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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá sestavením algoritmů pro skládání puzzle a 
navržením pracoviště pro jejich snímání. Jsou zde zkoumány dvě metody. První 
metodou je skládání puzzle se známým vzorem. K tomuto účelu je využito Harrisona 
operátoru a korelace. V druhém případě se provádí sestavení puzzle bez předem 
známého vzoru, k čemuž se využívá vzájemná korelace. Oba algoritmy jsou následně 
zhodnoceny.  
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Abstract 

This diploma thesis deals with constructing of algorithms of consisting a puzzle 
and suggesting of the workplace for its imaging. There are studied two methods of 
forming a puzlle. First method is forming of the puzzle with a known pattern. For this 
method is used the Harris operator and the correlation. In the second method is the 
puzzle formed without a pattern. Fot this method is used the correlation. In the last part 
there is a mutual evaluation of these two methods. 
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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce má za úkol navrhnout algoritmy pro sestavování puzzle, 

které se budou zabývat skládáním jak s použitím předem známého vzoru, tak i 

skládáním bez vzoru. Celá práce bude rozdělena do několika částí, které byly stěžejní 

pro správnou funkci a pochopení možností, které se pro jednotlivé spojovací algoritmy 

dají použít.  

První část se bude zabývat teoretickými poznatky k jednotlivým postupům, které 

jsou doporučovány pro správnou funkci sestavovacích algoritmů. Budou zde probrány 

jednotlivé možnosti  použití postupů pro detekci a segmentaci dílků. Dále budou 

shrnuty jednotlivé postupy, které je možno k realizaci sestavovacích algoritmů využívat.  

Další  část se bude zabývat postupem pořízení snímku. Provede návrh pracoviště 

a bude demonstrováno jakým způsobem byly snímky pořízeny.  

Ve třetí části bude proveden popis vlastního navrženého algoritmu pro 

sestavování se vzorem. Bude probrán postup od separace jednotlivých dílků po 

rozhodovací mechanismus, který určuje, který dílek bude zařazen na jakou pozici. 

Budou zde probrány také jednotlivé problémy, které se při řešení daného algoritmu 

vyskytly.  

Následující část bude pojednávat druhém algoritmu, který pro svou práci 

nevyužívá vzoru. Tento algoritmus bude popsán stejným způsobem, jako tomu bylo při 

skládání se vzorem.  

Je třeba také oba algoritmy vystavit srovnání a stanovit jejich předností a 

nevýhody oproti druhému typu algoritmu. Tento úkol bude proveden v závěrečné části 

této práce, kde by měly být uvedeny i poznatky, z jakého důvodu se daná nevýhoda na 

algoritmu projevuje.  
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2 TEORETICKÉ POZNATKY A METODY, 
KTERÉ JSOU POTŘEBNÉ PRO NÁVRH 
ALGORITM Ů. 

 

2.1 Detekce a segmentace jednoho kousku puzzle 

Prvotním úkolem při zpracování zadání diplomové práce bylo rozlišení  

jednotlivých dílků puzzle, aby se s nimi následně mohlo samostatně pracovat. Na tuto 

část se dá použít dobře známých metod, jako jsou detekce hran, segmentace nebo 

metoda K-means. V následujících částech budou probrány tyto jednotlivé možnosti, 

které se pro detekci dílků  dají použít.  

Ještě než se budu blíže věnovat popisu dané metody, je vhodné říci, o co se 

vlastně jedná. V případě detekce hran se jedná o výraz, který označuje oblasti v obraze, 

kde se výrazně mění jasová hodnota. Segmentace je  pojmem, který označuje proces, 

jehož účelem je rozčlenit obraz do částí, které souvisí s předměty, či oblastmi reálného 

světa. Do segmentace patří  oddělení objektů od pozadí, nebo analýza obsahu obrazu.[2] 

2.1.1  Detekce Hran 

Můžeme rozčlenit několik základních typů hran, jako je hrana skoková  (která se 

dá definovat jako změna rozhraní světla a stínů) nebo hrana trojúhelníková, která vzniká 

při zkoumání trojrozměrných objektů. Typická hrana v obrazu bývá nejčastěji 

zašuměná, na rozdíl od hrany ideální, která se dá teoreticky definovat. [1] 

Nejčastěji se však hrana hledá na základě znalosti, která je zmíněna výše a to na 

základě poměrně velké změny jasové hodnoty. V případě, kdy vycházíme z této 

definice, je v oblasti hrany velká hodnota derivace jasové funkce. Maximální derivace 

se vždy vyskytuje ve směru kolmém na danou hranu. Kvůli jednodušším výpočtům se 

zjišťují hrany ve dvou resp. ve čtyřech směrech. Pro samotnou detekci hran je možno 

použít několik tzv. konvolučních jader, které aproximují derivaci jasu.[1]  

 



 12 

2.1.1.1  Jednotlivé typy konvolučních jader (operátorů), pro práci s první jasovou 

derivací 

Robertsův operátor může být vyjádřen následujícími dvěma tvary: 
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V Prewittově operátoru je rozlišováno, pro kterou osu je toto jádro citlivé, což 

znamená, že určuje hrany v určitém směru.[1] Pro vertikální osu je tento operátor 

navržen např. jako: 
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Ve směru horizontálním je tento tvar transponovanou maticí pro tvar vertikální. Je 

třeba také ještě poznamenat, že Prewittův operátor je vždy čtvercovou maticí a může 

být tvaru 3x3 nebo např. 5x5. [1] 

Sobelův operátor je opět použitelný jako předchozí typ pro různé směry, ale je také 

vidět, že ve svém středu má vyšší hodnoty, než tomu bylo v předchozím případě. Toto 

rozložení je použito kvůli lepší schopnosti detekovat danou hranu.[1] Jeden z příkladu 

Sobelova filtru je uveden níže: 
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Mezi další operátory je řazen např. Robertsonův a Kirschův operátor[1]  

V současnosti je asi nejpoužívanějším hranovým operátorem tzv. Canny detektor, 

který na aproximaci jasové funkce aplikuje prahování s hysterezí.[1]   
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2.1.2 Možnosti segmentace 

Jak již bylo zmíněno, segmentace slouží k tomu, aby byly podle nějakých kritérií 

od sebe odděleny jednotlivé části obrazu a tyto části mohly být dále popisovány a 

zpracovávány. Jedna z metod využívá k segmentaci detekci pomocí hran a druhá 

metoda používá segmentaci čistě za pomoci prahování. [2] 

 

2.1.2.1 Segmentace prahováním 

Tato metoda využívá toho, že každý objekt či oblast v obraze jsou charakterizovány 

např. svou konstantní odrazivostí nebo pohltivostí a hlavně se zde využívá toho, že 

objekt a pozadí mají jiné vlastnosti. [2] 

Postup prahování je ten, že je zvolen daný práh. V případě, že je hodnota pixelu 

menší než práh, je hodnota pixelu transformována na hodnotu 0.V opačném případě je 

hodnota pixelu převedena na hodnotu 1. Prahovat se dá několika způsoby např. prosté 

nebo s více prahy. Jednotlivé určované prahy se dají určovat experimentálně, pomocí 

histogramu, procentně nebo např. ze statistik. [2] 

 

2.1.2.2 Segmentace za použití detekce hran 

Pro tyto účely je využíváno hranových detektorů, které byly zmíněny v předchozí 

kapitole nebo je možné využít metodu, při které jsou hledané tzv. krajní pixely, které se 

výrazně liší od pixelů pozadí (přechod z pozadí do oblasti, kde se vyskytuje žádaná 

oblast). Na tyto způsoby segmentace jsou dávány požadavky na minimální počet chyb, 

přesnost a jednoznačnost, což znamená, že musí být rozlišena právě jedna hrana a ne 

např. hrany dvě. Mezi největší problémy těchto metod patří to, že najdou hranici tam, 

kde hranice být nemá.V opačném případě neurčí hranici tam, kde by být měla.[2] 

Používané metody jsou: 

 

• Prahování obrazu hran spočívá v tom, že jsou použity hranové detektory, které byly 

popsány v předchozí kapitole. Obraz, který vzniká po jejich použití, je dále ještě 

vyprahován a to slouží k dané segmentaci objektu. K dané metodě se dá také použít 

přímo tzv. Cannyho detektor, kde je třeba nejdříve eliminovat daný šum v obraze, 
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poté se určí gradienty, najdou lokální maxima a provede se, jak již bylo zmíněno, 

prahování s hysterezí, které vede k potlačení nevýrazných hran.[2]  

 

• Sledování hranice se používá ve chvíli, kdy není znám přesný tvar hranice a je známa 

např. pouze barva daného objektu. Daná část se prochází tak dlouho, dokud není 

nalezen daný významný bod. Hranice je nejčastěji zapisována ve Freemanově kódu. 

Zlepšením této metody je tzv. heuristické sledování hranice, které prohledává daný 

obraz na základě grafů a aproximuje hranice do řetězců, které lépe umožňují 

detekovat dané hrany.  

 

• Mezi další možnosti segmentace patří použití Aktivních kontur, metody Level set  

nebo použití Haughovy transformace, které již nebudou podrobněji rozebírány. 

2.2 Návrh spojení dílků s předem známým vzorem 

Jedná se o všechny metody, které pro svou funkci využívají dříve získané 

znalosti o objektech. Jedná se o vyhledávání např. vzorů, textury, modelů, 

geometrických útvarů atd.[3]  

Pro samotné vyhodnocování toho, jestli jsou dvě oblasti stejné se nedá uvažovat 

to, že najdeme stoprocentní shodu, což je způsobeno tím, že oba obrazy (zkoumaný a 

vzor) jsou pořízeny v jinou chvíli a může v nich být jasový rozdíl  nebo ve snímku může 

být přítomen větší nebo menší šum. Vyhodnocujeme shodu na základě nějakého 

parametru, u něhož uvažujeme např. jeho maximální hodnotu. Výhodou těchto metod 

je, že se dají porovnávat s daným vzorem pro všechny možné transformace obrazu (jako 

je natočení, změna měřítka a zkreslení). Metoda hledání vzoru je používána nejen ve 

statických snímcích, ale je také užívána při detekci pohybu tak, že se pořídí jedna 

fotografie jako výchozí a poté, se z ní dále vychází a hledá se v ní umístění objektu, 

který se vyskytuje i na fotografii, která je aktuálně vyhodnocována.[3]  

Jednotlivé metody, které jsou pro toto srovnávání používány, jsou metody, které 

mezi sebou srovnávají regiony nebo kontury.  Hledají pouze části obrazu a srovnávají je 

s danými částmi vzorů.[3]  
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Pro vyhodnocení míry souhlasu je možno použít např. tohoto následujícího 

kritéria[3]: 

 

 
),(),(max

1
),(1 jihvjuif

vuC
−++

=     (4) 

 

kde f je zpracovávaný obraz a h označuje hledaný vzor.[3]  

 

2.2.1 Srovnání se vzorem – vzájemná korelace 

Jedná se o možnost, která mezi vzorem a vyhodnocovacím snímkem aplikuje 

vzájemnou korelaci.  Proces korelace se provádí až na objektu, od kterého je odečteno 

pozadí, a který je nastaven do základní pozice. Následně je prováděna vzájemná 

korelace vzoru a dané části obrazu v základní pozici. Tato jednotná korelace však není 

pro samotné vyhodnocení dostačující, a proto je třeba použít vzájemnou korelaci i 

s pootočeným vzorem, tedy je nutno provést jeho rotaci. Vzájemné korelace všech pozic 

jsou sečteny a jsou zobrazeny výsledky. Tento postup byl podrobně ukázán v předmětu 

MPOV na  ukázce, která tento postup korelace demonstruje. Ukázku z tohoto projektu 

je pro vysvětlení převzata i do této diplomové práce. 

Aby bylo lépe pochopeno, co vlastně korelace je, uvádeme její obecnou definici, 
která zní následovně: 

 
Korelace (z lat.) znamená vzájemný vztah mezi dvěma procesy nebo veličinami. 

Pokud se jedna z nich mění, mění se korelativně i druhá a naopak. Pokud se mezi 

dvěma procesy ukáže korelace, je pravděpodobné, že na sobě závisejí, nelze z toho 

však ještě usoudit, že by jeden z nich musel být příčinou a druhý následkem. To 

samotná korelace nedovoluje rozhodnout.[8] 
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Obr.č.1 - Srovnání se vzorem pomocí vzájemné korelace[3] 

 

2.2.2 Srovnání se vzorem - Active Appearance models  

Active Apperance Models využívá staticky vytvořený model objektů z dat, které 

jsou manuálně vytvořeny, což znamená, že důležité body si volí uživatel sám. 

Parametry je možné přizpůsobit téměř jakémukoliv novému zkoumanému obrazu, a tím 

zjistit, zda se daný objekt ve zkoumané oblasti nachází.[3]  

Ke správné funkci je třeba počítat s tím, že je potřebné velké množství 

trénovacích obrazů, ve kterých jsou jasně stanoveny hraniční body. Určení hraničních 

bodů je nutné k tomu, aby při učení bylo na daný model provedeno vyhodnocování 

vzájemného vztahu hraničních bodů v jednotlivých snímcích.[3]  

Mezi výhody této metody patří to, že porovnávání  a prohledávání je oproti 

dalším metodám rychlé. Také je velmi jednoduché při pořízení nového obrazu tento 

systém adaptovat na daný snímek, podle daného modelu. Naopak nevýhodou je, že pro 

správnou funkci je třeba mít velkou trénovací množinu vzorů. Jednotlivé důležité body 

v obrazech je nutné volit ručně, což znamená, že jde o poměrně pracnou a nepohodlnou 
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metodu. Další nevýhodou je to, že v počátečním stavu je třeba mít dostatečnou znalost o 

pozici, kde se zkoumaný (hledaný) objekt v obraze nachází.[3]  

Postup pro použití této metody je následují. V prvním případě je nutno při 

zpracování snímků zvolit významné body v těchto snímcích. Je nutné, jak již bylo 

zmíněno, aby tyto body byly označeny ve všech trénovacích snímcích stejně. Pro 

správnou funkčnost je třeba také všechny obrazy zarovnat do jednoho směru. To 

znamená, že u všech obrazů musí být aplikováno stejné natočení. Následně jsou 

určovány možné variace všech zvolených bodů mezi jednotlivými snímky a 

v posledním kroku je vytvořena korelační matice bodů, která vyjadřuje vzájemné 

polohy, a jenž je aplikována pro rozeznání objektů.[3]  

2.3 Návrh spojení dílků bez předem známého vzoru 

Opět jako v předešlém případě vycházíme z toho, že máme fotografii, kde jsou 

vyfoceny jednotlivé dílky, ale na rozdíl od předchozí kapitoly již není k dispozici 

výsledné složené puzzle, podle kterého by mohla být prováděna srovnávání 

jednotlivých dílků. Bude tedy třeba použít jiné možnosti, které mezi sebou budou 

jednotlivé dílky srovnávat podle určitých vlastností, podle nichž se bude vyhodnocovat, 

jak na sebe jednotlivé zjištěné dílky navazují. Problémem se ovšem stalo nalezení těchto 

metod v teorii. Uvedeny jsou tedy pouze obecné možnosti, které slouží pro spojování 

jednotlivých částí do celkového obrazu. Pro toto spojování je využíváno hledání 

důležitých bodů v obraze a užití korespondenčního algoritmu.  

2.3.1 Detekce významných bodů v obraze 

Nejdříve je nutno uvést, co je považováno za významný bod v obraze. 

Významný bod v obraze je podle formální definice poloha obrazového bodu vykazující 

vysoký gradient jasové funkce v definovaném okolí. Obecně se dá říct, že jde o místo 

v obrazu, které je co nejméně podobné svému okolí.[4]  

V případě, který se vztahuje na dané puzzle, budou tedy důležité body hledány 

až na jednotlivých získaných dílcích, oddělených od pozadí. Pro zjištění důležitých 

bodů jsou definovány dva možné operátory, které se pro tento účel používají. Jsou to 

Moravcův a Harrisův operátor.[4]  
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2.3.2 Moravcův operátor 

Tento operátor pracuje tak, že za významné body jsou označeny ty body, které 

jsou maximální hodnotou (lokálním maximem) funkce vyhodnocované intenzity 

v určitém směru. Vyhodnocovací funkce probíhá tak, že na daném pixelu je umístěn 

střed určitého okénka, neboli tzv. maska. Většinou je použita maska čtvercová. Tato 

maska je posouvána vždy okolo všech zbylých osmi pozic, které obklopují 

daný vyhodnocovaný pixel. Tento postup je zobrazen na Obrázku č.2.[5] 

 

Obr.č.2 – Postup Moravcova detektoru[5] 

 

Výhodou tohoto operátoru je značná jednoduchost a to, že je výpočetně 

nenáročný. Jeho používání není ale rozšířené, protože má velkou nepřesnost. 

Nevýhodou je např. to, že tento operátor reaguje často na hrany a je také náchylný na 

šum. Zlepšením tohoto operátoru je právě Harrisův operátor, který bude přiblížen 

v následující kapitole[5].  

2.3.3 Harris ův operátor 

Byl vytvořen v roce 1988 Chrisem Harrisem a Mikem Stephensem. Učinili tak, 

protože potřebovali získat novou stabilnější metodu, která by jim pomohla získávat 

z obrazu víc informaci, které by vedli ke kvalitnější detekci objektů a ploch. Zabývá se 

jak hledáním hran v jednotlivých snímcích, tak i hledáním jednotlivých hran.[5]  
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Harrisův operátor vychází z Moravcova operátoru, ale liší se od něj tím, že při 

své funkci používá tzv. lokální autokorelační funkce. Rozdíl je také v tom, že Moravcův 

operátor pro svou funkci používá obdélníkové okénko, což způsobuje malou odolnost 

vůči šumu a také to, že při vyhodnocování daných bodů záleží na natočení obrazu. To je 

odstraněno použitím kruhového okénka s Gaussovým vyvážením vnitřních hodnot. 

Gaussovo vyvážení způsobí, že hodnotám vzdálenějších bodů je přiřazována menší 

váha, čímž se omezí vliv šumu. Další nevýhodou, kterou odstraňuje Harrisův operátor 

jsou anizotropní odezvy. Toto je odstraňováno za použití již zmíněné autokorelační 

funkce, která je definována jako[5]: 
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Právě díky použití autokorelace dosahuje Harrisův operátor výborných výsledků. 

Je na rozdíl od Moravcova operátoru nezávislý na rotaci a posunu a je odolný vůči 

šumu. Nevýhodou ovšem je to, že nelze výsledky považovat ze relevantní vzhledem 

k různým měřítkům, protože  body nelze vzhledem k měřítkům porovnávat.[5]  

2.3.4 Metody pro vyhledání důležitých bodů bez ohledu 

na měřítko 

Díky těmto metodám je možno vzájemně porovnávat body z fotografií s různými 

měřítky. Patří sem metody SIFT a SURF. Metoda SIFT využívá ke své funkci 

vyhodnocení rozdílu dvou Gaussových funkcí. Metoda SURF, která je metodě SIFT 

podobná, pro derivaci Gaussovy funkce používá obdélníkovou aproximaci.[5]  

2.3.5 Korespondence bodů v obrazech 

Určení korespondencí v obraze vyplívá z určení důležitých bodů v obrazech, 

které byly zmíněny v předchozích samostatných podkapitolách. Při znalosti důležitých 

bodů probíhá tzv. korespondenční algoritmus, který je definován následujícím 

postupem[4]: 

V první části jsou určeny všechny potenciální korespondence. A poté je 

sestavena matice daných dvojic z jednotlivých obrazů. V další matici jsou zpracovány 
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jednotlivé pravděpodobnosti shody daných bodů. Je určena počáteční pravděpodobnost 

a podle ní je provedeno vyhodnocení, zda si body mohou odpovídat[4].  

Dalším typem korespondenčního algoritmu je např. použití algoritmu Ransac. 

Všechny algoritmy jsou iterační, což znamená, že hodnota např. pravděpodobnosti je 

stále zpřesňována, až zůstanou hodnoty nejpravděpodobnější, které si odpovídají. 

Ukázka spojení snímků za pomoci spojovacích algoritmů je na následujícím obrázku.   

Obr.č.3 – Spojené fotografie[6] 

 

2.4 Shrnutí teoretických poznatků 

V této kapitole jsem se zabýval možnostmi, které nabízí teorie při srovnávání 
obrazů se vzorem, bez vzoru, a také jaké možnosti nabízí pro oddělení jednotlivých 
dílků od pozadí. Při nastudování této teorie jsem došel k názoru, že není zcela možné 
tuto teorii použít právě na práci s dílky puzzle. 

Při algoritmu, který má spojovat dílky se vzorem jsem okamžitě vyloučil 
možnost Acktive Apperance models, protože tato metoda vyžaduje, aby byly body 
ručně určeny, což mi nepřišlo vzhledem k povaze práce příliš vhodné.  

Nelze však souhlasit s teorií, která je určená pro spojování obrazů bez vzoru. 
Tato teorie pro dílky puzzle nebude funkční z toho důvodu, že v nich není žádný 
překryv fotografií. Tato teorie totiž počítá s tím, že se najdou dva sobě odpovídající 
významné  body ve dvou různých fotografiích, což v rámci puzzle dílků nejde, protože 
se tyto dílky nepřekrývají. Poté tedy nelze teorii pro spojování obrazů bez vzoru vůbec 
implementovat na dané zadání diplomové práce.  
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Je třeba, jednotlivé teoretické možnosti mezi sebou vzájemně kombinovat 
takovým způsobem, abychom dosáhli daného cíle a správné funkčnosti programu. 
Podrobněji budou tedy možnosti a jejich funkce v daných algoritmech pro sestavení 
popsány v kapitolách, které se budou jednotlivých algoritmům věnovat.  
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3 PRACOVIŠTĚ PRO POŘÍZENÍ SNÍMK Ů.  

Jak je stanoveno v zadání úkolem této práce bylo pořídit snímky puzzle a 
navrhnout i strukturu pracoviště, na kterém budou snímky pořizovány. Samotné 
pořízení snímků není nijak složitý proces, ale velmi záleží na kvalitě pořízených  
snímků, což se dá ovlivňovat jednotlivými faktory jako je např. osvětlení daných 
snímků, rozlišení fotoaparátu, kterým jsou snímky pořizovány nebo např. i pozadí 
snímku, na kterém jsou dílky rozloženy. Pozadí na kterém jsou dílky pořízeny, má 
velký smysl pro následné zpracovávání obrazu. Jednotlivá specifika budou probrána 
v následujícím textu, kde se podrobněji zaměřím na výběr fotoaparátu a popis daného 
fotoaparátu, osvětlení a stanovené pozadí. Je třeba také poznamenat, že fotografie 
nebyly pořizovány v laboratorních podmínkách.  

3.1 Výběr fotoaparátu 

Při výběru fotoaparátu se vycházelo z možností, které byly běžně k dispozici. 
Byly to dva digitální fotoaparáty, které nemají vysoké rozlišení a jsou to fotoaparáty 
běžně prodávané za poměrně nízkou cenu. Prvních z nich byl fotoaparát Kodak 
EasyShare LS743 a druhým fotoaparát Olympus µ-5000. Níže jsou pro srovnání 
uvedeny základní parametry fotoaparátů, které byly použity.   

3.1.1 Kodak EasyShare LS743 

 

Rozlišení čipu 4 megapixely 
Typ čipu CCD 

Poměr stran čipu 4:3 
Expoziční čas 1/1400 - 16s 

Světlost objektivu 2.8 - 4.9 

Ohnisková vzdálenost 36 - 100 milimetrů 
 

Tabulka č.1 : Vybrané parametry fotoaparátu Kodak EasyShare LS743[8] 
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Obr.č.4 – Kodak EasyShare LS743[7] 

 

3.1.2 Olympus µ-5000 

Rozlišení čipu 5 megapixely 
Typ čipu CCD 

Poměr stran čipu 4:3 
Expoziční čas 1/2000 - 4s 

Světlost objektivu  
Ohnisková vzdálenost 36 - 180 milimetrů 

 

Tabulka č.2 : Vybrané parametry fotoaparátu Olympus[11] 
 

 

Obr č.5- Fotoaparát Olympus µ-5000[11] 
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3.1.3 Shrnutí vlastností fotoaparátů 

Při pořizování jednotlivých fotografií dvěma rozdílnými fotoaparáty jsem došel 
k názoru, že lepší bude použití novějšího fotoaparátu Olympus, který měl mnohem lepší 
vlastnosti. Snímky byly pořizovány ve stejném prostředí a fotoaparát Olympus 
prokazoval mnohem větší schopnost rozlišení daného snímku. To znamenalo, že se tyto 
fotografie se daly mnohem lépe následně zpracovávat a nenastávaly problémy s detekcí 
pozic jednotlivých dílků v obraze..   

3.2 Osvětlení 

Velice důležité při pořizování daných snímků bylo osvětlení, které bylo použito 
při pořizování jednotlivých fotografií. Fotografie byly pořizovány za zcela temných 
podmínek (Zatemněná místnost, zhasnutá světla, žádné okolní osvětlení), dále při 
osvětlení daného prostoru lampou a poslední možností bylo pořízení snímku za běžného 
denního světla. V konečném hodnocení se ukázalo, že je nejvhodnější využít pro dané 
snímky běžné denní osvětlení, protože zde byly nejmenší hodnoty odlesků a mohla být 
kvalitněji provedeno určení dílků v obraze.. Při použití přisvětlení běžnou stolní lampou 
byl velký problém právě s odlesky, které světlo vrhalo. V určitých případech nebylo 
možno rozeznat obraz, který se na dílku nacházel. Takový dílek nebylo při zpracování 
možno rozlišit. V temné místnosti bylo třeba použít blesk. Fotografování  s bleskem se 
ale neosvědčilo a to z toho důvodu, že blesk působil stejné problémy jako přisvětlení 
lampou. Způsoboval tedy velké odlesky na pořizovaných fotografiích.   

 
 
 
 
 
 

Obr č.6- Odlesk na dílku při fotografování s bleskem 

3.3 Pozadí 

V případě pozadí se dalo již na počátku uvažovat, že pozadí, které bude 
nejvhodnější je takové, ve kterém se vyskytuje pouze jedna barva. Také se dalo předem 
předpokládat, že bude nejvhodnější zvolit co nejvíce kontrastní pozadí k daným dílkům, 
aby bylo možno dílky od pozadí rozeznat s co nejmenší námahou. Bylo vyzkoušeno 
několik druhů pozadí, které měly jednolité barvy, jako červenou, modrou, bílou a 
černou. Jak bylo předpokládáno již předem, pro všechny fotografie se jako nejvhodnější 
ukázala barva nejvíce kontrastní, která se na daných dílcích vyskytovala co nejméně. 
Barvy pozadí, jako červená a modrá nebyly tak vhodné, protože se vyskytují často i na 
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dílcích puzzle, a poté bylo obtížnější tuto barvu v dílku oddělit od pozadí a při 
oddělování byly způsobovány chyby, které budou zmíněny v dalších kapitolách. Černá 
barva pozadí má velkou výhodu při zpracovávání ve vývojovém prostředí MATLAB, 
protože při získávání jednotlivých dílků, se zde pozadí zobrazuje ve výsledném 
hodnocení černě. To je v případě černého pozadí již zajištěno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr č.7- Pořízený snímek vzoru před vytvořením dílků z fotografie1 

                                                      
1 Původní fotografie stažena ze zdroje [16] 
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Obr č.8- Pořízený snímek jednotlivých dílků vytvořených ze vzorové fotografie 
 
 

 

3.4 Alternativní možnosti získání fotografií 

Při pořizování bylo pátráno i po jiných možostech získání obrazu puzzle. Byla 
oběvena možnost skládání puzzle prostřednictvím internetu. Jedná se o flashové 
aplikace, které rozdělí danou  fotografii na určitý počet dílků, které si uživatel předem 
zvolí. Uživatel je poté skládá dohromady, tak jak je to u běžného stolního puzzle. 
Získané snímky byly testovány i v navrhovaných algoritmech sestavení. Velká výhoda 
této možnosti je v tom, že je možno testovat aplikaci na velkém množství různých 
puzzle, které se dají následně sestavovat a je možno i volit počet dílků. Stačí pořídit 
printscreen a poté získanou fotografii oříznout a dát do potřebného tvaru.  Tuto možnost 
umožňují např. následující odkazy: 

 
http://www.celysvet.cz/puzzle-cestovani.php 

http://www.puzzle-online.cz/ 
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4  VLASTNÍ POSTUP TVORBY A NÁVRHU 
ALGORITMU SPOJENÍ PUZZLE SE 
VZOREM 

V této části bude podrobně popsán postup, který vedl k návrhu daného algoritmu 
pro sestavování puzzle s předem známým vzorem a ke konečnému naprogramování 
tohoto postupu ve vývojovém prostředí MATLAB. Tento postup se dá v konečném 
stavu shrnout do několika bodů, které budou v následném textu blíže probrány a 
popsáno bude i to, jak se k danému návrhu dospělo a jaké se vyskytly problémy při 
řešení jednotlivých částí.   

Prvním úkolem bylo vložení do samotného programu dvou snímků. Jeden z nich 
byl snímek, kde bylo vyfotografováno složené puzzle a tím druhým byl snímek, kde 
bylo to stejné puzzle vyfotografováno nesložené s různě umístěnými dílky. O vhodném 
pořízení těchto snímků se již hovořilo v předchozí kapitole. Je vhodné říci, že vstupy a 
výstupy daného programu jsou barevné obrazy, ale během práce jsou tyto barevné 
obrazy převáděny pouze do černobílé formy. Je tak činěno z toho důvodu, že tato 
možnost značně usnadňuje práci s obrazy. Jedná se o práci pouze s jednodimenzionální 
maticí. U barevného obrazu je matice třídimenzionální. Tento postup vede také ke 
zrychlení celého spojovacího algoritmu. 

4.1 Separace jednotlivých dílků 

Ve větší části se v samotném navrženém programu pro spojovací algoritmus se 
vzorem pracuje s obrazem, kde se vyskytují rozložené dílky. Prvotním úkolem bylo tyto 
dílky rozčlenit do jednotlivých částí a oddělit je od pozadí. Jak bylo shrnuto v teoretické 
části, nabízelo se pro tento úkol hned několik možností. Nakonec byla zvolena metoda, 
která je založena na hodnotách histogramu. Tato metoda by se dala zařadit do kategorie 
metod segmentace pomocí histogramu. Vycházelo se z toho, že pozadí je jednobarevné 
a zabírá největší plochu obrazu. Na celý obraz s rozloženými dílky byla aplikována 
funkce histogramu, pomocí které byla určena hodnota pixelů, která se v daném obraze 
vyskytovala nejvíce. Tato hodnota (pohybující se v rozmezích 0-255) byla stanovena 
jako hodnota pozadí. Následně je procházen celý obraz a je srovnávám s hodnotou 
pozadí. Lépe řečeno s hodnotou pozadí je srovnáván průměr vytvořeného okolí, kolem 
centrálního zkoumaného bodu. Z tohoto okolí je získána průměrná hodnota prvku 
pixelů. Pokud se průměrná hodnota daných pixelů pohybuje v intervalu ± 10 od 
hodnoty pozadí je nastaven zkoumaný pixel (střed zkoumané oblasti) na hodnotu 0. 
Tento pixel je tedy prohlášen za pozadí obrazu. V opačném případě je tento pixel 
označen hodnotou 255 a je řečeno, že se nejedná v této situaci o pozadí, ale o část 
nějakého hledaného dílku.  
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Obr č.9- Obraz s jednotlivými dílky 

 
 
Mezi nevýhody tohoto postupu patří, že je schopen označit za pozadí i některé 

body v dílcích, pokud odpovídají danému kritériu. Tento problém je však snadno 
řešitelný vhodně zvoleným pozadím, jehož odstín se v obraze příliš nevyskytuje. Ideální 
je, jak již bylo řečeno, použít pozadí, které je co nejvíce kontrastní k danému puzzle, 
aby k výše zmíněnému problému nemohlo dojít. .   
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Obr č.10 – Odstraněné pozadí a nalezené dílky 

 

4.2 Rozdělení dílků do jednotlivých oblastí pomocí funkce 

BWLABELN 

Tato funkce je využita přímo z knihovny funkcí vývojového prostředí MATLAB 
a převádí  obraz s odstraněným pozadím na obraz binární, ze kterého následně vybírá 
jednotlivé části a dělí je do jednotlivých celků. Pomocí této funkce tedy získáváme 
umístění jednotlivých dílků v obraze s rozloženými dílky a můžeme pracovat 
s jednotlivými dílky.    

Jednotlivé dílky se liší svou velikostí. Použitá funkce tedy vrací strukturu, ve 
které jsou uloženy informace o tom, v jaké oblasti se jednotlivé dílky ve snímku  
nachází.  
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I zde se projevuje problém se špatně označeným pozadím a dílkem, jak bylo 
zmíněno již v předchozí podkapitole.  Za oblast je označen např. i jeden pixel, který má 
hodnotu 1 a je v obraze na samostatné pozici. Tato skutečnost vede k tomu, že je třeba 
zabránit zpracování těchto nežádoucích oblastí, které nemají žádný smysl pro následnou 
práci. Další postup je takový, že pouze v případě, kdy oblast splňuje požadavky na 
minimální velikost oblasti, je dále zpracovávána, což umožňuje v dalším postupu  
zpracovávání nalezených dílků. Ostatní špatně detekované oblasti jsou v tomto kroku 
ignorovány a dále se s nimi již nepracuje.  

4.3 Vyříznutí jednotlivých dílků pro samostatné použití 

Ve chvíli, kdy známe pozice jednotlivých dílků v obraze je třeba vytvořit si 
vlastní možnost práce s daným dílkem. V našem případě tedy vycházíme z dané 
struktury, která je výsledkem funkce BWLABELN. Postup, jak z této struktury získat 
obraz samotného dílku jsou následující.  

 

 
Obr č.11- Separovaný dílek z obrazu s rozloženými dílky 

 
Nejdříve se z dané struktury určí velikost šířky, výšky, počáteční souřadnice x a 

počáteční souřadnice y. Tyto hodnoty jsou předány do funkce imcrop, která pomocí 
nich, z obrazu s rozdělenými dílky, vyčte pouze oblast stanovenou parametry struktury. 
Na těchto pozicích je umístěn dílek, který je následně uložen samostatně. Tato 
skutečnost tedy dále umožňuje práci pouze s jediným dílkem.  

4.4 Určení důležitých bodů v obraze 

Po získání daného dílku je třeba na něm nalézt důležité body, které budou poté 
sloužit k určení toho, do jaké části vzorového obrazu tento snímek patří. K tomuto účelu 
je používán Harrisův operátor, který pracuje na základě velkých změn jasu v okolí 
zkoumaného bodu.  
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 Obr č.12 - Celkový obraz s označenými důležitými body 

 
Bližší informace o funkčnosti Harrisova operátoru jsou uvedeny v teoretické 

kapitole této práce. Harrisův operátor je aplikován na získaný dílek a určí na něm 
důležité body. Dále je třeba určit důležité body i na vzorovém obraze složených puzzle. 
Na základě znalosti důležitých bodů na obou obrazech může být následně vyhodnoceno, 
do jaké části vzoru patří daný zkoumaný díl.  V tuto chvíli už není zkoumán dílek jako 
celek, ale jsou používány pouze důležité body a jejich okolí. V tomto případě je tato 
skutečnost plně dostačující k určení toho, kam daný dílek ve vzoru patří.  

V obrazech jsou důležité body označeny diagonální maticí o rozměrech 5x5, 
která má střed v rohovém bodě a je označena černou diagonálou.  
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Obr č.13 - Dílek s nalezenými důležitými body 

4.5 Korelace 

V předchozím kroku jsme získali důležité body obrazu. Je třeba ještě ale použít 
nějaké jiné kritérium, které nám řekne, jak na sobě dané body z obou zkoumaných 
obrazů závisí. Tímto kritériem je v mém případě korelace, která je prováděna na 
vzájemných možných dvojicích bodů. Korelace je provedena mezi všemi důležitými 
body dílků a vzorového obrazu. 

Pomocí korelace jednotlivých bodů získáváme korelační matici, podle jejíž 
hodnot můžeme dále usuzovat na vzájemnou podobnost jednotlivých bodů. Tedy, zda se 
mezi nimi může vyskytovat nějaké reálné spojení. To, že korelace mezi body najde 
potenciální shodu, ještě neznamená, že body jsou ve skutečnosti opravdu shodné.   

K vytvoření korelační matice se v algoritmu používá funkce z knihovny funkcí 
vývojového prostředí Matlab, která má název corr2. Průběh této funkce zcela značně 
zpomaluje běh celého sestavovacího algoritmu.   

4.6 Vyhledávání potenciálních shod bodů 

V předchozí části byla určena korelační matice a se rozhoduje o tom, které 
dvojice důležitých bodů jsou podle korelační matice na sobě nejvíce závislé (sobě 
nejvíce podobné). Určuje se tedy potenciální korespondence bodů v obraze. Potenciální 
korespondence je dvojice souřadnic. V první dvojici souřadnic je pozice důležitého 
bodu ze vzorového obrazu a ve druhé dvojici souřadnic je pozice důležitého bodu 
z dílku.  

Postup určení těchto bodů je prováděn z korelační matice tak, že je vybráno 
maximum všech prvků matice. Toto maximum je podle souřadnic x,y použito pro 
zjištění dvojic, které jsou si potenciálně podobné. Tyto hodnoty jsou určovány z bodů, 
které byly pro korelaci použity, tedy z bodů zjištěných Harrisovým operátorem.  

V případě sestaveného algoritmu je  vybíráno 100 potenciálně shodných bodů. 
Je třeba ošetřit, aby jeden bod nebyl vybrán z korelační matice dvakrát a tím pádem, aby 
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nebylo dvakrát usuzováno na stejnou dvojici důležitých bodů. To je zaručeno tím, že 
maximální prvek je vždy po výběru dvojice bodů v korelační matici vynulován.  

Výstupem této funkce pro hledání shod je tedy seznam 100 možných dvojic 
bodů, které vykazují největší hodnotu korelace. Stále ale nemůžeme v této situaci říci, 
že jsou si body opravdu zcela odpovídající, a že k sobě opravdu náleží. Tato funkce 
vlastně vede k tomu, že je snížen počet bodů pro souhlasných důležitých bodů. 
Podmínka 100 zvolených bodů není nutná. Může být vyhledáváno např. pouze 10 bodů. 
Menší výběr, ale nemusí obsahovat body, které spolu budou opravdu korespondovat. 

4.7 Určení správných korespondencí 

Z daných 100 potenciálních dvojic bodů je třeba najít ty, které vzájemně 
v daných obrazech opravdu korespondují.  

Postup, který byl zvolen spočíval v tom, že se stanovila vzájemná poloha mezi 
danými body, tedy vektor délky jejich rozdílů. Z určených 100 potenciálních shod byly 
vytvořeny rozdílové příznaky. Je tím myšleno, že od souřadnice x vzoru 
z korespondence se odečetla souřadnice x z dílku.Od souřadnice y ze vzoru byly 
stejným způsobem odečteny hodnoty potenciálních shod v ose y. Vše se prováděno 
v rámci jednoho korespondenčního páru. Tím se získaly jednotlivé rozdíly mezi  
souřadnicemi v ose x a souřadnicemi v ose y v obrazu vzoru i obrazu dílku. Vycházíme 
z toho, že hodnota rozdílů mezi souřadnicemi je pro shodné body konstantní. To 
znamená, že hodnota vzdálenosti v ose x, je pro opravdu shodné body stejná u všech 
korespondujících dvojic, stejně tak, jako je tomu i u hodnot souřadnic v ose y. 

Dostáváme tedy rozdíly mezi souřadnicemi u sta potenciálních shod. Z těchto 
rozdílů vybereme ty dvojice rozdílů, které se zde vyskytují nejčastěji. Zjistíme 
maximum výskytu určitého rozdílu. Poté pro další práci, použijeme body, které 
vyhovují této vzdálenosti a tyto body označíme za správné korespondence. Stanovíme 
tedy to, že tyto body si opravdu navzájem odpovídají jak v obrazu vzoru, tak v obrazu 
dílku.  

Tento slovní popis je značně složitý, a proto je lépe ho uvést na ukázkovém 
příkladě se čtyřmi korespondencemi: 
 

Máme následující odpovídající korespondence: 

x(vzor) y(vzor) x(dílek) y(dílek) 

465 329 17 37 

477 353 29 61 

536 335 88 43 

280 189 131 74 

Tabulka č.3 – Ukázka odpovídajících korespondencí 
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Určíme rozdíly daných souřadnic: 

ydílekyvzory

xdílekxvzorx

=−
=−

)()(

)()(
 

 

x y 

448 292 

448 292 

448 292 

149 115 

Tabulka č.4 – Výsledné rozdíly vzdáleností souřadnic, mezi jednotlivými 

korespondenčními páry 

 

Určíme nejvíce shodných vzdáleností pro jednotlivé souřadnice, a tím určíme 

pouze ty body, které jsou opravdu shodnými korespondencemi. V ukázkovém 

příkladě je tedy vidět, že první tři souřadnice mají stejný rozdíl, a tedy by při 

hledání byly označeny za správné korespondence. 

 
Výsledkem této funkce jsou souřadnice skutečně korespondujících bodů, podle 

kterých je poté provedeno přenesení dílku na pozici, která mu odpovídá ve vzorovém 
obraze.  

4.8 Zařazení dílku do celkového obrazu 

Po nalezení věrohodných korespondencí je nutno jednotlivé dílky spojit do 
celkového obrazu. Jak tak učiněno na základě získaných rozdílů v předchozím kroku. 
Získaný nejčastější rozdíl mezi jednotlivými body je použit jako tzv.offset. K souřadnici 
x z dílku je přičten offset x souřadnic a k souřadnici y dílku je přičten offset y 
souřadnic. Tím je převeden obraz na požadovanou pozici. Jednotlivé offsety jsou 
udávány v absolutních hodnotách.  

V příkladě, který byl použit v předchozí kapitole, je tedy ke každému bodu na 
souřadnici x z dílku přičtena hodnota 448 a ke každému bodu na souřadnici y z dílku je 
přičtena hodnota 292. Čímž je daný dílek převeden na pozici, která mu odpovídá ve 
vzorovém obrazu.  
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4.9 Problémy a poznatky k algoritmu skládání se vzorem 

Tento algoritmus, jak již bylo řečeno i v kapitole zabývající se teorií, nesplňuje 
zcela přesně teoretické předpoklady, protože jeho stěžejním prvkem je aplikace 
Harrisova operátoru pro určení korespondencí. Na jejichž základě je poté rozhodováno 
a umístění dílku.Tato metoda se však ukázala jako zřejmě nejednoduší možnou volbou.   

Samotný algoritmus v sobě ale skýtá několik možných nevýhod. První z těchto 
nevýhod je, že Harrisův operátor není schopen najít důležité body v jednolité oblasti. To 
v případě puzzle znamená, že pokud se na dílcích bude vyskytovat např. modrá obloha 
nebo moře, tak nebude Harrisův operátor schopen v tomto dílku najít důležité body. 
V tomto případě tedy algoritmus selže a to z toho důvodu, že nebude vědět na jakou 
pozici má daný dílek umístit. Tento problém by se však dal vyřešit za pomoci použití 
modifikovaného Harrisova operátoru, který by měl být schopen nalézt důležité body i 
v takových oblastech obrazu.  

Dalším problémem, který při tomto algoritmu pro sestavování vzniká, je 
problém se správným umístěním dílku do vzoru. Řešení které bylo provedeno, je 
funkční, ale není příliš robustní. Podle teoretických předpokladů by měla být spíše 
použita metoda Ransac algoritmu, která prokazuje velmi dobré výsledky. Konstrukce 
této metody byla provedena, avšak metoda byla nefunkční. Je vhodné tuto metodu však 
přiblížit a říci, kde se při její konstrukci vyskytly chyby..   

Algoritmus Ransac je definován jako robustní estimátor[10]. Samotný 
algoritmus slouží k nalezení nejvhodnější projekční matice z daných potenciálně 
shodných bodů. K této části se využívá nalezení tzv. matice homografie, pomocí které 
jsou hodnoty jednoho obrazu převedeny na pozice v druhém obrazu. Jde o to nalézt tuto 
matici co nejpřesněji, aby i převod byl co nejpřesnější. Postup nalezení této matice je 
uváděn následovně: 

 
• Náhodně vybereme 4 korespondující páry, tzv. vzorek (sample). 

• Z těchto bodů vypočteme homografii T. 

• Všechny korespondující body (x1, y1), (x2 y2), ..., (xn yn) prvního obrazu 

transformujeme pomocí T. 

• Je-li T spočtená ze správných korespondencí, měly by transformované 

body (xi,yi) ležet na místech korespondujících bodů (ui,vi) v druhém obraze. 

Kvalitu transformace kvantifikujeme počtem bodů se vzdáleností bodu 

T(xi,yi) a odpovídajícího bodu (ui,vi) menší než zadaný práh (např. 1-3 

pixely). 

• Body 1-4 opakujeme iterativně, a hledáme takovou T která správně 

transformuje největší počet korespondencí, tj. minimalizuje kritérium 

definované v bodě 4. Počet iterací zvolte nejdříve 1000.[10] 
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V běžně používaných případech není ukončovacím kritériem počet iterací, ale 
skutečnost, že je pravděpodobnost dané matice je dostatečně velká.Bylo třeba také 
dodržet, že žádný bod nesmí být pro výpočet náhodně zvolen dvakrát a body použité 
pro určení homografie, nesmí vzájemně ležet v jedné rovině.   

Při řešení tohoto algoritmu bylo postupováno podle následujících pravidel, ale 
při řešení matice homografie se vyskytl poměrně velký problém, který spočíval v tom, 
že po určení jednotlivých koeficientů, vyplývalo z matice homografie řešení rovnice o 
devíti proměnných z osmi rovnic. Tvar matice homografie je ukázán na rovnici (6)  

V případě, že máme stejnou osu promítání, je možno v matici homografie 

stanovit parametr 33a =1 a můžeme tedy řešit rovnice, kde je k určení již jen 8 

neznámých z osmi rovnic.[10]  
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I přes tyto zjednodušení se nepodařilo vytvořit danou matici homografie 

dostatečně kvalitní pro převod a proto bylo nutno přistoupit k jinému řešení, kterým je 
převod pomocí získaných absolutních souřadnic, jak je popsáno v kapitole 4.8 

Samotný navržený algoritmus je možno použít na různě velké puzzle. Byly 
testovány na počtu dílků 8,12,24. Při větším počtu puzzle se může projevit zmíněný 
problém s Harrisovým operátorem. Největším testovaný počet dílku byl 70 a zde se 
tento problém již projevoval. Doba provedení se vzrůstajícím počtem dílků stoupá. 
Záleží také na tom, kolik oblastí je určeno mylně, ale tato část, nemá na rychlost 
algoritmu příliš velký vliv. Nejvíce algoritmus zpomaluje průběh vzájemné korelace 
důležitých bodů vzoru a důležitých bodů jednotlivých dílků.  
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5 VLASTNÍ POSTUP TVORBY A NÁVRHU 
ALGORITMU SPOJENÍ BEZ VZORU 

Tato část práce se zabývá návrhem algoritmu, který se od předešlého liší tím, že 
nemáme k dispozici vzor složených puzzle. Tato věc značně stěžuje celý algoritmus.  

Je důležité říci, že pouze podle jednoho kritéria se nedá algoritmus spojování 
bez vzoru navrhnout. Výsledky by byly značně nejednoznačné a nebylo by možno dané 
puzzle sestavit. Je tedy třeba kombinovat alespoň dvě vyhodnocovací kritéria, která 
vedou ke správnému určení spojení jednotlivých dílků. Je možno se orientovat např. na 
tvar a barevné podobnosti dílků. Dále je možno využít např. možnosti určení rohových 
dílků puzzle a poté barevného podobnosti jednotlivých dílků tak, jak bylo provedeno 
v následujícím návrhu algoritmu.  

5.1 Detekce jednotlivého dílku a jeho vyříznutí pro 

samostatné použití 

Získání jednotlivých dílků probíhá stejným postupem jako byl popsán 
v předchozí kapitole, která se zabývala spojováním dílků puzzle a předem známým 
vzorem. Postup probíhá stejným způsobem jaký je popsán v kapitolách 4.1 až 4.3 

5.2 Určení krajových dílků 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, nelze vyhodnocovat, které dílky 
k sobě patří pouze na základě jednoho kritéria. Musí být k dispozici alespoň dva 
příznaky, které nám umožní rozhodnout, ve které části obrazu se daný dílek nachází. 
Prvním z nich bude právě zjištění krajových dílků, které se v daném obraze vyskytují.  

Zkoumání toho, zda je daný dílek rohový je postupně prováděno na všech 
dílcích, ze kterých se puzzle skládá. U běžných puzzle se vyznačuje rohový díl tím, že 
na něj nelze napojit žádný další jiný díl. Takto definovaný rohový díl je ukázán na 
Obrázku č.14. V celém obsahu této práce je však pracováno se čtvercovým puzzle. 
Dílky tedy nejsou typických tvarů, jako u běžných puzzle, ale jde o dílky, které mají 
čtvercový až obdelníkový tvar různých velikostí. V některých případech byla jako 
puzzle použita i fotografie, která byla rozložena na požadovaný počet dílků a poté 
pomocí jednoho či druhého algoritmu sestavena.   

U těchto dílků byl tedy větší problém s tím, jak definovat, že je dílek krajový, 
protože všechny tyto dílky měly stejný tvar. Podle tvaru se tedy nedalo zjistit, zda je 
možno dílek označit za krajový. K tomuto účelu bylo tedy nutno u používaných puzzle 
stanovení nějaké jiné možnosti krajovosti. Jednou z mála možností jak určit rohový 
dílek bylo to, že celý obraz sestavených puzzle měl okolo sebe černý rámeček. Poté se 
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dal rohový dílek daného puzzle určovat na základě toho, zda se na jeho kraji vyskytoval 
pás hodnot, který vykazoval hodnoty černé barvy. V tuto chvíli byl díl označen za 
rohový. Pro přehlednost bude uveden tento způsob určení krajovostii daného dílku i 
v lépe čitelné grafické podobě.  

Postupuje se tedy tak, že máme vyjádřený obraz ve formátu RGB, ze kterého pro 
určení krajního dílku stačí pouze jedna složka. V našem případě používáme složku R. 
Složka R obsahuje v levé části obrazu např. následující hodnoty pixelů: 

 

178 178 178 178 178 178 178 178 
208 178 178 0 0 0 0 0 
208 178 178 0 52 74 81 61 
208 178 178 0 66 80 83 69 
208 178 178 0 75 80 77 69 
208 178 178 0 68 71 67 64 
208 178 178 0 59 65 66 67 
208 178 178 0 63 71 72 75 

Tabulka č.5 – Maticové vyjádření části získaného dílku v hodnotách jednotlivých 
pixelů složky R 

 
Úkolem bude určit zda je daný díl krajní z levé strany daných puzzle. Z obrazu 

se tedy vezme první sloupec hodnot daných pixelů:   
 

178 178 178 178 178 178 178 178 
208 178 178 0 0 0 0 0 
208 178 178 0 52 74 81 61 
208 178 178 0 66 80 83 69 
208 178 178 0 75 80 77 69 
208 178 178 0 68 71 67 64 
208 178 178 0 59 65 66 67 
208 178 178 0 63 71 72 75 

Tabulka č.6 – Ukázka výběru hodnot při zjišťování krajovosti dílku  
 

Máme tedy soubor všech hodnot pixelů v prvním sloupci dílku v maticovém 
vyjádření a z této posloupnosti hodnot určíme medián této posloupnosti. Medián je 
vlastně střední hodnota se seřazené posloupnosti hodnot. V příkladě z tabulky č.6 bude 
medián 208. Jak bylo řečeno výše, krajní díl je určen podle černého rámečku, který je 
okolo sestavených puzzle. Černá barva je v RGB vyjádřena hodnotou 0. V tomto 
případě je tedy medián nerovný nule a pokračuje se dalším krokem, kdy se bere další 
sloupec z daného maticového vyjádření dílku. Takto se bere vždy pět prvních sloupců 
nebo řádků daného dílku, z toho důvodu, že se zde projevují i možné špatné separace 
dílků, kdy jsou dílky vyříznuty i s částí pozadí, která bude dodatečně odstraněna 
v dalších krocích.  
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V tomto vzorovém příkladě se bude jednat o levý krajní díl, protože ve chvíli, 
kdy budeme zkoumat čtvrtý sloupec, dostaneme hodnotu mediánu dané posloupnosti 
rovnu 0, což splňuje podmínku černého rámečku a tím pádem tento díl označíme za 
levý krajový díl.  

Obdobný postup platí i při zjišťování pravého, horního a dolního krajového 
dílku. S tím rozdílem, že v případě horního a dolního krajového se nezjišťují hodnoty ve 
sloupcích, ale v řádcích. V případě dolního dílku je to pět posledních řádků vyjádřené 
matice, která obsahuje  hodnoty daných pixelů. V  případě horního dílku je to pět 
prvních řádků. Jak je vidět v uvedeném příkladu, tento dílek by byl jak krajovým 
dílkem z levé strany, tak i krajovým horním dílkem.  

Výsledkem funkce zjišťující rohové dílky v samotném naprogramovaném 
algoritmu jsou čtyři vektory, které jsou označeny jako horní roh, dolní roh atd. Pokud je 
daný dílek rohový, je u jeho označení (číslo udávající pořadí nalezení dílků), uvedena 
hodnota 0. V případě, že tento dílek rohový není, je označen hodnotou 1. 

  

Obr č.14 – Krajový dílek běžných puzzle a krajový díl čtvercových 
puzzle[12] 

 

5.3 Odstranění pozadí ze separovaných dílků 

Jak již bylo řečeno v kapitole 5.2 některé z dílků nejsou separovány zcela 
správně bez pozadí. V některých částech je dílek vybrán i s pozadím. Což by při 
vybírání krajových hodnot, které budou potřeba, nebylo vhodné, protože výsledky 
korelace by ukazovaly jiné závislosti a určovaly by tak nesprávné napojení dílků. Je 
tedy třeba pozadí ještě jednou odstranit.  

Toho se docílí za použití rozptylu. Dílek se prochází po řádcích nebo po 
sloupcích a z jednotlivých hodnot pixelů se určuje rozptyl všech získaných hodnot. Dá 
se zde využít té vlastnosti, že pozadí je definováno jednou barvou a to nám umožňuje 
určit, že pokud je rozptyl blízký hodnotě jednotlivých prvků, dá se označit opět za 
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pozadí. Na příkladu z kapitoly 5.2 se dá tento postup ukázat následovně. Výchozím 
bodem bude opět tabulka č.6. 

Budeme postupovat od prvního sloupce. Na tomto příkladě bude rozptyl 
prakticky nulový, a proto bude tento sloupec z dílku odstraněn. Tak to bude až po pátý 
sloupec. Tím získáme nový tvar dílku 

 

178 178 178 178 
0 0 0 0 
52 74 81 61 
66 80 83 69 
75 80 77 69 
68 71 67 64 
59 65 66 67 
63 71 72 75 

Tabulka č.7 – Matice dílku po dodatečném odstranění pozadí na levé straně 
získaného dílku 

 
Z leva jsme tedy odstranili pozadí. Stejný postup provedeme ze všech stran dílku 

a v konečné části získáváme pouze samostatný díl bez jakýchkoliv nežádoucích přesahů 
do pozadí.  

5.4 Určení vzájemné návaznosti dílků 

Ve chvíli, kdy známe rohové body, je možno aplikovat druhé rozhodovací 
kritérium. Druhým kritériem v rámci tohoto spojovacího algoritmu bude vzájemná 
korelace. Vzájemná korelace bude probíhat mezi všemi dílky a opět ze všech stran, 
podobným způsobem, tak jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole při zjišťování 
krajních dílků daného puzzle. Rozdíl je ale v tom, že je třeba mezi sebou srovnávat dva 
různé nalezené dílky a ne jako v předešlém případě provádět práci pouze na jednom 
dílku. Samotná část pro určení vzájemné návaznosti dílků se dá rozdělit do několika 
částí.  

5.4.1 Změna barevného formátu obrazu 

První a zásadní věcí při rozhodování o návaznosti dílků je převod do jiného 
barevného formátu než je RGB formát. Je tak činěno z toho důvodu, že RGB formát 
není pro samotné srovnávání příliš vhodný, respektive v něm nejsou podobnosti, které 
vedou k rozhodnutí o návaznosti dílků jednoznačně patrny.  

Je několik možností barevných formátů, do kterých se dá daný obraz dílků 
převést. Jelikož je tato část návrhu důležitá, rád bych zde probral jednotlivé možné 
barevné formáty podrobněji. 
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5.4.1.1 RGB barevný model 

Jedná se o aditivní barevný model. Jedná se zde o to, že všechny barvy jsou 
složeny ze tří základních částí, kde R – červená, G – zelená a B – modrá. Jednotlivé 
barvy jsou vytvářeny promícháním těchto tří základních barev. Základní barvy mají 
vlnové délky 630, 530 a 450 nm. Graficky lze model RGB označit jako krychli, kde 
každá z kolmých hran udává zastoupení jednotlivých barevných složek[13]. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr č.15 – Vytvoření barev v barevném modelu RGB[13] 
 

5.4.1.2 HSV barevný model 

Barevný model RGB, podobně jako jiný barevný model CMYK vychází 
z technické praxe, tak model HSV je stanoven podle toho, jak je na vnímání barev 
zvyklý lidský organismus. Model HSV má tři parametry a těmi jsou barevný tón(H), 
sytost(S) a jas(V). Barevný tón určuje převládající spektrální barvu, sytost příměsí 
jiných spektrálních barev a jasovou příměs bílé barvy (bílého světla).[14] 
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Obr č.16 – Barevný model HSV[14] 
 
Jak je patrno, tak pro popis zobrazení barev v modelu HSV se používá šestiboký 

jehlan umístěný do souřadnicového systému takovým způsobem, že vrchol jehlanu je v 
počátku a osa jehlanu je shodná se svislou osou, která zároveň znázorňuje změny 
úrovně jasu. Jas i sytost, které jsou umístěny na vodorovné ose, se mění v intervalu 
<0,1> - na obvodu podstavy se nachází čisté barvy. Barevný tón je definován jako 
velikost úhlu, která se měří od osy S proti směru hodinových ručiček - barevný tón 
může nabývat hodnot 0-360°[14] 

Mezi nevýhody modelu HSV patří to, že nepodporuje plynulý přechod mezi 
černou a bílou barvou a druhou nevýhodou je to, že neprobíhá plynulý přechod 
barevného tónu v modelu.[14] 

5.4.1.3 YCbCr barevný model 

Jedná se o barevný model, který se používá převážně u videa. Parametr Y udává 
jasovou složku a zbylé parametry červený a modrý komponent. [15] 
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Obr č.17 – Rozložení prvků ve spektru YCbCr[15] 
 

5.4.1.4 HSL barevný model 

Nedostatky barevného modelu HSV odstraňuje model zavedený firmou 
Tektronix - HLS. Model je velice podobný modelu HSV - sytost - vodorovná osa, 
světlost - svislá osa, barevný tón - úhel. Tvar modelu odpovídá více skutečnosti. 
Schopnost rozlišovat barevný odstín klesá ke ztmavování a zesvětlování základní čisté 
barvy. Zvyšování a snižování světlosti spočívá v přidávání světlého nebo tmavého 
pigmentu.[14] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr č.18 – Barevný model HSL[14] 
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5.4.1.5 Aplikovaná změna barevného modelu na dílek. 

Ukázky dílku v jednotlivých barevných modelech jsou na  Obr. č.19. 
Po aplikaci těchto několika druhů barevných formátů se jako nejvhodnější pro 

další práci jevil model HSV z toho důvodu, že v jeho složce S byly poměrně dobře 
patrny jednotlivé důležité části, které se vyskytovaly na daném dílku. V samotném 
rozhodování byla využita složka S, podle které probíhá další práce pro určení vzájemné 
návaznosti daných dílků.  

 
 
 

Obr č.19 – Různé barevné formáty 
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Obr č.20 – Rozložení modelu HSV do jednotlivých částí 
 

5.4.2 Vzájemné korelace jednotlivých dílků 

Nyní je tedy zvolena vhodná část vybraného barevného modelu pro možnost 
určení vzájemné návaznosti jednotlivých díků. Tato návaznost se bude zjišťovat za 
pomoci korelace, která byla použita i v předešlém postupu algoritmu se vzorem.  

Při zjišťování návaznosti musíme se počítá s tím, že neznáme pořadí dílků a tedy 
musíme vyzkoušet všechny možné varianty návaznosti. Musíme tedy testovat každý 
dílek s každým a to tak, že vyhodnotíme korelaci dvou dílku pro připojení zprava, zleva 
a možnosti připojení nahoře i dole. Jediná chvíle, kdy neprovádíme všechny možnosti, 
je chvíle, kdy zkoumáme již určený krajový dílek. V případě, kdy se jedná například o 
levý krajový dílek, nebudeme na jeho levém okraji provádět žádnou korelaci s ostatními 
dílky, protože je tato možnost nemá smysl.  

Pro určení návaznosti je třeba také dodržet to, že srovnáváme mezi sebou opačné 
strany jednotlivých dílků. Tím je myšleno, že ve chvíli, kdy k dílku chceme přiřadit jiný 
dílek např. na levou stranu, tak musíme zkoumat podobnost levé strany dílku, ke 
kterému přiřazujeme, a pravou stranu dílku, který chceme přiřadit. Stejně to probíhá při 
všech možnostech srovnávání.  

Postup pro provedení vzájemné korelace je tedy prováděn tak, že si vezmeme, 
pokud chceme k dílku připojovat z levé strany hodnoty, které se vyskytují v daném 
maticovém vyjádření dílku co nejvíce napravo a budeme je srovnávat se všemi 
ostatními dílky, které máme k dispozici, kde do korelace umístíme sloupec, který je na 
tomto dílku co nejvíce nalevo, tak jak je ukázáno v následujícím zobrazení.  
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52 74 81 61 
66 80 83 69 
75 80 77 69 
68 71 67 64 
59 65 66 67 
63 71 72 75 

 

 Tabulka č.8 – Ukázka výběru hodnot pro korelaci z jednotlivých možných 
připojení dílků 

 
Po srovnání všech možností vznikají tedy čtyři matice, kde jsou uloženy 

hodnoty korelací mezi jednotlivými dílky. Tyto matice jsou vytvořeny pro připojení 
dílku nalevo, napravo, nahoru i dolů. Pomocí hodnot v těchto maticích je usuzováno, 
který díl, ke kterému pro přiřazení nejlépe odpovídá. .  

5.4.3 Vyhodnocení korelačních matic a určení návaznosti 

jednotlivých dílků 

Matice korelace mají vždy čtvercovou velikost. Ta je dána počtem dílků daného 
puzzle. Pokud tedy budeme mít puzzle o 20 dílcích, tak bude korelační matice mít 
rozměr 20x20, kde na její diagonále budou samé nuly, protože se nesrovnávají stejné 
dílky. Řádek matice ukazuje na připojení k danému dílku a sloupce označují, se kterým 
dílkem tato korelace vznikla. Matice korelace pro připojení dílků může vypadat 
následovně: 

 

0 0 -0.1632 0.4665 0 0.3132 0 
0 0 0 0 -0.0780 0 0.5818 
-0.1348 0 0 0.0595 0 -0.2757 0 
0.0556 0 0.6125 0 0 -0.2569 0 
0 0.6824 0 0 0 0 0.3881 
0.3141 0 -0.0349 0.0200 0 0 0 
0 0.5032 0 0 -0.1198 0  

Tabulka č.9 – Ukázka výsledků matice korelace mezi jednotlivými dílky 
 
Ukázková matice je pro puzzle, které by mělo 7 dílků. Předpokládejme, že se 

jedná o matici s hodnotami korelace, pro připojení dílku napravo. Na každém řádku této 
matice najdeme maximální hodnotu a podle sloupce, ve kterém se tato hodnota nachází 
určíme, který dílek je nejvíce podobný zkoumanému dílku a je nejvhodnější ho připojit 
na jeho pravou stranu.  

V ukázkovém příkladě by k prvnímu dílku byl zprava připojen dílek, který byl 
detekován a zpracováván jako čtvrtý v pořadí. Tímto způsobem jsou určeny všechny 
směry připojení k jednotlivým dílkům. Výsledkem je tedy to, že víme, jaký díl je 
nejvhodnější připojit na daný díl jak zprava, tak i z ostatních stran.  

52 74 81 61 
66 80 83 69 
 75 80 77 69 
68 71 67 64 
59 65 66 67 
63 71 72 75 
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5.5 Kontrola správného určení návaznosti jednotlivých dílků 

Přestože máme určeno, jaký díl na který navazuje zprava, zleva, ze shora i ze 
zdola, nemůžeme stále zcela jistě říct, že dílky na sebe opravdu v daných situacích 
navazují. Korelace nemusí být stoprocentní a navazující díl podle ní nemusí být určen 
správně. Proto je třeba provést ověření toho, zda na sebe dílky opravdu navazují.  

Toto ověření můžeme provést jednoduše tak, že vyzkoušíme, zda si dílky 
odpovídají. Dá se to ukázat v případě, kdy je jako levý navazující díl k prvnímu dílu 
vybrán díl druhý. V případě druhého dílu musí na jeho pravou stranu navazovat díl 
první. Pokud spolu díly vzájemně souhlasí, dají se prohlásit za správně určené. 
V opačném případě s nimi nebude pracováno při vytváření matice spojení jednotlivých 
dílků.  

5.6 Určení sestavení puzzle 

Nyní jsme tedy již schopni zodpovědně říci, které jednotlivé dílky na sebe 
navazují. Sestavení se bude provádět tak, že se budou postupně procházet všechny 
dílky. Vezme se díl označený jako první a na něj se naváží jednotlivé díly, které jsme 
stanovili, že patří na danou pozici k tomuto dílku. 

  

 0  
0 1 14 
 10  

Tabulka č.10 – Stav matice spojení po určení návaznosti na dílek označený 
jako 1 

 
V tabulce č.10 je vidět vložení prvního prvku a jemu sousedících prvků. Prvky 

jsou vloženy jen ve chvíli, kdy splňují podmínku, podle které jsou kontrolovány, jak je 
popsáno v kapitole 5.5. V případě, že je prvek krajový, tak je na pozici ve které je 
krajový, připojena hodnota dílku 0, čímž je vlastně označen konec puzzle. Jak je vidět 
v tomto daném příkladě je první díl krajovým jak se shora, tak i z levé strany puzzle.  

Sestavení je třeba provádět v několika průbězích. Je tomu tak z toho důvodu, že 
algoritmus sestavení prochází jednotlivé dílky podle pořadí jejich nalezení. První díl je 
určen jako základní a je do matice dán jako počáteční podmínka. Po prvním dílu se 
hledá díl druhý, ten ale v současném stavu uvedeném v příkladu nelze nalézt a 
nemůžeme zařadit do sestavení jeho navazující díly. Zařadit můžeme tedy až navazující 
díly k dílku označenému jako 10.  
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 0  
0 1 14 
0 10 13 
 8  

Tabulka č.11 – Stav matice spojení po určení návaznosti dílků označených 
jako 1 a 10 

 
V prvním průchodu jsou ještě určeny návaznosti dílků 13 a 14.  
 

 0   
0 1 14 6 
0 10 13 7 
 8 9  

Tabulka č.12 – Stav matice spojení po určení návaznosti na po prvním 
průchodu sestavovacího algoritmu 

 
Jak je patrno, tak po prvním průchodu, byly určeny návaznosti pouze čtyř dílků. 

Je také ale vidět z tabulky č.12, že pro kompletní sestavení je v této chvíli třeba 
nejméně čtrnáct dílků, a proto je třeba spojování opakovat na stávající matici spojení. 
Spojování je prováděno tolikrát, kolik je dílků puzzle a to z toho důvodu, že se uvažuje 
s krajní možností, že při každém průběhu je určen pouze jeden dílek. Ve chvíli, kdy jsou 
však určeny všechny dílky, se již spojování neprovádí i když ještě neproběhli všechny 
opakování.  

 

0 0 0 0 0 0 0 
0 1 14 6 12 11 0 
0 10 13 7 2 5 0 
0 8 9 3 4 15 0 
0 0 0 0 0 0 0 

Tabulka č.13 – Výsledná matice spojení (bez odstraněných hodnot 0) 
 

Po všech průbězích zařazení dílků je patrné, že máme matici určující pořadí 
připojení dílků, která je však orámována hodnotami 0. Nulové  hodnoty jsou odstraněny 
a zůstává pouze matice, která nám umožňuje sestavení puzzle.  

Sestavení je prováděno tak, že je matice procházena po dílcích a jsou za sebe 
umisťovány dílky podle jejich označení, čímž vzniká konečný obraz složených puzzle.  
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5.7 Problémy a poznatky k algoritmu skládání bez vzoru 

Tento algoritmus byl na postup mnohem složitější na pochopení i na vytvoření 
aplikace než předchozí algoritmus, který umožňoval skládání puzzle s předem známým 
vzorem. Je tomu tak hlavně díky absenci vzoru. V metodě bez vzoru je nutno srovnávat 
každý dílek s každým dílkem. U metody se vzorem se srovnávají pouze okolí důležitých 
vybraných bodů.  

Problém u algoritmu skládání bez vzoru byl hlavně v návrhu metody, kterou 
bude probíhat vyhodnocování, zda na sebe dva dílky opravdu navazují. V úvahu 
připadalo několik možností, jak tento návrh provést.  

Jednou z těchto možností bylo použití rozhodovacích stromů. Tato metoda má 
nevýhodu v tom, že je třeba velké množství skládaných puzzle pro to, aby bylo možno 
kvalitně naučit daný rozhodovací strom. Je třeba také více různých kritérií, aby bylo 
určeno to nejvhodnější, které vykazuje největší závislost a jsme podle něho nejlépe 
schopni určit, který díl na zkoumaný navazuje. Výhodou této metody je naopak to, že 
po dostatečném naučení vykazuje vysokou úspěšnost správného sestavení. Metoda však 
nebyla zvolena z toho důvodu, že je třeba znát přesné pořadí dílků předem, aby mohla 
být metoda na dané puzzle naučena.  

Druhou metodou, kterou jsem se pokoušel na řešení aplikovat bylo zhodnocení 
výsledků v různých barevných modelech. Řešení v  této metodě se ovšem nezdařilo, 
protože sestavení puzzle, vycházelo v každém z barevných modelů jinak.  

 

 

Obr č.21 – Sestavení puzzle podle HSV a YCbCr modelu. 
 
Daná metoda probíhala podobně jako aplikovaná metoda korelace s tím 

rozdílem, že jsou vyhodnocovány rozdíly jednotlivých sousedních pixelů. A jako 
nejvíce podobné byly voleny ty, které prokazovaly nejmenší rozdíl mezi danými 
hodnotami. Jak již bylo řečeno, tato metoda nebyla funkční, a proto bylo třeba metodu 
modifikovat na použití korelace, která vykazovala nejlepší výsledky a mohlo podle ní 
být provedeno sestavení puzzle.  
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6 VZÁJEMNÉ ZHODNOCENÍ ALGORITM Ů 
A POPIS DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

V této bude řešeno vzájemné zhodnocení obou vytvořených algoritmů a podle 
jednotlivých kritérií bude zvoleno, které z algoritmů se jeví jako spolehlivější. .  

Základem bylo stanovit několik kritérií pro srovnání obou algoritmů. Prvním, 
které se nabízelo bylo časové hledisko. Bylo tedy měřeno, za jakou dobu jsou stejné 
puzzle sestaveny algoritmem s použitím a bez použití vzorového obrazu. 

Jako další kritérium byla zvolena velikost. Je tím myšleno, že byly srovnávány 
puzzle s různým počtem dílků a bylo zjišťováno, zda je algoritmus schopen tento počet 
dílků sestavit. .  

Důležité bylo také kritérium kvality sestavení. Jedná se o to, zda mezi řazenými 
dílky není nějaká prodleva, zda do sebe přesně zapadají, nebo zda se vyskytuje nějaká 
chyba, která brání jejich správnému složení.   

6.1 Porovnání časové náročnosti algoritmů 

Časová náročnost se odvíjí především od toho, z jakého počtu dílků se dané 
puzzle skládá. Je logické, že pokud budeme mít puzzle o čtyřech dílcích, bude trvat jeho 
sestavení kratší dobu, než když se budeme pokoušet sestavovat puzzle, které obsahuje 
např. dílků 12.  

Pro větší přehlednost bude časová náročnost určována při několika pokusech o 
sestavení. A to na různých počtech dílků.  Algoritmy budou tedy prozkoušeny na 
různých puzzle, které mají jak různé barevné spektrum, tak i různý počet dílků. 
Výsledky vzájemného časového zhodnocení jsou přehledně uvedeny v Tabulce č.14 

 
Počet dílků Se vzorem Bez vzoru 

12 142 s 20 s 
15 150 s 33 s 
20 158 s 35 s 
24 168 s 37 s 

 Tabulka č.14 – Časová závislost sestavení puzzle na počtu dílků 
 
Jak je patrno z Tabulky č.14, doba pro sestavení dílků algoritmem se vzorem je 

asi 5x větší než doba trvání algoritmu bez vzoru. Tento jev je způsoben vzájemnou 
korelací všech důležitých bodů dílku se všemi důležitými body ze vzorového obrazu, 
což celý samotný algoritmus spojování se vzorem značně zpomaluje. Z dané tabulky lze 
také vyčíst, že při skládání algoritmem bez vzoru jsou časové prodlevy se vzrůstajícím 
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počtem dílků v hodnotách téměř zanedbatelné. Největší časový rozdíl  u algoritmu 
skládání bez vzoru je při sestavování z 12 a 15 dílků.  

U algoritmu, který používá vzor, je lépe vidět závislost doby skládání na počtu 
dílků jednotlivých puzzle. V konečném hodnocení je tedy algoritmus se skládáním bez 
vzoru  znatelně rychlejší, než algoritmus, který má předem známý vzor.  

6.2 Určení možného počtu dílků, které mohou být složeny 

Důležitou vlastností jednotlivých algoritmů je také to, do jakého množství dílků 
puzzle, jsou schopny pracovat správně a při jakém počtu dílků se v nich mohou začít 
projevovat možné chyby. V tomto směru se jeví jako lépe odolný algoritmus pro 
skládání s předem známým vzorem, protože se zde můžeme opírat o důležité body. 
Tento algoritmus však selhává ve chvíli, kdy se mu na daném dílku nepodaří nalézt 
důležité body. U algoritmu bez vzoru je naopak možný problém v tom, že pomocí 
vzájemné korelace krajových oblastí dílků je navazující dílek špatně určen a výsledný 
obraz poté nemá požadovaný tvar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 

 Obr č.22 – Špatné umístění dílku v algoritmu bez vzoru 
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Obr č.23 – Špatné umístění dílku v algoritmu se vzorem 
 

Jak je patrno i z jednotlivých snímků, kde se chyby algoritmů projevily, tak pro 
algoritmus bez vzoru je mnohem pravděpodobnější, že se tato chyba projeví. Naopak 
algoritmus, používají vzor je v této metodě spolehlivější a chyby pro špatné určení se 
v tomto algoritmu projevují až ve chvíli, kdy je velký počet dílků.  

 

Počet dilků Se vzorem Bez vzoru 
15 složeno složeno 
16 složeno složeno 
20 složeno složeno 
24 složeno složeno 
30 složeno nesloženo 
70 nesloženo nesloženo 

Tabulka č.15 – Tabulka správného sestavení 
 
Z Tabulky č.15 je patrno tvrzení, je patrno předchozí tvrzení. Zatímco algoritmus 

pro spojování se vzorem je schopen sestavit puzzle správně i pro větší množství dílků, 
algoritmus který vzor nepoužívá, může selhat i při poměrně menším počtu dílků. 

Při testování se ukázalo, že algoritmus skládání bez vzoru spolehlivě funguje až 
do počtu dílků pohybujících se okolo 20 a algoritmus se skládání se vzorem do dílků 
okolo 35 dílků. Je třeba ale říci, že všechny tyto hodnoty jsou poměrně relativní, protože 
záleží na daných snímcích puzzle. Pokud zde bude velké množství dílků, které si budou 
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podobné, je větší pravděpodobnost, že celý algoritmus selže i na menším počtu dílků, 
protože sestavení bude na základě korelace vyhodnoceno chybně.  

6.3 Kvalita sestavení 

Tato část se zabývá tím, jak na sebe dané dílky navazují při spojení jednotlivými 
algoritmy.  Jedná se o přesnost s jakou jsou dílky připojeny. Tedy jestli se mezi nimi 
vyskytují nějaké špatné návaznosti. Test tohoto kritéria proběhl na základě skládání 
jednoho puzzle oběma algoritmy.  

 

Obr č.24 – Složení puzzle algoritmem se vzorem 
 
Jak je patrno z Obrázku č.24, tak složená puzzle na sebe navazují téměř přesně, 

ale v některých okamžicích je mezi nimi vidět zřetelný předěl, tak jak je ukázáno 
v detailu na Obrázku č.25. Tento předěl je způsoben při přesunu dílku do vzorového 
obrazu pomocí vzdáleností souřadnic důležitého bodu z dílku a odpovídajícího 
důležitého bodu z obrazu.  
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Obr č.25 – Detailní pohled na předěl mezi dílky 
 
 

Obr č.26 – Složení puzzle algoritmem bez vzoru 
 

Jak je patrno, při sestavení puzzle algoritmem, který nepoužívá vzor jsme 
dosáhli mnohem větší kvality spojení dílků. Není zde patrný žádný předěl mezi 
jednotlivými dílky a můžeme tedy říci, že výsledné sestavení vychází lépe v případě, 
kdy provádíme spojení algoritmem, který vzor nepoužívá.  
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6.4 Shrnutí výhod a nevýhod jednotlivých algoritmů 

Nevýhodou algoritmu pro spojování se vzorem je rozhodně to, že algoritmus má 
větší nároky na dobu, po kterou vytváří sestavené puzzle, a také se při sestavení 
výsledného obrazu vyskytují v jeho části určité předěly. Metoda je ale výhodná zejména 
pro větší množství dílků v puzzle, kde se ukazuje jako poměrně přesná. Metoda skládání 
bez vzoru je však rychlejší než metoda skládání se vzorem a také přesněji navazuje 
jednotlivé dílky, což je způsobeno tím, že přímo umísťuje dílky za sebe a pamatuje si 
jejich jednotlivé souřadnice. 

V konečném důsledku se dá tedy říci, že každý  navržený algoritmus je vhodný 
pro jinou úlohu. V případě, kdy chceme skládat malé puzzle, s počtem do 20 dílků je 
vhodnější a rychlejší použít metodu skládání bez vzoru. V případě, kdy chceme provést 
skládání většího počtu dílků je vhodnější provést skládání pomocí algoritmu se vzorem.  
 Doby sestavení uvedené v kapitole 6.1 se mohou na různých PC lišit podle 
výkonnosti procesoru. Dané časy byly zjištěny při testování na čtyřjádrovém procesoru 
AMD Phenom. 
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7 ZÁVĚR 

V první části této diplomové práce je uveden přehled teorie týkající se možnosti 

spojování obrazových objektů podle vzoru nebo bez vzoru. V konečném řešení se 

ukázalo, že v teorii konstatované poznatky nejsou při aplikaci na dílku puzzle schopny 

pracovat správně. Je to dáno tím, že teoretické možnosti spojovacího algoritmu bez 

vzoru počítají se shodnými částmi na dvou připojovaných objektech. Tímto příkladem 

může být např. spojování panoramatických fotografií. S touto vlastností se však u 

puzzle počítat nedá, protože každý dílek je zcela odlišný, a proto je třeba teoretické 

postupy různými způsoby kombinovat.  

K první kombinaci postupů dochází při vytváření algoritmu, který provádí 

spojování puzzle s předem známým vzorem. V této metodě je využito Harrisova 

operátoru, který je v teorii doporučován pro metodu spojování bez vzoru. U spojování 

se vzorem tedy nejdříve najdeme všechny dílky, na těchto jednotlivých dílcích poté 

najdeme důležité body a podle nich a důležitých bodů ze vzoru zařadíme dílky na danou 

pozici, která jim ve vzorovém obrazu přísluší. Takto navržená metoda není nejrychlejší 

metodou, ale je vhodná pro větší množství dílků puzzle.  

Naopak metoda bez vzoru je mnohem rychlejší než předchozí metoda, ale má tu 

nevýhodu, že není schopna kvalitně určit sestavení většího množství dílků. Metoda 

spojování bez vzoru si separuje jednotlivé dílky, a poté se snaží nalézt navazující dílek 

jak ze shora, ze zdola, tak zprava i zleva.Tato metoda používá k určení navazujících 

dílků korelaci, ale nestačí jediné kritérium pro správné sestavení. Je třeba určit i druhé 

pravidlo pro sestavení. Tím bylo zvoleno nalezení rohových dílků. Podle navazujících 

dílků je sestavena matice, která stanovuje, kde se jaký dílek nachází a podle této matice 

je následně celé puzzle sestaveno.  

Oba dva algoritmy jsou otestovány na čtvercových puzzle, kde jsou krajové 

dílky označeny černým rámečkem, tak aby bylo možno určit, který z daných dílků je 

krajový. Tyto puzzle jsou vytvořeny z fotografií, které byly rozřezány na určený počet 

dílků. Pro testování algoritmů byly využity i obrazy z alternativních zdrojů, viz.[16],  

které jsou uvedeny v kapitole zabývající se návrhem prostředí pro pořízení fotografií. 

Algoritmy by měly být však funkční i na běžné dílky. Způsob provádění navržených 

algoritmů by bylo třeba ale částečně upravit.  
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Pro pořízení fotografií byly použity běžně dostupné fotoaparáty. Jednotlivými 

pokusy bylo určeno, že nejvhodnější pořízení fotografií je za běžného denního osvětlení 

a s pozadím, které je jednobarevné. Jeho barva má být co nevíce kontrastní k barvě, 

která se vyskytuje na dílcích puzzle. Je tomu tak z toho důvodu, že při velkém kontrastu 

jsou dílky mnohem lépe oddělitelné od pozadí. 

Nevýhodou obou algoritmů je, že předpokládají, že dílky jsou natočeny ve stejné 

rovině a nejsou proti sobě pootočeny. Nevýhoda je řešitelná použitím kalibračních 

značek. Tyto značky nám umožňují rozhodovat o správné orientaci daného dílku.  Bez 

použití těchto značek je vyhodnocení správného natočení značně složité. Tato část však 

již v diplomové práci není řešena a to z toho důvodu, že ověření a sestavení dvou 

spojovacích algoritmů, bylo časově náročnější, než se původně očekávalo.  
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Příloha č.1 : Ukázky sestavených puzzle s různým počtem dílků 

 

Obr č.1– Rozložené puzzle – 15 dílků[16] 
 

Obr č.2 – Vzorový  obraz[16] 
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Obr č.3 – Sestavení algoritmem se vzorem 
 
 
 

Obr č.4 – Sestavení algoritmem bez vzoru 
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Obr č.5 – Rozložený obraz – 12 dílků[16] 

 

Obr č.6 – Vzorový obraz [16] 
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Obr č.7 – Sestavení algoritmem bez vzoru 

Obr č.8 – Sestavení algoritmem se vzorem 
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Obr č.9 – Rozložené dílky – 20 dílků[16] 
 

Obr č.10 – Vzorový obraz[16] 
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Obr č.11 – Sestavení algorimem bez vzoru 

 

Obr č.12 – Sestavení algoritmem se vzorem 
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Obr č.13 – Rozzložený obraz[16] 

 

Obr č.14 – Vzorový obraz[16] 
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Obr č.15 – Sestavení algoritmem bez vzoru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr č.16 – Sestavení algoritmem se vzorem 


