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1. Същност и задачи на цифровата обработка на изображения. Основни понятия. 
Връзка с други информационни дисциплини. Направления на цифровата 
обработка и анализ. 

2. Същност на спектралното представяне на изображения. Връзка с теория на 
сигналите. 

3. Процеси при формиране на цифровите изображения – дискретизация в 
пространството на координатите и амплитудите. Технически средства за 
получаване на цифровите изображения – цифрови камери, скенери и системи за 
оцифряване на ТV сигнал. 

4. Сканиране на полутонови и графични изображения. Точност и източници на 
грешки. 

5. Методи за компресия на цифрови изображения. Основни подходи. Качество и 
точност на компресирани изображения. Видове файлови формати за съхраняване 
на цифрови изображения. 

6. Схеми за обработка на полутонови и графични изображения. Формиране на област, 
откриване на контури. 

7. Сегментация на изображения. Сегментация по градационни и текстурни 
характеристики. 

8. Формиране и обработка на бинарни изображения. Филтрация на бинарни 
изображения. Морфологични методи за филтрация – базови и подобрени. 

9. Евристични методи за филтрация. Алгоритми за запълване, разреждане и 
изтъняване. 

10. Преобразуване на бинарни изображения. Определяне на областите. Формиране на 
контури. 

11. Методи за преобразуване на основата на топологични характеристики. Скелет на 
обекта - алгоритми за формиране. Анализ на съседство. Метод на разделяне и 
сливане на области. 

12. Обработка на цифрови изображения. Видове деформации на изображенията. 
Източници на грешки. Видове корекции. Подобряване и възстановяване. 

13. Методи за цифрова филтрация на изображения. Филтрация в пространствената и 
спектралната област. Видове филтри. 

14. Преобразуване на амплитудните и цветовите характеристики Функции за 
преобразуване на амплитудните характеристики – радиометрични корекции. 

15. Хистограма за разпределение на нивата и трансформации за нейното 
преобразуване. Корекция на цветовите характеристики на цветни 
(многоканални) изображения 

16. Корелационна обработка на изображения - същност. Корелационни методи за 
обработка. Автокорелационна и взаимно-корелационна функции при 
изображения. 

17. Методи за подобряване на процеса на корелация. Откриване на обекти, 
съпоставяне и рефериране на цифрови изображения 



18. Геометрична трансформация на изображения. Източници на геометрични 
изкривявания. Схеми за геометрично трансформиране. 

19. Оптимална филтрация на сигнали. Принципи на оптималната филтрация.  
20.Линейна Калманова филтрация. Основни понятия. Адаптивна Калманова 

филтрация. 
21. Интерполация на градационните нива при трансформацията. Възстановяване на 

полутонови изображения. 
22. Методи за откриване на структурни елементи - операции за определяне на 

структурни характеристики (примитиви). Видове детектори за откриване на 
структурни елементи. Процедури за откриване на гранични преходи и линии в 
цифрови изображения. 

23. Верижен код за представяне на контури. Методи за сегментация на контури. 
Интерполация на контури. Точност на представяне на контура. 

24. Анализ на изображения - същност и задачи. Основни понятия. Връзка с други 
направления. Области на приложение. 

25. Разпознаване на образи Основни понятия от теория на разпознаването. Задачи 
при разпознаването. Етапи на автоматичното разпознаване. 

26. Класификация на системите за разпознаване. Според начина на формиране на 
решаващите правила – режим с обучение (с учител) и без обучение (без учител). 
Видове системи според метода на класификация – детерминирани и 
статистически. 

27. Формиране на признаци за класификация на изображения. Избор на първични 
признаци. Преобразуване на признаковото пространство. Метод на главните 
компоненти. 

28. Класификация на образи по критерия за минимално разстояние. Използване на 
единствен и на множество еталони. Обобщение на принципа на класификация по 
минимум разстояние. Реализация на разпознаващи системи. 

29. Кластерен анализ. Мера за сходство. Алгоритми за формиране на кластерите. 
Оценка на резултата от кластеризацията. 

30. Детерминистки подход при разпознаването на образи Линейни разделящи 
функции Теория на персептрона. 

31. Градиентни методи. Метод на потенциалните функции. 
32. Статистически подход при разпознаването на образи Теория на Байес. 

Класификация при два класа. Случай на нормално разпределение и построяване 
на решаващи функции. 

33. Метод на максималното правдоподобие. Обучаеми класификатори за 
разпознаване – статистически подход. Методи на стохастическа апроксимация. 
Построяване на алгоритми за класификация. 

34. Методи за описание на изображения – класификация. Описание на формата. 
Представяне чрез функцията на кривината. Йерархично описание на 
изображения. 

35. Структурни методи за описание на изображения и за формиране на топология. 
Формални граматики и езици. Разпознаване, използващо описанието на формата 
и на топологията. 
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