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Anotace (znění anotace v českém jazyce) 

Cílem tohoto projektu je objasnění metod počítačového vidění a jeho aplikace v programu.  

Je využito počítačové webkamery, která snímá obraz a převádí ho do počítače, kde je 
následně zpracován v reálném čase. Tato technika je postavena na detekci a rozeznání znaků 
v obraze, díky kterým je možné využít virtuální realitu, která přináší do obrazu části jiných obrazů, 
které ve skutečnosti neexistují na snímaném prostoru. Tímto poté vzniká virtuální realita, která 
rozšiřuje tu stávající. 

V budoucnosti projektu je naplánována detekce složitějších objektů (např. fotografie, obličej, 
postava) a též i složitější virtuální 3D realita. Na projektu se stále pracuje, protože tato problematika 
se zabývá velice zajímavou technologií, která je v dnešní době velmi žádaná. 

 

Klíčová slova: Zpracování obrazu, počítačové vidění, webkamera, C# 

 

  



 

Annotation (in English language) 

The aim of the project is to explain the methods of image processing and its application in a 
program. 

Webcam were used, which reads a picture and transfers it into PC, where it’s made up in real 
time. These technologies are built on detection and distinguish the optical character recognition in 
a picture. And so the virtual reality is possible to be made.  

The future is planned to create detection of more complicated objects (e.g. photos, faces, 
figures).  

Key words: Image processing, computer vision, webcam, C# 
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1. Úvod 

Pro tuto práci jsem se rozhodl vybrat téma programování software v jazyce C#, jelikož 
k tomuto programovacímu jazyku mám silné pouto pro jeho snadné použití pro programování. 
S tímto programovacím jazykem jsem začal programovat přibližně v druhé polovině školních prázdnin 
roku 2009 a od té doby se mé programátorské znalosti velice prohloubily. Ze začátku jsem se snažil 
naprogramovat jednoduché aplikace a hry. Například kalkulačku či piškvorky, ale stále jsem měl 
nutkání přejít k větším projektům. Poté jsem se rozhodl pro realizaci programu, který uvedu v této 
práci. 

Projekt se zabývá problematikou zpracování digitálního obrazu z webkamery a následnou 
detekcí objektů v obraze a jejich označení. Celý děj se nese v tématu počítačového vidění. 

Cílem projektu bylo vytvořit program, který pomocí webkamery dokáže rozeznat objekty 
v obraze a detekovat jejich tvar.  

Na tomto programu bych rád nadále pracoval a zdokonalil jeho vlastnosti. Chtěl bych spojit 
2D vykreslovací prostor s implementací 3D, což by ve výsledku znamenalo vykreslit na obrazovku 3D 
objekty, které by byly interaktivně spjaté se snímaným prostorem. 

Kvůli složitosti této problematiky a nedostatku času tento program není zcela hotový, ale jako 
ukázka postupu při rozeznávání objektů myslím, že je velmi dostačující.  

  



- 2 - 
 

2. Metodika 

2.1 Abstrakt 

Celý postup zpracování obrazu je více než složitý i pro lidi, kteří se tím denně zabývají. Je 
nutné znát určitou posloupnost základních kroků, které vedou od digitalizace obrazu k danému 
výsledku, který je zpravidla rozpoznání objektů v obraze a jejich následná analýza či zpracování.   

2.2 Zpracování obrazu 

Vzhledem k mému zájmu o výpočetní techniku jsem začal zkoumat, jak funguje webkamera 
jako zařízení připojené k počítači. Na jakém principu funguje komunikace a co všechno musím udělat 
pro to, abych vůbec mohl na obrazovce počítače vidět obraz, který snímá webkamera. Dále mě 
zajímalo, jak počítač dokáže rozpoznat reálný svět z digitálního obrazu, který se skládá pouze 
z jedniček a nul. Proto jsem se začal tímto tématem zaobírat více a našel jsem mnoho materiálů 
(seminárních a diplomových prací), které se tímto tématem zabývají. Začal jsem studovat tuto 
problematiku a dospěl jsem k závěru, že musím aplikovat následující postup: 

 Snímání a digitalizace obrazu 

 Předzpracování 

 Segmentace obrazu 

 Rozeznání objektů v obraze 

 Zpracování nalezených objektů 

 Klasifikace 

 Úvod do rozšířené reality 

Dále se budeme zabývat jednotlivými kroky. 

2.2.1 Snímání a digitalizace obrazu 

Základním kamenem pro zpracování a rozpoznání obrazu je získání obrazu z reálného světa, 
jeho převod do digitalizované formy vhodné pro uložení a další zpracování výsledného obrazu 
v počítači. 

2.2.1.1 Snímání 

Snímání obrazu a převod optické veličiny na elektrický signál, který je spojitý v čase i úrovni, 
obstarává webkamera, která může být buď externě připojená k počítači přes USB port, anebo přímo 
nainstalována převážně nad monitory notebooků či stolních počítačů. 

Bohužel tu jsou faktory, které nám ztěžují snímání obrazu, jako jsou špatné osvětlení, 
odrazivost povrchů či nedokonalé zaostření. Ale pokud známe příčiny těchto jevů, je možné je účinně 
eliminovat a získat tak reálný obraz dané scény snímané webkamerou. 

Pro rekonstrukci 3D scény ze snímaného prostoru ale jedno zařízení nestačí, potřebujeme 
alespoň dvě, která stejnou scénu snímají z jiných obrazových úhlů a tvoří perspektivu, která nám 
pomůže dopočítat 3D scénu. 

Při použití jedné webkamery získáváme pouze 2D obraz, který je výsledkem snímaného okolí. 
Podobný efekt známe u obrazů a fotek, kde se autor snaží zachytit reálný obraz, ale z pouze jednoho 
pozorovacího úhlu, získává mapu okolí, která má sice dojem 3D prostoru, ale je zachycena jako 
dvoudimenzionální prostor, ve kterém známe pouze dva rozměry, např. délku a šířku, avšak nemá 
objem. Celý prostor se pak nachází v jedné rovině, kterou lze zobrazit na monitoru počítače. 

Vstupní informací při snímání nemusí být vždy jas z kamery či jiného zařízení, ale mohou jí být 
i jiné veličiny, jako jsou intenzita rentgenového záření, ultrazvuku či tepelného záření, která pro svou 
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detekci potřebuje jiné zařízení, které ji snímá současně se snímaným obrazem. Webkamera má pouze 
jednu veličinu a to je jas, který nám dává informaci o barvě předmětu. 

2.2.1.2 Digitalizace obrazu 

Druhým krokem při získávání obrazu, vhodného pro další zpracování v počítačích, je převod 
spojitého analogového signálu na signál digitální – digitalizace. 

Digitální obraz je ekvivalentem spojité obrazové funkce       , kde   a   jsou souřadnice 
v prostoru. Je získán pomocí vzorkování obrazu do matice X krát Y bodů a kvantováním do úrovní. 

Vzorkování se řídí obecně známou Shanonovou větou. Z té plyne, že nejmenší detail 
v digitálním obraze musí být minimálně dvojnásobkem vzorkovaného intervalu. Volba vhodného 
rozlišení obrazu je jedním z nejzásadnějších kroků digitalizace. Při nízkém rozlišení budeme ztrácet 
informaci o detailech v obraze a naopak při velkém rozlišení nám bude stoupat výpočetní náročnost 
při dalším zpracování obrazu. Velikost obrazu se většinou udává v obrazových bodech – pixelech 
(picture element). Rozlišení obrazu je uváděno v jednotkách body/palec – DPI (dots per inch). 

Důležitým faktorem je vzorkovací mřížka. Používají se jak hexagonální, tak čtvercová, kterou 
budeme brát v potaz my a s kterou se setkáme u většiny snímacích zařízení. Vychází se z toho, že 
výsledkem čtvercové mřížky bude čtvercová matice, kde má každý bod matice svou jedinečnou 
hodnotu jasu. 

2.2.2 Popis barev v obraze 

Barva – barevnost – jas, jsou důležitým nositelem informace. Pro určení odstínu barvy jsou 
vytvořeny barevné modely. Ty se liší podle použitých složek. 

2.2.2.1 Model RGB 

Tento model barev je využíván v zobrazovacích zařízeních (monitor, TV), kdy jeden viditelný 
bod (pixel) tvoří tři velmi blízko umístěné body barevných složek červená, zelená, modrá (red, green, 
blue). Jejich součtem vzniká opticky jiná barva. 

Tento model využívá aditivního způsobu míchání barev (o míchání vyzářeného světla), tudíž 
nepotřebuje vnější světlo (monitor zobrazuje i v naprosté tmě). Při nulových intenzitách barev vzniká 
barva černá a při maximálních intenzitách (v počítačové grafice až hodnota 255) vzniká barva bílá. 
V souvislosti hovoříme o tzv. hloubce barev, která udává právě číselné rozmezí pro jednotlivé složky. 

Barevná hloubka 8 bitů je tvořena výběrem (tabulkou) 256 definovaných barev (safe colors – 
barvy pro bezpečné zobrazení na všech zařízeních, používané u internetových stránek, kde je nutno 
přizpůsobit stránky i pro nejméně vybavené uživatele). U použití 24bitové hloubky hovoříme již o 
„True Color“ obrazech – obraz může obsahovat až 224 barev, odpovídá tedy tomu, co je možno vidět 
v reálném světě. 

Existuje také prostor ARGB, kde písmeno A zastupuje hodnotu průhlednosti daného pixelu. 
Pokud hodnota alfa (A) je nulová, tak všechny ostatní hodnoty (R, G, B) jsou s intenzitou nuly a tudíž 
výsledná barva bude průhledná (nikoli černá, to je také barva). Naopak když alfa bude rovna 255, tak 
se všechny barvy vykreslí s maximální sytostí. 

2.2.2.2 Model CMY 

Tento barevný model je využíván pro tisk a při tvorbě fotografií. 

Na rozdíl od předchozího (RGB) barevného systému se jedná o subtraktivní systém. Barvy se 
neskládají, ale odečítají od původní bílé. Čím je tedy hodnota dané složky vyšší, tím se více blížíme 
k černé barvě.  
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Vztah mezi RGB a CMY (cyan, magneta, yellow – azurová, purpurová, žlutá): 

[
 
 
 
]   [

   
   
   

]  [
 
 
 
] 

Platí tedy, že barva rgb(255, 0, 0) je ekvivalentem cmy(0, 255, 255). Jinak řečeno – RGB barvy 
vyzařuje a CMY pohlcuje. 

V tiskárnách se většinou doplňuje CMY složkou K (blacK – černá), která se v tisku používá 
velmi často (pro černou se jinak musí nanést všechny tři barvy v maximální intenzitě a roste 
spotřeba). 

2.2.3 Předzpracování obrazu 

Pro úspěšné získání obrazu je nutná digitalizace webkamerou, ale i vlastní komunikace 
s počítačem. Je nutné využít připojených periférií pro komunikaci, aby bylo možné obsluhovat 
příslušné snímací zařízení. 

Obraz získaný ze zařízení ovšem nemusí být podle našich ideálů. To znamená, že na obrazu se 
mohou podepsat špatné světelné podmínky, zkreslení obrazu či šum, vyvolaný při digitalizaci obrazu. 
Budeme muset tyto faktory nejlépe odstranit, nebo alespoň potlačit. 

Důležité pro začátek je, aby rozlišení obrazu, vycházející z webkamery, bylo přesně nastaveno 
pro konkrétní využití v dané problematice. Musíme tedy vědět, co chceme z obrazu vyčíst a jak proto 
nastavit různé korekce. 

2.2.3.1 Hledaný objekt 

Celý tento projekt se nese v duchu počítačového vidění, což je děj, při kterém počítač dokáže 
určit konkrétní objekty a definovat je (popsat).  

V našem případě se budeme zajímat o detekci objektů v obraze. Protože detekce postav, 
obličejů či prostředí je velmi obtížná, začneme u jednodušších veličin. Pokusíme se rozeznat jistý 
znak, vykreslený černou barvou na bílém papíře. Černou barvu volím proto, aby byla snazší detekce 
znaku, protože rozdíl na hranách znaku je značný.  

Znak, který budeme hledat, bude ve čtvercové mřížce X krát X bodů, kde každý bod bude 
nabývat barvy černé nebo bílé. Takový znak bude mít po okrajích černé body, aby byla snazší detekce 
hran, a uvnitř budou rozloženy bílé a černé body tak, aby bylo možné rozeznat jeden znak od 
druhého. Celý znak proto bude muset být invariantní, aby při rotaci bylo možné rozeznat všechny 
čtyři rohy daného čtverce (znaku) na správném místě viz obr. č. 1 – Ukázka znaků.  

Obr. č. 1 – Ukázka znaků 
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2.2.3.2 Korekce obrazu 

Když víme, jak vypadá znak (objekt), který budeme hledat, můžeme proto i definovat, 
s jakými vlastnostmi budeme obraz pořizovat.  

Při použití lepších webkamer či kamer, které jsou pro přímý vstup do počítače vytvořeny, 
máme na výběr buď mechanickou, nebo programovatelnou úpravu hradel či jiných omezovačů 
rychlosti záznamu snímků, ostrosti obrazu, barevné hloubky apod. 

Já jsem použil webkameru A4Tech PK-336MB a integrovanou HP webcam, které nepatří mezi 
nejvýkonnější, a proto disponují pouze úpravou frekvence snímání za sekundu, velikostí obrazu a 
jistou úpravou barev programově. 

Předzpracování slouží k tomu, aby daný program měl již na vstupu obraz bez šumu či jiných 
negativních faktorů a mohl se snáze upravovat. V mém případě jsem tyto vymoženosti, které nabízí 
webkamera, nevyužil, protože nebyly až tak efektivní, jak jsem potřeboval, a tudíž jsem byl nucen 
k tomu, abych vytvořil své předzpracování obrazu, které bude vhodné pro můj projekt. 

2.2.3.2.1 Odstranění šumu 
Šum vzniká jako vedlejší produkt při digitalizaci obrazu nebo při jeho přenosu. Jedná se o tzv. 

znečištění obrazu, které má povětšinou náhodný charakter. Šum lze charakterizovat jako náhodné 
rozmístění barevných bodů do obrazu bez přičinění snímaného prostředí. 

Ve výsledku to znamená to, že snímaná scéna není tak dokonale projektována do počítače a 
vzniká obraz s řadou náhodných barevných teček, které brání počítačovému vidění v bezchybném 
zpracování. 

Pokud známe šumovou definici daného přístroje, je možné ji diferenčně aplikovat na výsledný 
obraz, který poté bude šumu zbaven. Bohužel toto je ideální představa, která prozatím není prakticky 
možná, protože obecný šum každého přístroje je v jediný okamžik nezaznamenatelný, a získat 
přesnou definici šumu pro konkrétní přístroj je velmi složité.  

Proto se používají různé filtry, které se aplikují na obraz, a z obrazu vzniká jiný obraz, který je 
výsledkem profiltrování obrazu. Je nutné vyhladit signál, který vstupuje do počítače. Tento úkol může 
obstarat nějaké hardwarové zařízení k tomu určené, nebo již program, který využije část svého 
výpočetního výkonu na předzpracování obrazu. Obraz je nutno rozmazat tak, aby se potlačily 
nežádoucí účinky šumu. 

 Gaussův filtr 

Jedna z metod odstranění šumu je konvoluce s maskou, která se skládá z elementů určených 
Gaussovou funkcí. Tato metoda vede k rozmazání obrazu, což může být pro další zpracování obrazu 
problém (například pro detekci hran). Je to efektivní technika k potlačení Gaussova šumu. *Gaussův 
filtr] 

 Průměrování 

Hodnota každého pixelu je určena průměrem jeho nejbližších sousedů. Opět vede k rozmazání 
obrazu. *Gaussův filtr+ 

 Dolní propust 

Obecná dolní propust propustí jen dolní frekvence (šum je zpravidla vysokofrekvenční). Je 
možné ji aplikovat buď postupně přímo na obraz pomocí konvoluce s malou konvoluční maticí 
(získanou například inverzní Fourierovou transformací z frekvenční charakteristiky filtru), nebo 
násobením celé frekvenční charakteristiky filtru s celou frekvenční charakteristikou obrazu (získanou 
například Fourierovou transformací). *Gaussův filtr+ 
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2.2.3.3 Komunikace s webkamerou 

Webkamera je periferní zařízení, připojené k počítači nejčastěji pomocí USB portu. Aby vůbec 
program mohl využívat webkameru, je nutné vytvořit vzájemnou komunikaci mezi webkamerou a 
počítačem.  

K vytvoření komunikace je nutné využít nějakou ze stávajících knihoven (ovladačů), které již 
nějakou svou komunikaci mají zajištěnou nebo se (jako v mém případě) poohlédnout po internetu a 
zjistit, jak webkamera funguje.  

Ve zkratce: Driver (ovladač), který musí mít každé externí zařízení počítače, který slouží 
k obsluze, musí být nainstalován. V paměti počítače se vytvoří jisté záznamy, díky kterým je možné 
s webkamerou komunikovat. Jedná se vlastně o volání určitých podprogramů (kusů kódu, funkcí), 
které vedou k vykonání určitě činnosti. Takže pokud chceme vykonat zapnutí webkamery, musíme 
volat jádro systému s parametrem hexadecimální adresou, kde se nachází ten kus kódu, který spouští 
webkameru. Takto musíme vykonat i další funkce, které vedou k odeslání obrazu do určitých řádků 
paměti, kde si náš program z těchto informací sestaví příslušný obraz a interpretuje nám ho. Tím poté 
získáváme řadu obrázků, které se podle frekvence snímání mění. Každý obrázek poté můžeme 
zpracovat.  

2.2.4 Segmentace obrazu 

V počítačovém vidění segmentace odkazuje na proces dělení digitálního obrazu do více 
segmentů. Cílem je zjednodušit informace z každého pixelu na něco, co bude mnohem smysluplnější 
pro analýzu a další zpracování. Segmentace se obvykle používá k nalezení objektů v obraze a jejich 
hranic (čáry, křivky). To znamená, že sloučíme skupiny pixelů do tzv. superpixelů, které nám dávají 
bližší informaci o pixelech ve skupinách. Díky podobným vlastnostem je možné tyto segmenty dále 
zpracovat.  

Segmenty tvoříme z informací, jako jsou: barva, intenzita nebo textura. Výsledkem 
segmentace je množina segmentů, které společně pokrývají celý obraz.  

2.2.4.1 Metody shlukování 

Jedná se o metodu shlukové analýzy, jejímž cílem je rozdělení N pozorování do K skupenství. 
Hlavním zastoupením této metody je K-means clustering nebo Heuristické algoritmy. 

Základní princip je následující: 

 Vybrat centra shluku. Buď náhodně, nebo heuristickou analýzou. 

 Zařadit každý pixel v obraze do clusteru (skupiny), kde se minimalizuje vzdálenost 
mezi pixely a středem kupy. 

 Znovu výpočet středů clusterů ve všech clusterech 

 Opakování 2. a 3. kroku, dokud se clustery nebudou měnit. 

2.2.4.1.1 K-means clustering 
Nejpoužívanější algoritmus této problematiky, který seskupí podobné pixely do clusterů 

(skupin), které pak jsou jednodušeji analyzovány, než každý pixel zvlášť. 

Algoritmus náhodně rozmístí body po obraze a zjišťuje barvy a intenzity v určitých pixelech, 
kde jsou rozmístěny body. Poté podobným pixelům přiřadí stejnou vlastnost, díky které se poté 
v programu rozhoduje o výsledcích ze segmentace. 
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2.2.4.2 Kompresní metody 

Tyto metody spoléhají na minimalizaci všech segmentů, které v obraze jsou. Využívá se 
podobných vlastností jako u K-means, ale neprovádí se další výpočet clusterů, ale vytvoří se z nich 
nová mapa obrazu. Tato metoda je vhodná pro hledání podobných textur v obraze. 

2.2.4.3 Histogram 

Metody využívající histogramu jsou velmi efektivní ve srovnání s jinými metodami, protože se 
vyžaduje pouze jeden průchod pixelů. V této technice je histogram počítán ze všech obrazových bodů 
v obraze, a maxima a minima jsou použita pro hledání clusterů v obraze. Cílem je rozdělit je do 
menších skupin. 

Pro vykreslení určitých hodnot (odstíny určité barvy) použijeme histogramového grafu, 
viz. Obr. č. 2 – Histogram. Na něm vidíme, že se jedná o graf s jistou stupnicí na ose X, která 
znázorňuje sytost (intenzitu) konkrétní barvy v rozmezí 0 – 255, a osou Y, která nám ukazuje, kolikrát 
bod konkrétní barvy je v obrázku vykreslen. 

 

¨ 

 

Obr. č. 2 - Histogram 

Vidíme, že graf má jistá maxima a minima. Pro znázornění, jak vybrat určité odstíny barvy, 
jsem kousek grafu zvýraznil barevně. V těchto rozmezích se nacházejí barvy, které jsou vidět ve 
zvýrazněném prostoru. Tímto oprahováním histogramu vznikne z původního obrázku obrázek, který 
bude mít barevnou škálu pouze v těchto barvách. To znamená, že pokud zde vidíme barvy od žluté 
přes zelenou až do modré, tak na obrázku, který jsme upravili tímto histogramem, budou zobrazeny 
pouze barvy od žluté přes zelenou až k modré. Ostatní barvy můžeme buď pominout tak, že je 
vybarvíme jinou barvou, nebo je nebudeme uvažovat do dalších výpočtů.  Celý tento proces se 
nazývá prahování histogramu s hysterezí. 

V našem případě, kdy máme konkrétní znak a známe jeho barevné odstíny, můžeme nastavit 
hodnoty prahů přesněji, než kdyby to za nás dělal program, který neví, co konkrétně hledat. Protože 
máme černý znak na bílém papíře, budeme se soustředit na barvy, které jsou spíše tmavé. Ale 
bohužel je tu fakt, který nám přikazuje využít histogramu, a to je ten, že stoprocentní černá barva na 
obrázku je jen zřídka a při větším osvětlení nemusí být znak vůbec černý, ale spíše šedý. K tomu nám 
dopomáhá toto prahování, ve kterém nastavíme hodnoty tak, aby byla větší možnost i pro barvy 
světlejší.  

Bohužel ale statické nastavení není vhodné pro všechny obrázky. Jeden může být přesvětlen, 
další zase moc tmavý. Proto existují řady algoritmů, které se dokáží přizpůsobit konkrétnímu 
osvětlení a dokonce dokáží částečně rozlišit popředí a pozadí obrázku. Potom se vypočítává optimální 
hranice pro malé skupinky pixelů, které se prahují. Mezi nejznámější metody patří Otsu prahování. 
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Rovnice pro výpočet prahů pomocí Otsu metody,  
která minimalizuje nitra rozptylu.  

Lze definovat jako rozptyl dvou skupin. 
[Otsu] 

 

Váhy    jsou pravděpodobností dvou skupin oddělujících prahem   a   
 . To znamená, že 

nižším hodnotám sytosti přiřadí ještě nižší hodnoty a vyšším hodnotám ještě vyšší. Ve výsledku tato 
metoda sama najde hranice a uzpůsobí tomu prahy. 

2.2.4.4 Detekce hran 

Výsledky neurofyziologického a psychologického výzkumu ukazují, že pro zrakové vnímání 
vyšších organismů jsou důležitá místa v obraze, kde se náhle mění hodnota jasu (hrany). [Detekce 
hran, str. 2] Z tohoto faktu budeme vycházet, a proto je nutné i pro počítačové vidění využít hrany 
pro detekci objektů, rozpoznání obsahu obrazu či 3D rekonstrukci scény. 

Je nutné hrany zvýraznit (např. zvýrazněním vysokých kmitočtů operací ostření), nebo 
detekovat (detekce hranových bodů). 

Hrany vznikají díky nespojitostem v normále k povrchu, hloubce, odrazivosti povrchu (barvě), 
odleskům nebo nespojitostem v osvětlení (stínům). [Detekce hran, str. 5] Proto hrany nejlépe popisuje 
rychlost změny a směr největšího růstu obrazové funkce       . Z toho vychází to, že hrana je 
vhodnou diskrétní aproximací gradientu        a je tedy vektorem o dvou složkách. [Detekce hran, 
str. 6] Některé body (pixely) jsou tedy v obraze hranové a jiné ne. Různé typy hran jsou na obr. č. 3 – 
Typické jasové profily v okolí hranových bodů. 

obr. č. 3 – Typické jasové profily v okolí hranových bodů [Detekce hran, str. 7] 

První tři profily zleva, tj. skoková hrana, střechová hrana a tenká linie, jsou idealizované. 
Poslední profil odpovídá zašuměné hraně, kterou lze najít v reálném obrázku. 

Existují 3 kategorie hranových detektorů založené na: 

 hledání maxim prvních derivací (Roberts, Prewittová, Sobel apod., Canny) 

 hledání průchodů druhých derivací nulou (Marr-Hildreth) 

 lokální aproximaci obrazové funkce parametrickým modelem, např. polynomem dvou 
proměnných (Haralick) 

2.2.4.4.1 Konvoluce 
Důležitou operací při lineárním přístupu ke zpracování obrazu je konvoluce. Konvoluce 

dvourozměrných polí  a   je definována integrálem 

               ∫ ∫                    

 

  

 

  

 

Kde funkce        se nazývá konvolučním jádrem. *Segmentační techniky+ 
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V našem případě se budeme zabývat pouze diskrétní konvolucí v počítačové grafice. 
Konvoluce jako taková se často používá při algoritmech zpracování dvourozměrného diskrétního 
obrazu v počítačové grafice. Vzorec diskrétní konvoluce má potom tvar: 

               ∑ ∑                  

 

    

 

    

 

V případě diskrétní konvoluce lze jádro chápat jako tabulku (konvoluční masku), kterou 
položíme na příslušné místo obrazu. Každý pixel překrytý tabulkou vynásobíme koeficientem 
v příslušné buňce a provedeme součet všech těchto hodnot. Tím dostaneme jeden nový pixel. 
[Konvoluce] 

Asi nejrozšířenější konvoluční maskou se stala maska o rozměru 3x3 pixelů, na kterou se 
nasazovaly různé kombinační výpočty, z kterých vzniklo několik nejznámějších konvolučních masek. 
Tato velikost byla zvolena proto, že i přes její malé rozměry je velmi účinná a relativně jednoduchá na 
výpočet. Ale na druhou stranu, čím větší rozměr masky, tím je konvoluce méně náchylná na šum. 
Konvoluce nám potom napomáhá v ladění příslušného obrazu. Lze s její pomocí obraz zaostřit, 
rozmazat či aplikovat jiný filtr (viz konvoluční masky). 

Když v každém poli masky je součet všech polí masky vydělen součtem všech hodnot, tak se 
maska stává vyhlazovací a obrázek, na který je použita tato maska, se rozmaže. Dále si ukážeme 
nejznámější konvoluční masky pro hledání (zvýraznění) hran. 

 Roberts 

Tento operátor se používá na masku o rozměrech 2x2 pixelů. A jeho konvoluční masky jsou: 

   [
  
   

]          [
  
   

] 

Nevýhodou je veliká citlivost na šum, protože rozměry konvoluční masky jsou malé. 

 Prewittová 

Tento operátor je složen z dvou 3x3 rozměrových masek, které je nutné použít po sobě, 
protože první zvýrazní svislé hrany a druhá ty vodorovné (pořadí je nedůležité). Hlavním rysem této 
masky je potlačení minim a zvýraznění maxim gradientu. 

    [
     
     
     

]                  [
      
   
      

] 

Tyto masky není důležité použít jen ve svislém a vodorovném směru, ale je důležité zachovat 
90° rozdílu mezi směry těchto masek. 

Příklady použití jsou na obr. č. 4 – Příklad Prewittové. První obrázek je ve stupních šedi. Na 
druhý je použit první operátor Prewittové a na třetí obrázek druhý operátor. 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 4 – Příklad Prewittové [Prewitt] 
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 Sobel 

Maska je podobná masce Prewittové, ale je vylepšena o zdůraznění středových krajních 
bodů. Obrázkový příklad je na obr. č. 5 – Sobel. Na prvním obrázku je originál a na druhém je výstup 
z obou operátorů. Vidíme značný posun k lepší detekci hran než u Prewittové. 

    [
     
     
     

]                 [
      
   
      

] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 5 – Sobel [Sobel] 

Další operátory jsou na stejném principu, jen se mění hodnoty uvnitř jejich masek. Jako 
nejúčinnější je tedy použití Sobelova místo jiného. 

 LoG (Laplacian of Gaussian) 

Jedná se o velmi účinné metody, které jsou založeny na operátoru Laplacián, a poté je obraz 
kvůli důsledku vyhlazen Gaussovým rozostřením. 

Diskrétní Laplaciánová matice je dána vztahem: 

   
   [

   
    
   

] 

Nebo včetně úhlopříček: 

   
   [

   
    
   

] 

Tento operátor je nejčastěji používán jako hranový detektor, a to pro jeho úspěšnost. 
Vzhledem k tomu, že výstup operátoru má negativní vliv na směr hran (hrany jsou potrhané), musíme 
obraz rozostřit, abychom dostali výsledek, který není tak agresivní pro zobrazení v histogramu a je 
lépe zpracovatelný jako hrany, které jsou skutečné. 

2.2.4.4.2 Neuronové sítě 
Neuronová síť je jedním z výpočetních modelů používaných v umělé inteligenci. Jejím vzorem 

je chování odpovídajících biologických struktur. Umělá neuronová síť je struktura určená pro 
distribuované paralelní zpracování dat. 

Používání neuronových sítí se dnes hlavně využívá k rozpoznání (klasifikace a přiřazení 
pozorovací třídě), regresi (vyvození příčiny) a predikci (předpověď nové hodnoty na základě časové 
řady). Všechny tři aplikace lze matematicky formulovat jako aproximaci 
funkce                  . 
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Základní vlastností neuronových sítí je schopnost učení se. Neurony se můžou učit jak 
s učitelem, tak bez něj, na základě svých zkušeností. Ale musíme si pamatovat, že neuronová síť je 
natolik citlivá, že je možné tzv. přeučení, které vede k tomu, že celá síť potom vyhodnocuje všechny 
možné varianty (musí se potom resetovat její paměť). 

Základní neuron, který je nejpoužívanější, má popsaný charakter: 

    ∑         

 

   

 

Kde    jsou vstupy neuronu,    jsou synaptické váhy a   je práh. Přenosová funkce pak 
definuje charakter neuronu a stává se tzv. aktivační funkcí. 

V historii neuronových sítí se jejich vývoj pozastavil až na 15 let kvůli tomu, že se tvrdilo, že 
neuronové sítě nejdou aproximovat lineární funkcí. Ten se dále nastartoval až v roce 1986, kdy se 
vymyslela myšlenka, která se opírá o dva průlomové nápady.  

 Skokovou aktivační funkci perceptronu (model dopředné neuronové sítě) nahradila 
spojitá funkce (např. sigmoida) 

 Byl navržen nový algoritmus učení – metoda zpětného navracení 

Dále se využívá charakteru vrstvené neuronové sítě, která má řadu vstupů a velmi hodně 
neuronů, které jsou vrstveny v několika sekvencích, které vypočítávají požadovaný výsledek. 

Neurony jsou vzájemně propojeny a navzájem si předávají signály a transformují je pomocí 
určitých přenosových funkcí. Neuronové sítě se zejména používají k rozpoznání a kompresi obrazů 
nebo zvuků, předvídání vývoje časových řad (burzovních indexů) apod. Jejich využití je možné 
v takřka každém oboru. V posledních letech se z neuronových sítí stává skoro trend, který značně 
urychluje výpočty, které se dříve děly sériově (postupně).  

Neuronové sítě je také možno použít u segmentace obrazu, kde je možné tento proces 
provádět skoro v reálném čase, oproti jiným metodám. Jsou založeny na znalostech a zkušenostech 
v daném oboru. Velmi často se neuronové sítě učí z řady příkladů, ale jsou i algoritmy, které se učí 
analyzovat data vzhledem k zadané množině pravidel příznaků. 

V zásadě existují dvě strategie trénování umělé neuronové sítě. První přístup hledá 
charakteristické vlastnosti vstupních dat (obvykle příznakové vektory) a klasifikuje je do tříd bez 
jakékoliv další interpretace. Tento přístup nazýváme učení bez učitele a využívají toho neuronové sítě 
typu SOM. 

Druhý přístup, učení s učitelem, vyžaduje ručně segmentovaná trénovací data. Vstupem 
nemusí být pouze příznakové vektory, ale i funkce, která vede k nalezení daného segmentu. Síť se 
potom naučí využívat těchto dat a poté si sama generuje tyto funkce. 

2.2.5 Rozeznání objektů v obraze 

Když již máme obraz předpřipravený, můžeme začít hlavním bodem, rozeznáním objektů 
v obraze. Celý proces rozeznání určitého objektu je shrnut do pravidel, při kterých máme   vstupů a 
ke každému vstupu musíme přiřadit správný popis (nebo označení). Výsledek v extrémním případě 
může být kompletní popsání obrazu na základě vizuálních jevů. 

Podobný proces je použit například v neuronových sítích, při rozeznávání skutečného emailu 
od spamu. Algoritmus toto řešící musí nejprve detekovat náležitosti pro daný email, aby bylo možné 
ho správně roztřídit do speciálních skupin, ze kterých email pak putuje buď do spamu, nebo do 
doručené pošty. 

Pro rozeznání objektů v obraze se také musí nastolit jistá pravidla postupu, která jsou nutná 
k jeho skutečnému zařazení. 
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2.2.5.1 Hledání potencionálních znaků 

Tento proces by měl z obrazu, který nám předá webkamera, vybrat všechny znaky, které jsme 
si dříve prezentovali (viz. Obr. č. 1 – Ukázka znaků). Všechny samozřejmě myslíme obrazně, protože 
pokud bychom před webkameru vyskládali tisícovky takovýchto znaků, tak by počítač měl veliké 
problémy s jejich rozeznáním. Ne protože by to nezvládl, to samozřejmě ano, ale protože bychom jej 
tím přehltili a než by nám detekoval úplně všechny, tak by byla prodleva mezi jednotlivými 
sekvencemi dosti vysoká. Proto jsem v programu zavedl pravidlo, které hlídá maximálně 10 znaků. 
Toto číslo je prakticky experimentální, protože výkonnost každého stroje (počítače) je odlišná a na 
slabších počítačích nemusí být výsledek dosti rychlý. 

Existuje mnoho metod, které zaručí správný výsledek. Některé jsou rychlejší, některé 
pomalejší, ale všechno závisí na postupu práce a rychlosti algoritmů. Když jsem uvažoval nad tímto 
problémem (rozeznání znaku), tak mne napadaly mnohé metody, ale díky jejich složitosti na výpočet 
jsem od nich musel ustoupit. Naštěstí jsem poté nalezl vhodný kompromis, který se vyplatil. 

Zprvu mne napadlo, že pokud chceme z obrazu najít jistý znak, musíme ho detekovat. 
Předzpracování obrazu pro nás bylo klíčové, protože bez této části bychom nemohli pracovat nadále. 
Detekce obrazu neznamená detekovat objekt, ale pouze zvýraznit jeho hrany. Pokud hrany máme, 
můžeme se o ně opřít a zkoumat následující: 

První algoritmus, který jsem se snažil aplikovat, byl takový, že na bílém obraze, kde byl černý 
čtverec (znak) jsem prohledával všechny pixely, dokud jsem nenarazil na černý bod. Od toho 
konkrétního bodu jsem si vypočítal potencionální směr hrany. Směr jsem si zapamatoval jakožto 
vektor. Tím pádem jsem měl jeden bod a směrový vektor potencionální hrany. Prozkoumával jsem 
každý bod na hraně, pokud je stále vybarven černou barvou až do konce hrany. Tu jsem poznal tak, že 
úsečka černých bodů končila bodem bílým. Dále jsem si zapamatoval bod koncový a z tohoto mi 
vznikla skutečná hrana. Problém byl ale v tom, že v obrázku nebyly pouze úsečky, ale hlavně rohy, 
z kterých vedly minimálně dvě úsečky. Tím pádem se algoritmus zpomaloval, protože musel počítat 
všechny body ve všech úsečkách. Dalším problémem bylo to, že úsečky nikdy nebyly tvořeny jen 
jednoduchou čarou, ale čarou poněkud tlustší a tento algoritmus zjišťoval potencionální hrany 
vícekrát v jedné hraně. Bohužel tento postup se neosvědčil, protože při nárůstu hran byla detekce tak 
pomalá, že její zpracování i přes použití neuronových sítí trvalo delší čas (sice v řádu milisekund, ale 
pro reálný videozáznam nepoužitelné). Z tohoto faktu jsem vyvodil, že nesmím hledat hrany, ale 
rohy, které stačí pouze čtyři k rekonstrukci daného čtyřúhelníku.  

Mezitím jsem objevil již hotová řešení, která tento fakt do jisté míry opomíjela, protože byla 
řešena pomocí tzv. map (šablon) znaků, které se postupně aplikovaly na celý obraz a hledaly znak, 
který jim bude odpovídat. Bohužel pro jednu mapu znaků existuje pouze jeden znak, který je stejný 
jako mapa. To znamená, že pokud bychom znak jen trochu pootočili, museli bychom vytvořit další 
sadu map, které by se musely znovu aplikovat a hledat tento otočený znak. Takovýchto map bychom 
měli stovky, možná tisíce a trvalo by věky, než bychom uhádli to správné otočení, náklon a rotaci. Pro 
takovéto případy se potom využívá variace všech možných náklonů, které značně násobí počet 
nutných úkonů k nalezení znaku. Tyto algoritmy využívaly neuronových sítí naplno, protože možností, 
které se mohly aplikovat na hledání jednoho jediného znaku, bylo na tisíce. Tento postup sice zaručil 
bezkonkurenční schopnost najít konkrétní znak, ale pouze pokud jsme předem znali jeho dokonalý 
popis. Což při řešení této problematiky je sice možné, ale v jiných odvětvích nepoužitelné pro 
nedostatek informací. Z toho jsem vyvodil, že tyto metody taky nebudou ty nejvhodnější, ale jejich 
využití se nevylučuje. 

Přistoupil jsem tedy k rozeznání tvaru analogicky a jednoduše. Hledání rohů bylo adekvátní a 
takřka jednoduché. Stačilo najít bod, z kterého vedou dva různoběžné vektory. Poté matematicky 
vydedukovat, že ostatní rohy, které odpovídají rohům obrazce, musí být otočeny čelem (úhlem) 
k pomyslnému středu obrazce. Tyto rohy poté umístit do seznamu možných tvarů. Následuje zjištění, 
zda se jedná o čtyřúhelník, pokud ano, tak výsledek se musí uznat jako potencionální znak. 
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Každý z těchto potencionálních znaků se musí transformovat do stavu, který odpovídá znaku 
v kolmém směru k pozorovacímu úhlu webkamery. To znamená, že se znak, který je pod určitým 
náklonem vrátí do stavu, kdy jeho čtyři rohy budou mít 90° (přibližně). V tomto stavu je nutné zjistit, 
jestli se jedná o znak, který opravdu hledáme.  

Proto v programu jsou vytvořeny databáze znaků, ve kterých se hledá příslušný znak. Na 
obraz znaku, který jsme transformovali se aplikuje jemná síť, která rozmístí jednotlivé části znaku do 
buněk. Poté se rozhodne, zda se jedná o buňku bílé, či černé barvy a podle výsledku se rozhodne, zda 
je to možný znak z databáze. Tento postup je docela jednoduchý, protože se zde nezjišťují obrazce 
pomocí složitých algoritmů, ale pouze se extrahují barvy z každé buňky a poté se rozhodne o tvaru 
nalezeného znaku. Pokud tento nalezený znak nebude odpovídat znakům v databázi, ale bude 
alespoň z 60% jim podobný, tak se také uzná za znak, ale nepřiřadí se k němu daný popis z databáze. 
V ostatních případech se znak neuzná, protože pravděpodobně nešlo o znak, ale jen o nějaký 
čtyřúhelníkový předmět. 

2.2.6 Zpracování nalezených objektů 

Nalezené objekty, tedy spíše čtyři 2D souřadnice, které se nacházejí v obraze a identifikují 
znak, se mohou dále zpracovat. Mezi často využívané a dosti fascinující řešení patří rozšířená realita. 

2.2.6.1 Rozšířená realita 

Jedná se o technologii, která se snaží odstranit nedostatky virtuální reality, nebo doplnění té 
stávající. Na rozdíl od virtuální reality, rozšířená realita nevytváří kolem uživatele umělé prostředí, ale 
pouze ho o něco rozšiřuje. Může se jednat o objekty, projekce či iluze vytvořené počítačem a 
dosazené do reálné scény tak, že jejich realističnost a autenticita pohledu na scénu zůstává. 

První reálné výsledky zabývající se virtuální realitou vznikaly kolem roku 1990 a předcházela 
jim dlouholetá analýza skutečného světa. Ze začátku byly snahy o překrytí skutečného světa nějakou 
jinou informací. Poprvé se experimentovalo s 3D prostředím uvnitř 2D scény snímaného obrazu.  

Snaha byla doplnit obraz o nějaký ten efekt, který je před snímaným obrazem. První pokusy 
s tímto jsme mohli vidět například ve filmech, kde se takto dosazovaly titulky do obrazu. Později se 
přešlo k animacím, které se již snažily o realistické doplnění scény, ale tehdejší doba nebyla na tak 
vysokém pokrokovém stupni, takže výsledný efekt poněkud zanikal.  

Lidé se chtěli stále více přiblížit skutečnému světu a efektům tvořeným počítačem, že začali 
vkládat obrazy přímo do scény. Dělo se tak naaranžováním jednobarevného pozadí ve scéně, které se 
poté vyretušovalo a místo té konkrétní barvy se dosadila příslušná animace, prostředí nebo obraz. 
Tím se docílilo rozšířené reality v obraze. Díky tomu se zdokonalily televizní přenosy, které mohly být 
upraveny o různé animace a grafiku. Do dnešních dob se zjistilo, že nejlepším výběrem barvy je ta, 
která nebude na obraze nikde jinde (proto nejčastěji modrá a zelená). Když si všimneme, například 
v televizním vysílání počasí nikdy tyto barvy nejsou vidět třeba na oblečení. Je to kvůli tomu, aby se 
dosazené efekty nepromítaly i přes moderátora či jiné skutečné objekty. Proto ve většině televizních 
vysílání, kde se využívá rozšířená realita, jsou zakázány tyto barvy na oblečení. Tento efekt má 
vynikající výsledky. 

Ale lidé chtěli pokračovat ještě dále. Věděli, jak vytvořit virtuální scénu před obrazem. Věděli 
též i jak vytvořit virtuální scénu za obrazem místo jiné barvy. Ale co takhle mít virtuální obrazy přímo 
v reálných a aby byly navzájem interaktivní?  

O tento efekt se snaží holografie. Spíše 3D holografie, která se snaží vykreslit 3D objekt 
pomocí světelných paprsků přímo v prostoru. Pokud uvážíme, jak tohoto efektu docílit jednodušeji, 
můžeme použít virtuální realitu. A to tak, že do snímaného obrazu promítneme jiný obraz, který 
překryjeme částmi obrazu z reálného světa. Tím pádem je možné vykreslit obraz, který není ani 
v pozadí, ale ani v popředí. V dnešním výzkumu se věda tímto bedlivě zabývá a stále nemá vyhráno. 
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Efekt je sice již na takové úrovni, že se skoro rovná realitě, ale stále není interaktivní s reálným 
prostředím. Bohužel si na tento fakt budeme muset prozatím zvyknout, protože věda stále není 
všemocná a každý objev má svůj čas. 

2.2.6.1.1 Konkrétní virtuální realita 
Virtuální realita je dnes na velmi vysoké úrovni a je možné s ní i takto pracovat. V dnešní 

době už existují i aplikace pro telefony, které dokáží vytvořit virtuální realitu. 

Jak taková virtuální realita vzniká? 

Jako první krok je nutná identifikace objektu. To znamená, že při snímání obrazu je na obraze 
nalezen znak, který se označí a popíše. Pro začátek jsou důležité souřadnice určitého předmětu. 
Budeme uvažovat o tom, že se pokusíme virtuální realitu utvořit na znaku, který jsme segmentovali. 
Vycházíme z toho, že známe tyto 4 souřadnice, a tudíž je možné vytvořit rovinu, která odpovídá 
danému znaku. Pokud máme rovinu, je již možné do ní implementovat buď obrazce, nebo zajímavější 
3D prostředí. Tato aplikace vyžaduje značné znalosti při tvorbě 3D modelů a jejich implementace. Po 
přidání 3D prostředí už je jen otázkou zručnosti, jak dokonalou vytvoříme animaci či model, který 
zobrazíme na znaku. 
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3. Výsledky 

V této části práce budu popisovat přiložený program, který je výsledkem mých znalostí. Celý 
interface programu je velmi jednoduchý. Skládá se z uživatelského menu, rámce pro zobrazení videa 
a dvou polí, ve kterých jsou zobrazeny aktuální databáze známých znaků. Ale pod jeho velmi 
jednoduchým vzhledem se skrývá veliká funkčnost, celkem složitá hierarchie a při nejmenším tisíce 
řádků zdrojového kódu. 

Celá funkčnost programu je formou knihovny funkcí (aby bylo možné importovat funkce i do 
jiných projektů), díky kterým může využívat webkameru a jsou v ní zakomponovány algoritmy pro 
detekci obrazu, segmentaci a rozeznání konkrétních znaků. Jak tyto metody fungují jsme si popsali 
výše. 

Po spuštění programu se zobrazí okno viz. obr. č. 6 – Interface programu. Vidíme, že jsou již 
vytvořeny nějaké seznamy značek, které obsahují konkrétní značky. Po kliknutí v menu na položku 
s názvem webkamera se otevře dialogové okno, ve kterém si vybereme příslušné zařízení, které je 
schopné snímat obraz. Program je navržen tak, aby neměl problémy s jakoukoli webkamerou, kterou 
připojíme k počítači. Tím pádem je možné program přenášet na jiné pracovní stanice se stejnou 
funkčností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.č.6 – Interface programu 

Poté se ve velkém rámci zobrazí aktuálně snímaný obraz webkamerou. V programu je 
možnost tvorby vlastních znaků i celých databází. Pokud již máme takto vytvořen alespoň jeden znak, 
program začne upravovat obraz a hledat na něm příslušný znak. Nyní se podíváme, jak vypadá a 
funguje tedy příslušný kód programu. V hierarchii aplikace jsem se velmi inspiroval projektem 
AForge.NET *AForge+, který řeší podobnou problematiku. Tento projekt je veden pod GPL (všeobecná 
veřejná licence), kde je možnost jakkoli upravovat zdrojové kódy pro svůj prospěch. Tedy můj 
program je v základu postaven na tomto projektu. 

3.1 Hierarchie 

Celý program je složen z jediné knihovny (soubor *.dll) a poté spustitelného (*.exe) souboru. Dále 
jsou použity externí knihovny, spíše systémové knihovny, které zaštiťuje Framework .NET 3.5 SP1. 
Mezi tyto knihovny patří součásti programu, například pro vykreslení Windows okna či pro správu 
vstupů a výstupů z programu nebo dokonce i některé datové typy. Na CD je i přiložen obrázek se 
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jménem shema.jpg, který se bohužel pro jeho rozměry nevešel jakožto obrázková příloha do tohoto 
textu, a proto je externě dodán na CD, kde je i spustitelný program. 

Na obrázku je vidět rozsáhlost projektu a kompletní výpis všech tříd a metod. Jsou tam i 
náčrty šipkami, které znázorňují, odkud se jaká metoda a třída volala. Pro ukázku hierarchie tříd jsou 
obrázky následující obrázky. 

Na obrázku je schématický diagram programu. 
Můžeme vidět rozložení hlavních projektů a jejich 
provázání s knihovnami .NETu. 

Image recognition.exe je spouštěcí 
program, který v sobě má 2 třídy. 
ImageRecognitionLib.dll je hlavní 
knihovna programu, ve které je 
převážná funkčnost celého projektu. 

Generics jsou pouze instnce(List, Dictionary, Array…), 
které program potřebuje pro svůj běh. Knihovny 
Externals jsou knihovny .NETu, které vytvářejí prostředí 
aplikace a zajišťují běh na platformě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku výše je vyobrazena struktura hlavního projektu programu, která obstarává 
většinu funkčnosti. Vidíme výpis všech podprojektů. 

Třídy i projekty jsou dědičné, a proto jejich název začíná ImageRecogniton, což se takto 
jmenuje tento projekt. Například třída WebCam se stará kompletně o správu webkamery a přenos 
obrazu jakožto digitální rastrové (bitmapové) veličiny do programu. Dále třída Recognition již 
obstarává celé rozpoznání znaku v obraze a dále rozšířenou realitu. K ní navazuje třída Imaging, která 
se stará o zpracování bitmapového obrazu a jeho úpravy.  

Tyto samotné třídy se bohužel samy neobstarají a je nutné volání z programu (v tomto 
projektu spouštěcího programu), který tyto třídy bude volat a postupně spouštět. Nevolají se třídy, 
ale funkce, které jsou v jakémsi obalu, kterému se říká třída. Tyto funkce jsou vyobrazeny na obrázku 
níže. Můžeme na něm vidět částečnou provázanost všech funkcí v třídě. Při zobrazení úplné 
provázanosti (myšleno každého volání) jsou funkce téměř nečitelné přes veliké množství šipek. Proto 
jsem volil výraznost šipky, která podle své tloušťky ukazuje četnost volání a odkazování na jinou 
funkci. 
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Zde můžeme vidět veškeré třídy v projektu Recogniton, který se stará o rozpoznání znaků 
v obraze. Tyto třídy jsou úzce spjaty s dalšími třídami, které jsou následně volány.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše je vyobrazena struktura tříd v projektu Imaging.Filtry, ve kterém jsou funkce, které se 
starají o úpravy obrazu. Můžeme vidět též funkce ve třídě Threshold (prahování), která obstarává 
funkci histogramu. A právě tyto funkce (metody), které jsou například ve třídě Threshold se volají a 
tím se vykonávají různé funkce. 
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Níže je vyspána část zdrojového kódu na prahování histogramu. Jedná se o funkci z 
ImageRecognition.Imaging.Filtry.Threshold.ProcessFilter. 

protected override unsafe void ProcessFilter(UnmanagedImage image, Rectangle rect) 
        { 
            /*  Funkce, která zpracovává obraz.  
                Využívá histogramu a prahuje ho.*/ 
 
            // vyhranení části obrazu o určité velikosti - Zadává zdroj video signálu (480x640) 
            int left = rect.Left; 
            int top = rect.Top; 
            int num3 = left + rect.Width; 
            int num4 = top + rect.Height; 
 
 
            if (image.PixelFormat == PixelFormat.Format8bppIndexed) // je obrázek v barvách šedi? 
            { 
                int num5 = image.Stride - rect.Width; 
                // inicializace ukazatele na obrázek z paměti (pro rychlejší zpracování) 
                byte* numPtr = (byte*)((byte*)image.ImageData.ToPointer() + ((top * image.Stride) +   left)); 
                for (int i = top; i < num4; i++) // horizontální směr pixelů 
                { 
                    int num7 = left; 
                    while (num7 < num3) // vertikální směr pixelů 
                    { 
                        // dolní propust 
                        // aplikuje se postupně na všechny pixely, které jsou volány z konkrétní adresy (ukazatele) 
 
                        // jas. pixelu = pokud je jas větší rovno prahu, tak jasová hodnota bude maximální (bílá) 
                        //                       pokud ne, jasová hodnota bude minimální (černá) 
                        numPtr[0] = (numPtr[0] >= this.threshold) ? ((byte)0xff) : ((byte)0); 
                         
                        // zvýšení počítadel o 1 
                        num7++; 
                        numPtr++; 
                    } 
                    numPtr += num5; // přechod na další pixel v pořadí 
                } 
            } 
            else 
            { 
                // stejný postup, ale byte je až do 255 a ushort až do 256*256 (byte na druhou) 
                byte* numPtr2 = (byte*)((byte*)image.ImageData.ToPointer() + (left * 2)); 
                int stride = image.Stride; 
                for (int j = top; j < num4; j++) 
                { 
                    ushort* numPtr3 = (ushort*)(numPtr2 + (stride * j)); 
                    int num10 = left; 
                    while (num10 < num3) 
                    { 
                        numPtr3[0] = (numPtr3[0] >= this.threshold) ? ((ushort)0xffff) : ((ushort)0); 
                        num10++; 
                        numPtr3++; 
                    } 
                } 
            } 
        }  



- 19 - 
 

3.1.1 Popis funkčností 

Program se spouští ze souboru Image recognition.exe, který je na CD. Ihned po spuštění 
programu se detekuje, jestli je přidružená knihovna funkcí v téže složce, odkud se program spouští. 
Pokud ne, program se ukončí s hláškou, že došlo k potížím s kompatibilitou. V opačném případě se 
program spustí a načtou se třídy pro správnou funkčnost projektu. 

Ihned po spuštění programu se deklarují datové typy, které obstarávají databáze znaků. 
Jedna se tedy o pole, které v sobě nese informace o znacích. Program umožňuje tvorbu více databází, 
které mohou mít jiné znaky, které program hledá. Tuto funkčnost jsem doplnil pro to, aby nebyla 
nutná úprava celé databáze, ale aby bylo možné pouze aktivovat jiný vstup dat, který obsahoval jiné 
hodnoty. 

3.1.1.1 Konfigurace 

Pro to, abychom nemuseli znovu zadávat celé nové hodnoty znaků, je zde vytvořena třída, 
která nastavuje konfiguraci celého programu, ještě před jeho plným načtením. Tento postup je 
inspirován z profesionálních programů, kterým se také konfigurace programu načítá z předešlých 
nastavení. Tento problém je řešen tak, že program po ukončení vytvoří XML soubor, který uloží do 
paměti počítače, která je vyhrazena jakožto odkládací prostor pro programy. Tento soubor nese 
informace o poslední relaci programu. Jsou v něm zapsána data o tom, na jakých souřadnicích 
monitoru byl program naposledy či jaké rozměry mělo okno programu. Mezi další hodnoty tohoto 
konfiguračního souboru patří informace o všech databázích, které jsme již v programu vytvořili a 
informace o konkrétních znacích, které obsahuje každá databáze. 

Konfigurační soubor nese název ImageRecognition.Cfg, aby systém jej rozlišil jakožto 
konfigurační soubor některé aplikace. Níže je vypsán ilustrační soubor konfigurace. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!--ImageRecognition konfigurační soubor--> 
<Data> 
  <Options> 
    <MainFormState>Normal</MainFormState> 
    <ActiveDatabase>Kostka</ActiveDatabase> 
    <LocationX>469</LocationX> 
    <LocationY>80</LocationY> 
    <Width>581</Width> 
    <Height>337</Height> 
  </Options> 
  <Databases> 
    <Database name="Sada 1" size="5" count="1"> 
      <Glyph name="Znak" data="0000001110011100101000000" color="255,0,0" icon="Země" /> 
    </Database> 
    <Database name="Kostka" size="7" count="6"> 
      <Glyph name="První" data="0000000011010000001000110000000111001110000000000" color="255,0,0" 
icon="Download" /> 
      <Glyph name="Druhý" data="0000000001110000100100010010011101000010100000000" color="255,255,0" 
icon="Čtyřlístek" /> 
      <Glyph name="Třetí" data="0000000011101001110000000100011010001100000000000" color="128,255,0" 
icon="Smile" /> 
      <Glyph name="Čtvrtý" data="0000000000110001001000101010011101000011100000000" color="255,128,0" 
icon="Radioactive" /> 
      <Glyph name="Pátý" data="0000000000100000010000110010011001000101100000000" color="0,0,255" 
icon="webcam-icon" /> 
      <Glyph name="Šestý" data="0000000010101000010100110000001011001100000000000" color="255,0,128" 
icon="Země" /> 
    </Database> 
  </Databases> 
</Data> 
<!--© Copyright Dušan Jenčík ImageRecognition 2011--> 
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V prvních řádcích tohoto souboru se načítají informace o tom, v jakých rozměrech a stavech 
bylo okno programu při ukončení. Píší při ukončení proto, že program při zavírání uloží tento 
konfigurační soubor na místa vyhrazená pro aplikační data. Tyto místa jsem vybral proto, že tento 
konfigurační soubor se při každém ukončení přepíše a je tedy nutná datová interakce. Program, který 
odevzdávám je ale na CD a pozdější zápis na toto CD již není možný. Proto se tento konfigurační 
soubor zapisuje do paměti počítače, stroje, na kterém je program spuštěn. 

Po přečtení instrukcí se okno programu vykreslí na konkrétní souřadnice, které jsou zapsány 
v konfiguračním souboru a nastaví příslušné stavové hodnoty. Tím pádem se okno po znovuotevření 
načte přesně tam, kde bylo zavřeno. V tomto vidím velikou výhodu, protože nemusíme parametry 
okna znovu nastavovat při každém načtení, ale pouze jednou a příště již budou automaticky 
vykonány. 

V dalších řádcích konfiguračního souboru jsou data o databázích, která se též načítají ještě 
před plným načtením celého programu. Aby konfigurační soubor nebyl příliš velký, je v něm zapsána 
pouze písemná forma znaků a ne celé jejich datové typy. Celý znak je tedy zapsán binárně a velikost 
strany znaku je pominuta. Všechny řádky znaku jsou tedy zapsány za sebe a aplikace podle velikosti 
znaku poté rozdělí konkrétní binární zápis na určitý počet řádků. Program poté podle těchto instrukcí 
v konfiguračním souboru tyto různé databáze a přidružené znaky znovu vytvoří. 

3.1.1.2 Snímání obrazu 

Po načtení celého programu můžeme zapnout webkameru. To provedeme klikem na odkaz 
v menu Soubor -> webkamera. Objeví se dialogové okno, které nám dá na výběr ze 
seznamu webkamer připojených k počítači viz. obr. č. 7 – Seznam webkamer. 

 

 

 

 

 

   Obr. č. 7 – Interface programu 

Toto dialogové okno detekuje všechny periferní snímací zařízení připojené k počítači a 
následně je vypíše. Program by měl zkontrolovat, zdali snímací zařízení, které dá na výběr, je 
kompatibilní a je možné s ním snímat obraz. Pokud ne (skener), tak to konkrétní snímací zařízení 
nevypíše. 

Po vybrání webkamery, kterou chceme provádět snímaní a potvrzením tlačítkem OK, se 
aktivují funkce pro záznam ze snímacího zařízení. Zde bylo nutné definovat charakter pro snímání 
obrazu.  

3.1.1.3 Zpracování snímaného obrazu 

Po načtení a uvedení do provozu snímacího zařízení, se voláním třídy, která se stará o 
intepretaci snímaného obrazu, zajistí digitální obraz v hlavním okně programu. Odkud ještě před jeho 
intepretací se přistupuje ke zpracování snímaného obrazu. V programu je funkce, která počítá přijaté 
snímky z webkamery za jednu vteřinu. Tímto se docílí užitečné informativní funkce s názvem FPS 
(obrázků za vteřinu). Tento údaj je poté s přesností na 2 desetinná místa zobrazen ve stavové 
(spodní) liště hlavního okna programu. 
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3.1.1.3.1 Detekce obrazu 
Pro detekci znaků na obraze jsou definovány jasné postupy, o kterých jsem se zmínil výše. 

Kódový zápis těchto postupů je ovšem úplně jiný, než jejich teoretický rozbor. 

 Úprava rozlišení 

Prvním zpracováním obrazu, který jsme přijmuli z webkamery je převedení obrazu do 
formátu, s kterým budeme nadále pracovat. Jak již jsem zmiňoval, musíme vědět, pro co náš program 
využijeme, a proto musíme definovat správné aspekty pro formát obrazu. V našem případě se 
můžeme spokojit s pouze 8bitovým obrazem ve škálách šedi. Barvy jsou v tomto případě nedůležité, 
a proto je možné jejich vypuštění z výpočtů. Též i hloubka daných pixelů může být omezena pouze na 
8 bitů, protože se zde budou zobrazovat pouze barvy šedých odstínů. 

 Převod do stupňů šedi 

Pro úpravu obrazu do šedé škály je nutný proces odbarvení, který získáme tím, že každou 
hodnotu daného pixelu vynásobíme koeficientem                                 , 
kde   je barevná hodnota pixelu a     jsou jasové hodnoty daného pixelu. V tomto poměru tedy 
musíme převést všechny pixely v obraze a tím získáme obraz pouze v barvách šedi. 

 Detekce hran 

Dalším krokem je fáze detekce hran v obraze. Použitá je již zmíněná konvoluce s jádrem 3x3 
pixelů. Zprvu jsem zkoumal aplikaci metody LoG, které podle téměř veškerých zdrojů patří k těm 
nejúspěšnějším pro detekci obrazu vůbec. Ale při srovnání s metodami Sobel jsem viděl, že lepší 
výsledky dostávám při využití konvolučního jádra Sobel. Laplacián Gaussiánu obraz až přespříliš 
rozmazával a hrany nebyly tolik syté. Proto jsem pro výslednou detekci hran využil Sobelových 
metod, které jsou pro počítačovou grafiku o něco rychlejší a podle mého úsudku i úspěšnější než 
kterékoliv jiné. 

 Prahování histogramu 

Protože hranový detektor nám jen zvýrazní hrany a my požadujeme, aby se zobrazily jen ony, 
tak musíme u obrazu prahovat histogram. Tím získáme obraz, který se skládá pouze ze dvou barev 
(černé a bílé). Tento fragment je pro detekci obrazu téměř nezbytný, protože nám z obrazu 
vyextrahuje ty části, které jsou pro nás stěžejní, a je poté jednodušší s nimi pracovat. Na obrázku č. 8 
– Otsu prahování můžeme vidět, jak algoritmus Otsu upravil pravou polovinu obrázku se znakem a 
dokonale zvýraznil černé (tmavé) odstíny znaku a potlačil ostatní barvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8 – Otsu prahování 

Takto se upraví celý obraz a poté je jednodušší s hranami dále pracovat, protože zpracování 
neruší nedůležité hrany.  
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 Hledání rohů (přímek) 

Jako další částí postupu, který je nutný k tomu, abychom mohli rozeznat konkrétní znak, je 
hledání rohů. Mezi prvními nápady patřilo hledání hran, ale od toho se kvůli veliké výpočetní 
náročnosti ustoupilo. Tedy v obraze se hledají rohy. Roh můžeme definovat jako bod, ze kterého 
vycházení minimálně dvě různoběžné přímky. Tedy v obraze hledáme všechny přímky, které nám 
poté v jejich průsečíku vyobrazí rohy. Takové body se poté uskupí se do jistého seznamu, ve kterém 
jsou uloženy tyto body a dva různé vektory, které značí různoběžné přímky.  

 Uznávání znaků 

Téměř se blížíme ke konci a následuje krok uznávání hledaných znaků. Tento krok je 
završením celého počítačového vidění a právě tento krok je pointou celé problematiky. Jak již jsme si 
řekli, v obraze jsme tedy našli všechny možné rohy. Je nutné prověřit všechny kombinace rohů. 
Protože nevíme, které 4 rohy patří znaku, anebo se jedná o jiné rohy jiného předmětu, je nutné, aby 
se prozkoumaly všechny možné kombinace všech rohů. Vždy se bere jedna čtveřice rohů, kde se u 
každého rohu počítá úhel mezi svíranými vektory a směr tzv. vnitřního úhlu. Poté se zjišťuje, jestli 
jsou všechny tyto vnitřní úhly čtyřúhelníku nasměrovány do jejich pomyslného středu, a pokud ano, 
tak se uznají jako možný čtyřúhelník, ve kterém je jistá pravděpodobnost, že je to označený znak. 

Ne každý znak je ovšem kolmo k přímému pohledu. Ne všechny rohy mají v základním 
postavení 90°. Proto je nutné využití geometrické transformace. Používají se k posunutí, otáčení, 
změna měřítka a v našem případě zkosení. Protože znak může být v jistých bodech zkosen, je nutné 
pro další operace s ním jej zobrazit kolmo k přímému pohledu. Toho docílíme tak, že si zvolíme 
měřítko pro daný čtyřúhelník a toto měřítko na jednotlivých hranách změníme tak, aby ho všechny 
čtyři hrany měli stejné. Tím nám vznikne čtverec, ve kterém je zobrazen znak kolmo k přímému 
pohledu. Na obrázku č. 9 – Geometrická transformace můžeme vidět, jak jsme z levého zkoseného 
znaku pomocí geometrické transformace vytvořili čtverec (pravý znak). 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. č. 9 – Geometrická transformace 

Když již znak je transformován, položí se na něj pomyslná síť, která jej rozdělí do menších 
fragmentů. Pokud je znak o velikostech 5x5 pixelů, bude na něj položena stejně velká síť o 5x5 polích. 
Každé pole potom vyhraní rozměry pro jednu buňku ve znaku. Program poté detekuje, jestli je výplň 
téže buňky alespoň z 60%, a poté ji uzná za buňku černé barvy. Takto se postupuje s každou buňkou 
zvlášť a tím se docílí vytvoření binární mapy znaku. Níže je vypsána binární mapa pro znak na obrázku 
č. 9. 

0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 0 0 
0 1 0 0 1 0 0 
0 1 0 1 0 1 0 
0 1 1 1 0 1 0 
0 0 0 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 

S touto mapou se již dále pracuje. Pro uznání znaku, zdali se jedná o jeden, který je již 
v databázi hledaných znaků, se vytvoří stejná mapa znaku z databáze a poté se tyto dvě binární mapy 
porovnávají. Při shodě se poté uzná, že na obrázku, mezi konkrétními souřadnicemi (rohy znaku), je 
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znak, který odpovídá jednomu z databáze. Takto se porovnávají všechny možné kombinace rohů a 
hledají se v nich možné znaky. 

Ovšem je zde možnost, že znak bude i po transformaci otočen. Proto se musí vyzkoušet 
rotace znaku v úhlech 90°, 180° a 270°, po kterých se opět provádí porovnávání binární mapy znaku 
s binární mapou každého znaku v databázi.  

 Rozšířená realita 

Po jasném vyhodnocení, že se jedná, i po rotaci, o znak z databáze se čtyři rohy znaku stávají 
stavebním kamenem pro rozšířenou realitu, která vychází ze znaku. Tyto 4 rohy nám tvoří pomyslnou 
rovinu, na kterou je možné vykreslit například obrázek či fotografii. V programu se tedy vykresluje 
obrázek místo znaku, který je pod ním, viz. obr. č. 10 – Rozšířená realita/Obrázek. 

 

 

 

 

 

 

     

 

   Obr. č. 10 – Rozšířená realita/Obrázek 

Na obrázku vlevo je znak, který zachycuje webkamera a na obrázku vpravo je výstup 
z programu, který je zobrazen na obrazovce. Můžeme vidět, že rohy obrázku s radioaktivní značkou 
se přichytily na rohy znaku, který jsme na obrázku rozpoznali. Obrázek klonuje náklon znaku a 
vykresluje se do souřadnicové sítě, která se vykresluje po zobrazení videa. To znamená, že obraz je 
v popředí a video se znakem v pozadí. Tímto vzniká rozšířená realita, jedná se spíše o iluzi, v tomto 
případě ve dvou dimenzích. Program je nakonfigurován tak, že zkoumá složku s názvem /images, 
která musí být vedle spuštěného programu, a v ní všechny obrázky, které poté v programu dá na 
výběr v nastavení znaku viz. obr. č. 11 – Nastavení znaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. č. 11 – Nastavení znaku 
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Ze znalosti těchto souřadnic je též možné vypočítat si rovinu, na které je poté možné stavět 
3D modely, či animace v prostoru a mnoho dalších zajímavých modelů. Na obrázku č. 12 – Rozšířená 
realita/Prostor je možné vidět již 3D model krychle, která jakoby leží na znaku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. č. 12 – Rozšířená realita/Prostor 

Tento jev se do jisté míry používá i u televizních reportáží, kde se například nevhodný 
billboard zakryje jinou reklamou počítačově v přímém přenosu. Diváci poté nemají žádné tušení, že 
na místě, kde je reklama třeba na Coca-colu, dříve byla reklama na vložky.  

V dnešní době se též začíná experimentovat s počítačovým viděním i u automobilů v provozu, 
kdy automobil dokáže rozpoznat značku a upozorní řidiče například na překročení aktuální rychlosti 
podle té značky či blížící se přechod pro chodce. I v tomto odvětví se využívá rozšířená realita, která 
například může vykreslovat doplňkové popisky k dění před automobilem přímo na přední sklo 
automobilu. Takto se poté řidič může lépe orientovat, i bez auto navigace, přímo ze zorného pole. Na 
těchto metodách se stále pracuje a nejsou prozatím silně rozšířeny. Zato již se dnes velmi využívá 
této technologie v chytrých mobilních zařízeních, kde při snímání vestavěnou kamerou se do obrazu 
vepíší například právě vyhledané popisky k určitým světovým památkám či směrové ukazatele při 
navigaci. 

 Klasifikace 

Poslední fází programu je tedy klasifikace, neboli zobrazení a výsledné vykreslení aktuálního 
stavu z webkamery a nadále rozšířené reality. Program tedy začíná vykreslovat průběh z webkamery 
až poté, co v obraze rozpozná znaky a popřípadě doplní rozšířenou realitu. Toto vykreslení je tedy 
schválně zpožděno o výpočty, protože poté by obraz mohl být vykreslen dříve, než je na něj 
aplikována rozšířená realita. 

V programu jsou zavedeny další funkce, které dokáží zobrazit pouze hrany znaků, názvy 
konkrétních znaků, které se zadávají při tvorbě nového znaku a vykreslení obrázků na znaky. 
Vykreslení videa probíhá po snímcích. Je zde nastavena třiceti-snímková frekvence, ale ta je horší 
kvalitou snímacích zařízení a náročnými výpočty snížena. 
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4. Závěr 

Cílem projektu bylo vytvořit program, který dokáže detekovat znaky v obraze, rozeznat je a 
využít rozšířenou realitu. Tento cíl jsem splnil, ale rozšířenou realitu ve 3D jsem nestihl aplikovat 
z důvodu krátkého času na zkoumání této problematiky. 

Program tedy dokáže zaznamenat obraz z webkamery, převést jej do počítače, kde se 
zpracuje a rozeznají se v něm konkrétní předdefinované znaky, na kterých se poté vykreslí 2D 
obrázek. Celý výstup je poté prezentován ve spustitelném programu s grafickou nadstavbou a 
uživatelským prostředím. 

Na tomto projektu bych chtěl nadále pracovat, protože ještě není v takové fázi, kterou jsem 
požadoval. Rád bych aplikoval 3D strukturu do obrazu a chtěl bych pozměnit skutečnost, že se musí 
jednat o znak, aby bylo možné s 3D prostředím dále pracovat. Chtěl bych místo znaku vytvořit 
algoritmus, který si sám vypočítá tvar scény a podle něj dokáže vytvořit 3D model daného snímaného 
prostředí, aby byla implementace možná kdekoliv. 

V závěru bych chtěl podotknout, že tato problematika jistě nekončí, protože různé aplikace 
do 3D prostředí jsou v dnešní době velmi žádané.  

Práce na tomto projektu pro mne mnohé znamenala, už jen proto, že jsem navázal kontakty 
s lidmi z vysokých škol, kteří se mi snažili poradit v řešení. Velmi jsem se zlepšil, co se týče 
programování, a získal jsem nový obzor, který v budoucnu hodlám využít. 
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Použitý software 

Microsoft Visual Studio 2010 – vývojové prostředí 

Adobe Photoshop – bitmapový grafický editor 

Microsoft Office 2010 – balík kancelářských aplikací 

Winrar – kompresní program 


