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ABSTRAKT
Diplomová práca sa zaoberá problematikou spracovania obrazu a detekciou špecifických
objektov na mobilnej platforme Android. Hlavným cieľom práce bolo navrhnúť a následne
realizovať mobilnú aplikáciu pre operačný systém Android, ktorá umožňuje kontrolu pi-
petovacích procesov na základe snímkov z kamery mobilného zariadenia. Na spracovanie
obrazu je v aplikácii použitá knižnica OpenCV. Výsledná aplikácia by mala slúžiť predov-
šetkým v laboratóriách ako nástroj na kompletnú analýzu pipetovacieho procesu. Práca
je rozdelená do dvoch hlavných kapitol, ktoré ďalej pozostávajú zo sekcií a menších
podsekcií. Prvá kapitola je venovaná teoretickému rozboru problematiky tejto práce. Sú
tu popísané použité technológie, operačný systém Android, knižnica OpenCV a dôležité
časti spracovania obrazu. Druhá kapitola sa zaoberá návrhom a následným praktickým
riešením problematiky tejto práce. Je tu popísaný návrh a následný postup riešenia tejto
práce, dôležité techniky, metódy spracovania a analýzy snímaného obrazu. Záver práce
tvorí zhodnotenie dosiahnutých výsledkov riešenia problematiky tejto práce.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ
Android, platforma, aplikácia, OpenCV, knižnica, počítačové videnie, spracovanie ob-
razu, detekcia objektov, virtuálna realita, pipeta, mikrodoštička, laboratorný asistent,
laboratórne pomôcky, Android Studio, Visual Studio, odčítanie pozadia, java, c++

ABSTRACT
The thesis deals with the processing and detection of specific objects in the image on
the Android mobile platform. The main objective of this work was to design and then
implement a mobile application for Android operating system, which allows control of
pipetting processes based on images from a mobile device camera. The OpenCV library
is used in the application for image processing. The resulting application should serve
primarily in laboratories as a tool for complete analysis of the pipetting process. The
work is divided into two main chapters, which further consist of sections and smaller
subsections. The first chapter is devoted to the theoretical analysis of this work. Here is
also describes used technology, Android operating system, OpenCV library and important
parts of image processing. The second chapter deals with the proposal and subsequent
practical solution of this work. There is a proposal and the following procedure for solving
this work, important techniques, methods of processing and analysis of the camera image.
The conclusion of the thesis is an evaluation of the results of the solution of this work.

KEYWORDS
Android, platform, application, OpenCV, library, computer vision, image processing, ob-
ject detection, virtual reality, pipette, microplate, laboratory assistant, laboratory aids,
Android Studio, Visual Studio, background subtraction, java, c++
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ÚVOD
Ľudský zrakový systém patrí k najdôležitejším zmyslovým orgánom, pomocou kto-
rého dokáže človek vnímať, poznávať a reagovať na svoje okolie. V dnešnej dobe
je preto stále väčšia snaha implementovať a vyvíjať túto schopnosť aj v oblasti
počítačovej techniky. Možnosť vnímať a reagovať na okolie predstavuje v počíta-
čovej technike veľmi dôležitú úlohu. Počítačové videnie nachádza široké uplatnenie
v rôznych oblastiach ako je priemysel, robotika, bezpečnostné systémy, medicínska
technika, ale aj v ďalších iných oblastiach [29].

S príchodom nových moderných technológií sa počítačové videnie stáva stále do-
stupnejšie už aj v oblastiach bežného života (domácnosť, športové a voľnočasové
aktivity, zábava a podobne). Tu nachádza široké využitie v rôznych zariadeniach
ako sú telefóny, kamery, fotoaparáty, inteligentné domácnosti a rôzne ďalšie iné za-
riadenia. Využívať počítačové videnie je možné za predpokladu, že dané zariadenie
umožňuje snímať obraz a následne ho transformovať do digitálnej podoby. Počíta-
čové videnie vo všeobecnosti v sebe zahŕňa široké množstvo nástrojov, postupov
a metód ako je možné s obrazom pracovať prípadne ho ďalej analyzovať.

Diplomová práca sa zaoberá problematikou spracovania obrazu na mobilnej plat-
forme Android. Úlohou tejto práce bolo navrhnúť a následne realizovať mobilnú apli-
káciu pre operačný systém Android, ktorá umožňuje kontrolu pipetovacích procesov
na základe snímkov z kamery mobilného zariadenia. Na spracovanie obrazu je v ap-
likácii použitá knižnica OpenCV. Výsledná aplikácia by mala slúžiť predovšetkým
v laboratóriách ako nástroj na kompletnú analýzu pipetovacieho procesu.

Práca je rozdelená do dvoch hlavných kapitol, ktoré ďalej pozostávajú zo sekcií
a menších podsekcií. Prvá kapitola je venovaná teoretickému rozboru problematiky
tejto práce. V kapitole je popísaná samotná platforma Android, architektúra a zá-
kladná štruktúra tohoto systému. Následne kapitola popisuje problematiku labora-
tórnej techniky a pomôcok používaných v laboratóriách. Ďalej sa kapitola zaoberá
knižnicou OpenCV, ktorá je v práci použitá na spracovanie obrazu a analýzu. Záver
tejto kapitoly je venovaný teórii počítačové videnia, kde sú popísané jednotlivé tech-
niky a metódy spracovania a analýzy obrazu. Druhá kapitola sa zaoberá návrhom
a následným praktickým riešením problematiky tejto práce. Úvod tejto kapitoly je
venovaný návrhu a následnému postupu riešenia tejto práce. Ďalej sa kapitola za-
oberá predspracovaním obrazu a následnou analýzou snímaného obrazu. Sú tu po-
písané použité obrazové filtre, rôzne metódy na potlačenie obrazového šumu alebo
algoritmus na potlačenie šumu v obraze. Taktiež je v tejto časti popísaná technika
odčítania pozadia a metóda na vyhľadávanie kontúr v obraze. Dôležitú časť tejto ka-
pitoly tvorí popis jednotlivých algoritmov na detekciu mikrodoštičky, jamiek v tejto
mikrodoštičke a algoritmov na detekciu pohybujúcej sa pipety v obraze. Záverečná
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časť tejto kapitoly je venovaná realizácií navrhnutého riešenia na platforme An-
droid a následnému testovaniu a zhodnoteniu dosiahnutých výsledkov testovania
jednotlivých algoritmov využívaných v aplikácii na detekciu. Záver tejto práce tvorí
podrobné zhrnutie dosiahnutých výsledkov riešenia záverečnej práce. V tejto časti sú
taktiež popísané pripomienky ako by bolo možné túto prácu prípadne ďalej rozšíriť.
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Úvod tejto kapitoly je venovaný platforme Android, jeho vnútornej štruktúre a archi-
tektúre tohoto operačného systému. Kapitola taktiež popisuje jednotlivé vývojové
nástroje, ktoré je možné použiť pri vývoji aplikácií pre túto platformu. Ďalej sa
kapitola zaoberá problematikou laboratórnej techniky a pomôcok používaných v la-
boratóriách. Kapitola sa následne zaoberá knižnicou OpenCV, ktorá sa používa na
prácu s obrazom. Dôležitá časť tejto kapitoly je venovaná teórii spracovania obrazu,
kde sú vysvetlené jednotlivé techniky a metódy predspracovania obrazu. Záver kapi-
toly sa zaoberá metódami segmentácie obrazu a rozpoznávaním objektov v obraze.

1.1 O platforme Android
Operačný systém Android je rozsiahly systém založený na linuxovom jadre, ktorý je
vyvíjaný spoločnosťou Google. Android patrí medzi najmladšie operačné systémy,
napriek tomu patrí táto platforma medzi tie najpoužívanejšie operačné systéme na
najrôznejších typoch zariadení. V súčastnosti existuje mnoho verzií a distribúcií
tohto operačného systému. Android je používaný na rôznych zariadeniach ako sú
počítače, telefóny, tablety, televízne prijímače, ale aj v rôznych iných zariadeniach
ako sú inteligentné hodinky, automobily a podobné zariadenia kde je tento systém
ďalej rozširovaný. Systém sa stal populárnym aj vďaka svojmu intuitívnemu prostre-
diu, stabilite systému a výkonu, ktorý tento systém na zariadeniach ponúka.

Systém Android patrí pod organizáciu OHA (Open Handset Alliance), v ktorej
spolu tvoria spoločenstvo najznámejšie firmy ako je Google, Intel, Nvidia, Samsung,
a ďalšie iné. Android je otvorený operačný systém a ako jeden z mála systémov,
ktorý je podporovaný pre viacero rôznych platforiem. To môže prinášať aj isté nevý-
hody, ako je napríklad problém s optimalizáciou systému pre konkrétnu platformu
alebo zariadenie. Tento problém do určitej miery rieši konkurenčná spoločnosť Apple,
ktorá s príchodom nového zariadenia na trh vydáva aj najnovšiu verziu operačného
systému, ktorý je optimalizovaný pre dané zariadenia. Veľkou výhodou Androidu je
práve otvorenosť operačného systému, ktorý umožňuje výrobcov prípadne aj samot-
nému užívateľovi vykonávať rôzne úpravy, zmeny alebo vytvárať samostatné verzie
a distribúcie tohto systému [16].

1.1.1 Architektúra operačného systému

Aby operačný systém správne fungoval, bol stabilný a odolný voči prípadným chy-
bám je potrebné správne navrhnúť a realizovať jeho vnútornú architektúru. Ope-
račný systém Android pozostáva z niekoľkých vrstiev, ktoré sú samostatné postavené
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a každá z týchto vrstiev plní svoju úlohu. Jednotlivé vrstvy sú samostatné, neustále
medzi sebou komunikujú a spolu vytvárajú jeden celok. Je to základný predpoklad
pre spoľahlivú funkčnosť celého systému na danom zariadení [21].

Obr. 1.1: Architektúra operačného systému Android

Linuxové jadro

Základná časť architektúry celého systému pozostáva z linuxového jadra (Linux Ker-
nel). Jedná sa o špeciálne upravené jadro populárneho operačného systému Linux.
Jadro dokáže komunikovať priamo s hardvérom konkrétneho zariadenia a tým je
zabezpečená určitá úroveň abstrakcie pre vyššie softvérové vrstvy. Na úrovni tejto
vrstvy sa zabezpečuje správa pamäti, správa procesov a vlákien alebo ovládače da-
ného zariadenia (napríklad GPS, Bluetooth, Wi-Fi, fotoaparát a iné). Na úrovni
jadra systému je taktiež implementovaná dôležitá časť, ktorou je zabezpečenie sys-
tému, správa napájania alebo vstupno-výstupné operácie. Z dôvodu rôznej variabi-
lity hardvérových zariadení, na ktorých môže operačný systém Android pracovať,
vznikla nová vrstva hardvérová abstrakčná vrstva tzv. HAL (Hardware Abstraction
Layer).

Hardvérová abstrakčná vrstva

Dôležitou vrstvou architektúry systému je hardvérová abstrakčná vrstva, ktorá do-
káže komunikovať s rôznymi hardvérovými perifériami (fotoaparát, Bluetooth) na
najnižšej vrstve. Hlavnou úlohou tejto vrstvy je komunikovať s hardvérom daného
zariadenia a zabezpečiť tak aplikačné rozhranie tzv. API (Application Programming
Interface) pre vyššie vrstvy. Vrstva HAL pozostáva z viacero rôznych knižnicových
modulov, z ktorých každý implementuje vlastné rozhranie pre každý typ hardvéro-
vých komponentov.
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Knižnice

Nad vrstvami linuxového jadra a hardvérovou abstrakčnou vrstvou sa nachádza
vrstva knižnice (Native C/C++ Libraries). Ako z názvu vyplýva, táto vrstva je
tvorená rôznymi knižnicami, ktoré sú napísané v jazyku C/C++. Táto vrstva tvorí
akúsi medzi vrstvu medzi službami a komponentami vyšších vrstiev a najnižšou
vrstvou linuxové jadro. Nachádza sa tu napríklad modul knižnice Webkit, ktorý
slúži k renderovaniu a zobrazeniu webových stránok. Taktiež sa tu nachádzajú aj
rôzne grafické knižnice pre 2D a 3D grafiku (knižnica OpenGL ES) alebo knižnice
pre multimediálne služby (knižnica Media Framework).

Behové prostredie Android

Každá spustená aplikácia na operačnom systéme Android tvorí samostatný proces,
ktorý využíva pre svoj beh virtuálny stroj DVM (Dalvik Virtual Machine). Virtuálny
stroj Dalvik je optimálne navrhnutý pre zariadenia ako sú telefóny, tablety a všetky
podobné zariadenia na ktorých môže bežať systém Android. Pri vykonávaní svojej
práce berie DVM do úvahy pamäťové a výkonové nároky daného zariadenia. Vrstva
behové prostredie Android (Android Runtime) je navrhnutá tak aby dokázala spustiť
a používať viacero virtuálnych strojov aj na zariadeniach s nízkou pamäťou. To
je možné vďaka súborom DEX, ktoré dokážu bežať na virtuálnom stroji Dalvik.
Spustiteľné súbory DEX sú tvorené bytovým kódom, ktorý je špeciálne navrhnutý
a optimalizovaný pre Android tak, aby boli súbory počas svojho behu minimálne
pamäťovo náročné. Súbory typu DEX vzniknú kompilovaním štandardných súborov
Class a Jar, ktoré je možné nájsť v zdrojových súboroch. Virtuálny stroj Dalvik je
analógiou k virtuálnemu stroju na ktorom bežia Java desktopové aplikácie (Java
Virtual Machine).

Aplikačný rámec

Táto vrstva je najdôležitejšia hlavne pre vývojárov aplikácií pre tento operačný sys-
tém. Aplikačný rámec (Application Framework) ponúka vývojárom širokú paletu
rôznych rozhraní a služieb systému, pomocou ktorých je možné jednoducho pou-
žívať napríklad fotoaparát, GPS alebo rôzne prvky grafického rozhrania systému.
Aplikačný rámec z pohľadu architektúry systému obsahuje rôzne moduly ako sú
Content Providers, View System, Activity Managers, Location managers, Package
Managers, Window Managers a ďalšie iné.
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Systémové aplikácie

Vrstva systémové aplikácie (System Applications) je vrstva najvyššia z pohľadu ar-
chitektúry operačného systému. Vrstva je tvorená aplikáciami, ktoré sú v systéme
nainštalované. Aplikácie je možné rozdeliť na systémové (sú súčasťou systému) a ap-
likácie inštalované užívateľom. Medzi systémové aplikácie patria napríklad aplikácie
ako Dialer (voľba volajúceho), Kontakty, Kalendár alebo Fotoaparát [16].

1.1.2 Štruktúra a súčasti operačného systému

Operačný systém Android pozostáva z niekoľkých základných komponentov, ktoré
spolu tvoria základne piliere každej aplikácie. Každý komponent je definovaný ur-
čitými vlastnosťami. Výhodou takejto štruktúry operačného systému je stabilnejší
systém a väčšia odolnosť aplikácie voči prípadným chybám [3]. Android aplikácia je
tvorená nasledujúcimi základnými komponentami:

• Aktivity (Activities)
• Služby (Services)
• Prijímače vysielania (Broadcast recievers)
• Poskytovatelia obsahu (Content providers)

Aktivity

Tento komponent predstavuje vstupný bod pri interakcii užívateľa s aplikáciou. Vy-
užitím aktivity je možné aplikáciu ovládať, prijímať alebo odosielať informácie. Ak-
tivitu je teda možné jednoducho definovať ako obrazovku aplikácie s užívateľským
rozhraním. Samotná aplikácia môže pozostávať z viacero aktivít, medzi ktorými
je možné prechádzať. Každú aktivitu aplikácie je možné spustiť, nechať bežať na
pozadí, pozastaviť alebo úplne ukončiť. Aktivita je teda definovaná určitým mo-
mentálnym stavom, v ktorom sa nachádzam tzv. životným cyklom viď obrázok 1.2.

Obr. 1.2: Životný cyklus aktivity
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Všetko ohľadom aktivity aplikácie je zakomponované v triede Activity.java, ktorú
je možné kedykoľvek používať. Táto trieda využíva dôležité metódy, ktoré môžu byť
implicitne alebo explicitne zavolané pri každej zmene stavu danej aktivity. Medzi
tieto metódy patrí napríklad metóda onCreate(), onPause() alebo onDestroy().

• Metóda onCreate() sa volá hneď po spustený danej aktivity. V tejto metóde
je definované všetko potrebné, pre správne fungovanie aplikácie. V metóde je
možné definovať napríklad užívateľské rozhranie danej aktivity.

• Metóda onStart() je volaná vždy pri prvom spustení aktivity, prípadne ak
bola aktivita obnovená z pozadia po svojom skrytí (napr. systémové dialógy).
Následne po vykonaní tejto metódy je obvykle volaná metóda onResume().

• Metóda onResume() je volaná vždy pred tým, ako je aktivita posunutá do
popredia.

• Metóda onPause() sa volá pred odchodom aktivity z popredia do pozadia
(napr. prechod na inú aktivitu alebo návrat na pracovnú plochu zariadenia).
Metóda môže slúžiť na uloženie aktuálnych dát aktivity, pred prechodom ak-
tivity do pozadia.

• Metóda OnStop() je volaná vždy pred zastavením aktivity okrem prípadu,
kedy je aktivita sama zastavená napríklad z dôvodu nedostatku pamäti.

• Metóda OnDestroy() sa volá pri ukončení životnosti aktivity.
• Metóda onRestart() sa volá v prípade, ak bola aktivita zastavená metódou

onStop(). Následne po vykonaní tejto metódy sa automaticky zavolá metóda
onStart() a aktivita sa tak reštartuje [3].

Služby

Komponent je navrhnutý tak, aby dokázal realizovať dlhšie trvajúce operácie, operá-
cie pracujúce na pozadí alebo spolupracovať so vzdialenými procesmi. Služby pracujú
na pozadí aplikácie a tak nemá zmysel, aby využívali užívateľské rozhranie na rozdiel
od aktivít. Typickým príkladom ako pracujú služby môže byť prípad, kedy užívateľ
spustí prehrávač hudby. Počas prehrávania hudby môže užívateľ kedykoľvek otvoriť
inú aplikáciu bez toho, aby sa prehrávanie hudby prerušilo. Prehrávanie hudby stále
pokračuje vďaka konkrétnej službe, ktorá tento proces na pozadí zabezpečí.

Prijímače vysielania

Komponent prijímače vysielania pracujú na pozadí, kde dokážu odosielať, prijímať
alebo inak reagovať na prípadnú udalosť, ktorá sa odohráva na danom zariadení.
Prijímače vysielania dokážu reagovať na prichádzajúcu udalosť a to aj bez zásahu
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užívateľa a sú schopné komunikovať s inými aplikáciami v systéme. Jednotlivé uda-
losti sú reprezentované ako objekt Intent. Typickým príkladom ako prijímače vysie-
lania pracujú je prípad, kedy je vložená SIM karta do mobilného zariadenia. Systém
spozoruje zmenu a pomocou prijímača vysielania informuje užívateľa, že bola vlo-
žená SIM karta s výzvou na zadanie PIN kódu. Komponent prijímače vysielania je
implementovaná v triede BroadcastReceiver.java.

Poskytovatelia obsahu

Tento komponent umožňuje operačnému systému odosielať a prijímať informácie
medzi ostatnými aplikáciami alebo bežiacimi procesmi. Aplikácie tak majú mož-
nosť pristupovať k údajom ostatných aplikácií na základe povolenia od užívateľa
daného zariadenia. Poskytovateľ obsahu pracuje v princípe jednoducho. Užívateľ
daného zariadenia definuje správanie poskytovateľa obsahu, ktorý napríklad spra-
vuje kontaktné informácie užívateľa. Užívateľ povolí poskytovať informácie danej
aplikácie a následne sa môže aplikácia dotazovať na kontaktné informácie od po-
skytovateľa obsahu. Komponent poskytovatelia obsahu je implementovaný v triede
ContentProvider.java [2].

1.1.3 Verzie operačného systému

Pôvodnú spoločnosť Android nezaložil samotný Google, ale spoločnosť Andorid Inc,
od ktorej ho spoločnosť Google v roku 2005 odkúpila. O pár rokov neskôr spoločnosť
Google zverejnila prvý vývojový nástroj (SDK). Následne v roku 2008 prichádza na
trh v USA prvý inteligentný telefón HTC Dream (G1) s Android 1.0. V roku 2009
predstavila spoločnosť prelomovú verziu operačného systému Android 1.5 (Cup-
cake). Jednotlivé verzie operačného systému majú už od svojej prvej verzie nielen
číselné označenie, ale aj svoj charakteristický názov podľa sladkosti. Zaujímavosťou
operačného systému je, že jednotlivé verzie systému sú za sebou abecedne radené
podľa charakteristického názvu danej verzie (Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gin-
gerbread, atď.) [16].

Príchodom nových technológií a vývojom jednotlivých verzií operačného systému
Android vznikali nové možnosti, funkcionality a rôzne prelomové riešenia tohto sys-
tému. Prvé verzie prinášali možnosti, ako sú animácie prechodov medzi obrazovkami,
podpora kodekov MPEG-4 a 3GP, funkciu multitasking aplikácií, podpora videa
Youtube, príchod aplikácie Android Market (dnes už Google Play), Google Maps,
Google Now, podpora štandartov Bluetooth, HTML5, NFC alebo podpora perife-
rií a senzorov ako sú gyroskop a GPS. Následne novšie verzie operačného systému
prichádzali s výkonnejším a optimalizovaným systémom, podpora Okay Google, in-
teligentné notifikácie, bezpečnejší systém (Android Permissions) a ďalšie iné [10, 8].
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1.2 Laboratórna technika a pomôcky
Pipety patria medzi základné pomôcky používané v laboratóriách. Sú to odmerné ná-
doby kalibrované na manipuláciu s kvapalinou. Najčastejšie majú pipety tvar trubíc,
na konci sú postupne zúžené. Pipety je možné vo všeobecnosti rozdeliť na manuálne
a automatické. Manuálne sa ďalej rozdeľujú na pipety s jedným vyznačeným obje-
mom, na tzv. nedelené a na tzv. delené pipety, ktoré sú označené stupnicou. Každá
pipeta je kalibrovaná na určitý objem, ktorý by mal byť na tejto pipete vyznačený
ryskou, štandardne v mililitroch.

Nedelené (prietokové) pipety sú obvykle sklenené trubice v strednej časti roz-
šírené do tvaru valca. Ryska v hornej časti trubice vyznačuje daný objem pipety.
Spodná časť pipety je postupne zúžená do špičky. Obyčajne sa nedelené pipety po-
užívajú k odmeriavaniu určitého objemu danej kvapaliny.

Delené pipety sú trubice zo skleneného alebo plastového materiálu, ktoré sú
vyznačené stupnicou s nulou v hornej časti pipety [20].

Automatická pipeta plní rovnakú funkciu ako pipeta manuálna. Rozdiel je však
v manipulácii. Automatická pipeta obsahuje naviac špeciálne ovládacie prvky, po-
mocou ktorých je samotný proces pipetovania jednoduchší a pohodlnejší. Medzi zá-
kladné ovládacie prvky automatickej pipety patrí piest, tlačidlo k odhodeniu špičky,
prvok na nastavenie objemu pipety, zobrazovací prvok objemu pipety a hrot pipety
určený na upevnenie jednorázovej špičky [23].

Obr. 1.3: Názorná ukážka laboratórnych pomôcok
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1.3 Nástroje na prácu s obrazom
Kapitola je venovaná knižnici OpenCV, ktorá je v tejto práci použitá na spracovanie
a následnú analýzu obrazu.

1.3.1 Knižnica OpenCV

V súčasnej dobe existuje už pomerne veľa kvalitných nástrojov určených na prácu
s obrazom. S vývojom nových technológií je k dispozícii stále výkonnejší hardvér,
ktorý je dostupný už aj na menších zariadeniach ako sú notebooky, mobilné za-
riadenia, tablety a podobne. To prináša možnosť využívať výpočtovo náročnejšie
nástroje určené na spracovanie obrazu na najrôznejších typoch zariadení. Takéto
knižnice ponúkajú rôzne nástroje, postupy a metódy na efektívne spracovanie a ná-
slednú analýzu obrazu.

Medzi najpoužívanejšie knižnice v počítačovom videní patria knižnice OpenCV,
Halcon, TensorFlow, AForge a mnohé ďalšie. Jednotlivé knižnice sa môžu líšiť naprí-
klad vo výpočtovej náročnosti, dostupnými nástrojmi a metódami na prácu s obra-
zom, prípadne či je knižnica voľne dostupná. V tejto práci je na spracovanie obrazu
použitá spomínaná knižnica OpenCV.

Knižnica OpenCV (Open Source Computer Vision Library) je voľne dostupná
knižnica, ktorá je primárne určená na pokročilé spracovanie a analýzu obrazu. Kniž-
nica OpenCV je voľne dostupná pre akademické, ale aj pre komerčné účely (pod
licenciou BSD). Celý koncept knižnice bol vytvorený spoločnosťou Intel a ich prvá
verzia knižnice bola vydaná už v roku 1999. Pôvodne bola knižnica implementovaná
v programovacom jazyku C, ale neskôr bola knižnica rozšírená o objektovo oriento-
vaný prístup využitím programovacieho jazyka C++. Veľkou výhodou knižnice je
práve jej robustnosť a podpora rôznych technológií. Knižnica OpenCV je dostupná
pre rôzne platformy a operačné systémy ako je Linux, Windows, MacOS a v roku
2012 rozšírila svoju podporu o operačný systém Android. Knižnicu je možné im-
plementovať a používať v rôznych programovacích jazykoch ako je C/C++, C#,
Python, Java a obsahuje aj rozhranie pre prácu s MATLAB. Samotná knižnica je
veľmi rozsiahla a robustná, obsahuje viac ako 2500 optimalizovaných algoritmov,
ktoré je možné použiť na kompletnú analýzu a prácu s obrazom. Pomocou knižnice
je napríklad možné sledovať alebo detektovať objekty, rozoznávať osoby v obraze,
aplikovať na obraz rôzne filtre, transformácie a podobne. Na dosiahnutie lepších vý-
sledkov využíva knižnica technológiu Intel IPP (Integrated Performance Primitives)
od spoločnosti Intel, ktorá zabezpečuje lepšiu optimalizáciu a výpočtový výkon [1].

Knižnica OpenCV bola už od svojho počiatku navrhnutá pre efektívne využitie
výpočtového výkonu daného zariadenia so silným zameraním na aplikácie pracujúce
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v reálnom čase. Knižnica dokáže na jednotlivé výpočty efektívne využívať viac-
jadrové procesory. Je schopná optimalizovať jednotlivé operácie na najnižšej úrovni
v mnohých algoritmických oblastiach využitím spomínanej technológie Intel IPP.
Hlavným cieľom knižnice je poskytnúť jednoduchú infraštruktúru, pomocou ktorej
je možné vytvárať sofistikované aplikácie v oblasti počítačového videnia a umelej in-
teligencie. Knižnica preto nachádza široké využitie v mnohých oblastiach priemyslu
a automatizácie, v zdravotníctve, v robotike alebo v oblastiach bezpečnostných sys-
témov a techniky [5].

1.4 Teória počítačového videnia
Človek má niekoľko zmyslových orgánov, pomocou ktorých je schopný svoje oko-
lie vnímať, poznávať a následne tak na toto okolie reagovať. Medzi najdôležitejšie
zmyslové orgány patrí určite práve ľudský zrak. Pomocou zrakového systému dokáže
človek získať až 80% všetkých informácií zo svojho okolia [30]. V dnešnej dobe je
preto stále väčšia snaha implementovať a vyvíjať túto vlastnosť aj v oblasti počí-
tačovej techniky. Schopnosť vnímať a následne reagovať na svoje okolie predstavuje
v počítačovej technike veľmi dôležitú úlohu. Počítačové videnie preto nachádza široké
uplatnenie v rôznych oblastiach ako je priemysel, robotika, zdravotníctvo, bezpeč-
nostné systémy a v ďalších iných podobných oblastiach [29].

Obr. 1.4: Názorná ukážka použitia počítačového videnia v praxi
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1.4.1 Snímanie a spracovanie obrazu

Oblasť číslicového spracovania signálu tvorí v súčasnej dobe vo vede a technike
jeden z najdôležitejších oborov, ktorý sa neustále vyvíja. Obrazová informácia pred-
stavuje jeden zo základných komunikačných a informačných kanálov. Je to číslicová
postupnosť, ktorá je vytvorená počítačom alebo je vo väčšine prípadov získaná digi-
talizáciou analógového signálu. Preto je možné vo všeobecnosti chápať spracovanie
číslicového signálu ako prevod nasnímaného obrazu do digitálnej podoby, ktorý je
následne spracovaný. Celý tento proces od nasnímania obrazu až po následné vý-
hodnotenie výsledkov je možné rozdeliť do nasledujúcich základných častí:

• snímanie a digitalizácia obrazu,
• predspracovanie obrazu,
• segmentácia obrazu,
• popis objektov,
• klasifikácia [11].

Snímanie a digitalizácia obrazu

Pod pojmom digitalizácia sa v obrazovej technike rozumie prevod spojitej dvojroz-
mernej obrazovej informácie do dvojrozmernej obrazovej matice. Digitalizácia obrazu
je nutným predpokladom pre jeho následné spracovanie.

Medzi hlavné postupy digitalizácie patrí vzorkovanie a kvantovanie. Výsledkom
snímania obrazu a následnej digitalizácie je obraz, ktorý sa ukladá v číselnej podobe
ako obrazová matica, ktorá môže nadobúdať ľubovolný geometrický tvar viď obrázok
1.5. V praxi je štandardne používaná matica pravouhlého typu. Základný prvok
obrazovej matice je obrazový bod alebo taktiež nazývaný ako pixel. Každý pixel
v matici je definovaný svojou polohou, a to riadkovým a stĺpcovým indexom [15].

(a) Pravouhlá (b) Hexagonálna

Obr. 1.5: Ukážka možnej reprezentácie obrazovej matice
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Farebné modely

Svetlo tvorí viditeľnú časť elektromagnetického spektra. Človek dokáže zrakom vní-
mať viditeľné spektrum v rozsahu približne 390–720 nm. Ostatné kmitočty človek
dokáže vnímať, ale už nie zrakom. Ľudské oko je nerovnomerné citlivé na určitú
oblasť vlnových dĺžok. To znamená, že oko môže byť citlivejšie viac na jeden otieň
farby ako na druhý. Je to z dôvodu, že farebné receptory v ľudskom oku, niesú za-
stúpené v rovnakom pomere. Zo všetkých receptorov je približne 64 % citlivých na
zelenú farbu, 32 % je citlivých na červenú farbu a len 2 % zo všetkých receptorov
dokáže reagovať na modrú farbu. Ľudského oko má veľký dynamický rozsah vníma-

Obr. 1.6: Ukážka viditeľného spektra farieb

nia intenzity svetla, preto je oko schopné reagovať a adaptovať sa na rôzne svetelné
podmienky [25]. Ľudský zrakový systém HSV (Human Visual System) je menej cit-
livý na farebné zložky ako na zložky jasové. Práve táto vlastnosť ľudského oka je
využívaná hlavne v multimediálnej technike, napríklad pri kompresii obrazu [7].

Jednotlivé farby, ktoré sa v počítačovej grafike používajú, sú vytvorené kombi-
náciou niekoľkých základných farieb. Výsledná farba teda môže vzniknúť zložením
troch farebných zložiek červenej R (Red), zelenej G (Green) a modrej B (Blue).
Tieto zložky môžu nadobúdať hodnotu 0 alebo 1, podľa toho či je daná farebná
zložka vo výslednej farbe zastúpená. Ak výsledná farba danú farebnú zložku obsa-
huje, tak zastúpená farebná zložka nadobúda hodnotu 1. Ak vo výslednej farbe daná
farebná zložka nie je obsiahnutá, nadobúda hodnotu 0. Jednotlivé farebné zložky
môžu byť reprezentované rôznym počtom bitov. Štandardne sa používa 8 alebo 16-
bitová reprezentácia, ale existujú aj iné možnosti vyjadrenia jednotlivých zložiek.
Táto hodnota definuje veľkosť intenzity farebnej zložky vo výslednej farbe. Ak jed-
notlivé farebné zložky nadobúdajú rovnakú hodnotu (napríklad stav kedy 𝑅 = 125,
𝐺 = 125, 𝐵 = 125), tak výsledná farba bude odpovedať konkrétnemu otieňu šedej
farby. Ak je potrebné previesť farebný obraz na šedotónový, je možné jeho farebné
zložky nahradiť otienmi šedej, ktoré sú získané priemerom jednotlivých farebných
zložiek. Kedže ľudské oko vníma intenzitu jednotlivých farieb nerovnomerne, celkový
jas 𝐼 je možné vyjadriť nasledujúcim vzťahom 1.1

𝐼 = 0.299 𝑅 + 0.587 𝐺 + 0.114 𝐵. (1.1)
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Výsledkom je intenzita jasu v danom obrazovom bode. Zo vzťahu teda vyplýva, že
zelená farebná zložka má väčší podiel na výslednej intenzite jasu v obraze ako zložka
červená [31]. Nasledujúcej časti 1.4.1 bude daná problematike bližšie vysvetlená.

Farebný model RGB Model RGB je vyjadrený trojicou primárnych farieb čer-
venej, zelenej a modrej (RGB). Daná postupnosť nie je náhodná, jednotlivé farebné
zložky sú zoradené podľa vlnovej dĺžky. Jedná sa o tzv. aditívny model, čo predsta-
vuje prípad, kedy sú jednotlivé farebné zložky vyžarované v tmavom (bezfarebnom)
prostredí. V prípade modelu RGB bude teda platiť, čím viac farieb zložíme, tým
bude svetlejšia výsledná farba. Jedná sa teda o model, ktorý je založený na prin-
cípu vyžarovania svetla. Farebný model RGB je využívaný hlavne v osvetľovacej
a zobrazovacej technike [25]. V počítačovej grafike je často používaná jeho rozšírená
varianta model RGBA, ktorý je naviac doplnený o štvrtý kanál tzv. 𝛼-kanál, ktorý
definuje mieru priehľadnosti. Hodnota štvrtého kanálu je reprezentovaná v rozmedzí
0 až 1, ktorá vyjadruje informáciu v akom pomere je zmiešaná hodnota RGB s prí-
padnou farbou na pozadí obrazu. Hodnota 1 znamená, že daný farebný bod je úplne
priehľadný a naopak hodnota 0 znamená, že daný bod bude nepriehľadný [31].

Obr. 1.7: Farebný model RGB

Farebné modely CMY a CMYK Modely CMY a CMYK sú tzv. subtraktívne.
To znamená, že jednotlivé farebné zložky sú nanášané v úplne svetlom (bezfareb-
nom) prostredí. V prípade modelov CMY a CMYK platí, že miešaním farieb vznikne
nová výsledná farba, ale čím viac farieb sa zmieša, tým je tmavšia výsledná farba.
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Model CMY obsahuje tri primárne farby azurovú C (Cyan), purpurovú M (Ma-
genta), žlutú Y (Yellow) a model CMYK je naviac rozšírený o štvrtú čiernu farbu
K (Key). Farebný model CMYK je štandardne používaný v tlačiarenskej technike.
Nasledujúca ukážka 1.8 znázorňuje rozdiel miešania farieb v modeloch RGB a CMY.

(a) Miešanie farieb v modely RGB (b) Miešanie farieb v modely CMY

Obr. 1.8: Ukážka miešania farieb v modeloch RGB a CMY

Prevod medzi jednotlivými farebnými modelmi RGB a CMY je jednoduchý. Ak
je potrebné dostať jednotlivé farebné zložky vyjadrené vo farebnom modely CMY,
platí nasledujúci vzťah 1.2 ⎡⎢⎢⎣

𝑐

𝑚

𝑦

⎤⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎣
1
1
1

⎤⎥⎥⎦ −

⎡⎢⎢⎣
𝑟

𝑔

𝑏

⎤⎥⎥⎦ [31]. (1.2)

Farebné modely YCbCr a YUV Tento model využíva skutočnosť, že ľudský
zrakový systém je menej citlivý na farebné zložky, ako na zložky jasové. Vo farebnom
modely RGB sú rovnako dôležité všetky farebné zložky. Naopak v prípade farebného
modela YCbCr sa zaobchádza s jednotlivými farbami rozdielne. Model je vzhľadom
na vlastnosti ľudského oka efektívnejší, a tak reprezentuje jednotlivé farebné zložky
a zložku jasovú samostatne. Transformáciou RGB modelu na farebný model YCbCr
vzniknú farebné zložky (chrominančné) Cb, Cr a jasová zložka Y. Jasovú zložku Y
je možné vyjadriť pomocou jednotlivých farebných zložiek R, G a B vzťahom

𝑌 = 𝑘r𝑅 + 𝑘g𝐺 + 𝑘b𝐵, (1.3)

kde 𝑘 je váhovací faktor. Jednotlivé farebné zložky v tomto modely je možné repre-
zentovať nasledujúcim vzťahom

𝐶r = 𝑅 − 𝑌

𝐶b = 𝐵 − 𝑌

𝐶g = 𝐺 − 𝑌.

(1.4)
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Štandardne farebný model YCbCr obsahuje iba dve chrominančné zložky, pretože
tretiu zložku je možné vypočítať z predchádzajúcich dvoch. Podľa štandardu ITU-
R BT.601 je možné definovať jednotlivé váhovacie faktory ako 𝑘r = 0,299 a 𝑘b =
0, 114. Následne dosadením týchto hodnôt do predchádzajúcich vzťahov je možné
získať nasledujúce závislosti

𝑌 = 0, 299 𝑅 + 0, 589 𝐺 + 0, 114 𝐵,

𝐶b = 0, 5643(𝐵 − 𝑌 ),
𝐶r = 0, 7133(𝑅 − 𝑌 )[7].

(1.5)

Farebný model YUV je používaný hlavne v televíznej technike na prenos tele-
vízneho signálu v norme PAL. Tento model podobne ako farebný model YCbCr
oddeľuje jasovú zložku od zložiek farebných. Farebný model je možné využiť v čier-
nobielych, ale aj vo farebných televízoroch. Zložka Y nesie informáciu o celkovom
jase danej farby a zložky U a V sú zložky chrominančné. Výsledný farebný model
YUV získame z modelu RGB jednoduchím násobením matíc viď. nasledujúci vzťah⎡⎢⎢⎣

𝑌

𝑈

𝑉

⎤⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎣
0, 299 0, 587 0, 114

−0, 141 −0, 289 0, 437
0, 615 −0, 515 −0, 100

⎤⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎣

𝑅

𝐺

𝐵.

⎤⎥⎥⎦ . (1.6)

Farebné modely HSB, HSV a HLS Farebné modely ako RGB alebo CMYK
sú prehľadné, jednoducho reprezentovateľné, ale pre človeka nie sú intuitívne z hľa-
diska predstavivosti o farbách. Z tohto dôvodu existujú rôzne iné modely, ktoré
sú pre človeka farebne ľahšie predstaviteľné a svojím zápisom sú stále jednoducho
vyjadriteľné. Medzi takéto farebné modely patria HSB, HSV a HLS. Modely sú de-
finované trojicou zložiek, ale v prípade týchto modelov už nevyjadrujú jednotlivé
základné farebné zložky.

Farebný model HSB sa skladá z trojice zložiek H (Hue), S (Saturation) a B
(Brightness), ktoré vyjadrujú otieň, sýtosť a svetlosť. Otieň určuje vo farebnom
modely HSB hlavnú spektrálnu zložku výslednej farby, sýtosť označuje prímes iných
farieb (čistotu) výslednej farby a svetlosť (jas) vyjadruje množstvo bieleho (bezfareb-
ného) svetla. Ďalší rozdiel oproti RGB modelu je v priestorovom zobrazení modelov.
Farebný model HSB je vyjadrený v priestorovom zobrazení ako kužel (šesťboký ih-
lan). Vrchol tohto ihlanu predstavuje čiernu farbu, stred podstavy predstavuje farbu
bielu, takže jas výslednej farby rastie smerom k podstave. Sýtosť výslednej farby zá-
visí od relatívnej vzdialenosti od osi ihlanu. Pri pohybe po obvode ihlanu v rovnakej
výške od základne sa mení farebný tón výslednej farby, sýtosť a svetlosť ostávajú ne-
zmenené. Prednosťou tohto modelu je práve jeho intuitívnosť pri skladaní výslednej
farby. Na začiatku sa zvolí príslušný farebný otieň H, následne sýtosť S a svetlosť
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B výslednej farby. Ďalším rozdielom oproti farebným modelom RGB alebo CMYK
je, že pri zmene sýtosti alebo svetlosti sa nemení farebný otieň výslednej farby, to je
možné v prípade modelov RGB alebo CMYK len ťažko možné dosiahnuť. Modely
HSB alebo HSV majú taktiež svoje nedostatky, ktoré môžu komplikovať prácu pri
presnom určení farby. Jeden z nedostatkov vyplýva z tvaru šesťbokého ihlanu. Pri
vodorovnom reze sa musí bod o konštantnej hodnote 𝑠 pohybovať pri zmene ℎ po
dráhe v tvare šesťuholníka, a nie prirodzene po kružnici. Ďalším nedostatkom je ne-
symetria týchto modelov z hľadiska svetlosti. Tieto nedostatky odstraňuje farebný
model HSL, čo vyplýva zo zobrazenia tohto modelu viď 1.16.

(a) Model HSV (b) Model HLS

Obr. 1.9: Geometrická reprezentácia modelu HSV a HLS

Farebný model HSL vychádza z modelu HSB. Model je podobné ako HSB zlo-
žený z trojice zložiek H (Hue), S (Saturation) ale posledná zložka B je nahradená
zložkou L (Lightness). Jednotlivé zložky vyjadrujú otieň, sýtosť a svetlosť výslednej
farby. Otieň určuje vo farebnom modely HSL hlavnú spektrálnu zložku výslednej
farby. Sýtosť označuje prímes iných farieb (čistotu) výslednej farby a svetlosť (jas)
zase vyjadruje polohu medzi bielou a čiernou farbou. Farebný model HSL je vy-
jadrený v priestorovom zobrazení ako dvojitý kužeľ so spoločnou základňou. Tvar
farebného modelu HLS odpovedá skutočnosti. Človek najlepšie vníma jednotlivé
farby pri priemernej svetlosti, tomu odpovedá oblasť podstavy kužeľov. Schopnosť
rozlíšiť farbu klesá pri veľkom stmavení alebo naopak pri veľkom zosvetlení. Tomuto
prípadu odpovedajú oblasti vrcholov daných kužeľov.
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Modely HSB, HSV alebo HLS umožňujú prirodzene meniť farebné charakteris-
tiky pri zachovaní typických vlastností farby. Tieto možnosti a vlastnosti sú užíva-
teľsky prívetivé, pretože pre človeka je možné definovať farby prirodzene pomocou
dominantnej farby, sýtosti a svetlosti [31].

Čiernobiely obraz a stupne šedej Dané pojmy sú často chybne označované za
pojmy rovnakého charakteru, ale existuje medzi nimi značný rozdiel. Čiernobiely
obrázok obsahuje iba dve farebné zložky čiernu a bielu. V prípade čiernobieleho
obrázku je teda možné reprezentovať jednotlivé farby dvoma hodnotami. Napríklad
čiernu farbu je možné reprezentovať ako 0 a bielu farbu je možné reprezentovať
ako 1. Vo výslednom čiernobielom obrázku je možné vnímať farby len veľmi ťažko.
Nasledujúca ukážka 1.10 demonštruje čiernobiely obrázok.

(a) Farebný obraz (b) Čiernobiely obraz (c) Číselná reprezentácia čier-
nobieleho obrazu

Obr. 1.10: Ukážka prevodu farebného obrazu na obraz čiernobiely

Obraz stupňov šedej môže obsahovať zložky výhradne otieňov šedej. To znamená
že jednotlivé zložky môžu obsahovať všetky farby v rozsahu od čiernej farby po bielu.
Obraz stupňov šedej je tvorený iba desaturovanými farbami, každý obrazový bod

(a) Farebný obraz (b) Šedotónov obraz (c) Číselná reprezentácia šedo-
tónového obrazu

Obr. 1.11: Ukážka prevodu farebného obrazu na obraz stupňov šedej
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tak obsahuje menej informácií ako obraz farebný. V skutočnosti takýto obraz tvoria
farebné zložky červená, zelená a modrá. Tieto zložky ale majú rovnakú hodnotu
intenzity. Preto je možné určiť intenzitu obrazového bodu iba jednou hodnotou.
Človek je schopný v prípade šedotónového obrazu do určitej miery vnímať aj jeho
farebnosť [25]. Ukážka 1.11 demonštruje prevod farebného obrázku na šedotónový.

Prevod farebného modelu RGB do stupňov šedej nie je jednoduchá a jednoznačná
záležitosť. V princípe ide o transformáciu kedy je potrebné získať jednu hodnotu (in-
tenzitu jasu) z viacrozmerných informácií. Pri tejto transformácii je potrebné taktiež
brať do úvahy skutočnosť, že na jednotlivé farby reaguje ľudské oko s rôznou citli-
vosťou. Pojem desaturace vyjadruje proces určenia intenzity jasu farby ako priemer
farebných zložiek R, G, a B v modely RGB. V prípade modelu HSL tomuto odpo-
vedá zníženie sýtosti S na minimum. Pri prevode na obraz stupňov šedej je preto
potrebné, aby sa pri určení výslednej hodnoty intenzity jasu zohľadnila skutočnosť,
že ľudské oko je citlivé na jednotlivé farby rozdielne. Preto je pri prevode z RGB do
stupňov šedej jednotlivým farebným kanálom priradená rôzna váha a tak výsledný
vzťah môže vyzerať nasledovne

𝑌 (𝑅, 𝐺, 𝐵) = 0, 299 𝑅 + 0, 587 𝐺 + 0, 114 𝐵 (JPEG) alebo
𝑌 (𝑅, 𝐺, 𝐵) = 0, 2126 𝑅 + 0, 7152 𝐺 + 0, 0722 𝐵 (HDTV)[9].

(1.7)

1.4.2 Predspracovanie obrazu

Predspracovanie obrazu tvorí veľmi dôležitú časť počítačového videnia. Snímaný ob-
raz je potrebné vhodným spôsobom spracovať a tak pripraviť na jeho ďalšiu analýzu.
Na spracovanie obrazu existujú určité postupy a metódy, ktoré je možné vhodným
spôsobom aplikovať na snímaný obraz. Medzi najpoužívanejšie metódy na predspra-
covanie obrazu patrí:

• farebná transformácia,
• transformácia jasu,
• geometrická transformácia,
• filtrovanie šumu a chýb v obraze.

Obr. 1.12: Ukážka postupu spracovania obrazu pred jeho analýzou
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Geometrická transformácia

V počítačovej grafike patria geometrické transformácie medzi najpoužívanejšie ope-
rácie. Obecne je možné transformácie klasifikovať ako lineárne a nelineárne, ktoré
je možné ďalej rozdeliť na dvojrozmerné a trojrozmerné. Medzi lineárne geometrické
transformácie patrí napríklad rotácia, posunutie, zmena merítka, skosenie a ďalšie
iné operácie, ktoré vzniknú kombinovaním týchto transformácií. Nelineárne geomet-
rické transformácie sa obecne používajú pri zložitejších zmenách tvaru. Často sú
geometrické transformácie používané pri prevode trojrozmernej scény do roviny ob-
razu. Transformácie je možné aplikovať na celý súradnicový systém alebo na jed-
notlivé súradnice objektu v obraze a tak zmeniť jeho polohu v obraze. Typickým
príkladom môže byť prípad, kedy je potrebné umiestniť objekt do scény s viacero
objektami. Pri porovnávaní polohy rôznych objektov je potrebné prepočítať (trans-
formovať) ich geometrické údaje. Geometrická transformácia môže nastať prepočíta-
ním ich geometrických údajov medzi jednotlivými súradnicovými systémami alebo
transformáciou z lokálnych súradnicových systémov do globálneho (svetového) sú-
radnicového systému spoločného pre všetky objekty. Pre zjednodušenie jednotlivých
výpočtov transformácií je používaná reprezentácia bodov v obraze pomocou homo-
génnych súradníc.

Obr. 1.13: Príklad nelineárnej transformácie

Homogénne súradnice Reprezentácia pomocou homogénnych súradníc je pou-
žívaná najmä kvôli svojej jednoduchosti reprezentácie informácií. Homogénne súrad-
nice umožňujú vyjadriť lineárne transformácie pomocou jedinej matice, čo v prípade
kartézskych súradníc nie je možné. Často používanou transformáciou, ktorú je možné
vyjadriť pomocou matice v homogénnych súradniciach je perspektívne premietanie.
Tento spôsob vyjadrenia transformácií je obzvlášť výhodný, pretože ich implemen-
táciu umožňuje množstvo existujúcich matematických knižníc určených pre prácu
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s maticami. Napríklad transformácia ako je skladanie matíc sa realizuje ako ná-
sobenie matíc, inverzná matica je reprezentovaná inverznou maticou a podobne.
Dnešné moderné grafické procesory dokážu efektívne pracovať s vyššie uvedenými
maticovým operáciami. V nasledujúcom vyjadrení 1.8 je možné vidieť prevod z kar-
tézskych do homogénnych súradníc. Daný zápis matíc reprezentuje transformácia
bodu P = [𝑥, 𝑦, 𝑤] na bod P’ = [𝑥′, 𝑦′, 𝑤′] v 2D priestore.

P’ =

⎡⎢⎢⎣
𝑥′

𝑦′

𝑤′

⎤⎥⎥⎦ = A3×3 · P = A ·

⎡⎢⎢⎣
𝑥

𝑦

𝑤

⎤⎥⎥⎦ . (1.8)

Rotácia Rotáciou sa rozumie otočenie objektu o daný uhol, ktorý zviera s po-
čiatkom súradnicového systému. Objekt je možné rotovať ľubovoľným spôsobom,
ale vychádza sa z predpokladu, že objekt zviera s počiatkom súradnicovej sústavy
nulový uhol. Pred rotáciou objektu je potrebné zvoliť daný uhol 𝛼 a smer rotácie
sa určí znamienkom. Kladné znamienko určuje rotáciu objektu v smere ručičkových
hodiniek. Záporné znamienko určite rotáciu v protismere ručičkových hodiniek. Vý-
sledná podoba transformačnej matice môže vyzerať nasledovne viď 1.9

R(𝛼) =

⎡⎢⎢⎣
cos 𝛼 − sin 𝛼 0
sin 𝛼 cos 𝛼 0

0 0 1

⎤⎥⎥⎦ . (1.9)

Posunutie Transformácia posunutie alebo taktiež nazývaná ako translácia bodu
P sa rozumie zmena pozície objektu o veľkosť daného vektoru p. Vektor posunutia
je možné zapísať ako p=(𝑋𝑡, 𝑌𝑡). Výsledná transformačná matica posunutia môže
mať nasledujúci tvar viď 1.10

T(𝑡𝑥, 𝑡𝑦) =

⎡⎢⎢⎣
1 0 𝑡𝑥

0 1 𝑡𝑦

0 0 1

⎤⎥⎥⎦ . (1.10)

Zmena merítka Zmena merítka je transformácia, ktorá môže ovplyvňovať veľkosť
transformovaného objektu ale aj jeho polohu v závislosti k počiatku súradnicového
systému. Výsledkom tejto transformácie je zmenšenie alebo zväčšenie obrazu v zá-
vislosti od použitých koeficientov mierky. Ak sa koeficienty nachádzajú v intervale
0 až 1, dochádza k zmenšeniu objektu a zároveň posunu k počiatku súradnicového
systému. Ak sa koeficienty nachádzajú v intervale 1 až ∞ nastáva zväčšenie objektu
a zároveň posunu od počiatku súradnicového systému. V prípade, kedy je niektorá
z hodnôt v intervale záporná, dôjde k rovnakým procesom, ale v opačnom smere.
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Nasledujúci vzťah znázorňuje transformáciu 2D objektu, kde 𝑠𝑥 je koeficient zmeny
mierky na osi x a 𝑠𝑦 je koeficient zmeny mierky na osi y viď 1.11

S(𝑠𝑥, 𝑠𝑦) =

⎡⎢⎢⎣
𝑠𝑥 0 0
0 𝑠𝑦 0
0 0 1

⎤⎥⎥⎦ . (1.11)

Skosenie Skosenie je transformácia, ktorá mení výsledný tvar objektu v závislosti
na osi x alebo y. Podľa tejto závislosti od osi x alebo osi y sa následne dosádzajú
hodnoty za koeficienty do konkrétnej matice. Parametre 𝑘𝑥 a 𝑘𝑦 udávajú mieru
skosenia v smere osy 𝑥 alebo osy 𝑦. Transformáciu skosenia v smere osy 𝑥 a 𝑦 je
definovaná nasledujúcim vzťahom 1.12

S𝑥(𝑘𝑥) =

⎡⎢⎢⎣
1 𝑘𝑥 0
0 1 0
0 0 1

⎤⎥⎥⎦ , S𝑦(𝑘𝑦) =

⎡⎢⎢⎣
1 0 0
𝑘𝑦 1 0
0 0 1

⎤⎥⎥⎦ . (1.12)

Skladanie transformácií Skladaním jednotlivých transformácií sa získava ma-
tica, ktorou je možné popísať všetky použité operácie. Výsledná transformácia je do-
siahnutá postupným násobením príslušných matíc. Pretože násobenie matíc obecne
nie je komutatívne, záleží na poradí aplikovania jednotlivých transformácií. Preto je
rozdiel, ak sa vykoná rotácia a následne posunutie alebo najprv posunutie a následne
rotácia. Na nasledujúcom obrázku 1.14 je možné vidieť priebeh jednotlivých trans-
formácií (rotácie a posunutia) s využitím skladania geometrických transformácií [31].

(a) Pôvodný obraz (b) Rotácia obrazu (c) Posunutie obrazu

Obr. 1.14: Ukážka priebehu skladania transformácií
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Filtrovanie šumu a chýb v obraze

Potlačenie šumu a filtrovanie chýb v obraze patrí medzi najčastejšie operácie použí-
vané pri spracovaní obrazu. Obrazový šum, rušenie, prípadne ďalšie chyby v obraze
vznikajú najčastejšie pri snímaní samotného obrazu (napr. zhoršené svetelné pod-
mienky), pri následnom prenose alebo pri spracovaní obrazového signálu [15].

Vzniknutý šum alebo rušenie v obraze sa vyznačuje určitými vlastnosťami, ktoré
je možné charakterizovať a tak je možné vhodným spôsobom potlačiť konkrétny šum
alebo podobné chyby v obraze. Pri charakterizovaní šumu v obraze je využívaná teó-
ria pravdepodobnosti. V obraze sa najčastejšie vyskytuje napríklad biely šum alebo
Gaussov šum [31]. Šum je možné rozdeliť na základe rôznych kritérií a vlastností:

• Rozdelenie šumu podľa závislosti na obsahu obrazu:
– Šum nezávislý na obraze. Do tejto skupiny patrí napríklad interferencia

signálov pri komunikácí, elektromagnetické rušenie alebo tepelný šum.
– Šum závislý na obraze. Tento druh šumu je spôsobený napríklad zhor-

šenými svetelnými podmienkami pri snímaní obrazu. Tento druh šumu
je ťažké odstrániť, kedže má náhodný charakter. Do tejto skupiny patrí
napríklad typické obrazové zrno, nazývané aj ako filmové zrno.

• Rozdelenie šumu podľa jeho amplitúdy a priestorového rozloženia:
– Šedý šum. Tento typ šumu zvyčajne zasahuje všetky obrazové pixely.

Jednotlivé hodnoty pixelov sú následkom šumu zmenené a ostatné hod-
noty pixelov ostávajú zachované. Jednotlivé hodnoty amplitúd šumu sú
výrazne nižšie ako hodnoty samotných pixelov. Rovnaký charakter typu
šedý šum má napríklad Gaussov šum.

– Impulzný šum s veľkou amplitúdou. Tento druh šumu má binárne roz-
loženie extrémnych hodnôt. Je tvorený z náhodne krátkych impulzov.
Ovplyvňuje len menšie zhluky pixelov, prípadne osamotené pixely. Vply-
vom šumu sú dané pixely nastavené na veľmi vysokú alebo nízku hodnotu
intenzity.

• Rozdelenie podľa vzťahu šumu k obsahu obrazu:
– Aditívny šum. Tento šum patrí medzi tie najbežnejšie. Ide o náhodný

signál, ktorý sa pričíta k pôvodným hodnotám pixelov v obraze.
– Multiplikativný šum, vzniká vynásobením každého obrazového pixelu

amplitúdou šumu. Takýto druh šumu môže pochádzať aj z prídavného
šumu lineárne závislého od obsahu obrázka.

– Ostatné typy šumu, kde môže patriť napríklad konvolučný šum.
• Rozdelenie charakteru šumu vo frekvenčnej oblasti:

– Širokopásmový šum. Do tejto skupiny môže patriť väčšina vyššie uvede-
ných druhov šumu.
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– Úzkopásmový šum vzniká kombináciou niekoľkých aditivných uzkopás-
mových alebo multiplikatívnych signálov [14].

Metódy, ktoré umožňujú potlačiť šum alebo rušenie je potrebné používať vhod-
ným spôsobom. Šum alebo iné chyby v obraze by mali byť správne odfiltrované
a strata užitočnej informácie z obrazu by mala byť čo najmenšia. Mnoho metód na
odstránenie šumu je zameraných na špecificky druh šumu alebo rušenia a preto je
dôležité zvoliť správnu metódu na filtrovanie daného šumu, prípadne ďalších chýb
v obraze.

Gaussovo rozostrenie

Tento druh nelineárneho filtru patrí medzi najpoužívanejšie filtre v priestorovej,
ale aj vo frekvenčnej oblasti. Veľké použitie si tento filter našiel práve kvôli vý-
hodným vlastnostiam, ktorými disponuje. Gaussov filter sa štandardne používa pre
vyhladenie hrán, potlačenie alebo úplné odstránenie šumu v obraze. Rozmazanie
obrazu Gaussovým filtrom je možné realizovať rôznymi spôsobmi. Použitím Furie-
rovej transformácie vo frekvenčnej oblasti alebo použitím konvolúcie v priestorovej
oblasti. Konvolúcia je najjednoduchší spôsob ako použiť Gaussov filter. Základom
konvolúcie je tzv. konvolučné jadro, ktoré má veľký vplyv na výsledné Gaussovo ro-
zostrenie obrazu. Výsledný tvar Gaussovho rozloženia v 2D môže mať nasledujúci
tvar,

G(𝑥, 𝑦) = 1
2𝜋𝜎2 𝑒− 𝑥2+𝑦2

2𝜎2 , (1.13)

kde 𝜎 je štandardná odchýlka Gaussového rozloženia. Tento parameter sa taktiež vo
veľkej miere podieľa na výslednom rozostrení obrazu.

(a) Pôvodný obraz (b) Gaussovo rozostrenie pôvodného obrazu

Obr. 1.15: Ukážka použitia Gaussovho rozostrenia na obraz

V prípade väčšej hodnoty parametru 𝜎 je potrebné vytvoriť primerane veľké
jadro pre optimálne fungovanie daného filtra. Spravidla je možné definovať veľkosť
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jadra ako 2𝑅 + 1, kde 𝑅 = [3𝜎]. Výsledkom aplikovania Gaussovho filtra je vážený
priemer okolia každého pixelu, avšak váhy daného priemeru nadobúdajú vyššie hod-
noty smerom k stredovým pixelom jadra. Týmto charakterom sa Gaussov filter líši
od ďalších podobných filtrov. Výhodou tejto vlastnosti Gaussovho filtra je, že takýto
filter umožňuje jemnejšie rozmazanie a je schopný lepšie zachovávať jednotlivé hrany
v obraze [17].

1.4.3 Segmentácia obrazu

Ďalšiu dôležitú časť počítačového videnia tvorí analýza obrazu tzv. segmentácia ob-
razu. Pojem segmentácia obrazu môže v problematike spracovania a analýzy obrazu
vyjadrovať rôzne postupy a metódy. Medzi základne metódy, ktoré sú často použí-
vané pri segmentácií obrazu patrí napríklad prahovanie, detekcia hrán, zhlukovanie
na základe príznakov alebo odčítavanie pozadia.

Detekcia hrán a rohov

Hrana v obraze je vysokofrekvenčná informácia, ktorú definuje tzv. gradient viď 1.14.
Gradient má svoju veľkosť a svoj smer. Výpočet gradientu tvorí základ pri technike
detekcie hrán v obraze. Detekcia hrán pracuje na princípe, kedy oblasť s prudkou
zmenou jasu je možné klasifikovať ako hranu a oblasti s konštantným alebo pomaly
sa meniacim jasom budú potlačené. Ideálnou hranou v obraze sa rozumie skoková
zmena intenzity jasu medzi dvoma susednými pixelmi. Tento stav však nastáva oje-
dinele. Častejšie nastáva prípad, kedy je prechod medzi dvoma pixelmi plynulý.
Problematiku klasifikácie hrán v obraze riešia rôzne detektory. Medzi takéto detek-
tory patria napríklad Cannyho detektor hrán alebo Harrisov detektor rohov [26].

(a) Skoková hrana (b) Lineárny hrana

Obr. 1.16: Ukážky existujúcich hrán v obraze
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Sobelové operátory Hranu v obraze je taktiež možné detegovať využitím Sobe-
lového operátoru, ktorý patrí medzi metódy využívajúce prvú deriváciu. Prvá deri-
vácia dvojrozmernej funkcie 𝑓(𝑥, 𝑦), tzv. gradient funkcie 𝑓 v bode (𝑥, 𝑦) je možné
definovať ako stĺpcový vektor

∇𝑓 =
[︃

𝐺x

𝐺y

]︃
=

⎡⎣ 𝜕𝑓
𝜕𝑥
𝜕𝑓
𝜕𝑦

⎤⎦ . (1.14)

Cannyho detektor hrán Tento detektor patrí medzi najpoužívanejšie algoritmy
používané na detekciu hrán v obraze. Samotná detekcia je pomerne jednoduchá,
vychádza z Laplaceovho filtra. Ideálny detektor hrán je definovaný určitými vlast-
nosťami, ktoré stanovil už v roku 1986 John F. Canny. Vlastnosti ideálneho filtra
sú definované nasledovne.

• Minimálna chyba pri detekcií hrán - Všetky významné hrany v obraze
musia byť detekované ako hrany. Oblasti v ktorých sa hrany nevyskytujú,
nesmú byť vyhodnotené ako hrany.

• Správna lokalizácia detekcie - Vzdialenosť medzi skutočnou a detekovanou
hranou musí byť čo najmenšia.

• Správna odozva - Každá hrana v obraze musí byť detekovaná jedenkrát [4].

Prahovanie obrazu

Ďalšou často používanou metódou pri segmentácií obrazu je prahovanie obrazu.
Výhodou prahovania je malá časová náročnosť pri výpočte. Prahovanie je často
používané hlavne pre svoju jednoduchosť implementácie. Jednotlivé pixely v obraze
je možné rozdeliť do dvoch charakteristických skupiny na základe prahovej hodnoty.
Segmentáciou obrazu použitím metódy prahovania obrazu je možné vhodne zvolenou
prahovou hodnotou oddeliť objekty od pozadia. Existujú dve metódy prahovania.
Jednoduchá metóda prahovania s pevným prahom a adaptívne prahovanie.

Obr. 1.17: Histogram s viditeľným prahom oddeľujúci tmavé oblasti od svetlých
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Prahovanie s pevným prahom Prahovanie je založené na skutočnosti, že ob-
jekty a pozadie majú rozdielnu úroveň intenzity. Jednotlivé pixely v obraze je teda
možné rozdeliť na dve skupiny. Jedna skupina definuje objekty a druhá skupina
definuje pozadie obrazu. Definovaním prahovej hodnoty 𝑇 je možné daný obraz
tzv. naprahovať. Každý pixel, ktorý má väčšiu hodnotu než definovaný prah, je ur-
čený ako pixel objektu a všetky ostatné pixely sú považované za pozadie obrazu.
Výsledkom prahovania je tzv. binárny obraz, kde jednotlivé obrazové body môžu
nadobúdať dve hodnoty (bielu a čiernu). Prahovanie je teda možné definovať ako
transformáciu obrazu 𝑓 na binárny obraz 𝑔 s prahovou hodnotou 𝑇 . Pre napraho-
vaný, binárny obraz 𝑔(𝑥, 𝑦) následne platí,

𝑔(𝑥, 𝑦) =

⎧⎨⎩ 1 pre 𝑓(𝑥, 𝑦) > 𝑇

0 pre 𝑓(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑇
. (1.15)

Pri prahovaní obrazu je potrebné zvoliť vhodne prahovú hodnotu 𝑇 , aby bolo vý-
stupom prahovania požadovaný binárny obraz. V prípade nesprávne nastavenej pra-
hovej hodnoty môže nastať situácia, kedy budú objekty nesprávne považované za
pozadie. Prípadne môže nastať opačná situácia, kedy bude pozadie obrazu považo-
vané za objekty [26].

Odčítanie pozadia

Metóda odčítania pozadia patrí medzi často používanú techniku segmentácie dy-
namického obrazu. Princípom tejto metódy je analyzovať každý pixel v obraze
a následne vyhodnotiť jeho príslušnosť k objektu záujmu alebo pozadiu v obraze.
Použitím techniky odčítania pozadia je možné oddeliť objekt záujmu od pozadia
v obraze. Odčítanie pozadia prebieha medzi jednotlivými obrazovými snímkami
a modelom pozadia, ktorý môže byť statický alebo adaptívny. Pokročilé metódy
odčítania pozadia umožňujú identifikovať prípadný výskyt tieňa alebo výskyt men-
ších chýb v obraze a následne ich potlačiť. Statický model pozadia je veľmi citlivý
na každú zmenu, nedokáže sa adaptovať na možné náhodné javy v scéne obrazu,
ako je napríklad zmena osvetlenia v obraze. V prípade použitia statického modelu
pozadia bude každá nová zmena v scéne obrazu vyhodnotená ako nový objekt. Adap-
tívny model pozadia prináša výhody v tom, že dokáže pracovať s rôznymi rušivými
vplyvmi, ako je napríklad zmena osvetlenia, otrasy snímacieho zariadenia alebo ná-
hodná zmena scény v obrazu. Následkom statickej zmeny scény v obraze (náhodný
statický objekt) bude táto zmena vyhodnotená ako objekt záujmu, ale za určitý
čas, ktorý je potrebný na adaptáciu sa táto zmena (objekt záujmu) stane súčasťou
pozadia obrazu a tak objekt zanikne [5]. Výsledkom odčítania pozadia je binárny
obraz, tzv. maska popredia (foreground mask). Na odčítanie pozadia sa štandardne
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používajú rôzne techniky medzi ktoré patrí napríklad diferencia snímok, plávajúci
priemer alebo často používaná technika modelovanie pozadia zmesami normálnych
rozdelení (Gaussových rozdelení ). Technika modelovanie pozadia zmesami normál-
nych rozdelení patrí medzi pokročilé metódy na odčítavanie pozadia, ktorá využíva
tzv. štatistické modelovače pozadia. Najpoužívanejšie metódy techniky modelovania
pozadia zmesami normálnych rozdelení sú napríklad MOG (Mixture of Gaussians),
GMG (Gaussian Mixture Model) alebo KNN (K-Nearest Neighbors) [19].

Obr. 1.18: Princíp segmentácie objektov od scény obrazu

Morfologické operácie

Matematická morfológia využíva vlastnosti bodových množín, poznatky z integrál-
nej geometrie a topológie. Pojem morfológia môže v odbornom ponímaní vyjad-
rovať náuku o tvaroch. Práve z tohto pojmu vychádza matematická morfológia,
ktorá je účinným nástrojom pri extrakcií zložiek obrazu. V počítačovom videní
je používaná hlavne pri predspracovaní alebo pri dodatočnom spracovaní obrazu
(napr. morfologická filtrácia). Matematická morfológia pracuje na pomerne jedno-
duchom princípe. Na vstupný obraz je aplikovaná špecifická transformácia (trans-
formácia interakcií) s určitým obrazovým objektom tzv. štrukturálnym elementom.
Tento štrukturálny element má jednoduchý tvar a je menšieho rozmeru viď 1.19.

Obr. 1.19: Základné štrukturálne elementy erózie a dilatácie
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Medzi základné morfologické operácie patrí erózia (erosion), dilatácia (dilation),
otvorenie (opening) alebo uzavretie (closing) [15].

Erózia Morfologická erózia je používaná na zjemnenie hrán objektu v obraze. Ap-
likovaním erózie je taktiež možné odstrániť prípadný šum v obraze. Eróziu je možné
definovať ako vektorový rozdiel množín 𝑋 a 𝐵 viď nasledujúci vzťah 1.16. Parameter
𝑋 je vstupný binárny obraz a 𝐵 je štruktúrny element.

𝑋 ⊖ 𝐵 = 𝑝 ∈ 𝜀2 : 𝑝 + 𝑏 ∈ 𝑋 ∀ 𝑏 ∈ 𝐵 (1.16)

Dilatácia Morfologická dilatácia je používaná na zvýraznenie prípadných hrán
objektu v obraze. V určitých prípadoch môže vplývať nepriaznivo, kedy môže dôjsť
aj k zvýrazneniu šumu prípadne iných chýb v obraze. Nasledujúca ukážka 1.20
znázorňuje výsledok po aplikovaní morfologickej dilatácie. Operácie erózia a dilatácia

Obr. 1.20: Výsledok aplikovania morfologickej operácie dilatácia na vstupný obraz

nie sú navzájom inverzné operácie. Dilatáciu je možné definovať ako vektorový súčet
množín 𝑋 a 𝐵 viď nasledujúci vzťah 1.17. Parameter 𝑋 je vstupný binárny obraz
a 𝐵 je štruktúrny element [27].

𝑋 ⊕ 𝐵 = 𝑝 ∈ 𝜀2 : 𝑝 = 𝑥 + 𝑏, 𝑥 ∈ 𝑋 𝑏 ∈ 𝐵 (1.17)

1.4.4 Klasifikácia a rozpoznávanie objektov v obraze

Klasifikácia a rozpoznania objektov tvorí veľmi dôležitú časť analýzy obrazu. Hlav-
nou úlohou tejto časti je vyhodnotiť získané informácie z obrazu.

Kontúry v obraze

Kontúru je možné definovať ako množinu obrazových bodov, ktoré spolu tvoria uzav-
retú krivku ohraničujúcu konkrétny objekt v obraze. Kontúry sú často používané
v rôznych metódach na rozpoznávanie a detekciu objektov. Použitím kontúr je možné
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jednoducho popísať vyskytujúce sa objekty v obraze. Štandardne sa proces vyhľa-
dávania kontúr vykonáva v binárnom obraze. Obraz, v ktorom sa bude vykonávať
vyhľadávanie kontúr by mal byť vhodným spôsobom na detekciu pripravený, aby
bola následná detekcia kontúr efektívna [5].

1.4.5 Houghova transformácia

Tento druh transformácie slúži k detekcií jednoduchých geometrických tvarov a kri-
viek, ktoré je možné analyticky popísať. Transformácia je založená na princípe zna-
losti matematického popisu hľadaného geometrického objektu. Využitím Houghovej
transformácie je možné detegovať priamky, kruhy, elipsy a ďalšie podobné tvary [5].

Detekcia kruhových objektov

Houghová transformácia umožňuje detekciu kruhov a elíps využitím matematického
popisu pre ktorý platí nasledujúci vzťah 1.18

(𝑥 − 𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟)2 + (𝑦 − 𝑦𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟)2 = 𝑟2. (1.18)

Parametre (𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟, 𝑦𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟) definujú stred a 𝑟 je polomer hľadaného kruhového ob-
jektu. Zo vzťahu je možné vidieť, že na detekciu kruhových objektov sú dostaču-
júce iba 3 parametre, čo môže byť v niektorých prípadoch neefektívne a nepresné.
Preto knižnica OpenCV využíva na detekciu hruhovových objektov zložitejšiu me-
tódu Hough Gradient Method, ktorá naviac pracuje aj s informáciami o hranách
detekovaných objektoch v obraze [12].

(a) Pôvodný obraz obsahujúci objekty (b) Výsledok detekcie kruhových objektov vy-
užitím Houghovej transformácie

Obr. 1.21: Houghová transformácia na hľadanie kruhových objektov v obraze
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2 NÁVRH A REALIZÁCIA RIEŠENIA PRÁCE
Táto kapitola je venovaná praktickej časti diplomovej práce. Cieľom práce bolo navr-
hnúť a realizovať aplikáciu pre kontrolu pipetovacích procesov na základne snímkov
z kamery mobilného zariadenia. Aplikácia je realizovaná pre operačný systém An-
droid s využitím knižnice OpenCV, ktorá je primárne určená na prácu s obrazom.
V kapitole je popísaný návrh a postup riešenia problematiky tejto práce, jednotlivé
metódy spracovania a analýzy obrazu.

2.1 Návrh aplikácie v prostredí Visual Studio
V úvode riešenia práce bolo potrebné zvoliť vhodné vývojové prostredie, ktoré umož-
ňuje jednoduchý ale zároveň rýchly vývoj a testovanie jednotlivých algoritmov. Je
taktiež potrebné, aby samotné vývojové prostredie umožňovalo implementáciu a ná-
slednú prácu s knižnicou OpenCV. Vývojové prostredie Android Studio nie je pre
vývoj a testovanie algoritmov na spracovanie obrazu vhodné. Vývoj jednotlivých al-
goritmov na spracovanie obrazu v tomto prostredí je neefektívny, spätné testovanie
môže byť problematické a časovo náročné. Preto bolo pre návrh riešenia proble-
matiky spracovania obrazu použité vývojové prostredie Visual Studio, ktoré je pre
tento účel ideálne. Vývojové prostredie umožňuje jednoduchú manipuláciu a získava-
nie podrobných informácií o každej snímke. Prostredie umožňuje zobraziť aktuálny

Obr. 2.1: Ukážka testovania algoritmu na detekciu pipety v obraze
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stav v obraze pre každý aplikovaný algoritmus zvlášť, čo v prípade vývojového pro-
stredia Android Studio je možné dosiahnuť len ťažko. To veľmi uľahčuje samotný
vývoj, napríklad pri zisťovaní chýb prípadne účinnosť jednotlivých algoritmov. Algo-
ritmy, ktoré pracujú s obrazom boli implementované v programovacom jazyku C++.
Vývojové prostredie Android Studio podporuje známe technológie ako sú Java, Kot-
lin, ale taktiež umožňuje pri vývoji použiť programovací jazyk C++ vďaka nástroju
NDK (Native Development Kit). Po dokončení a otestovaní jednotlivých algoritmov
implementovaných v prostredí Visual Studio bolo možné jednoducho celé riešenie
migrovať do prostredia Android Studio. Ukážka 2.1 zachytáva proces testovanie al-
goritmu na detekciu hrotov viac-kanálovej pipety v obraze.

Metódy prístupu k obrazu

Výsledná aplikácia pracuje v reálnom čase, preto je veľmi dôležité optimalizovať
použité algoritmy najmä tie, ktoré sú výpočtovo náročnejšie. Pri analýze obrazu je
potrebné minimalizovať výpočtovú náročnosť každého algoritmu, ktorý s obrazom
pracuje. V prípade snímky s väčším rozlíšením by mohol rapídne stúpať čas po-
trebný na výpočet a to by malo za následok oneskorenie prípadne zníženú funkčnosť
samotnej aplikácie. Tento stav v prípade aplikácií pracujúcich v reálnom čase nie je
žiadúci. Preto je pri návrhu takéhoto algoritmu dôležité zohľadniť túto skutočnosť.
Tento problém je možné efektívne riešiť na najnižšej úrovni vhodnou metódou na
prístup k obrazovým bodom.

V úvode riešenia tohto problému bolo preto potrebné zohľadniť možné metódy
prístupu k obrazovým bodom a následne jednotlivé metódy otestovať. Prvé ver-
zie knižnice OpenCV umožnovali obraz ukladať do dátovej štruktúry s názvom
IplImage::IplImage a knižnicu bolo možné používať využitím programovacieho
jazyka C. V dnešnej dobe knižnica OpenCV umožňuje využívať plne objektový prí-
stup pomocou jazyka C++. Knižnica dokáže reprezentovať obrazovú snímku ako
objekt typu cv::Mat. Manipulácia s takýmto typom objektu je jednoduchá. Objekt
typu cv::Mat je definovaný svojou veľkosťou (počet riadkov a stĺpcov) a príslušným
typom matice (kódovanie farebnej hĺbky a počet kanálov obrazu).

Tab. 2.1: Časová náročnosť jednotlivých prístupových metód

Prístupová metóda Priemerný čas [s]
Metóda priameho prístupu 0.484979
Metóda využitím iterátoru 0.329889

Metóda využitím ukazovateľa 0.0064242
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Použitie dátového kontajneru cv::Mat je bezpečnejšie ako použitie štruktúry
IplImage::IplImage, ale dôležitá je taktiež spomínaná výpočtová náročnosť. Ča-
sová náročnosť prístupu k jednotlivým obrazovým bodom sa môže líšiť a podstatne
závisí od implementácie danej prístupovej metódy. Existuje niekoľko možností ako
k obrazovým bodom pristupovať. V tejto práci sú porovnané tri prístupové metódy.
Metóda priameho prístupu, metóda s využitím STL iterátoru a prístupová metóda
s využitím ukazovateľa. Implementáciou jednotlivých metód a následným testova-
ním je možné zistiť, že medzi danými metódami existujú značné rozdiely vo výpočto-
vej rýchlosti. Jednotlivé metódy boli testované na 3-kanalových farebných snímkach
s rozlíšením 1920×1080 pixelov. Tabuľka 2.1 znázorňuje priemernú časovú náročnosť
testovaných metód. Z nameraných hodnôt uvedených v tabuľke vyplýva, že metóda
priameho prístupu s využitím metódy Mat::at() je až 74-krát pomalšia ako metóda
s použitím ukazovateľa. Podrobné výsledky testovania jednotlivých metód je možné
nájsť na webovej adrese www.martinkiac.eu/opencv/pixel_accessing.html. Na-
sledujúca ukážka zdrojového kódu 2.1 znázorňuje metódu prístupu využitím ukazo-
vateľa [18].

Výpis 2.1: Metóda prístupu k obrazovýmn bodom s využitím ukazovateľa
for (int row = 0; row < colorMat .rows; ++ row)
{

const uchar *ptr = colorMat .ptr(row);
for (int col = 0; col < colorMat .cols; col ++)
{

const uchar * pixel = ptr;
int r = pixel [0];
int g = pixel [1];
int b = pixel [2];
ptr += 3;

}
}

2.2 Predspracovanie obrazu pred jeho analýzou
Predspracovanie obrazu tvorí dôležitú časť spracovania obrazu. Úlohou predspraco-
vania obrazu je vhodným spôsobom obraz pripraviť na jeho ďalšiu analýzu. Celý
proces predspracovania prebieha na nízkej úrovni abstrakcie. Medzi najpoužívanej-
šie techniky predspracovania obrazu patria rôzne farebné a jasové transformácie,
geometrické transformácie, filtrovanie šumu v obraze a podobne [28].
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2.2.1 Použitie obrazových filtrov a transformácií

Pri predspracovaní obrazu sú často využívané rôzne farebné, jasové alebo geomet-
rické transformácie. Najčastejšie sú používané metódy na konvertovanie farieb, po-
tlačenie šumu v obraze, alebo translácie a rotácie obrazu.

Konvertovanie farieb

Operácia na konvertovanie farieb v obraze patrí medzi základne operácie, ktoré
sú v práci používané. Táto operácia umožňuje transformáciu pôvodného farebného
priestoru obrazu na iný farebný priestor. To znamená, že je možné konvertovať na-
príklad farebný obrázok RGB na obrázok šedotónový, alebo farebný obrázok RGB
na farebným obrázok HSV. V knižnici OpenCV je možné túto transformáciu apliko-
vať využitím metódy cv::cvtColor(), ktorá patrí do triedy cv::Imgproc. Vstupné
parametre tejto metódy sú vstupný a výstupný obraz, číslo farebného priestoru
a počet kanálov výstupného obrazu. Výsledkom tejto operácie je farebne transfor-
movaný obraz. V práci je často používaná farebná transformácia BGR obrazu na
obraz šedotónový.

Ekvalizácia histogramu

Proces vyrovnania histogramu v obraze patrí medzi taktiež dôležité metódy, ktoré
sú pri predspracovaní obrazu používané. Často môže v obraze nastávať prípad (na-
príklad pri šedotónovom obraze), kedy sa jednotlivé obrazové zložky nachádzajú len
v určitom rozsahu. V prípade svetlejšieho obrazu budú jednotlivé obrazové zložky
obmedzené len na vysoké hodnoty. Takýto stav v obraze nie je pre ďalšie spracova-
nie optimálny. Ideálne stav v obraze je, ak sú jednotlivé hodnoty obrazových bodov
rovnomerne rozložené v celom rozsahu histogramu. V prípade príliš svetlého obrazu

(a) Pôvodný málo kontrastný obraz (b) Výsledný obraz s vyrovnaným histogramom

Obr. 2.2: Ekvalizácia histogramu v obraze
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je potrebné znížiť všetky svetlé hodnoty a zvýšiť jednotlivé tmavé hodnoty obrazo-
vých bodov. Výsledkom ekvalizácie histogramu je obraz s rovnomerne rozloženými
hodnotami, jednotlivých obrazových zložiek v danom rozsahu. To má za následok
ovplyvnenie celkového kontrastu a jasu v obraze. Matematicky je možné kontrast
vyjadriť ako

𝑌max − 𝑌min

𝑌max + 𝑌min
, (2.1)

kde 𝑌max reprezentuje maximálne a 𝑌min minimálne hodnoty v obraze.
V knižnici OpenCV je možné aplikovať vyrovnanie histogramu v obraze využitím

triedy cv::CLAHE, ktorej názov je odvodený od Contrast Limited Adaptive Histo-
gram Equalization. Dôležitými parametrami tejto triedy sú clipLimit a tileGridSize.
Parameter clipLimit definuje prahovú hodnotu kontrastu v obraze a tileGridSize
definuje veľkosť mriežky pre vyrovnanie histogramu [24]. Ukážka 2.2 znázorňuje vý-
sledok aplikácie vyrovnania histogramu v obraze využitím triedy cv::CLAHE.

Zmena mierky obrazu

Jedna z často používaných geometrických transformácii v tejto práci je zmena mierky
obrazu. Táto transformácia umožňuje jednoduché zmenšenie alebo zväčšenie obrazu.
Využitím knižnice OpenCV je možné aplikovať zmenu mierky obrazu využitím me-
tódy cv::resize(), ktorá patrí do triedy cv::Imgproc. Jednotlivé parametre tejto
metódy sú vstupný a výstupný obraz, požadované rozmery obrazu, prípadne me-
tóda interpolácie alebo faktory zmeny mierky v jednotlivých osiach. V prípade tejto
transformácie je možné zvoliť aj spomínanú metódu interpolácie obrazových bodov
pri procese zmeny merítka obrazu. Medzi tieto interpolačné metódy, ktoré knižnica
OpenCV ponúka, patrí napríklad interpolácia najbližšieho suseda, lineárna alebo ku-
bická interpolácia. Každá zo spomínaných metód má svoje určité výhody a prípadné
nevýhody. Interpolačná metóda najbližšieho suseda je veľmi rýchla, ale nastáva pod-
statná strata informácie pri zmene merítka obrazu. Naopak v prípade metódy line-
árnej interpolácie nenastáva strata informácie, ale metóda je pomalšia ako metóda
interpolácie najbližšieho suseda [6]. Zmena mierky je v tejto práci použitá kvôli zvý-
šeniu výpočtovej rýchlosti. Zmenšením pôvodnej snímky síce dôjde k určitej strate
informácie, ale podstatne zníži čas na potrebné výpočty pri ďalšej analýze obrazu.

Potlačenie šumu a chýb v obraze

Dôležitou a časťou používanou technikou pri predspracovaní obrazu je filtrovanie
šumu v obraze. Obrazový šum prípadne ďalšie chyby v obraze sú najčastejšie spô-
sobené vplyvom zhoršených svetelných podmienok pri snímaní, ale často môže šum
vzniknúť aj pri samotnom spracovávaní obrazu. V obraze sa môžu vyskytovať rôzne
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druhy šumu. Každý obrazový šum je charakteristický určitými vlastnosťami, na
základe ktorých je možno použiť konkrétnu metódu na potlačenie alebo úplne od-
stránenie tohto šumu. Podrobne je táto problematika popísaná v sekcií 1.4.2.

Potlačiť prípadne úplne odstrániť obrazový šum alebo podobné chyby je možné
využitím knižnice OpenCV rôznymi metódami a spôsobmi. Na odstránenie šumu
je možné použiť rôzne druhy obrazových filtrov určených na rozmazanie, morfolo-
gické transformácie alebo špeciálne odrušovacie algoritmy, ktoré boli na odstráne-
nie šumu navrhnuté. V tejto práci sú na odstránenie obrazového šumu najčastejšie
použité metódy ako je Gaussovo rozostrenie, rozmazanie priemerovaním, prípadne
morfologická operácia erózia. Každá z týchto metód sa líši svojou vnútornou im-
plementáciou. Gaussovo rozostrenie je možné aplikovať na obraz využitím metódy
cv::GaussianBlur(). Metóda patrí do triedy cv::Imgproc. Vstupné parametre
tejto metódy sú vstupný a výstupný obraz, veľkosť Gaussovho jadra tzv. ksize, ďalej
sú to parametre sigma prípadne metóda interpolácie obrazových bodov. Vstupný
parameter veľkosti Gaussového jadra (ksize.width a ksize.height) musia byť kladné
a nepárne. Podrobnejšie informácie ohľadom Gaussového rozostrenia je možné nájsť
v sekcií 1.4.2. Jednotlivé metódy na odstránenie šumu a chýb v obraze je potrebné
používať vhodným spôsobom, inak môže dojsť k strate dôležitých obrazových infor-
mácií a vzniku chýb pri ďalšej analýze obrazu.

(a) Pôvodný obraz obsahujúci šum (b) Použitie metódy rozmazanie premerovaním

Obr. 2.3: Výsledok aplikácie metódy na odstránenie šumu v obraze

2.2.2 Eliminácia tieňov v obraze

V obraze sa môžu vyskytovať rôzne rušivé elementy, ktoré môžu znižovať kvalitu
analýzy obrazu a následnú detekciu objektov v snímanom obraze. Medzi tieto rušivé
vplyvy môžu patriť napríklad rôzne odlesky a tiene. Bolo preto potrebné implemen-
tovať algoritmus, ktorý by v obraze našiel prípad výskyt tieňa a následne tento tieň
potlačil, prípadne úplne odstránil. Pri samotnom procese pipetovania vznikajú po-
hybom pipety v scéne obrazu nežiadúce tiene, ktoré môžu mať za následok zníženie
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kvality výslednej detekcie pipety. V prípade, že by nedošlo k odstráneniu tieňa, ktorý
spôsobuje pipeta, prípadne iné objekty v obraze, mohli by byť tieto tiene vyhodno-
tené nesprávne ako objekty záujmu, respektíve pipety v obraze. Preto bolo potrebné
implementovať algoritmus, ktorý prípadný tieň eliminuje a tak nebude dochádzať
ku falošnej detekcii.

Na elimináciu tieňov v obraze je použitá metóda removeShadowInFrame(). Al-
goritmus pracuje na veľmi jednoduchom princípe. Na nasledujúcej ukážke 2.4 vý-
vojového diagramu je možné vidieť dôležité kroky, z ktorých pozostáva samotná
detekcia tieňa v obraze. Postupne sa prechádzajú všetky obrazové body binárneho
obrazu, ktorý vznikol odčítaním pozadia použitím algoritmu MOG2. Ak daný ob-
razový bod v binárnom obraze nadobúda hodnotu 255, tak sa následne analyzuje
príslušný obrazový bod vo farebnom BGR obraze na rovnakej pozicí. Ak sa vo

Áno

Nie

Nie

Nie

Áno

Áno

Obr. 2.4: Vývojový diagram postupu pri detekcií tieňa v obraze
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farebnom obraze BGR jednotlivé farebné zložky obrazového bodu nachádzajú v ur-
čitom rozsahu, ktorý je charakteristický pre tieň, tak je následne daný obrazový bod
vyhodnotený ako obrazový bod, ktorý je súčasťou tieňa. Konkrétny bod je následne
v binárnom obraze prepísaný na hodnotu 0. Rozsah charakteristický pre tieň je de-
finovaný ako prahová hodnota 80 pre každý kanál konkrétneho obrazového bodu.
Týmto spôsobom je možné jednoducho eliminovať prípadný výskyt tieňa v obraze.
Nasledujúca ukážka 2.5 znázorňuje možnosť detekcie tieňa vo farebnom BGR obraze,
ktorý spôsobuje pohybujúca sa pipeta po odčítaní pozadia.

(a) Pôvodný obraz obsahujúci tieňe (b) Detekovaný tieň v obraze

Obr. 2.5: Použitie eliminácie tieňov v obraze

2.3 Použité techniky analýzy obrazu a detekcia
špecifických objektov

Ak snímaný obraz prešiel procesom predspracovania je možné ďalej takýto obraz
hlbšie analyzovať. Analýza obrazu pozostáva z niekoľko dôležitých častí. Úlohou
analýzy obrazu je vyhodnotiť získané dáta, vhodným spôsobom jednotlivé informá-
cie segmentovať a tie následne popísať a klasifikovať. V tejto kapitole sú popísané
jednotlivé postupy, ktoré sú v práci na analýzu predspracovaného obrazu použité.

2.3.1 Technika odčítania pozadia v obraze

Technika odčítania pozadia tvorí v tejto práci základ každého algoritmu použí-
vaného na detekciu objektov v obraze. V práci je na odčítanie pozadia použitá
technika Mixture of Gaussians, konkrétne algoritmus MOG2, ktorý patrí do triedy
cv::BackgroundSubtractor. Podrobnejšie je táto problematika popísaná v teore-
tickej časti práce v sekcií 1.4.3. Tento algoritmus je možné použiť deklarovaním
metódy cv::createBackgroundSubtractorMOG2(), ktorá ako vstupné parametre
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očakáva history, varThreshold a detectShadows. Prvý parameter history definuje po-
čet 𝑁 snímok, ktoré budú použité na vytvorenie modelu pozadia. V práci je hodnota
tohoto parametru nastavená na 160 snímok, čo predstavuje optimálnu hodnotu. Pri
tejto hodnote a snímkovej frekvencií 25 FPS je model pozadia vytvorený približne
z 8-sekundovej sekvencie snímok od snímky aktuálnej. Pipeta zotrváva na pozícií
jamky približne 1-4 sekundy inak je neustále v pohybe, preto je zvolená hodnota
parametru history optimálna. Pri takejto hodnote sa tak pipeta nikdy nestane sú-
časťou modelu pozadia. Ďalší parameter varThreshold definuje prahovú hodnotu,
podľa ktorého bude následne obraz naprahovaný. V práci je použitá prahová hod-
nota 32. Posledný parameter detectShadows tejto metódy nesie informáciu o tom,
či bude súčasťou vytvorenej masky popredia aj detekovaný tieň objektu. V práci je
použitá hodnota false a tak by mal byť tieň v obraze úplne potlačený. Algoritmus
MOG2 však nedokáže tieň vyskytujúci sa v obraze odstrániť úplne, preto je po-
trebné na potlačenie tieňa použiť vlastnú metódu. Bližšie informácie o tejto metóde
na potlačenie tieňa je možné nájsť v sekcií 2.2.2.

V prípade použitého algoritmu MOG2 je taktiež dôležitá metóda apply(). Vstup-
nými parametrami tejto metódy sú vstupný obraz, výstupný obraz a parameter lear-
ningRate. Tento parameter vyjadruje rýchlosť, akou bude model pozadia vytvorený
tzv. naučený. V práci je hodnota tohoto parametru definovaná medzi 0.0045 až 0.25
v závislosti od používanej metódy detekcie.

2.3.2 Analýza kontúr v obraze

Použitie kontúr je jedna z možností, ako je možné definovať tvar objektu v obraze.
Knižnica OpenCV ponúka široké možnosti ako s kontúrami v obraze pracovať. Kon-
túra sa skladá z viacero bodov, ktoré sú definované súradnicami 𝑥, 𝑦 prípadne 𝑧. Ta-
kýto bod je možné v knižnici OpenCV definovať využitím dátového typu cv::Point.
Jednotlivé body kontúry sú štandardne uložené v dátovom kontajnery std::vector

(a) Snímok pohybujúcej sa pipety v obraze (b) Nájdená kontúra pipety v obraze

Obr. 2.6: Ukážka možnej detekcie kontúr v obraze
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ako std::vector<cv::Point>. Kontúry prípadných objektov v obraze je možné jed-
noducho vyhľadávať použitím metódy cv::findContours(). Vstupnými paramet-
rami tejto metódy je vstupný obraz, výstupný obraz, štruktúra hierarchie nájdených
kontúr hierarchy, parameter vyhľadávania obrysov mode a parameter method, ktorý
definuje metódu aproximácie hľadaných kontúr.

Analýza kontúr je použitá v každom algoritme, ktorý slúži na prácu s objektami
v obraze. Výhodou použitia kontúr je jednoduchá reprezentácia tvaru nájdeného ob-
jektu a následná manipulácia s týmito kontúrami. Nájdené kontúry je možné vizuali-
zovať použitím metódy drawContours(). Ukážka 2.6 znázorňuje detekciu kontúry
viac-kanálovej pipety v analyzovanom obraze.

2.3.3 Detekcia mikrodoštičky v snímanom obraze

Metóda detekcie mikrodoštičky v obraze patrí medzi veľmi dôležité detekčné metódy.
Úlohou tejto metódy je analyzovať snímaný obraz a následne presne určiť pozíciu
mikrodoštičky v obraze. Určením pozície mikrodoštičky v obraze je možné defino-
vať tzv. oblasť záujmu ROI (Region Of Interest). Správne definovanie tejto oblasti
je veľmi dôležité, pretože následná detekcia prebieha len v tejto určenej oblasti. To
prináša niekoľko výhod. Hlavná výhoda je úspora výpočtového výkonu, pretože defi-
novaním tejto oblasti je možné ušetriť až polovicu dostupného výpočtového výkonu.
Ďalšou výhodou je, že následná detekcia jamiek prebieha len v tejto oblasti, tým sa
zamedzí chybnej detekcií jamiek mimo mikrodoštičku.

Detekcia mikrodoštičky v obraze patrí medzi spoľahlivé detekčné metódy. Vstupný
farebný obraz BGR je konvertovaný na šedotonový jeden-kanálový obraz použi-
tím metódy cv::cvtColor(). Takýto obraz môže byť málo kontrastný, preto sa na
tento obraz ďalej aplikuje metóda cv::CLAHE pre optimálne vyrovnanie histogramu
v obraze. Nasledujúca ukážka 2.7 znázorňuje proces ekvalizácie histogramu. Ďalším
dôležitým krokom pri detekcií mikrodoštičky je rozmazanie obrazu pre prípad, ak

(a) Snímaný málo kontrastný obraz (b) Výsledný obraz s vyrovnaným histogramom

Obr. 2.7: Ukážka vyrovnania histogramu v snímanom obraze
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by sa v obraze vyskytovali nejaké menšie chyby, ako je napríklad obrazový šum.
Na rozmazanie obrazu je použitá metóda GaussianBlur(). Takto pripravený ob-
raz je možné hlbšie analyzovať. V obraze sú vhodným spôsobom vyhľadané hrany,
využitím metódy Canny(). Následne sa na tento obraz aplikujú morfologické ope-
rácie erózia, dilatácia a tzv. morfologický prechod. V takomto obraze sú následne
vyhľadané kontúry. Jednotlivé nájdené kontúry sú ďalej analyzované. Príušná kon-
túra mikrodoštičky je uložená a následne využitím metódy boundingRect(), ktorá
vracia obdĺžnik opisujúci tvar tejto mikrodoštičky je zistená jej presná pozícia v ob-
raze. Týmto spôsobom je možné definovať oblasť záujmu, v ktorej následne prebieha
analýza pohybujúcej sa pipety.

2.3.4 Houghova transformácia a detekcia jamiek v mikro-
doštičke

Ak sa v obraze nachádza mikrodoštička a oblasť záujmu je správne definovaná, je ná-
sledne možné použiť algoritmus na detekciu jamiek v tejto mikrodoštičke. Algoritmus
je pomerne jednoduchý, pozostáva z niekoľkých častí. Predspracovanie obrazu v prí-
pade detekcie jamiek v mikrodoštičke je totožné s algoritmom na detekciu samotnej
mikrodoštičky v obraze. Na začiatku je vstupný farebný obraz BGR konvertovaný
na šedotonový jeden-kanálový obraz použitím metódy cv::cvtColor(). Následne
je použitím metódy cv::CLAHE optimálne vyrovnaný histogram obrazu.

(a) Pôvodný obraz snímaný kamerou (b) Výsledok detekcie mikrodoštičky a jamiek
v tejto mikrodoštičke

Obr. 2.8: Ukážka detekcie mikrodoštičky a následnej detekcie jamiek

V takto pripravenom obraze je možné následne vyhľadávať jednotlivé jamky
v mikrodoštičke. Na vyhľadávanie jamiek v mikrodoštičke je v práci použitá metóda
HoughCircles(). Metóda je primárne určená na detekciu kruhových objektov v ob-
raze. Vstupnými parametrami tejto metódy je vstupný obraz, v ktorom budú jednot-
livé jamky vyhľadávané, pole trojrozmerných vektorov std::vector<cv::Vec3f>,
parameter method, ktorý definuje metódu detekcie. Ďalšími dôležitým parametrami
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tejto metódy sú taktiež parametre minDist, param1, param2. Parameter minDist
vyjadruje minimálnu povolenú vzdialenosť stredov hľadaných kruhov a parametre
minRadius a maxRadius definujú minimálny a maximálny rádius hľadaných kruhov
v obraze.

Detekcia kruhov v mikrodoštičke prebieha z pravidla na piatich po sebe idú-
cich snímkach, z dôvodu, že by na jednej snímke neboli súčasne detekované všetky
jamky. Jednotlivé detekované jamky sú následne triedené a aproximované použitím
metódy sortDetectedCircles(). Výsledkom sú presne detekované jamky v danej
mikrodoštičke. Ukážka 2.8 znázorňuje výsledok detekcie jamiek v mikrodoštičke.

2.3.5 Detekcia pozície pipety v obraze

Technika správnej detekcie pozície pipety v obraze a následné vyhodnotenie pozície
pipety v jamke mikrodoštičky patria medzi hlavné algoritmy použité v tejto práci.
Je veľmi dôležité aby algoritmus na detekciu pipety fungoval optimálne, bol odolný
voči tieňom a prípadným odleskom svetla v obraze. Všetky tieto požiadavky sú
základným predpokladom pre presnú a spoľahlivú detekciu pohybujúcej sa pipety
v snímanom obraze.

V tejto sekcií sú popísané dva hlavné algoritmy, ktoré slúžia na detekciu jeden
alebo viac-kanálovej pipety v obraze. Úlohou jednotlivých algoritmov je v reálnom
čase správne segmentovať pohybujúcu sa pipetu v obraze od pozadia a následne
vyhodnotiť jej presnú pozíciu.

Detekcia jeden-kanálovej pipety

Detekcia jeden-kanálovej pipety pozostáva z niekoľkých dôležitých krokov. Hlav-
ným problémom pri detekcii pipety v obraze predstavuje správne odsegmentovať
poyhubujúcu sa pipetu od pozadia. Pipeta aj samotná mikrodištička pozostávajú
z priehliadného materiálu, preto rozlíšiť príslušnosť jednotlivých obrazových bodov
môže byť problematické. Ďalším problémom pri detekcií pipety v obraze je, že po-
hybom pipety v obraze môžu vznikať rôzne tiene a odrazy svetla. To môže výrazne
zhoršovať výslednú kvalitu detekcie pipety v obraze.

Na začiatku detekcie je potrebné snímaný obraz vhodným spôsobom pripraviť na
jeho následnú analýzu. V tejto časti algoritmu je vstupný farebný obraz konverto-
vaný na šedotonový obraz použitím metódy cv::cvtColor(). Následne je v obraze
optimálne vyrovnaný histogram aplikovaním metódy cv::CLAHE. Ďalšiu časť tohoto
algoritmu tvorí časť spracovania predspracovaného obrazu. Táto časť je v prípade
detekcie pipety veľmi podstatná. Je veľmi dôležité správne segmentovať pohybujúcu
sa pipetu od pozadia v obraze. Technika správneho odčítania pozadia je kľúčová pre
nasledujúcu analýzu pipety v obraze. Na odčítanie pozadia je aj v tomto prípade
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použitý algoritmus MOG2. Hodnota parametru learningRate je v prípade detekcie
jeden-kanálovej pipety nastavená na 0.004. Výsledný binárny obraz môže obsahovať
menšie obrazové chyby, ako je napríklad šum. Preto je na odstránenie šumu v tomto
binárnom obraze použité Gaussové rozostrenie a následne je obraz ešte naprahovaný.
Takýto obraz môže aj naďalej obsahovať určité vady, ktoré by mohli nepriaznivo
vplývať na ďalšiu analýzu. Preto sú na tento obraz ďalej aplikované morfologické
operácie erózia, dilatácia a morfologický prechod. Vo výslednom obraze je zachytená
kontra pipety, ale aj prípadný nežiadúci tieň, ktorý vznikol pohybom pipety v ob-
raze. Preto je na tento obraz aplikovaná metóda removeShadowInFrame(), ktorá by
mala vyskytujúci sa tieň v obraze potlačiť. Binárny obraz v tomto štádiu obsahuje
získaný tvar pipety bez prípadného tieňa. V tomto obraze sú následne vyhľadané
existujúce kontúry použitím metódy findContours(). Jednotlivé detekované kon-
túry sú následne analyzované. Z týchto kontúr je získaná kontúra pipety, v ktorej
je potrebné vyhľadať príslušný bod patriaci hrotu danej pipety. Na toto slúži me-
tóda findBottommostPointInContour(), ktorá postupne prechádza všetky body
kontúry. Hľadaný bod patriaci špičke pipety je získaný ako najnižší body v danej
kontúre. Metóda detekcie jeden-kanálovej pipety patrí medzi spoľahlivé detekčné
metódy v tejto práci. Výsledky presnosti detekcie jeden-kanálovej pipety je možné
nájsť v sekcií 2.6.

(a) Pôvodný obraz snímaný kamerou (b) Výsledok detekcie hrotu pipety v obraze

Obr. 2.9: Ukážka detekcie jeden-kanálovej pipety v obraze

Detekcia viac-kanálovej pipety

Detekcia viac-kanálovej pipety predstavuje výpočtovo zložitejší algoritmus ako je
detekcia jeden-kanálovej pipety v obraze. Samotná detekcia pozostáva z niekoľkých
dôležitých krokov. Na začiatku detekcie je potrebné opäť snímaný obraz vhodným
spôsobom pripraviť na jeho následnú analýzu. Vstupný farebný obraz BGR je kon-
vertovaný na šedotonový jeden-kanálový obraz použitím metódy cv::cvtColor().
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Výsledný obraz môže byť ale málo kontrastný, preto sa na tento obraz ďalej ap-
likuje metóda cv::CLAHE pre optimálne vyrovnanie histogramu v obraze. Ďalším
dôležitým krokom pri detekcií viac-kanálovej pipety je aplikácia tzv. Sobelového ope-
rátora, ktorý je aplikovaný vo vertikálnom a horizontálnom smere. Sobelový operátor
je možné aplikovať na obraz použitím metódy cv::Sobel(). Dôležitým parametrom
tejto metódy je taktiež veľkosť Sobelového jadra, ktoré je nastavené na hodnotu 3.
Túto hodnotu metóda použitá na výpočet konkrétnych derivácií v obraze. Nasle-

(a) Aktuálny spracovávaný obraz (b) Výsledný obraz po zvýraznení hrán

Obr. 2.10: Ukážka použitia Sobelového operátora

dujúca 2.10 ukážka znázorňuje výsledok aplikácie Sobelového operátora na spra-
covávaný obraz. Ako aj u ostatných prípadoch detekcie, je aj v tomto prípade na
odčítanie pozadia použitý algoritmus MOG2. Hodnota parametru learningRate je
v prípade detekcie viac-kanálovej pipety nastavená na 0.25. Výsledný binárny obraz
môže obsahovať obrazový šum, ktorý môže nepriaznivo vplývať na presnosť výslednej
detekcie pipety. Preto sú ďalej na tento obraz aplikované morfologické operácie erózia
a morfologický prechod. Erózia má za následok vyhladenie jemného náhodného šumu
a následne operácia morfologický prechod zrekonštruuje a zvýrazni získaný tvar pi-
pety. Výsledný tvar pipety v binárnom obraze môže pozostávať aj z prípadného tieňa

(a) Aktuálny spracovávaný binárny obraz (b) Nájdená kontúra 8-kanálovej pipety v obraze

Obr. 2.11: Ukážka detekcie kontúr 8-kanálovej pipety v obraze

55



pipety, ktorý algoritmus MOG2 pri odčítaní pozadia nedokázal úplne potlačiť. Preto
je potrebné na tento obraz aplikovať metódu removeShadowInMat(), ktorá tento prí-
padný tieň v obraze potlačí. Výsledný obraz je pripravený na vyhľadanie kontúry
viac-kanálovej pipety v obraze. Jednotlivé kontúry sú v obraze vyhľadané použitím
metódy findContours(). Všetky nájdené kontúry sú následne analyzované. Z jed-
notlivých kontúr je získaná konkrétna kontúra viac-kanálovej pipety, v ktorej je
následné potrebné vyhľadať jednotlivé hroty. Nasledujúca ukážka 2.11 znázorňuje
postup detekcie viac-kanálovej pipety v obraze. Algoritmus nájde v získanej kon-
túre pipety dva krajné body, ktoré definujú krajné hroty pipety. Jeden krajný bod
kontúry je možné vyhľadať použitím metódy findBottommostPointInContour().
Ďalší krajný bod je získaný použitím konkrétnej metódy findLeftmostPoint()
alebo findRightmostPoint() v závislosti od natočenia pipety v obraze. Následne
využitím vzťahu o parametrickom vyjadrení priamky medzi týmito dvoma bodmi sú
dopočítané jednotlivé hroty pipety. Za pipetu sa v tomto binárnom obraze považuje
každý obrazový bod s hodnotou intenzity 255. Vyhľadávanie jednotlivých hrotov pre-
bieha od najnižšieho hrotu pipety a pohybom po priamke s určitým krokom sú hľa-
dané ostatné hroty pipety. Princíp vyhľadávania spočíva v tom, že každým krokom
po priamke sa kontroluje okolie vo vzdialenosti 2 obrazových bodov od aktuálneho
obrazového bodu. Týmto spôsobom je možné ľahko a efektívne nájsť všetky hroty
viac-kanálovej pipety v obraze. Metóda detekcie viac-kanálovej pipety patrí medzi
menej spoľahlivé detekčné metódy v tejto práci. Výsledky presnosti detekcie viac-
kanálovej pipety je možné nájsť v sekcií 2.6. Nasledujúca ukážka 2.12 znázorňuje
výsledok detekcie viac-kanálovej pipety v obraze.

(a) Aktuálny spracovávaný binárny obraz (b) Výsledok detekcie hrotov 8-kanálovej pipety

Obr. 2.12: Ukážka detekcie 8-kanálovej pipety v obraze
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2.4 Analýza pipetovacieho procesu v snímanom
obraze

Analýza pipetovacieho procesu patrí medzi hlavné a veľmi dôležité algoritmy použí-
vané v tejto práci. Celý proces pipetovania je možné jednoducho analyzovať v reál-
nom čase na základe snímkov z kamery mobilného zariadenia. Základným predpo-
kladom správnej kontroly pipetovacieho procesu je presne detekovaná mikrodoštička
a jamky v tejto mikrodoštičke. Následne je možné celý proces pipetovania analyzo-
vať na základe detekovania pozície pipety a vyhodnotenia jej špičky v obraze. Nasle-
dujúca ukážka vývojového diagramu 2.13 znázorňuje princíp vyhodnotenia pozície
špičky pipety v jamke mikrodoštičky.

Nie

Nie

Nie

Nie

Áno

Áno

Áno

Áno

Obr. 2.13: Vývojový diagram postupu pre vyhodnotenie naplnenia jamky

Samotný algoritmus pracuje na jednoduchom princípe. Algoritmus počas pro-
cesu pipetovania neustále kontroluje pozíciu pipety v obraze. Stále kontrolovaný
je taktiež časovač, ktorý stanový či daná jamka bude alebo nebude označená ako
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naplnená. Ak sa pozícia špičky pipety dostane na úroveň jamky v mikrodoštičke,
algoritmus vyhodnotí zhodu a spustí sa časovač. V tomto momente sa taktiež zistí
index konkrétne jamky, v ktorej sa špička pipety nachádza. Ak hrot pipety danú
jamku opustí, časovač sa vynuluje a jamka ostane v pôvodnom stave. Ak pipeta
naďalej zotrváva v okolí tejto jamky, automaticky sa vyhodnotí čas strávený v tejto
jamke. Tento čas je získaný z aktivovaného časovača. Ak je čas strávený v jamke
väčší ako je tzv. detekčný čas, ktorý je možné definovať užívateľom, tak táto jamka
je označená ako naplnená. V prípade, že je jamka vyhodnotená ako naplnená, tak
je táto jamka odstránená zo zoznamu prázdnych jamiek a ďalej sa už neberie do
úvahy. Algoritmus patrí medzi spoľahlivé metódy, ale jeho spoľahlivosť závisí vo
vysokej miere od detekcie samotnej pipety v obraze.

2.5 Realizácia aplikácie na platforme Android
V tejto sekcii je popísaná realizácia samotnej aplikácie na platforme Android. Sú
tu popísané dôležité kroky a časti tejto aplikácie. Úvod je venovaný implementácií
navrhnutého riešenia na platforme Android využitím nástroja NDK. Následne sa
sekcia venuje dôležitým častiam aplikácie ako je užívateľské rozhranie, využiteľnosť
aplikácie a databáza užívateľského nastavenia aplikácie.

2.5.1 Implementácia nástroja NDK na platforme Android

Kompletné riešenie spracovania a analýzy obrazu bolo navrhnuté a následne tes-
tované vo vývojovom prostredí Visual Studio. Pripravené navrhnuté riešenie bolo
následne možné implementovať na platforme Android. Aby bolo možné používať
navrhnuté riešenie implementované v programovacom jazyku C/C++ aj na plat-
forme Android, bolo potrebné samotnú aplikáciu pre tento úkon prispôsobiť. Vý-
vojové prostredie Android Studio túto možnosť podporuje využitím nástroja NDK.
Celý proces ako je možné nástroj NDK implementovať do vývojového prostredia
a následne používať v samotnej aplikácií je zverejnený na oficiálnych stránkach spo-
ločnosti Android https://developer.android.com/ndk/. Výsledkom je Android
aplikácia, ktorej hlavná výpočtová logika je implementovaná v programovacom ja-
zyku C/C++. Výhodou použitia natívneho jazyka je vyššia výpočtová rýchlosť čo
je v prípade aplikácií pracujúcich v reálnom čase veľmi dôležité.

2.5.2 Grafické užívateľské rozhranie aplikácie

Užívateľské rozhranie vytvára akúsi vrstvu pomocou ktorej dokáže užívateľ komu-
nikovať s konkrétnou aplikáciou alebo zariadením. Užívateľské rozhranie preto plní
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v každej aplikácii veľmi dôležitú úlohu. Ak by aplikácia obsahovala len obmedzené
užívateľské rozhranie prípadne by neobsahovala žiadne užívateľské rozhranie, uží-
vateľ by tak nedokázal využiť plný potenciál danej aplikácie. Cieľom užívateľského
rozhrania nie je len plniť úlohu vstupného terminálu pre užívateľa. Dôležitou úlo-
hou užívateľského rozhrania je taktiež prezentácia informácií užívateľovi. Ideálne
užívateľské rozhranie by malo splňovať určité vlastnosti. Užívateľské rozhranie by
malo byť pre užívateľa jednoduché a intuitívne, aby bolo možné s danou aplikáciou
efektívne zaobchádzať.

Obr. 2.14: Rozloženie jednotlivých prvkov grafického rozhrania aplikácie

Pri návrhu užívateľské rozhrania aplikácie bolo potrebné držať sa skutočnosti,
že užívateľ aplikácie musí mať prehľad o dianí počas pipetovacieho procesu a zá-
roveň musí mať k dispozícií jednotlivé ovládacie prvky aplikácie. Snímaný obraz
z kamery mobilného zariadenia musí byť preto užívateľovi vhodným spôsobom zo-
brazený a jednotlivé ovládacie prvky vhodne umiestnené. Pre zobrazenie snímaného
obrazu je využitá celá zobrazovacia obrazovka mobilného zariadenia. Na tejto ploche
sú súčasne zobrazené jednotlivé zobrazovacie a ovládacie prvky. Jednotlivé zobrazo-
vacie prvky musia byť vhodne umiestnené tak, aby boli ľahko čitateľné a neprekážali
užívateľovi pri pozorovaní scény obrazu. Taktiež jednotlivé ovládacie prvky musia
byť vhodne umiestnené, aby neprekážali pri pozorovaní scény, ale zároveň musia
byť ľahko zrozumiteľné a intuitívne, aby bolo možné s aplikáciou jednoducho zaob-
chádzať. V ovládacom panely sú k dispozícií tri tlačidlá, pomocou ktorých je možné
ovládať svetlo kamery, prehrať záznam analyzovaného procesu pipetovania, prípadne
aktivovať funkciu ovládanie aplikácie hlasom. Hlavné menu aplikácie je k dispozícií
pri dotyku obrazovky v ľavom okraji a následnom potiahnutí prstu smerom k pra-
vému kraju obrazovky. Následne je užívateľovi v ľavej časti obrazovky zobrazené
hlavné menu aplikácie. Využitím tohto menu je možné jednoducho obsluhovať apli-
káciu, prepínať jednotlivé detekčné módy, zobraziť nastavenia aplikácie alebo zobra-
ziť obrazovku s informáciami o aplikácii. Výsledné užívateľské rozhranie aplikácie je

59



realizované využitím jazyka XML, ktorý je vo vývojovom prostredí Android Studio
primárne určený na prácu s grafickým užívateľským rozhraním aplikácie. Ukážka
2.14 znázorňuje štruktúru výsledného grafického užívateľského rozhrania aplikácie.

2.5.3 Databáza užívateľského nastavenia aplikácie

Výsledná aplikácia využíva pre svoju funkčnosť rôzne druhy dát a parametrov, ktoré
je potrebné nejakým spôsobom udržiavať v pamäti telefónu. Všetky dáta a parametre
je potrebné vhodným spôsobom uchovávať tak, aby bolo v prípade potreby užívateľa
aplikácie kedykoľvek k dispozícií na čítanie alebo zápis. Preto bolo potrebné navr-
hnúť a implementovať jednoduchú databázu, ktorá by spravovala a organizovala
jednotlivé užívateľské dáta aplikácie.

Výhodou využitia databázy je úschova užívateľských nastavení, nezávisle od pa-
mäti aplikácie. Jednotlivé uložené dáta a parametre sú tak k dispozícií kedykoľvek
aj po reštartovaní aplikácie. Všetky užívateľské nastavenia sú pri zapnutí aplikácie
načítané do fyzickej pamäti aplikácie a následne pri každej zmene týchto nastavení
sa aktuálna zmena aplikuje aj v samotnej databáze. Komunikácie medzi aplikáciou
a databázou prebieha medzi niekoľkými vrstvami viď. obrázok 2.15.

Najnižšiu vrstvu reprezentuje relačná databáza AppDatabase.db, v ktorej sú
všetky užívateľské dáta organizované do špeciálnej dátovej štruktúry tzv. tabuliek.
Takáto tabuľka tzv. relácia je zložená z riadkov a stĺpcov. Ďalšiu vrstvu predstavuje
trieda AppDatabase.java, ktorá priamo komunikuje s najnižšou vrstvou. Trieda za-
bezpečuje generovanie všetkých požiadaviek a ďalej ich smeruje na najnižšiu vrstvu
do databázy. Jednotlivé požiadavky vznikajú v prípade manipulácie užívateľa s uží-
vateľskými dátami aplikácie. Ďalšiu dôležitú vrstvu tvorí trieda AppSettings.java,
ktorá plní funkciu sprostredkovateľa medzi aplikáciou a samotnou databázou. Trieda
primárne slúži pre dočasné uchovávanie a manipuláciu s užívateľskými nastaveniami
aplikácie. Poslednú najvyššiu vrstvu predstavuje samotná aplikácia, ktorá jednotlivé
užívateľské dáta a parametre používa.

Obr. 2.15: Princíp priebehu komunikácie aplikácie s databázou
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2.6 Dosiahnuté výsledky riešenia práce
Výslednú aplikáciu pre operačný systém Android bolo potrebné vhodným spôsobom
otestovať a následne dané výsledky testovania vyhodnotiť. Medzi testované metódy
patrí algoritmus na detekciu jamiek v mikrodoštičke, algoritmus na detekciu hrotov
pipety v obraze a taktiež bolo náplňou testovania porovnanie výpočtovej nároč-
nosti programovacích jazykov C++ a Java. Jednotlivé algoritmy boli testované pri
optimálnych svetelných podmienkach.

Nasledujúca tabuľka 2.2 vyjadruje výslednú presnosť pri testovaní algoritmu na
detekciu jamiek v mikrodoštičke. Z týchto výsledkov je možné konštatovať, že v prí-
pade detekcie jamiek v 96-jamkovej mikrodoštičke je možné takúto detekciu pova-
žovať za spoľahlivú.

Tab. 2.2: Presnosť algoritmu na detekciu jamiek v mikrodoštičke

Typ mikrodoštičky Spoľahlivosť [%]
96-jamková 99.2
384-jamková 80.4

V prípade algoritmu na detekciu pipety a jej hrotov v obraze sú dosiahnuté
výsledky testovania nasledovné. Z výsledkov testovania znázornených v tabuľke 2.3
je možné vidieť, že v prípade 1-kanálovej pipety dosahuje detekcia pomerne vysokú
presnosť. V prípade detekcie hrotov 8-kanálovej pipety dosahuje presnosť algoritmu
horšie hodnoty. Preto sa algoritmus na detekciu hrotov 8-kanálovej pipety považuje
za menej spoľahlivý.

Tab. 2.3: Presnosť algoritmu na detekciu jednotlivých hrotov pipety

Typ pipety Presnosť [%]
1-kanálová pipeta 93.149
8-kanálová pipeta 61.188

Posledným ale dôležitým testom bolo porovnanie výpočtovej náročnosti progra-
movacích jazykov C++ a Java na platforme Android. Tento test priniesol zaujímavé
výsledky, ktoré je možné vidieť na nasledujúcej ukážke 2.16. Medzi testované algo-
ritmy v tomto teste patrí detekcia pozície hrotu jeden-kanálovej a pozície hrotov 8-
kanálovej pipety. V prípade porovnania algoritmu na detekciu jeden-kanálovej pipety
v obraze sú jednotlivé rozdiely zanedbateľné s ohľadom na výsledný čas potrebný
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pre výpočet. Naopak v prípade algoritmu na detekciu viac-kanálovej pipety v obraze
sú rozdiely porovnaných časov výrazné odlišné. Zo získaných výsledkov testovania
je možné usúdiť, že implementované riešenie využitím programovacieho jazyka Java
je výpočtovo náročnejšie. Preto v prípade vývoja výpočtovo náročnejšej aplikácie je
potrebné zvážiť možnosť implementácie hlavnej logiky aplikácie v programovacom
jazyku C++.

Obr. 2.16: Grafické znázornenie porovnania výpočtovej náročnosti technológie Java
a C++ na platforme Android
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3 ZÁVER
Úlohou tejto práce bolo navrhnúť a následne realizovať mobilnú aplikáciu pre ope-
račný systém Android, ktorá umožňuje kontrolu pipetovacích procesov na základe
snímkov z kamery mobilného zariadenia. Na spracovanie obrazu je v aplikácii použitá
knižnica OpenCV. Výsledná aplikácia by mala slúžiť predovšetkým v laboratóriách
ako nástroj na kompletnú analýzu pipetovacieho procesu.

Pred samotným riešením tejto práce bolo potrebné zoznámiť sa s problematikou,
potrebnými vývojovými nástrojmi a technológiami, ktoré bolo možné pri riešení tejto
záverečnej práce použiť. Táto časť bola veľmi dôležitá, pretože od nej sa odvíjal ďalší
smer a spôsob riešenia tejto problematiky.

Na začiatku riešenia celej práce bolo potrebné zvoliť vhodné vývojové prostre-
die, ktoré umožňuje jednoduchý, ale zároveň rýchly vývoj a testovanie jednotlivých
algoritmov na spracovanie obrazu. Bolo taktiež potrebné, aby dané vývojové pro-
stredie umožňovalo implementáciu a následnú prácu s knižnicou OpenCV. Použitie
vývojového prostredia Android Studio na počiatočný návrh a testovanie jednotli-
vých algoritmov sa ukázalo ako neefektívne vzhľadom na časovú náročnosť pri ich
ladení a testovaní. Jednoduchým riešením tohto nedostatku bolo použitie vývojového
prostredia Visual Studio, ktoré bolo možné pre tento účel ideálne použiť.

Knižnicu OpenCV bolo potrebné do prostredia Visual Studio vhodným spô-
sobom implementovať a otestovať jej základnú funkčnosť. Následne bola v tomto
prostredí vytvorená jednoduchá desktopová aplikácia, ktorá bola schopná spracová-
vať jednotlivé snímky z kamery alebo snímky z testovacieho videa. Samotný vývoj
vyžadoval odbornejší prístup. Jednotlivé algoritmy na spracovanie a analýzu obrazu
boli postupne implementované využitím programovacieho jazyka C++. Využitím
vývojového prostredia Visual Studio bolo možné jednoducho ladiť a následne testo-
vať jednotlivé algoritmy. Aplikácia bola postupne rozšírená o dôležité algoritmy ako
je detekcia mikrodoštičky, detekcia jamiek v tejto mikrodoštičke a detekcia pozície
pipety v obraze. Neskôr bol implementovaný dôležitý algoritmus na analýzu pipe-
tovacieho procesu. Celý proces pipetovania bolo možné analyzovať a následne ho
vyhodnotiť. Jednotlivé algoritmy boli postupne vylepšené, boli odstránené prípadne
chyby. To prinieslo lepšie výsledky a výsledná analýza pipetovacieho procesu bola
tak spoľahlivejšia.

Po dokončení návrhu riešenia aplikácie a jeho následnom otestovaní vo vývojo-
vom prostredí Visual Studio bolo toto riešenie implementované aj na platforme An-
droid. Vo vývojovom prostredí Android Studio bola vytvorená aplikácia s jednodu-
chým rozhraním. Následne bola do vývojového prostredia implementovaná knižnica
OpenCV. Aby bolo možné používať navrhnuté riešenie implementované v programo-
vacom jazyku C/C++ aj na platforme Android, bolo potrebné samotnú aplikáciu
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pre tento úkon prispôsobiť. Vývojové prostredie Android Studio túto možnosť pod-
poruje využitím nástroja NDK. Následne bolo možné navrhnuté riešenie používať aj
na platforme Android. V závere riešenia práce bolo v samotnej aplikácii implemen-
tované jednoduché grafické rozhranie, pomocou ktorého je možné výslednú aplikáciu
efektívne používať.

Všetky zadané ciele záverečnej práce boli úspešné splnené. Výsledkom práce je
aplikácia pre operačný systém Android, ktorá umožňuje kontrolu pipetovacích pro-
cesov na základe snímkov z kamery mobilného zariadenia. Výsledná aplikácia umož-
ňuje kontrolovať kompletný proces pipetovania jeden-kanálovej alebo viac-kanálovej
pipety. Aplikácia je schopná pracovať s 1 až 16-kanálovou pipetou a 24, 96 alebo
384-jamkovou mikrodoštičkou. Užívateľ si môže vybrať z dvoch detekčných režimov.
Aplikácia obsahuje prehľadné užívateľské rozhranie, pomocou ktorého je možné celú
aplikáciu jednoducho ovládať. Základné funkcie aplikácie je možné taktiež ovládať
hlasom. Všetky nastavenia, ktoré užívateľ v aplikácii nastaví sa uchovávajú v data-
báze, ktorá je umiestnená v internej pamäti telefónu.
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ZOZNAM SYMBOLOV, VELIČÍN A SKRATIEK
ADT Android Development Tools – Android vývojové nástroje
API Application Programming Interface – Aplikačné programové rozhranie
BSD Berkeley Software Distribution – Berkeleyová softvérová distribúcia
DVM Dalvik Virtual Machine – Virtuálny stroj Dalvik
FPS Frames Per Second – Snímky za sekundu
GPS Global Positioning System – Vyhľadávací systém
GMG Gaussian Mixture Model – Zmes Gaussových modelov
IPP Integrated Performance Primitives – Knižnica na spracovanie signálov
HAL Hardware Abstraction Layer – Hardvérová abstrakčná vrstva
IDE Integrated Development Environment – Vývojové prostredie
OpenCV Open Source Computer Vision Library – Voľne dostupná knižnica

počítačového videnia
OpenGL Open Graphics Library – Voľne dostupná grafická knižnica
OHA Open Handset Alliance – Svetová skupina spoločností
PAL Phase Alternating Line – Štandard kódovania signálu
PIN Personal Identification Number – Osobný identifikačný kód
SDK Software Development Kit – Softvérový vývojový kit
STL Standard Template Library – Knižnica dátových kontajnerov
NDK Native Development Kit – Pôvodný vývojový kit
MOG Mixture of Gaussians – Zmes Gaussových rozdelení
KNN K-Nearest Neighbors – Metóda najbližšieho suseda
ROI Region of interest – Oblasť záujmu
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A OBSAH PRILOŽENÉHO DVD
Priložené DVD obsahuje elektronickú verziu diplomovej práce. Hlavný dokument
„Diplomová práca - Martin Kiac.pdf“ sa nachádza v zložke „Dokumentácia“. In-
štalačný súbor aplikácie „LaboratoryAssistant.apk“ pre operačný systém Android
sa nachádza v zložke „Aplikácia“. V poslednej zložke „Video ukážky“ sa nachá-
dzajú video ukážky z aplikácie.

/
Dokumentácia

Diplomová práca - Martin Kiac.pdf
Aplikácia

LaboratoryAssistant.apk
Video ukážky

microplateAndWellsDetectingMode.mp4
onePipetteCameraDetectingMode96Microplate.mp4
onePipetteCameraDetectingMode384Microplate.mp4
applicationSettings.mp4

70



B UKÁŽKY APLIKÁCIE

(a) Detekcia jednej pipety v obraze (b) Detekcia 8-kanálovej pipety

Obr. B.1: Ukážka aplikácie v stave detekcie

(a) Detekcia jednej pipety v obraze (b) Detekcia jamiek v mikrodoštičke

Obr. B.2: Ukážka aplikácie v stave detekcie

(a) Nastavenie detekcie pipety (b) Ostatné nastavenia aplikácie

Obr. B.3: Ukážka užívateľského nastavenia aplikácie
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C PRAKTICKÉ VYUŽITIE APLIKÁCIE

(a) Kontrola pipetovacieho procesu (b) Kontrola pipetovacieho procesu

Obr. C.1: Využitie aplikácie v laboratóriu

(a) Ukážka praktického využitia aplikácie (b) Ukážka praktického využitia aplikácie

Obr. C.2: Využitie aplikácie v laboratóriu

(a) Kontrola pipetovacieho procesu (b) Kontrola pipetovacieho procesu

Obr. C.3: Využitie aplikácie v laboratóriu
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