
Computer Vision

Pertemuan ke-2



Pengenalan Tentang Computer Vision: 
1. Tantangan pada Computer Vision : 

– variasi view point 
– Iluminasi 
– Penghalang (Occlusion) 
– Skala 
– Deformasi 
– Background clutter 
– variasi intra-class obyek 
– Ambigu lokal 
– Dunia dibalik citra – Dunia dibalik citra 

2. Aplikasi Computer Vision : 
– Deteksi wajah --> deteksi senyum 
– Pengenalan obyek 
– Keamanan : keselamatan dalam otomotif 
– interaksi berbasis video 
– Augmented realiti 
– spesial efek 
– Robotik vision 
– Medical Imaging 
– Vision dalam riset saintifik 



Vision and Camera



Membuat citra menjadi lebih baik



Pengukuran eksplisit entitas fisik



Deteksi / 
Rekognisi, 
NavigasiNavigasi



Image Filtering and Enhancing / Penyaringan dan 
Peningkatan Kualitas Gambar

• Filter dan Konvolusi Linier
• Perataan Gambar / Image 

Smoothing
• Deteksi Tepi• Deteksi Tepi
• Pyramids





Image Filtering and Enhancing / 
Penyaringan dan Peningkatan Kualitas 

Gambar





Ringkasan gambar Newton dari eksperimennya dengan menggunakan cahaya. Menggunakan sumber
titik cahaya dan prisma, Newton memisahkan sinar matahari menjadi komponen dasarnya. Dengan
memulihkan sinar, dia juga menunjukkan bahwa dekomposisi dapat dibalik





kedekatan

kesamaan keadaan

kesamaan wilayah









• Stereopsis bisa dianggap sebagai persepsi/penglihatan 
mendalam. Ketika seorang manusia yang secara visual 
normal melihat suatu objek, setiap kali mata melihatnya 
dari sudut yang sedikit berbeda, dan mengirimkan gambar-

Stereopsis 

dari sudut yang sedikit berbeda, dan mengirimkan gambar-
gambar tersebut kembali ke otak. 

• Perbedaan antara kedua gambar diintegrasikan ke dalam 
satu gambar, dan perbedaan tersebut digunakan untuk 
menunjukkan apa yang lebih dekat, menciptakan efek 3D, 
dll.





Optical Flow atau aliran optis adalah pola 
gerakan benda, permukaan, dan tepi yang 
tampak dalam sebuah adegan visual yang 
disebabkan oleh gerakan relatif antara 
pengamat dan adegan. Optical Flow juga 

Optical Flow 

pengamat dan adegan. Optical Flow juga 
dapat didefinisikan sebagai distribusi 
kecepatan sebuah gerakan yang jelas dari 
suatu kecerahan pola dalam suatu gambar.





















Bagaimana ukuran lubang pin (bukaan) memengaruhi gambar?
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