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Sammanfattning
Två digitala metoder för digital analys av bilder utvecklades. Dessa är tänkta att användas vid
analys av befintliga bilder på orrhönor men kan även komma till användning i framtida
projekt. Målet med metoderna var att de skulle vara toleranta för det faktum att många arter
kan ranka färger olika, speciellt att fåglar kan skilja sig från människan. Detta uppnåddes
genom att basera den ena metoden på total ljusintensitet och den andra på konturdetektion.
Analyserna ger framför allt information om fält i bilden med olika ljusintensitet, storlek och
fördelning bland dessa samt deras orientering. Analyserna bör vara väldigt robusta för olika
färguppfattningar och kan lätt anpassas för att ta hänsyn till olika arters färgseende om man
har information om detta. De bör dock inte användas på bilder där det finns fält som skiljer
sig i färg men inte i ljusintensitet.

Inledning
Fåglars färgteckning varierar enormt, från den diskreta gråsparven till den pråliga påfågeln.
Färgteckning kan ha olika funktion, vanliga funktioner är sexuella signaler och kamouflage.
Detta projekt går ut på att ta fram en metod att jämföra färgteckningen hos orrhönor. Orrhönor
skyddar sig från predation med hjälp av kamouflage, de är spräckligt bruna och smälter in mot
bakgrunden. Kamouflage är inte alltid så enkelt som att djuret matchar bakgrunden utan mer
avancerade mekanismer kan också vara inblandade. För att bättre kunna studera dessa
mekanismer är det av värde att på ett enkelt sätt kunna jämföra färgteckning mellan olika
individer eller populationer.
Ett problem när man studerar djurs färgsättning och hur de uppfattar visuella stimuli är att
färg beror väldigt mycket på vem, eller vad som tittar (Fleishman och Endler 2000). Att låta
en dator analysera bilder för att få ett mått kan göra det lättare att kvantifiera färger men är
inte helt enkelt. Det kan kännas naturligt att utgå från vår färguppfattning och tycka att färger
är som andra mått exempelvis längd eller vikt. Färg är dock något helt annat, upplevelsen av
färg skapas i nervsystemet och är därför beroende av betraktaren. De flesta däggdjur förutom
vissa primater, däribland vi människor, har dåligt färgseende medan exempelvis fåglarnas är
väl utvecklat. Så för en meningsfull analys måste hänsyn tas till att färgseende varierar mellan
arter.

Syfte
Denna studies syfte är att ta fram en metod att analysera fåglars färgteckning utifrån digitala
bilder. Digatala metoder för analys av djurs färgteckning har tagits fram förut av exempelvis
Gerald et al. (2001) och Samaranch och Gonzalez (2000). Den första handlar dock om
primater vars färgseende väl matchar vårat och den andra utvecklar främst verktyg för att med
mänskliga ögon kunna känna igen sälar i olika grupper. Olika synsystem blir där aldrig ett
problem. Vid studier av fåglar kan däremot hänsyn till att olika arter inte tolkar färger på ett
entydigt sätt krävas (Håstad och Ödeen 2008).
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Målet är en så generell metod som möjligt men den kommer till en början tillämpas på
befintliga bilder av orrhöns. Då dessa bilder är av varierande kvalitet och det inte gjordes
någon ordentlig kalibrering då bilderna togs ställs krav på analysmetodens tolerans för
störningar.

Bakgrund och teori
Orrar
Orrar är fälthöns som lever i kallt klimat. Kamouflage från fjäderdräkter kan fungera som
skydd mot predation. Studier har visat att närbesläktade skotska ripor utsätts för hårt
predationstryck av pilgrimsfalk och kärrhök (Thirgood et al. 2000). Orrar kan vara hotade av
bland annat duvhök. Tornberg rapporterade 2001 att upp mot 35% av en orrpopulation kan bli
föda åt duvhök under ett år. Kamouflage bygger inte bara på att matcha bakgrunden. Studier
har visat att så kallat distruptivt kamouflage kan vara mer effektivt än att enbart matcha
bakgrunden (Stevens et al. 2006).
Fotografier
Ett praktiskt sätt att dokumentera ett djurs färgsättning är genom fotografier. Det går fort och
kan vid behov göras på avstånd. Det finns dock flera problem. Ljusförhållanden har stor
betydelse för resultaten vilket gör det svårt att jämföra bilder tagna vid olika tillfällen. Samma
sak gäller också vinklar, avstånd och vilken utrustning som använts. Ytterligare en svårighet
är att de flesta digitala kameror på marknaden är anpassade efter människans syn. Dessa
kameror fångar liksom våra ögon ljus vid tre olika våglängder och sätter vanligen ihop data
till en bild i något rgb-format där varje pixel består av tre värden som står för mängden rött,
grönt och blått ljus i den punkten. Detta fungerar bra för att återskapa en bild som ser bra ut i
våra ögon men mycket information går förlorad vilket kan bli ett problem vid studier av djurs
färgsättning. Det är viktigt att komma ihåg att det mänskliga perspektivet inte alltid är det
mest relevanta. Exempelvis har det visats att fåglars rankning av färger kan skilja sig markant
från människans (Håstad och Ödeen 2008).
Matlab
All programmering till detta projekt har gjorts i Matlab. Att använda Matlab till bildanalys är
standard då det är kraftfullt och många användbara verktyg finns färdiga. Det var också ett
praktiskt val då jag är bekant med det sedan tidigare.

3

Metod
Två metoder för analys togs fram i studien. En baserad på matlabs inbyggda funktion för
kantdetektion och en där varje pixels ljuststyrka jämfördes med tröskelvärden och sedan
kategoriserades som svart, vit eller "grå". Metoden med konturdetektion ger information om
mönstrets form och framför allt om mönstret skiljer sig i olika riktningar. Metoden baserad på
ljusstyrka ger främst information om storlek och fördelning av sammanhängande fält.
Metoderna testas sedan på befintliga bilder av ripor, figur 1.

Figur 1 En av bilderna som använts för att testa analyserna. Inför analys beskars bilden så endast själva rutan i
ramen matas in i matlabprogrammet.

Resonemang bakom algoritmerna för analysen
Då detta projekt handlat om att ta fram en metod att analysera en mängd befintliga bilder där
det inte funnits någon information om kameran och dess egenskaper och ljusförhållandena
varierar blir kraven på analysmetodens robusthet stora. Den skall kvantifiera relevanta
egenskaper ur en bild, där hänsyn tas till att olika djur kan uppfatta färger väldigt olika och
inte vara beroende av att kameran är kalibrerad och att ljus och vinkel hålls konstant.
För att utveckla en sådan robust metod måste förenklingar göras. Det finns svårigheter med att
studera färgnyanser. De kan påverkas av många faktorer. Belysningen påverkar, likaså
kamerans egenskaper och slutligen betraktaren. En fågel ser något andra färger än en
människa. Det är också skillnad mellan olika fågelarter. En praktisk förenkling är att undvika
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att studera färgnyanser. Det finns också kraftfulla verktyg färdiga för just analys av bilder i
gråskala. Detta utnyttjas i en analys som tar fram konturer i bilden och sedan studera deras
mängd och hur de är orienterade.
Det finns också ett par färger som bör vara relativt opåverkade av dessa faktorer, svart och
vitt. Vitt är ju en blandning av alla (eller åtminstone flera) frekvenser, svart avsaknad av ljus.
Detta gör att dessa färger bör uppfattas relativt lika oavsett betraktarens synsystem. För en
analys används en färgskala med tre diskreta färger: svart, vitt och övriga. Detta för att få data
som är lätt att analysera och robust för störningar. Metoden utnyttjar det faktum att orrhönans
fjäderdräkt är spräcklig med svarta, vita, grå och bruna fält. Då svart och vitt har bra kontrast
mot grått/brunt och denna bör vara relativt konstant oberoende av betraktarens synsystem är
dessa två färger lämpliga som bas för analys. Det som sedan kan studeras är statistik kring
storleken för de olika fälten.
Dessa två metoder har fördelen att de blir ganska okänsliga för ljusförhållanden och ger
potential för snabba analyser. Nackdelen är att de helt ignorerar kontraster mellan olika färger
och därför lätt kan missa intressanta fenomen. De bör användas med visst omdöme men där
intensitet och konturer är det intressanta kan de generera användbar information.
Algoritmer
Här beskrivs det algoritmer som tagits fram kortfattat, val och resonemang förklaras i nästa
stycke. Gemensamt för båda analyserna:
Det första som görs är att bilden filtreras med ett medianfilter. Sedan divergerar de två
analyserna.
Konturdetektion
Bilden görs om till gråskala baserad på pixlarnas totala ljusintensitet. Sedan används Cannys
konturdetektion för att få fram de konturer som finns i bilden. Cannys metod är speciellt bra
på att hitta konturer där det finns mycket brus då den gör skillnad på svaga och starka
konturer. Svaga konturer tas sedan bara med om de är i kontakt med en stark kontur. Detta gör
metoden mindre känslig för brus samtidigt som den ändå kan upptäcka även otydliga
konturer. Resultatet blir en binär bild där kanter är vita och allt annat svart. Sedan räknas
antalet kanter som passeras när man stegar igenom bildens vertikala mittlinje. Med matlabs
inbyggda funktion för bildrotation roteras bilden en grad och räkningen görs om. Detta
repeteras 180 gånger och de resulterande antalet kanter plottas som funktion av vinkeln. Detta
kan användas för att avgöra om mönstret skiljer sig beroende på från vilken vinkel det
betraktas.
Ljusintensitet
Två tröskelvärden för ljusstyrkan hos pixlarna anges och används sedan för att sortera in
pixlarna i en av tre kategorier. Svarta pixlar som har en ljustyrka under det lägsta
tröskelvärdet. Gråa pixlar med en ljusstyrka mellan dessa tröskelvärden. Samt slutligen vita
pixlar med en ljustyrka över det högre tröskelvärdet. Antal och storlek på sammanhängande
områden i varje kategori presenteras. Storlekarna presenteras som medel och median med
standardavvikelse.
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Fördjupning i algoritmerna och de bakomliggande resonemangen.
Medianfiltrering
Då de bilder som studerades i detta projekt var tagna med hög upplösning på nära håll var de
väldigt detaljrika. Många av dessa mindre detaljer är inte relevanta ur ett biologiskt perspektiv
men kan ha stor inverkan på resultatet av analysen. Ett exempel är att det på bilderna gick bra
att utskilja strukturen på fjädrarnas fanstrålar och skuggor mellan dessa. Detta gör att en vit
fjäder har ett mönster av mörka skuggor som kommer med i båda analyserna. Detta går dock
endast att urskilja på mycket nära håll och bör därför inte ha någon påverkan för hur
exempelvis en duvhök uppfattar orren när den jagar. Det blir då relevant att sätta en gräns för
hur små strukturer som tas med vid analysen. För att göra detta krävs några antaganden. En
start är att anta att orrens mönster fungerar som kamouflage för att undvika att bli upptäckt av
duvhök som äter orrar. Därefter behövs en uppskattning av duvhökens syn. I brist på studier
av just duvhök utnyttjas att en studie visat att tornfalken uppfattar cirka 160 cykler per grad
(Fox et al. 1976) detta resultat kan mycket väl vara allt för högt Gaffney och Hodos
rapporterar exempelvis 2003 om att tornfalk uppfattar som högst 70 cykler per grad. Här
används siffran 160 cykler per grad då det är de högsta jag hittat på en rovfågels synskärpa
och det därför bör vara tryggt att anta att duvhöken inte ser bättre än så. Gör man sedan ett
antagande om från vilket avstånd duvhöken kan tänkas upptäcka orren så kan man få en
minimigräns för hur små objekt som kan uppfattas. Med 160 cykler per grad och ett avstånd
på 20 meter fås:

Där m är den minsta urskiljbara detaljen mätt i meter.

Så antar vi att orrhönan mönster är kamouflage mot duvhök och höken vanligen upptäcker
orrhönan på ett avstånd större än 20 m kan vi lugnt filtrera bort detaljer mindre än 2 mm.
Detta kan sedan göras genom att sätta diametern på medianfiltret till ett antal pixlar som
motsvarar 4 mm då medianfilter tenderar att filtrera bort detaljer som är mindre än halva
filtrets diameter.

Konturdetektion
Det stora vägvalet kring kantdetektion är hur man omvandlar bilden till gråskala. Det enklaste
är att summera de tre färgkanalerna och dela med tre men den metoden är kanske inte den
bästa. I detta projekt användes endast den gröna och röda kanalen då de är de som ligger
närmast fåglarnas dubbeltapp som föreslagits anses inblandad i just fåglars uppfattning av
mönster (Hart och Hunt 2007).
Ljusintensitet
Denna analys valdes just för att den bör vara relativt okänslig för skillnader mellan olika
djurs förmåga att uppfatta färger. Det går att minska problemet med olika färgseende om man
studerar intensitet istället för kontraster mellan olika färger. Då vitt egentligen är en blandning
med ljus av alla våglängder och svart är frånvaro av ljus är det rimligt att anta att
uppfattningen av dessa är relativt opåverkad av vid vilka vågländer ett visst djurs tappar har
absorberar mest ljus. Undantag finns absolut, exempelvis ultraviolett ljus som vi inte uppfattar
och därför tolkar som svart när däremot vissa fåglar ser det.
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Denna analys missar också helt eventuella kontraster mellan olika färger. Den skiljer inte på
en pixel där all intensitet ligger på den blå kanalen och en pixel med all intensitet i den röda.
Metoden bör därför inte användas för att analysera fjäderdräkten på en fågel med mycket
färgkontraster i sin teckning. Riporna som analyseras i denna studie är dock främst färgade
med vita, svarta, grå och bruna fält. Mycket av kontrasten hos orrhönan är i form av intensitet
snarare än färg. Metoden bör därför ge en ganska bra uppdelning av fälten även om de grå och
bruna fälten hamnar i samma strategi.
Tröskelvärden väljs manuellt och anpassas efter ljusförhållanden i den enskilda bilden eller
bildserien. Det kan göras genom att plocka ut rgb-värden för ett antal svarta respektive vita
pixlar och använda dessa för att få en känsla för vad som är svart och vitt i bilden. Processen
skulle eventuellt kunna automatiseras, mest intressant om man har ett större antal bilder i
varierande ljus där det finns någon lämplig referens. Med i bilderna som analyserades i detta
projekt fanns en gråskala som referens och en möjlighet är att använda ljusintensiteten där för
att bestämma lämpliga tröskelvärden. Hur man än gör blir det i viss mån subjektivt men det är
svårt att undvika. Även en automatisk process kommer inte göra annat än vad
programmeraren valt. Antalet områden och medianen av deras storlek är dock inte jättekänslig
för valet av tröskelvärden. När tröskelvärdena ändrades med 20 % varierade median och antal
snarare i storleksordningen 10 %. Medelvärdet flukterade däremot kraftigt, troligen för att
detta domineras av enstaka stora regioner som är många gånger större än resten av regionerna.
När storleken på dessa varierar blir genomslaget i medelvärdet stort, detta är ett typiskt
exempel på varför det ofta är fördelaktigt att använda median framför medelvärde.
Färger och kalibrering
Det stora temat för vägval och förenklingar är hur färger ska hanteras. Problemet är att
uppfattningen av färger skiljer sig mellan olika arter. Vi uppfattar inte en fågels färgsättning
på samma sätt som en annan fågel av samma art skulle göra och en rovfågel kan mycket väl
uppfatta färgsättningen på ett tredje sätt. Ett sätt att hantera detta är att modellera synen hos
den art man är intresserad av och sedan använda denna modell för att få en uppfattning om
hur just den arten uppfattar en viss färgteckning. Detta kräver dock information om vilken art
man är intresserad av samt hur denna arts syn fungerar. Att modellera en arts syn är inte alltid
helt enkelt, speciellt som det för många arter inte gjorts undersökningar av synen. Ofta kan det
dock räcka med data från djur inom samma släckte. I detta arbete antas data från tornfalk i
viss mån vara tillämpbara på duvhök och exempelvis användes höns Gallus gallus för som
approximation för orre Tetrao tetrix av Rintamäki et al. 2002.
Att skapa en modell kan dock kräva en del arbete och modellen är fortfarande känslig för
ljusförhållanden och vilken kamera som används. Kalibrering av kameran har också betydelse
vilket beskrivs av Stevens et al. 2007. En bra kalibrering kräver också arbete och var inte en
möjlighet i detta projekt då bilderna togs för ett antal år sedan och de som tog bilderna inte
kalibrerade sin kamera och det inte heller längre är känt exakt vilken kamera som använts.
Hur mycket hänsyn behöver tas för dessa faktorer? Det beror på vad som studeras, ofta kan
dessa faktorer vara försumbara. Håstad och Ödeen (2008) visade att människor och fåglar
rankar färger olika i en betydande andel av försöken, i majoriteten av försöken var dock fågel
och människa överense. Det finns alltså många fall där hänsyn till art inte behöver tas. Ökad
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kunskap om inblandade arter och signaler gör det lättare att avgöra vilka hänsyn som måste
tas.
I detta projekt var färgkalibreringen obefintlig vilket ökade osäkerheten i färgdata. Detta var
för sent att påverka så det som återstod var att finna en metod som var så okänslig som
möjligt för detta. Även vid andra framtida tillämpningar kan det vara praktiskt med en analys
som är mindre känslig för kalibrering då det är en relativt omständig procedur och vid
exempelvis en fältstudie kan vara praktisk svårt att genomföra. Då riporna inte heller verkade
ha tydliga färgkontraster valdes att istället fokusera på intensitet och mönster då det verkade
finnas tydligare kontraster där. Tydliga kontraster gör det lättare att skilja signal från brus så
hade det rört sig om en art med tydliga färgskiftningar, exempelvis en påfågel, så hade det
varit mer intressant att studera färger.
Att hålla sig till gråskala och ljusintensitet istället för att jämföra även färger är ett sätt att
undvika problemet att olika arter uppfattar färger olika. Dock finns problemet i viss mån kvar.
När man gör om en rgb-bild till gråskala gör man det med något antagande om hur de olika
färgkanalerna skall viktas mot varandra. Inom fotografi kan viktningen
användas. Där x är intensiteten i gråskalan och r, g och b är den röda,
gröna respektive blåa kanalen. Den viktningen är vald för att matcha vårt färgseende och ger
en bild i gråskala som känns "rätt" för det mänskliga ögat. Är man intresserad av hur en annan
art uppfattar ett mönster bör en viktning anpassad efter artens syn användas. Med tillräcklig
kunskap om artens syn går detta att göra. I detta projekt har ingen avancerad anpassning av
viktningen gjorts då det kräver fördjupning i den intressanta artens synfunktion och det legat
utanför projektets ramar. Det är dock väldigt enkelt att lägga in en önskad viktning i de
algoritmer som tagits fram.

Resultat
Resultatet presenteras i form av ett exempel av vad som händer och vilken information man
får när kör analysen på en bild. Figur 2 visar bilden när den just lästs in i Matlab. På den kan
man se skuggorna mellan fanstrålarna. Den bilden medianfiltreras och bilden i figur 3 fås,
strukturen på fjädrarna syns inte längre utan det som blir kvar är olikfärgade fält. Nu skall två
analyser genomföras.
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Figur 2 Den beskurna bilden just inläst i matlab.

Figur 3 Bilden efter filtrering med medianfilter.
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Konturedetektion
I den första konverteras bilden till gråskala, figur 4. Sedan används Cannys kantdetektion och
producerar bilden i figur 5. Funktionen stegar sedan igenom pixlarna i bildens mittlinje och
räknar de vita pixlar som motsvarar de kanter som detekteras. Bilden roteras en grad och
räkningen görs om, detta repeteras 180 gånger. Resultatet är plottat i figur 6.

Figur 4 Den filtrerade bilden konverterad till gråskala.

Figur 5 Resultatet när Cannys kantdetektionsalgoritm använts. Vita pixlar motsvarar kanter.
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Figur 6 Antalet korsade kanter per pixel som funktion av vinkel från det vågräta planet.

Ljusintensitet
Den andra analysen kategoriserar pixlarna i tre kategorier baserat på tröskelvärdena för
ljusintensitet, figur 7. Sedan räknas storleken på alla sammanhängade områden tillhörande
respektive kategorier resultat visas i tabell 1. Storleken på områden i olika kategorier visas
också i boxplottar i figur 8.

Tabell 1: Fältens storlek och standardavvikelse. Anges i antal pixlar.

Fälttyp:
Medelstorlek:
Medianstorlek:
Standardavvikelse:
Antal fält:

Svarta
3640
238
15100
71

Vita
1630
249
4780
55
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Gråa
4250
164
23400
47

Totalt
3170
222
15700
173

Figur 7 Istället för gråskala har pixlarna i den filtrerade bilden här delats in i tre kategorier baserat på
ljusintensitet.
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Figur 8 Boxplottar som beskriver storleken på de olika areorna som ficks fram med hjälp av tröskelvärden. För
att hantera den stora spridningen används logaritmen av fältens storlek. Några enstaka områden som är mycket
större än de andra drar standardavvikelsen i taket.

Tolkning
Grafen i figur 6 ser ut att innehålla mycket brus och inga speciellt utmärkande trender. Dippen
kring 65 grader skulle kunna vara något men inget jättetydligt. Den stora mängden brus beror
troligen på att det i bilden, se figur 5, finns en mängd större fält utan kanter. Då det endast
används en linje per grad blir känsligheten för om den linjen går igenom något större fält eller
inte väldigt stor. Detta gör att denna metod lämpar sig bättre för att studera en eller flera
grupper av bilder. Även om varje enskild analys av en bild är osäker kan ett medel av ett stort
antal bilder vara intressant.
Resultatet från den andra analysen gör sig inte jättebra i boxplottar logaritmskalan hjälper
dock, se figur 7. Tabell 1 ger lite mer information och dessa värden kan jämföras mellan olika
bilder eller grupper av bilder. Vid tolkningen av tabellen gör också boxplottarna lite nytta då
de ger en bättre bild av de extremvärden som drar upp medelvärdet och standardavvikelsen
för fältens storlek.

Diskussion
Bildanalys är svårt att göra bra och har en rad svårigheter. Arters uppfattning av färger skiljer
sig så för en bra analys krävs att man dels vet vilken art som kommer interagera med ett
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mönster samt hur just denna art uppfattar olika färger. Kameror är olika och anpassade efter
människans syn. finns möjlighet så man bör kalibrera sin kamera så man vet så noga som
möjligt hur den detekterar olika våglängder. Det går att göra analyser på bilder utan tillgänglig
kalibrering men det blir svårt att jämföra bilder tagna med olika kameror då det är svårt att
avgöra om skillnader beror på vilken kamera som använts eller på verkliga skillnader mellan
motiven. Färger är också starkt beroende av ljuset så det optimala är så klart att ta de bilder
man vill analysera i en belysning som matchar den naturliga.
Dessa svårigheter resulterar i förenklingar och att välja dessa på ett bra sätt är viktigt. Då
bilderna som används i denna studie redan var tagna och kalibrering saknades var det inget
som gick att påverka och det som återstod var att försöka minimera de negativa
konsekvenserna av bristen på kalibrering. Finns möjlighet är det en klar fördel om en
strukturerad kalibreringsprocess används då det underlättar jämförelse mellan bilder. Bristen
på kalibrering och konstant ljus i bilderna som användes i denna studie innebär främst att det
är väldigt svårt att jämföra rgb-värden från olika bilder direkt. Även om bilderna var tagna
med samma kamera så var det svårt att jämföra direkt mellan bilder då ljuset varierade.
Metoderna som används i detta projekt är därför valda för att vara anpassningsbara.
Funktionen för kantdetektion justerar automatiskt för att hitta kanter i den bild den används
och bör därför inte påverkas allt för mycket av bildens generella ljusnivå. I metoden med
tröskelvärden krävs lite mer arbete då anpassningen görs manuellt men det går fort att justera
nivån på de tröskelvärden som används.
Tidigt under utvecklingen noterades vikten av att tänka på vad som är intressant att studera
och att ibland behövs förenklingar för att se det som är intressant. När kanter detekterades och
pixlar delades in i kategorier dök det upp mörka streck på de vita fjädrarna. Dessa streck var
skuggor mellan fjädrarnas fanstrålar och är klart synliga på nära håll eller i en bild med hög
upplösning. På lite avstånd, vilket är mer relevant när man studerar fjäderdräkten som
kamouflage, är de dock omöjliga att se. Att ha med dessa streck som kanter och mörka fält vid
studier av orrhönans kamouflage kan knappas anses relevant och det var för att få bort dessa
som filtreringen med medianfilter gjordes.
Slutresultatet blev analysmetoder som har styrkor och nackdelar. Dessa metoder kan användas
direkt om man studerar mönster där förenklingarna inte ställer till med problem. I många
andra fall går det också att använda dessa metoder eller delar av dem. Antingen genom att
anpassa metoderna eller genom att använda metoderna och samtidigt vara medveten om vad
metoderna riskerar att missa och undersöka det på annat sätt. En möjlighet skulle också vara
att använda metoderna på enskilda färgkanaler, speciellt intressant om det är känt vilken färg
som är intressant sedan tidigare.
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