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Перетворення кольорового зображення в індексне з використанням палітри є 
важливою операцією. Палітра для кінцевого зображення може бути або фіксованою або 
оптимізованою. У першому випадку потрібно переглядати кожну точку зображення і 
підбирати їй найближчу за кольором з палітри. Цей спосіб дає найгірші результати з 
точки зору вірності відтворення кольорів. Коли використовується оптимізована 
палітра, система спочатку аналізує рисунок і складає список усіх використовуваних в 
зображенні кольорів. Далі, на підставі частоти появи кольорів, складається палітра, яка 
називається оптимізованою [1]. Після цього, вже звичайним способом, проглядається 
рисунок, і колір пікселя змінюється на найближчий з палітри. Цей спосіб дає набагато 
кращі результати і саме його слід застосовувати, якщо у нас немає інших причин для 
використання фіксованої палітри. 

Метою досліджень є розробка методів та програмних засобів аналізу зображень 
для перетворення кольорових складових. Для досягнення поставленої мети необхідно 
розв’язати такі задачі: 

– здійснити аналіз методів і алгоритмів корекції зображень з метою виявлення їх
переваг та недоліків; 

– розробити методи та алгоритми кольорової корекції на основі виявлення
основних кольорів на зображенні; 

– провести комп’ютерне моделювання розроблених алгоритмів та здійснити їх
програмну реалізацію. 

Для визначення колірної відмінності (кольорорізниці) можна використовувати 
різні математичні представлення, що дозволяє чисельно виразити відмінність між 
двома кольорами в колориметрії. Поширені визначення колірної відмінності зазвичай 
використовують формулу обчислення відстані в евклідовому просторі. За умови, що 
вихідне зображення представлено в колірній моделі L*a*b* колірна відмінність буде 
обчислюватися за формулою: 

, (1) 
де – кольорова відмінність, – світлота (рівень освітлення сцени), – вказує на
співвідношення зеленої і червоної складової кольору, – співвідношення синьої і
жовтої складової. Якщо , то це значення приблизно відповідає мінімально 
помітній для людського ока відмінності між кольорами. 

При оптимізації конкретного зображення завдання полягає в тому, щоб вибрати 
оптимальну кількість кольорів у палітрі. Ця задача вирішується за допомогою різних 
підходів. Можна використовувати методи кластерного аналізу, які передбачають 
розбиття множини досліджуваних об'єктів і ознак на однорідні в деякому сенсі групи 
або кластери. Так як кластери – це групи однорідності, то завдання кластерного аналізу 
полягає в тому, щоб на підставі ознак об'єктів розбити їх так, щоб кожен об'єкт належав 
тільки одній групі розбиття. При цьому об'єкти, що належать одному кластеру, повинні 
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бути однорідними (подібними), а об'єкти, що належать різним кластерам – 
різнорідними. 

Отримані в результаті кольори можуть бути застосовані до наступної корекції. 
Dithering працює через наближене вираження недоступних кольорів доступними, для 
чого доступні кольори змішуються так, щоб імітувати недоступні (рис. 1).  

Рис. 1 – Результат роботи алгоритма Флойда-Стейнберга з використанням 5 кольорів 

Наприклад, у нас є 16 стандартних чистих кольорів, а нам потрібен відсутній 
помаранчевий колір. В такому випадку, ми можемо скласти його з червоних і жовтих 
точок, розмістивши їх в шаховому порядку. Здалеку нашим очам буде здаватися, що це 
суцільний помаранчевий колір. Це класичний приклад дізерінга, його використання 
при перетворенні зображень може дати дуже гарні результати [2]. Найбільш відомими 
алгоритмами є алгоритм Флойда-Стейнберга (Floyd-Steinberg), Джарвіса, Джудіса і 
Нінке (JJN), Штукі (Stucki) та інші. 
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