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● inna nazwa: aktywny kontur (active contour)
● metoda segmentacji krawędziowej
● zakłada ciągłość krawędzi, nawet jeśli w rzeczywistości jest on nieciągła
● 2 rodziny metod:

− parametryczny aktywny kontur – wąż (snake)
▸ Kass, M., Witkin, A. and Terzopolous, D.: Snakes: Active Contour Models,  

Int. J. Computer Vision, 1(4):321-331, 1987.
− geometryczny, geodezyjny aktywny kontur (geodesic)

▸ Caselles, V., Catte, F., Coll, T. and Dibos, F.: A geometric model for active contours. 
Numerische Mathematik, 66:1-31, 1993.

▸ Malladi, R., Sethian, J.A. and  Vemuri, B.C.: Shape modeling with front propagation: 
A level set approach. IEEE Trans. on Pattern Anal. Machine Intell., 17(2):158-175, 1995.

● ewolucja kompletnych konturów pod wpływem przyłożonych do nich 
  sił wewnętrznych i zewnętrznych 
  (inspiracja modelem fizycznym)
● ewolucja aktywnego kontury sprowadza się 
  do procesu minimalizacji jego energii
● zastosowania:

− segmentacja
− śledzenie ruchu (motion tracking)
− modelowanie 

Modele odkształcalne

Xu, c. and Prince, J.L.:Active Contours, Deformable Models, and Gradient Vector Flow

http://iacl.ece.jhu.edu/projects/gvf/
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Parametryczny aktywny kontur (snake)

● kontur reprezentowany jest jawnie:
− w postaci analitycznej (równania krzywych, płaszczyzn)
− w postaci punktów-węzłów konturu

● do każdego punktu kontury przyłożone są siły:
− wewnętrzne – ich zadaniem jest wygładzenie kształtu konturu
− zewnętrzne – pochodzące z otoczenia (np. gradientu obrazu)

ich zadaniem jest dopasowanie węża do środowiska
− ograniczeń – rzadko używane, mają za zadanie przyciągnąć

 lub odepchnąć węża do/od pewnych obszarów

● każda z sił wnosi energię, którą wąż stara się zminimalizować

● oryginalny wąż nie zmienia swojej topologii

● kontur może być otwarty i zamknięty,  2D i 3D (4D, ...)

● wąż jest metodą lokalną – przetwarza otoczenie (obraz) tylko w swoim
  lokalnym sąsiedztwie
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Oryginalny wąż Kassa

v s=x s ,y s  , s∈0,1
● wąż jako krzywa 2D:

− postać analityczna (np. funkcje sklejane)
− postać parametryczna (punktowa)

● dla każdego s określona jest energia węża:

− Eint – energia wewnętrzna, kontroluje jego gładkość i sztywność
− Eimage – energia obrazu, kontroluje, gdzie w otoczeniu (obrazie) wąż

  jest położony
− Econ – energia związana z zewnętrznymi ograniczeniami narzuconymi

 przez użytkownika

E snake=∫0

1
E snakev sds=∫0

1
E int v s ds∫0

1
E imagev sds∫0

1
E conv sds
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Energia wewnętrzna

● kontroluje 2 aspekty kształtu krzywej:
− pierwszy człon (pierwsza pochodna) sprawia, że krzywa zachowuje się jak 

sznurek/guma i nie rozciąga się (a nawet kurzy się – efekt uboczny)
− drugi człon (druga pochodna) sprawia, że krzywa zachowuje się jak 

pręt – sprawia opory przy wyginaniu
● parametry ważące  i  określają wpływ każdego z członów na całkowitą
  energię – często są stałe na całej długości węża: (s)=, (s)=
● pochodne liczone są w sposób analityczny lub przybliżane
  przez różnice skończone
● wyzerowanie (lokalne) parametru  powoduje pozwolenie na formowanie 
  nieciągłości, zmiana znaku na ujemny – powoduje premiowanie nieciągłości
● wyzerowanie (lokalne) parametru  pozwala na formowanie rogów,
  zmiana znaku na ujemny powoduje premiowanie takich rogów:

E int=
s ∣v s s∣

2s ∣v sss∣
2

2
gdzie v ss =

d v s
d s

, v ss s=
d2 v s 

d s2

0 ≫0
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Zewnętrzne ograniczenia

E

peakj

      rj

● energia ta powoduje wprowadzenie sił pochodzących z procesu wyższego
  rzędu (nadzorcy) który dysponuje pewną wiedzą 

● Kass zaproponował 2 jej formy:
− energia sprężyny: działa selektywnie na 1 punkt konturu: 

▸ jeden punkt x1 jest usytuowany
 w stałym punkcie węża

▸ drugi x2 może być zamocowany 
do stałego punktu obrazu 
lub innego punktu węża

− energia wulkanu: odpycha węża 
od pewnych obszarów otoczenia:

Espring
i s=s i =−k i∣x1

i , x2
i∣

E volcano
i

s =minpeak i ,
1

∣v s ,volcanoi
∣
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Energia zewnętrzna obrazu

● energia ta sprawia, że wąż przemieszcza się w kierunku tych obszarów,
  które mają pewne interesujące cechy/właściwości:

− w kierunku linii:

wąż dąży do ciemnych (wline>0) lub jasnych (wline<0) rejonów obrazu
− w kierunku krawędzi:

wąż dąży do obszarów o wysokim gradiencie 
− w kierunku zakończeń linii:

● wpływ każdej z tych energii (zachowanie węża) 
  można kontrolować przez dobór współczynników w
● zwykle energia wewnętrzna obrazu wyliczana jest z obrazu
  wygładzonego filtrem Gaussa

E image=w line E linewedge Eedgew term E term

E lines =I x s  ,y s 

E edges=−∣∇ I x s  ,y s ∣2

E term=
C yyC x

2
−2 CC xy C x C yC xxC y

2

C x
2
C y

2

3
2

C x=
 I
 x

, C y=
 I
y

C xx=
2 I
x2

, Cyy=
2 I
y2

, C xy=
2 I
x y
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Numeryczne rozwiązanie problemu
minimalizacji energii

● jeśli oznaczyć Eext=Eimage+Econ to rozwiązanie v* minimalizujące energię
  kontury spełnia równanie Eulera-Lagrange'a (równowaga sił):

● równanie to można łatwo rozwiązać numerycznie:
− przechodząc do dyskretnej formulacji węża (wąż złożony z punktów)
− zastępując pochodne różnicami skończonymi z krokiem ▵x=▵y=1 
− traktując minimalizację jako ewolucję krzywej v, 

której pochodna po czasie dąży do zera
− rozdzielając równania po zmiennej x i y 
− v(0)=v(N) – wąż zamknięty

lub w formie macierzowej:

− v '  ' v ' '  ' '∇ Eext v =0

E snake=∑i=0

n

E inti Eext i  

f x  i =
Eext

 x
 i , f y i =

Eext

y
 i 

i⋅v i−vv−1−i1⋅v i1−v i i−1⋅v i−2−2vi−1v i −2i⋅v i−1−2viv i1

i1⋅v i−2vi1v i2f x i  , f y i  =0

A NxN VF=0

ANxN =[
c1 d 1 e1 0  0 a1 b1

b2 c2 d2 e2 0  0 a2

       

dN eN 0  0 aN bN cn

] ai=i−1 , bi=−2i−2i−1−i , c i=i14ii−1i1i ,
d i=−2i1−2i−i1 , ei=i1
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Numeryczne rozwiązanie problemu
minimalizacji energii

● aby rozwiązać równanie za jego prawą stronę podstawiamy 
  pochodną po czasie aproksymowaną różnicą skończoną z krokiem :

  po przekształceniu:

● macierz (A(NxN)+I(NxN)) jest macierzą pentagonalną, niezmienną w czasie 
  całej ewolucji – można ją odwrócić przez dekompozycję LU w czasie O(N)
  na początku procesu
● proces zatrzymujemy, kiedy prawdziwy jest warunek stopu:

− x i y przestają się zmieniać (uwaga na oscylacje)
− energia E przestaje (szybko) maleć
− wykona się zadana z góry liczba kroków iteracji
− proces wyższego rzędu (np. użytkownik obserwujący wyniki pośrednie) 

zakończy minimalizację

ANxN x tf x x t−1 ,y t−1=−⋅x t−x t−1

ANxNy tf y x t−1 ,y t−1=−⋅y t−yt−1

x t=ANxN  I
NxN  

−1

⋅x t−1−f x x t−1 ,y t−1
y t=ANxN  I

NxN  
−1

⋅y t−1−f y x t−1 , yt−1 
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Konkurencyjne (lokalne) sposoby
minimalizacji energii

● podejście oparte na szukaniu położeń o mniejszej energii 
− dla każdego punktu węża położonego na 

pikselu obrazu rozpatruje się jego sąsiedztwo
− dla każdego z sąsiadów liczy się energię, 

którą  miałby ten punkt gdyby się tam znalazł
− jeśli któryś z sąsiadów wykazuje mniejszą energię,

punkt konturu przemieszcza się tam

● podejście oparte na wyliczaniu sił i przemieszczaniu punktów 
  w kierunku siły wypadkowej

− dla każdego punktu liczone są wszystkie 
siły na niego działające

− sumowane są one wektorowo aby wyliczyć
siłę wypadkową

− punkt przesuwany jest z pewnym krokiem 
w kierunku tej siły

− położenie punktów może nie pokrywać się z pikselami,
wartości określone tylko w punktach siatki interpoluje się

Fint Fext

Fsum
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Wpływ parametru 

obraz oryginalny

kontur początkowy
(20 punktów)
na tle obrazy 

amplitudy gradientu

=0

kontur po 30 iteracjach, =0.3, wedge=0.5, =1

=0.2 =0.5 =1.0

● parametr ten jest odpowiedzialny
  za regularny kształt konturu
● wprowadza siłę, która przyciąga 
  do siebie punkty konturu
● efektem ubocznym jest tendencja
  do kurczenia się węża
● jeśli waga ta jest zbyt duża 
  w stosunku do siły obrazu, wąż
  „odrywa” się od krawędzi
● alternatywne formy (odstępstwo
  odległości miedzy punktami od średniej)
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Wpływ parametru 

obraz oryginalny

kontur początkowy (20 punktów)
na tle obrazu amplitudy gradientu

=0

kontur wynikowy, =0.2, wedge=0.5, =1

=0.3 =0.7 =2.0

● parametr ten jest odpowiedzialny
  gładki kształt konturu
● utrudnia tworzenie się rogów
● w przypadku konturu zamkniętego
  dąży do kształtu koła
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Rekonstrukcja kształtów
kontur początkowy (20 punktów)

na tle obrazu wejściowego

kontur wynikowy, =0.3, wline=2, =1

=0.2 =0.3 =0.4

● jeśli obiekt jest nieciągły, aktywny 
  kontur wciąż może go wykryć
● użyta jest energia wewnętrzna
  odpowiedzialna za wykrywanie linii (Eline)

=0, =0, wline=2, =1
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Zalety bazowego aktywnego konturu

● jako wynik zwraca ciągłe obiekty, pomimo potencjalnych 
  przerw w krawędziach

● może współpracować z procesem wyższego rzędu w celu:
− wniesienia wiedzy a priori (energia ograniczeń)
− interaktywnego nadzoru nad procesem minimalizacji:

▸ ręczna korekcja położenia konturu
▸ dynamiczna zmiana parametrów metody

● metoda lokalna, co przyspiesza obliczenia

● wyodrębnia obiekty o dowolnym kształcie

● dowolność w określaniu formy konturu 2D i 3D (punkty, trójkąty,
  funkcje sklejane, B-spline, elementy skończone, ...)

● baza do licznych modyfikacji 

● parametry mają fizyczną interpretację
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Wady i wyzwania

● wrażliwość na dobór parametrów, różne obrazy wymagają 
  różnych ich wartości, wartości parametrów oddziałują na siebie
● wrażliwość na początkowe położenie konturu –
  lokalizuje najbliższe minimum lokalne
● wąż „widzi” tylko najbliższe obiekty, rozmycie obrazu 
  wejściowego  pozwala rozszerzyć zakres działania
  (widoczności) węża, ale wciąż jest to rząd pikseli ⇒
  konieczność bliskiej inicjalizacji
● zależność energii od skali
● tendencja do zmniejszania rozmiarów
● trudności z wyodrębnianiem kształtów wklęsłych
● trudne zmiany w topologii
● problemy z formą konturu – konieczność reformulacji

− nierównomierne rozmieszczenie punktów
− formowanie pętli

 



Wykład 8 2008 Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów 17

Aktywny kontur w śledzeniu ruchu

● aktywny kontur idealnie nadaje się do śledzenia obiektu w ruchu

● warunkiem są niewielkie zmiany położenia i kształtu obiektu 
  na kolejnych klatkach filmu

● kontur wynikowy na bieżącej klatce staje się konturem wynikowym
  na klatce kolejnej

● jedynie pierwsza klatka wymaga oddzielnej inicjalizacji

● zmiany z klatki na klatkę są niewielkie ⇒ kolejne kontury
  nie różnią, więc czas segmentacji jest  zwykle niewielki

● (film)
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Wąż - balon

● aby zniwelować efekt kurczenia się węża można wprowadzić 
  dodatkową siłę skierowaną na zewnątrz węża
● zachowuje się on wtedy jak pompujący się balon

k – współczynnik wagi, 
 n(v(s)) – wektor normalny do konturu
● dodatkowy parametr, ale znacznie ulepsza działania 
  węża w przypadku inicjacji wewnątrz obiektu
● waga k musi być dobrze dobrana

− za mała nie pozwoli na wzrost węża
− za duża nie pozwoli na zatrzymanie się na krawędzi

● Cohen,L.D. and Cohen, I.: Finite-Element Method 
  for Active Contour Models  and Balloons for 2D and 3D Images, 
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 
  15(11): 1131-1147, 1993

Fbaloons =k⋅n v s
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Wąż balon i obraz rzeczywisty

kontury wynikowe: =0.05, =0.01, wedge=5, k=0.5, =1 kontur początkowy

● kontur początkowy może być odległy od granic obiektu
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Podwójny aktywny kontur

● ponieważ między początkową pozycją konturu a krawędzią obiekty
  mogą się znajdować zakłócenia, wąż może się zatrzymać
  przed dotarciem do tego obiektu
● lokalnie zakłócenia mogą być większe i mniejsze, co dodatkowo 
  utrudnia dobór parametrów
● można zainicjować 2 kontury: jeden na zewnątrz, a drugi wewnątrz
  Gunn, S.R. and Nixon, M.S.: A Robust Snake Implementation; A Dual Active Contour, 
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 19(1):63 - 68, 1997
● zewnętrzny kontur kurczy się, wewnętrzny rozszerza sie
● jeśli oba zatrzymają się przed połączeniem się, ten o wyższej energii
  uzyskuje dodatkową siłę kierującą go ku konturowi o niższej energii
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Lokalność gradientu

● oryginalny wąż ma problem z wyodrębnianiem kształtów wklęsłych
● ponadto „nie widzi” odległych obiektów 
● gradient jest lokalny w stosunku do krawędzi !!!
  z dala od krawędzi, na jednolitych obszarach, jest zerowy

Xu, C. and Prince, J.L.:
Active Contours, Deformable Models, and Gradient Vector Flow

http://iacl.ece.jhu.edu/projects/gvf/
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Rozszerzenie zasięgu gradientu
(GVF - Gradient Vector Flow)

● aktywny kontur ewoluuje zgodnie z polem wektorowym ∇f=∇Eext 
● zwykle jest to gradient amplitudy gradientu obrazu ∇|∇I|
  który jest lokalny w stosunku do krawędzi
● GVF jest podobnym polem wektorowym V(x,y) = (u(x,y),v(x,y)), które:

−  zdefiniowane jest na podstawie obrazu i jego gradientu,
− „propaguje”  stare pole wektorowe na obszary gdzie nie jest ono

  zdefiniowane wzdłuż wektorów tego pola
− zastępuje oryginalne pole wektorowe w procedurze ewolucji węża
− minimalizuje następująco sformułowaną energię: 

● w obszarach, gdzie gradient gradientu (|∇f|) jest wysoki głównym
  minimalizowanym czynnikiem będzie |V-∇f|2 co premiuje
  pole V zgodne z polem oryginalnym ∇f 
● w pozostałych obszarach (|∇f|0) minimalizowane są pochodne
  kierunkowe V co premiuje propagowanie stałych kierunków pola
  zgodnie z kierunkami jego wektorów
● współczynnik  kontroluje zgodność nowego i starego pola wektorowego
● Xu, C. and Prince, J.L.:Snakes, Shapes, and Gradient Vector Flow,
  IEEE Transactions on Image Processing, 7(3):359-369, 1998.

EGVF=∫∫ux
2
uy

2
v x

2
v y

2
∣∇ f∣2∣V−∇ f ∣2dx dy
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Rozwiązanie numeryczne GVF

● rozwiązanie minimalizujące energię EGVF wyliczamy z równania Eulera:

● zastępując prawą stronę równań pochodną pola po czasie:

pochodne po czasie:

laplasjany :

● mamy:

  gdzie: a (warunek stabilności)

∇2V−V−[f x

f y
]⋅f x

2f y
2=0 dla V=[uv ]

V t x ,y ,t =∇2V x ,y ,t −bx ,y ⋅V x ,y ,t [c
1
x ,y 

c2
x ,y ]

bx ,y =f x x ,y 2f y x ,y 2 , c1x ,y =b x ,y ⋅f x x ,y  , c2x ,y =bx ,y ⋅f y x ,y 

V t x ,y =
1
 t

V x ,y ,t1−V x ,y ,t  

∇
2V x ,y =

1
xy

V x1,y V x−1,y V x ,y1V x ,y−1−4V x ,y  

V x ,y ,t1=1−bx ,y t ⋅V x ,y ,t 

r⋅V x1,y V x−1,y V x ,y1V x ,y−1−4V x ,y  [c
1
x ,y 

c2
x ,y ]

r= t
 x y

t xy
4
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Przykłady segmentacji z GVF

Xu, C. and Prince, J.L.: Active Contours, Deformable Models, and Gradient Vector Flow

http://iacl.ece.jhu.edu/projects/gvf/
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Geodezyjny aktywny kontur – „Level Sets”

● w tej gałęzi modeli odkształcalnych kontur nie jest reprezentowany 
  jawnie w postaci punktów, ale niejawnie w postaci funkcji  
  o wymiarze o jeden wyższym niż wymiar problemu

● dokładniej jest to poziom zerowy tej funkcji (level set zero)
  określany też jako front  

● w przypadku obrazu cyfrowego 2D front ten jest linią a funkcja  jest 
  określona we wszystkich pikselach obrazu

● funkcja  jest zwykle funkcją odległości
  od konturu ze znakiem – w środku 
  ujemna, na zewnątrz dodatnia

● nie jest tu narzucony żaden warunek 
  co do kształtu i topologii konturu,
  możliwe są dowolne konfiguracje

+5  -3  -5  -8

+8  +4  +1  -2

+4  +2  -1  -6

+2   0  -3  -6

+5  -3  -5  -8

+8  +4  +1  -2

+4  +2  -1  -6

+2   0  -3  -6

 t ={X ∈ℜm∣ X ,t =0 }
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Ewolucja konturu

● ewolucji nie podlega sam kontur , ale cała funkcja  

● ewolucja odbywa się zgodnie z równaniem różniczkowym 
  Hamiltona-Jacobiego:

t – pochodna po czasie,
 – gradient funkcji
F – prędkość ewolucji poziomów funkcji  (w tym frontu  –

 poziomu zerowego) w  kierunku prostopadłym tych poziomów (poziomic)

● ewolucję funkcji może realizować zastępując pochodne: czasu i
  przestrzenną (gradient), różnicami skończonymi:

● w praktyce liczenie gradientu jest bardziej skomplikowane:
  opierając się na mechanice płynów, aby wziąć pod uwagę nieciągłości 
  funkcji, wybiera się między różnicą skończoną lewą a prawą (górną a
  dolną) w zależności od prędkości ewolucji poziomic F  

tF∣∇∣=0,  X ,0dane

ij
n1=ij

n− t⋅F∣∇ij
n∣
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Prędkość ewolucji
● prędkość ewolucji F w kierunku prostopadłym do poziomic jest
  kluczowa do określenia zachowania sie kontury

● stała prędkość większa od zera powoduje rozszerzanie się konturu
  stała prędkość mniejsza od zera powoduje kurczenie się konturu

● prędkość ta może się równać ujemnej krzywiźnie (curvature)
F=-

  wtedy każda krzywa (front początkowy) ewoluuje do okręgu a następnie
  do punktu (znika)

● ma to efekt wygładzania 
  krzywej !!!

<0, F>0>0, F<0

F>0 F<0
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Prędkość ewolucji w segmentacji

tF s1−∣∇∣−∇ P⋅∇=0

● w przetwarzaniu obrazów modyfikuje sie równanie ewolucji, aby wziąć
  pod uwagę wpływ obrazu na położenie konturu:

prędkość ewolucji ma spaść do zera kiedy gradient
jest wysoki (krawędź)

dodatkowe pole wektorowe (gradient gradientu)
ma kierować węża w pobliże krawędzi

● bez obecności gradientu wąż się rozszerza (prędkość 1)
 
● cały czas działa czynnik wygładzający (krzywizna )

● w pobliżu krawędzi „wkracza do akcji” dodatkowe pole wektorowe P

● na krawędzi prędkość ewolucji ulega wyhamowaniu – Fs 

F s=
1

1∣∇ I∣2

P=−∣∇ G∗∇ I x ∣
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Segmentacja obrazów

● krzywa konturu dopasowuje się do kształtu obiektu
 
● radzi sobie z formami wklęsłymi

● 2D i 3D

● metoda globalna – dosyć  wolna
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Proces segmentacji

● dane wejściowe: obraz I i kontur początkowy 0

● inicjalizacja  jako odległość ze znakiem do 0 

● ewolucja funkcji  zgodnie z przyjętym równaniem/prędkością ewolucji
  (czyli rozwiązanie równania różniczkowego)

● warunek stopu:
− niezmienność funkcji  
− wykonanie założonej liczby kroków iteracji
− zatrzymanie ewolucji przez proces wyższego rzędu 

(operator oceniający na bieżąco wyniki segmentacji*) 

● dopiero na końcu – wyliczenie ostatecznej formy kontury
  jako poziomu zerowego funkcji  
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Inicjalizacja i reinicjalizacja funkcji odległości

● inicjalizacja polega na podaniu odległości ze znakiem do konturu 
  początkowego 0 
● można to osiągnąć w czasie O(N) poprzez wykorzystanie algorytmu
  Fast Marching, które jest uproszczeniem równania 
  Hamiltona-Jacobiego do przypadku stacjonarnego (F>0, front tylko 
  się rozszerza lub tylko się cofa, przechodząc przez każdy piksel tylko raz):

● ponadto okresowo trzeba funkcji  przywrócić charakter funkcji odległości,
  którą traci poprzez zbliżanie się innych poziomic do poziomo 

● wykonuje się to przez 
  wyliczenie bieżącej 
  pozycji konturu i 
  ponowne zastosowanie
  algorytmu Fast Marching

∣∇ T∣F=1, dla F=1

iteracja

poziom zerowy φ
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y

x

Γ ( 0 ) y

x

z x y t= ( ,  ,  = 0 )φ

y

x

y

x

z x y t T= ( ,  ,  = )φ

φ = c

Γ ( 0 ) ,  = 0φ

Γ ( ) ,  = 0T φ

( a ) ( b )

( c ) ( d )Γ ( )T

Ewolucja konturu – zmiany topologii

● zmiany w topologii widziane są jako pojawianie sie,
  łączenie, zanikanie grup ujemnych wartości  

● jest to naturalny proces, zarówno w 2D jak i 3D
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Ewolucja konturu – zmiany topologii
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Ewolucja konturu – zmiany topologii
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 Version 1.2, November 2002

  Copyright (C) 2000,2001,2002  Free Software Foundation, Inc.
  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
  Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
  of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either 
commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not 
limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in 
duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute 
the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains 
nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the 
subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of 
Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover 
Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for 
images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A 
copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any 
substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for 
human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or 
processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, 
"Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned 
below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming 
warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, 
and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in 
exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

GNU  Free Documentation License
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3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly 
and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with 
all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as 
verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location 
from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent 
steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your 
agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, 
thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

    * A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as 
a previous version if the original publisher of that version gives permission.
    * B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has 
fewer than five), unless they release you from this requirement.
    * C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
    * D. Preserve all the copyright notices of the Document.
    * E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
    * F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
    * G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
    * H. Include an unaltered copy of this License.
    * I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the 
Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
    * J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in 
the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
    * K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
    * L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
    * M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
    * N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
    * O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, 
add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the 
authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text 
may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not 
add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.
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6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that 
you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim 
copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to 
limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of 
the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the 
aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may 
include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided 
that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the 
original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights 
under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or 
concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of 
that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) 
by the Free Software Foundation. 

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original 
documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each 
such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the 
license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". 
You must delete all sections Entitled "Endorsements."

(not as a draft) by the Free Software Foundation. 


