE_H 

 

 

 

 

Файл image_algorithm_interface.h 
#ifndef ABSTRACTIMAGEALG_H 
#define ABSTRACTIMAGEALG_H 
 
#include <QtCore> 
 
#include "abstract_muae_interface.h" 
#include <opencv2/core.hpp> 
 
 
class ImageAlgorithmInterface : public AbstractMUAEInterface { 
protected: 
    std::unordered_map<std::string, cv::Mat> image_arguments; 
 
    virtual void clearAll() { 
        AbstractMUAEInterface::clearAll(); 
        image_arguments.clear(); 
    } 
 
public: 
    virtual ~ImageAlgorithmInterface() {} 
 
    inline void addArgument(const std::string &name, const cv::Mat &image) { 
        image_arguments[name] = image; 
    } 
 
    virtual cv::Mat compute() = 0; 
}; 
 
#define ImageAlgorithmInterface_iid "MUAE.ImageAlgorithmInterface" 
 
Q_DECLARE_INTERFACE(ImageAlgorithmInterface, ImageAlgorithmInterface_iid) 
 
#endif // ABSTRACTIMAGEALG_H 
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Файл vectorize_algorithm_interface.h 
#ifndef VECTORIZE_ALGORITHM_INTERFACE_H 
#define VECTORIZE_ALGORITHM_INTERFACE_H 
 
#include "abstract_muae_interface.h" 
#include "types/Point2D.hpp" 
 
#include <opencv2/core.hpp> 
 
 
class VectorizeAlgorithmInterface : public AbstractMUAEInterface { 
public: 
  virtual ~VectorizeAlgorithmInterface() {} 
  virtual std::vector<std::vector<Point2D>> vectorize(const cv::Mat &image) = 0; 
}; 
 
#define VectorizeAlgorithmInterface_iid "MUAE.VectorizeAlgorithmInterface" 
 
Q_DECLARE_INTERFACE(VectorizeAlgorithmInterface, 
VectorizeAlgorithmInterface_iid) 
 
#endif // VECTORIZE_ALGORITHM_INTERFACE_H 
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