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Abstrakt
Tato práce se zabývá moderními metodami umožňující detekci dopravních značek a sema-
forů přímo v provozu i zpětnou analýzou. Hlavním předmětem jsou konvoluční neuronové
sítě (CNN). V řešení jsou použity konvoluční neuronové sítě typu YOLO. Hlavním cílem této
práce je dosažení co největší optimalizace rychlosti a přesnosti modelů. Zkoumá vhodné da-
tové sady. K trénování a experimentování je použita celá řada datových sad. Ty jsou složeny
z reálných a syntetických datových sad. Pro trénování a testování byla data předzpracována
pomocí nástroje Yolo mark. Trénování modelu bylo uskutečněno na výpočetním středisku
náležící virtuální organizaci MetaCentrum VO. Z důvodu vyčíslitelného vyhodnocení kva-
lity detektoru byl vytvořen program statisticky i graĄcky zobrazující jeho úspěšnost pomocí
hodnotícího protokolu COCO a ROC křivky. V práci jsem vytvořil model, který dosahoval
průměrné počáteční přesnosti až 81%. Práce zobrazuje nejlepší volbu hranice jistoty napříč
verzemi, velikostmi i IoU. Je vytvořeno i rozšíření pro telefony v TensorFlowŰLite a Flutter.

Abstract
The thesis focuses on modern methods of traffic sign detection and traffic lights detection
directly in traffic and with use of back analysis. The main subject is Convolutional neural
networks (CNN). The solution is using Convolutional neural networks of YOLO type. The
main goal of this thesis is to achieve the greatest possible optimization of speed and accuracy
of models. Examines suitable datasets. A number of datasets are used for training and
testing. These are composed of real and synthetic data sets. For training and testing, the
data were preprocessed using the Yolo mark tool. The training of the model was carried
out at a computer center belonging to the virtual organization MetaCentrum VO. Due to
the quantiĄable evaluation of the detector quality, a program was created statistically and
graphically showing its success with use of ROC curve and evaluation protocol COCO. In
this thesis I created a model that achieved a success average rate of up to 81%. The thesis
shows the best choice of threshold across versions, sizes and IoU. Extension for mobile
phones in TensorFlowŰLite and Flutter have also been created.

Klíčová slova
YOLO, YOLOv3, YOLOv2-tiny, YOLOv3-tiny, YOLOv4-tiny, optimalizace, CNN, kon-
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mobilní detektor, rozdělení datasetu, syntetický dataset, vstupní velikost, nejlepší threshold,
dopravní datové sady, TDS.
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Kapitola 1

Úvod

Cílem této práce je dosáhnout co největší optimalizaci v přesnosti a rychlosti detekce a
klasiĄkace dopravních značek a semaforů z reálných dopravních scenérií. Implementuje a
srovnává jednostupňové konvoluční neuronové sítě (CNN) rodiny YOLO. Experimentová-
ním se vstupní velikostí, strukturou modelů a rozdělením datové sady je dosaženo až 15Űti
procentuálního zpřesnění původního modelu. Výsledná rychlost je optimalizována o téměř
16%. Optimalizované modely jsou schopny detekovat až 90% požadovaných objektů a do-
sahují počáteční střední přesnosti až 0,81mAP. Součástí řešení je i rozšíření pro mobilní
telefony, umožňující detekci a klasiĄkaci v reálném čase. K tvorbě této aplikace jsem použil
TensorFlowŰLite a vývojový nastroj Flutter založený na programovacím jazyce Dart. Jako
první umožňuje detekci dopravních značek a semaforů v českých ulicích.

Modely jsou trénovány na vytvořených datových sadách i externích datasetech. Modely
umožňují klasiĄkovat až 38 tříd. Vytvořené datové sady se skládají z reálných i syntetic-
kých dopravních scén. Reálnou datovou sadu (RDS) tvoří přes 6 000 snímků. Snímky jsou
získány z volně dostupných fotograĄí a auto kamerových záznamů. Jejich součástí jsou i
snímky pořízené ze záznamů vlastních jízd po ČR, které jsem zaznamenal pomocí telefonu.
Každá deĄnovaná třída obsahuje minimálně 30 vzorků. Tato datová sada je dále rozšířena
o německý dataset značek GTSBD, jež se skládá z 9Űti set dopravních scén. A obsahuje i
datovou sadu anotovaných světelných semaforů BSTLD. Ta obsahuje přes 13 tisíc snímků
a více než 20 tisíc anotací.

Syntetická datová sada je vytvořena syntetickým generátorem. Jako podklad jsou pou-
žity reálné scenérie z dopravy. Generátor využívá Ąltry pro simulaci světelných podmínek,
vlivu počasí, deformací způsobených mechanickým poškozením nebo stárnutím. Napodo-
buje i šum způsobený pohybem a kvalitou kamery. Umožňuje i modiĄkaci velikosti a změnu
úhlu pozorování. Jeho snahou je vytvářet co nejrealističtější vzorky.

Testování a validace modelů je uskutečněno na části vytvořené reálné datové sady. Sou-
časně probíhá testování i pomocí syntetické datové sady SDS2K a části externího datasetu
DFGTSD. Testování implementovaných optimalizací probíhá i napříč různými verzemi sítí
YOLO.

Testovací část reálné datové sady obsahuje 20% vzorků dílčích deĄnovaných tříd. Spra-
vedlivé rozdělení datasetu zajišťující výskyt vzorků všech velikostí v zadaném poměru je
zajištěno vytvořeným programem. Řešení jsem otestoval na širokém spektru záznamů z
dopravních kamer i v reálném provozu. Ke srovnávání více modelů a tvorbě výsledného
ohodnocení je použita ROC křivka i hodnotící protokol COCO. Výsledné hodnocení je vy-
tvořeno implementovaným programem, který graĄcky i počitatelně reprezentuje přesnost a
oddělitelnost vstupních modelů. Zkoumá i vlivy velikostí, vzdáleností a úhlu natočení na
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přesnost výsledné detekce. Umožňuje zobrazit výsledky pro jednotlivé třídy, záměny k nimž
dochází a inovativně určit nejlepší hranici jistoty pro detekcí při proměnlivé míře překrytí
(IoU).

Významným faktorem při trénování byla možnost využití prostředků výpočetního stře-
diska náležící virtuální organizaci MetaCentrum VO. Která umožnila značně zkrátit čas
potřebný k trénování modelů.

MimoŰjiné se tato práce zabývá i problematikou konvolučních neutronových sítí. Zkoumá
jejich architekturu a operace, jež používají. Obsahuje důležité informace potřebné k pocho-
pení struktury implementovaných CNN použitých k výsledné detekci. Využívá nejnovější
publikace k analýze a srovnání rychlosti rozlišných konvolučních neuronových sítí. Zkoumá
celou řadu existujících řešení z posledních letech. Zmíněné informace se nacházejí v kapitole
číslo 2.

Kapitola 3 se zabývá existujícími datovými sadami, které obsahují reálné snímky z
dopravy. Které jsou vytvořeny v rámci projektů pro automatickou detekci a klasiĄkaci do-
pravních značek a semaforů. Nachází se zde i rozpis metrik používajících k tvorbě hodnocení
modelů.

Následná kapitola 4 popisuje způsob implementace mého řešení problému. Zabývá se
nástroji, které jsou pro funkčnost sítě nezbytné. Popisuje modiĄkace, které jsem provedl na
jednotlivých modelech. Rozebírá implementaci programu užívaného pro hodnocení modelů.
Seznamuje s tvorbou a složením datové sady. DeĄnuje rozložení značek do tříd určených ke
klasiĄkaci.

Předposlední kapitola 5 pojednává o provedených experimentech a jejich výsledcích. Zjiš-
ťuje důležité faktory pro detekci. Provádí testování a zhodnocení modelů. Získané znalosti
aplikuje pro zlepšení přesnosti a oddělitelnosti modelů. Věnuje se i možnostem budoucího
vývoje. Na závěr se kapitola číslo 6 zabývá dosaženými výsledky a celkově shrnuje získané
poznatky.
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Kapitola 2

Konvoluční neuronové sítě (CNN)

V dnešní době se metody založené na strojovém učení hojně využívají pro detekci a klasi-
Ąkaci všech možných objektů. Proto se stali dnešním trendem v počítačovém vidění. Díky
svému širokému uplatnění nalezly využití nejen v informatice, ale i v lékařství, kriminalis-
tice, bezpečnosti, robotice a dopravě [19]. I tato práce je založena na detekci a klasiĄkaci
dopravních značek a semaforů pomocí konvolučních neuronových sítí.

Konvoluční neuronové sítě řadíme do kategorie umělých neuronových sítí. Oproti oby-
čejným neuronovým sítím jsou předcházeny 1Űn konvolučními vrstvami, které končí sdru-
žováním příznaků s případným podŰvzorkováním. Následující obrázek 2.8 slouží k prvnímu
seznámení s architekturou a funkčností CNN.

Input Convolutional

Layer

Pooling Layer Fully

Connected

Logistic

regression

Convolutional

Layer

Obrázek 2.1: Návrh architektury obecné konvoluční neuronové sítě. Zobrazuje průchod
vstupního snímku sítí. Vstup je po každé konvoluční vrstvě rozdělen na menší, početnější
a méně přesné příznakové mapy. K tomu slouží sdružovací vrstvy (Pooling Layers). Mezi
poslední sdružovací vrstvou a logistickou regresí se nachází plně propojená umělá neuronová
síť, která vyhodnocuje výsledné rozložení příznaků. Ideálně jsou všechny příznaky přiřazeny
do jedné třídy. V posledním kroku proběhne logistická regrese. Ta predikuje pravděpodob-
nost, že se zkoumaný objekt nalézá v dané třídě. Tato hodnota je vyjádřena pro každou
třídu jednotlivě. Na závěr je vybrána třída s největší pravděpodobností [9].

Účelem CNN je detekce a kategorizace objektů. Aby byla síť schopna této činnosti,
musí být nejdříve na tuto činnost natrénována. PoskytnemeŰli CNN vzory jednotlivých
tříd, bude se je učit správně mapovat do uvedených kategorií. Učení probíhá na základě
extrahovaných příznaků, které jsou pouze vhodnější reprezentací zkoumaného prostoru. V
první konvoluční etapě jsou extrahovány méně významné příznaky. Významnost příznaků
se stupňuje s každou etapu konvoluce. Nejzásadnější je vždy poslední fáze.
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2.1 Architektura

Konvoluční neuronové sítě jsou složeny z několika desítek až tisíců základních stavebních
bloků. Tyto bloky nazýváme vrstvy. Celkový počet vrstev spolu s přesností ovlivňuje celkový
čas vykonávání. V této sekci se seznámíme s jednotlivými druhy vrstev a jejich funkčností.
Ale nejdříve si ukažme příklad skutečné CNN.

Obrázek 2.2: Rychlá vícevrstvá CNN používaná k detekci defektů v textilním průmyslu s
mírou přesnosti 96,12%. Tato inovativní metoda pochází z Číny a poprvé byla veřejnosti
představena v prosinci 2019 [11]. Její hlavní účel je detekovat poškozené látky a tím cel-
kově snížit náklady na výrobu. Zpracování vstupu probíhá v odstínech šedi. Před konvolucí
dochází k normalizaci dat. Celá síť je tvořena třemi konvolučními a dvěma sdružovacími
vrstvami. Rozložení příznaků je vyhodnoceno plně propojenou sítí. A poté je spočtena
konečná predikce aplikací funkce ĎSoftmaxŞ1. V závěru je vybrána třída s nejvyšší pravdě-
podobností.

2.1.1 Konvoluční vrstva (Convolution layer)

Tato vrstva je nejdůležitější komponentou CNN. Skládá se ze skupiny Ąltrů, také známých
jako konvoluční jádra. Pomocí těchto Ąltrů se provede konvoluce se vstupem a vygenerují
se příznakové mapy.

Na rozdíl od plně propojených sítí se učení provádí na základě lokálních příznaků [5].
Počet Ąltrů se konstantně projevuje na počtu výstupních map. Konvoluční jádra obsahují
váhy, které se v průběhu trénování CNN mění. Na začátku jsou inicializovány na náhodné
hodnoty. Každou iterací trénování by mělo dojít ke zvýšení přesnosti těchto vah. Vstupem
jsou příznakové mapy nebo počáteční normalizovaný vstup. MámeŰli například vstupní
mapu o velikosti 4× 4 pixelů a konvoluční Ąltr o velikosti 2× 2 s posunem 1, vygeneruje se
výstupní příznaková mapa o velikosti 3× 3 pixelů. V případě že chceme provádět konvoluci
i na okrajových hodnotách, je možné si vstupní mapu rozšířit o nulové hodnoty metodou
ĎzeroŰpaddingŞ2 [19, 9].

Nastavitelné parametry:

• Hloubka - celkový počet konvolučních Ąltrů

• Velikost Ąltru

• Posun Ąltru

• Dilatace Ąltru
1https://www.superdatascience.com/blogs/convolutional-neural-networks-cnn-softmax-crossentropy
2https://deepai.org/machine-learning-glossary-and-terms/padding
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Obrázek 2.3: Snímek zobrazuje tři sekvenční konvoluční vrstvy s jedním Ąltrem. V každé
etapě je konvoluční Ąltr rozšířen o dilataci ĎdŞ. Velikost dilatace se po každé fázi inkremen-
tuje o 1 s počáteční hodnotou 1. Velikost Ąltru je přímo závislá na dilataci. Před každým
Ąltrem je k vidění nezměněná vstupní mapa příznaků, která byla použita v první etapě
konvoluce. Zobrazuje oblast působení, která je závislá nejen na velikosti Ąltru, ale i na
předchozích konvolucích [19].

Obrázek 2.3 nám ukazuje vliv velikosti dilatace na celkovou velikost konvolučního jádra.
Mimo jiné nám slouží i jako příklad rozšiřující se oblasti působení závislé na velikosti Ąltru
a na velikosti předchozích Ąltrů, které byly na vstupní mapu aplikovány. V počáteční fázi
je provedena konvoluce pomocí Ąltru o velikosti 3× 3 se stejnou působností. V další fázi je
použita maska 5×5. Výsledná hodnota každé konvoluční operace v této etapě je spočtena z
oblasti 7×7 původního vstupu. To je způsobeno tím, že v této etapě se pracuje se zmenšenou
mapou příznaků. Identicky je to provedeno i v posledním úseku. V této ukázce se nevyužívá
rozšíření ĎZero-paddingŞ.

h
′

=

[︂

h− f + s

s

]︂

, w
′

=

[︂

w − f + s

s

]︂

(2.1)

Vzorec 2.1 slouží k výpočtu velikosti příznakové mapy h
′

×w
′

po konvoluci Ąltrem o
velikosti f×f a posunu ĎsŞ při vstupu h×w [19].

Konvoluční operace

Konvoluční operace je aplikace konvoluční masky na vstup a výpočet jedné hodnoty vý-
stupní mapy příznaků.

Odpovídající prvky vstupní mapy reprezentované maticí, jsou vynásobeny vahami Ąltru
a sečteny. Důležitou součástí této operace je i posun. Ten nám udává posun v ose ĎxŞ i
ĎyŞ. K posunu dochází nejdříve v ose ĎxŞ. Na konci každého řádku dojde ke stejně velkému
posunu i v ose ĎyŞ [19, 5].

f(x, y)h(x, y) =

k
∑︁

i=−k

k
∑︁

j=−k

f(x− i, y − j)h(i, j) (2.2)

Operaci konvoluce deĄnuje vztah 2.2. Vstup f(x, y) je postupně násoben koeĄcienty
masky h(x, y). Výsledkem je suma spočtených hodnot. Neznámá proměnná ĎkŞ nabývá
hodnoty rovny poloviny velikosti dimenze masky [38].

Následující obrázek popisuje průběh diskrétní konvoluce.
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Obrázek 2.4: Na vstupní obraz reprezentovaný jasovými hodnotami je aplikována konvoluční
maska o velikosti 3×3. Vykresluje výpočet výsledného pixelu jako sumu násobků vah Ąltru
a odpovídajících jasových hodnot. [10]

2.1.2 Sdružovací vrstva (Pooling Layer)

Slouží k redukci výpočetní složitosti. Říká se jí také ĎsubŰsamplingŞ vrstva. Obvykle je
použita ihned po konvoluční vrstvě. Sdružovací operace je skrytá vrstva, která shrnuje
informace v lokální oblasti. Velikost lokálních bloků vstupní mapy příznaků je závislá na
rozměrech Ąltru. Z regionu je vybrána hodnota podle zvolené sdružovací operace. Nejčastěji
je zvoleno maximum, součet nebo průměr [23]. Výstupem je zmenšená mapa příznaků.

1 5 1 0
7 0 7 9
3 1 2 3
6 2 8 6

7 9
6 8

6x6

3x3max pooling
filtrem 2x2

x

y

0 1 1 0
1 0 2 1

0 3
1 1
4 1
5 2
0 0
0 0

3
5

1 2 0

Obrázek 2.5: Vstupní mapa příznaků o velikosti 6× 6 je pomocí Ąltru 2× 2 sdružena podle
maxima na výslednou velikost 3× 3. Barevně jsou odlišeny jednotlivé kroky.
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2.1.3 Aktivační funkce

Z důvodu zanesení nelinearity do modelu je výstup z konvoluční a sdružovací vrstvy obvykle
podroben aktivační funkci [24]. Skutečné hodnoty vstupu jsou transformovány na rozmezí
[0,1] nebo [-1,1]. Použitím aktivačních funkcí založených na ĎReLUŞ, průběh k dispozici na
obrázku 2.6, jsou záporné hodnoty osekány nebo zmenšeny.

Aktivační funkce jsou důležité, protože umožňují učení podle nelineárního mapování.
NejsouŰli v CNN použity, jedná se pouze o lineární mapování ze vstupní domény na výstupní
[19]. Níže se nachází průběh osmi nejběžněji používaných aktivačních funkcí při vstupu x a
výstupu y.

0

1
1

1 + e-x

x

(a) Sigmoid

fsigm(x)  =y

0

ftanh(x)  = ex - e-x
ex + e-x

y

x

(b) Tanh

1

0

1
fa-sig(x)  = x

1 + x2
y

x

(c) Algebraic
   Sigmoid

0 x

(d) ReLU

y
1

frelu(x)  = max(0,x)

Obrázek 2.6: Komponovaný obrázek část 1. Celý obrázek je složený z několika dílčích
snímků: a: Funkce ĎSigmoidŞ transformuje vstupní signál x na výstupní y s rozmezím
[0,1]. Hodnoty menší než -4 se limitně blíží k nule. Naopak při x > 3 se blíží limitně k ma-
ximu, b: ĎTanhŞ používá hyperbolický tangent k převodu vstupu na rozmezí [-1,1]. Minima
téměř dosahuje pro hodnoty menší než -2 a maxima pro x > 2, c: ĎAlgebraic SigmoidŞ má
výstup v rozsahu [-1,1]. Minima a maxima limitně nabývá pro -4 a 4, d: Funkce ĎReLUŞ
je celým jménem ĎRectier Linear UnitŞ. Je extrémně rychlá. Hodnoty menší než nula jsou
ořezány na nulu a pozitivní hodnoty zůstávají nezměněny [26].
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0 x

(e) Noisy ReLU

y
1

fn-rel(x)  = max(0,x + e)

x

fl	-rel(x) =y
1

cx   if	x < 0
x   if x > 0

0
(f) Leaky ReLU

/PReLU 

y

0

1

x

(g) Randomized
     Leaky ReLU

fr-rel(x) = ax   if	x < 0
x   if x > 0

y felu(x)=

0

1
x            if x > 0

x

(h) Exponential
    Linear Unit

a(ex - 1) if	x < 0

Obrázek 2.7: Komponovaný obrázek část 2. Druhá polovina dílčích snímků: e: ĎNoisy ReLUŞ
je alternativou funkce ĎReLUŞ. Zanáší šum pro pozitivní hodnoty v podobě přičtení Gaus-
sovi distribuce se střední hodnotou 0 a vstupem x, f: ĎLeaky ReLUŞ je výjimečná tím,
že malou konstantní hodnotou redukuje velikost záporných hodnot, g: ĎRandomized Leaky
ReLUŞ velmi podobná ĎLeaky ReLUŞ. Ke snížení velikosti negativních hodnot náhodně volí
koeĄcient z uniformní distribuce, h: ĎExponential Linear UnitŞ pomáhá urychlit trénovací
proces CNN a dosáhnout lepší úspěšnosti [19]. Exponenciálně snižuje záporné hodnoty.

2.1.4 KlasiĄkace pomocí plně propojené neuronové sítě

Obvykle se jedná o poslední část CNN. Můžeme ji přirovnat k tradiční neuronové síti, sklá-
dající se z několika plně propojených vrstev. Všechny výstupní jednotky každé vrstvy jsou
napojeny na každou vstupní jednotku předchozí vrstvy. Využívá aktivační funkci ĎSigmoidŞ
nebo ĎTanhŞ k zanesení nelinearity [40]. Jejich průběh naleznete v obrázku číslo 2.6.

Hlavním účelem tohoto stavebního bloku je klasiĄkace objektů ze vstupních příznaků
a naučených vah. V první vrstvě dochází k zploštění mapy příznaků na její vektorovou
reprezentaci. Další vrstvy analyzují příznaky a aplikují naučené váhy. Poslední vrstva určí
Ąnální hodnocení pro každou třídu.
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Váhy určené ke klasiĄkaci je možné zpřesňovat trénováním. Může být deĄnována násle-
dovně.

yj = f(
∑︁

iWijxi + bj) (2.3)

Vztah 2.3 vyjadřuje vstupně výstupní model plně propojené neuronové sítě. Kde yj
vyjadřuje j tou složku výstupní mapy a xi i tou jednotku vstupní mapy. Trénovatelné váhy
klasiĄkace jsou vyjádřeny proměnnou Wij a bj je parametrem predikce [40]. Analýzou již
extrahovaných příznaků z předchozích vrstev CNN provede konečnou klasiĄkaci [19].

0.2

0.9

0.2

0.9

0.1

0.2

0.1

0.5

zákaz

přednost

Zploštění na
vektor příznaků

1..N Analýza,
aplikace vah

Třídy

Výpočet hodnocení pro
každou třídu

Vstup

Obrázek 2.8: Ukázka plně propojené neuronové sítě určené ke klasiĄkaci. Vstupní mapy
příznaků jsou v první vrstvě zploštěny do vektoru. Následuje 1ŰN vrstev určených k analýze.
Dochází k násobení pomocí naučených vah a transformaci aktivační funkcí. Typicky se jedná
o 1 až 3 vrstvy. V poslední vrstvě je spočtena hodnota predikce pro každou třídu. Pro
jednotlivé třídy mají různé příznaky jiný význam. V tomto příkladu se třída zákaz zajímá
o kruhy a přednost o trojúhelníky.

2.1.5 Logistická regrese

Logistická regrese slouží pro meziŰtřídní klasiĄkaci. Jedná se o poslední operaci výběru
Ąnální třídy podle spočtených pravděpodobností. Obvykle je zvolen ĎSoftŰmaxŞ klasiĄkátor,
který je založený na aktivační funkci ĎsoftmaxŞ. Lze ho vyjádřit následujícím vztahem [26].

fj(z) =
ezj

∑︀

kezk
(2.4)

Vztah 2.4 vyjadřuje aktivační funkci ĎsoftmaxŞ. Vstupní vektor ĎzŞ s hodnocením pro
každou třídu ĎjŞ je převeden na výstupní vektor s hodnotami mezi 0Ű1 pro každou třídu.
Suma těchto hodnot je rovna jedné. Výstup této funkce také reprezentuje normalizované
pravděpodobnosti, že vstupní vektor ĎzŞ náleží patřičné třídě ĎjŞ.
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2.2 YOLO (You Only Look Once)

Konvoluční neuronové sítě se dělí na jednostupňové a dvojstupňové. Dvoustupňové CNN
se skládají ze dvou procesů. Nejdříve se algoritmus zaměří na generování oblastí zájmu a
v druhém procesu klasiĄkuje objekt v této oblasti do patřičné třídy. Řadí se zde sítě jako
jsou RŰFCN, RŰCNN, VGGNet a další [26, 28].

Sítě zakládající se na způsobu YOLO (You Only Look Once) [17, 7], se řadí do jed-
nostupňových CNN. V jednom průchodu přímo predikují třídu i lokaci objektu jako zpětně
krokovaný problém. Oproti dvoustupňovým CNN ztrácí na přesnosti, ale to kompenzuje
zvýšením rychlosti detekce. Dá se tedy říci, že pozice a rozložení objektů ve snímkách
zvládne vyhodnotit jedním pohledem.

Vstupní snímek je rozdělen do S×S mřížek. Pro každou mřížku CNN predikuje pravdě-
podobnostní ohodnocení výskytu objektů určených tříd spolu s jejich odděleným prostoro-
vým ohraničením. Vše je predikováno jednou CNN z celého obrazu jedním vyhodnocením.
Počet mřížek a ohraničení je hyperparametrem3 algoritmu [26]. Snímek níže zobrazuje vy-
kreslení ohraničení nalezených objektů v simulovaném prostředí.

YOLO CNN
Network

Decode
Predictions

Predictions

Obrázek 2.9: Zobrazení chování CNN typu YOLO na simulovaném vstupním snímku. Nej-
prve je vstup analyzován a jsou předpovězeny typy tříd objektů a jejich ohraničení. Druhá
část obsahuje nalezené objekty patřící do různých tříd dopravního značení a jejich označené
hranice.

Obrázek 2.10: Obecná architektura jednostavových a dvoustavových CNN. Na vstupu může
být obrázek, výřez aj. Páteřní síť sloužící k extrakci příznaků (DarknetŰ19, DarknetŰ53,
VGG16). Hrdlo (Neck) označuje síť příznaků, charakteristiku a práci s příznaky (FPN,
BIŰFPN). Hustá predikce je úkol přiřadit každému pixelu značku (label). To nám obstará
například SSD, YOLO, RetinaNet atd. Naopak řídká predikce odhaduje vztah mezi pří-
znaky a cílem (Faster RŰCNN) [3].

3https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperparameter(machine𝑙earning
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Obrázek 2.11: Příklad fungování jednostavových detektorů rodiny YOLO [28]. Vstupní sní-
mek prochází pouze jedinou konvoluční neuronovou sítí. Ta rozdělí obrázek na regiony a
predikuje ohraničující rámce a pravděpodobnost (míru jistoty) pro každý region. Čím má
rámec větší pravděpodobnost, tím je významnější. Při klasiĄkaci má k dispozici celý glo-
bální kontext snímku. Predikce jsou vytvořeny jedinou hodnotící sítí na rozdíl od RŰCNN,
který provede tisíce hodnocení na jediném snímku. Jsou tedy tisíckrát rychlejší než RŰCNN.

Páteřní sítě YOLO (Backbone):

• DarknetŰ19 YOLOv2, YOLOv2-tiny

• DarknetŰ53 YOLOv3, YOLOv3-tiny

• SPDarknetŰ53 YOLOv4, YOLOv4-tiny

Uvedené sítě jsou využívány k extrakci příznaků v různých verzích CNN typu YOLO.

2.2.1 YOLOv2Űtiny

Pracuje na stejném principu jako YOLOv2, ale má snížený počet parametrů. Původních 24
konvolučních vrstev se redukovalo na 9 [28]. Podařilo se tak dosáhnout až pětinásobného
zrychlení na úkor celkového hodnocení modelu. Oproti původní verzi dochází ke snížení
účinnosti o více než 30%. Vychází z páteřní sítě (backbone) DarknetŰ19.

Architektura YOLOv2Űtiny na obrázku číslo 2.12 vznikla analýzou konĄguračního sou-
boru použitého v této práci.

Conv. L.
3x3

Maxpool L.
2x2

Conv. L.
3x3

Maxpool L.
2x2

Conv. L.
3x3

Maxpool L.
2x2

Conv. L.
3x3

Maxpool L.
2x2

Conv. L.
3x3

Maxpool L.
2x2

Conv. L.
3x3

Conv. L.
1x1

Conv. L.
3x3

Maxp. L.
2x2

Conv. L.
3x316

32
64 128 256 512 1024 512 5	*	(classes	+	5)

Architecture of YOLOv2-tiny

Obrázek 2.12: Zjednodušená architektura CNN YOLOv2Űtiny. Demonstruje průchod vstup-
ního snímku konvolučními a sdružovacími vrstvami. Pod jednotlivými vrstvami jsou uvedeny
počty Ąltrů. Počet Ąltrů poslední vrstvy je vhodné upravit podle počtu tříd.
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2.2.2 YOLOv3

Jako páteřní síť (backbone) je nově použit DarknetŰ53 [29]. Který oproti DarknetŰ19 do-
sahuje lepších výsledku o 3Ű4% i když větší množství parametrů způsobuje méně FPS (až
o 50% oproti DarknetŰ19).

Skládá se z 53 konvolučních vrstev určených ke klasiĄkaci a přídavných 53 konvolučních
vrstev sloužících pro detekci. Velké množství vrstev způsobuje pomalé vykonávání, které je
nevhodné k detekci v reálném čase.

Má tří výstupní větve pro predikci malých (vrstva 82), středních (vrstva 94) a velkých
(vrstva 106) rámců4.

2.2.3 YOLOv3Űtiny

Původních 106 konvolučních vrstev je zredukováno na 13 [28]. Redukce přivodila snížení
přesnosti o 40%. Ale rychlost byla zvýšena až 12 krát. Jedná se o jednu z nejlepších CNN
vhodnou pro detekci v reálném čase. Poskytuje velmi dobrý poměr přesnosti a rychlosti.

Architektura YOLOv3Űtiny na obrázku číslo 2.13 vznikla z publikace zaměřené na zlep-
šení struktury YOLOv3Űtiny [39] a analýzou konĄguračního souboru použitého v této práci.

Conv. 3x3
  Maxpool 2x2

16

32 64 128 256

512 1024 256

3	*	(classes	+	5)

Architecture of YOLOv3-tiny

predict 
large boxes

predict
small boxes

Concatenate

1x1
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1x13x3

3x3
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3x3
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3x3
2x2

3x3
2x2

3x3,
2x2
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Obrázek 2.13: Náhled do architektury konvoluční neuronové sítě YOLOv3Űtiny. Zahrnuje
dva výstupy pro predikci. Určených k detekci a klasiĄkaci malých a velkých rámců. Počet
Ąltrů posledních vrstev závisí na počtu podporovaných tříd. Tmavě žlutě jsou označeny
konvoluční a sdružovací vrstvy s uvedenou velikostí masky. Světle žlutě jsou poznačeny
vrstvy obsahující jen konvoluční vrstvu bez sdružovací.

4https://towardsdatascience.com/yolo-v3-object-detection-53fb7d3bfe6b
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2.2.4 YOLOv4

Původní vývojář CNN typu YOLO Joseph Redmon, ukončil svou práci na vývoji dalších
konvolučních neuronových sítích z důvodu obavy zneužití v oblastech armády a problémem
spojených s ochranou soukromí5.

Na jeho místo nastoupili vývojáři Alexey Bochkovskiy, Chien-Yao Wang a Hong-Yuan
Mark Liao. Kterým se v květnu 2020 povedlo publikovat další a pokročilejší verzi této sítě.

Nově je jako páteřní síť použita CSPDarknet53, která zlepšuje učení pomocí nového
bloku prostorové sdružovací pyramidy (spatial pyramid pooling). Umožňuje větší prostorové
prohledávání a lepší oddělování hlavních znaků.

Oproti předchozí verzi YOLOv3 je o 12% rychlejší a o 10% přesnější. Poskytuje tedy
zlepšení ve všech směrech. Skládá se ze 110 konvolučních vrstev a má také tři výstupní větve
pro predikci malých, středních a velkých rámců. Velikost masek posledních vrstev závisí na
počtu tříd.

Jednou z nejzajímavějších novinek této sítě je možnost povolit nebo zakázat mozaiku,
která umožňuje zkombinovat 4 snímky do jednoho. Tímto způsobem dojde k vygenero-
vání více scén pro učení6. Tato metoda má velkou zásluhu na efektivnější učení. Příklady
spojování trénovacích snímků do mozaiky je uvedeno níže.

Obrázek 2.14: Ukázky pocházející z oĄciální publikace o optimalizaci detekce CNN YOLOv4
[3]. Těchto 6 scén bylo vytvořeno z 24 různých obrázků. Existuje 255 024 (24×23×22×21)
možných kombinací. Potenciálně ale lze vytvořit nespočitatelné množství nových snímků,
protože se mimo vybrané scény mění i velikost a pozice.

5https://towardsdatascience.com/whats-new-in-yolov4-323364bb3ad3
6https://medium.com/@jonathanℎui/yolov4− c9901eaa8e61
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2.2.5 YOLOv4-tiny

Počet konvolučních vrstev je omezen na 21. Zahrnuje dva výstupy pro predikci. Určených k
detekci malých a velkých rámců. Všeho všudy obsahuje pouze tři sdružovací vrstvy. Často
provádí konkatenaci výstupních map příznaků dvou konvolučních vrstev se stejným počtem
Ąltrů.

Oproti plné verzi CNN YOLOv4 se přesnost snížila zhruba o 38%. Došlo k navýšení
rychlosti o více než 9Űti násobek7.

První graĄcká ilustrace nové konvoluční neuronové sítě YOLOv4Űtiny se nalézá na ob-
rázku č.2.15. Podrobný náčrt architektury vznikl analýzou konĄguračního souboru a pro-
gramu Netron, který umožňuje rychlé zorientování ve složitých strukturách CNN.

32 64
64

512 256

3	*	(classes	+	5)

Architecture of YOLOv4-tiny

predict 
large boxes

predict
small boxes

128 256

512 3	*	(classes	+	5)

32 32
64

1286464128256128128256

3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 1x1

MaxP 2x2
Con. 3x3

3x33x31x1MaxP 2x2
Con. 3x3

3x33x31x1

MaxP 2x2
Con. 3x3

1x1 1x13x3

1x1 3x3 1x1

Obrázek 2.15: Podrobná architektura CNN YOLOv4Űtiny. Má dva výstupy pro predikci
závislé na velikosti rámce. Pod každou konvoluční vrstvou je uvedena hloubka. Uvnitř všech
vrstev je uvedena velikost příslušné masky. Při průchodu sítí se postupuje podle šipek.
Konvoluční vrstvy jsou vykresleny žlutě. Modře je vykreslena sdružovací vrstva. Spojení
více výstupů probíhá pomocí konvoluce.

7https://github.com/AlexeyAB/darknet/issues/6067

16

https://github.com/AlexeyAB/darknet/issues/6067


2.3 SSD (Single Shot Detector)

Jedná se o další reprezentaci skupiny CNN, která se řadí k jednostupňovým detektorům.
Jsou jednodušší než CNN typu YOLO. Eliminují se fáze generování návrhů a převzorkovaní
příznaků. V této metodě je ohraničení diskriminováno do sady výchozích boxů s rozdílným
poměrem stran dle umístění mapy příznaků. Všechny výpočty jsou zapouzdřeny do jedné
sítě [1, 22]. Díky tomu jsou sítě typu SSD snadné na trénování a lze je přímo implementovat
do systémů vyžadujících detekční komponentu. Řadíme zde například sítě SSD512, SSD300
a další.

V době predikce síť generuje hodnocení přítomnosti objektů z naučených kategorií.
Hodnocení je generováno z každého výchozího boxu. Zároveň upravuje jednotlivé boxy,
aby se lépe shodovaly s tvarem objektů. Síť kombinuje predikce z více příznakových map s
různým rozlišením. Díky tomu je schopna detekovat objekty různých velikostí [22].
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Obrázek 2.16: Porovnání dvou jednostupňových detekčních modelů typu SSD a YOLO.
Uvedený SSD model přidává několik konvolučních vrstev na konec základní sítě. Ty slouží
k predikci odsazení výchozích boxů různého měřítka a jejich vztažených hodnot důvěrnosti.
SSD se vstupní velikostí 300× 300 je rychlejší a přesnější než YOLOv1 se vstupní velikostí
448× 448. Testování probíhalo na datové sadě VOC20078 [22].

2.3.1 SSDŰMobileNetv3ŰSmall

Původní CNN MobileNetv3 slouží pouze pro klasiĄkaci objektů. Jejím rozšířením o vrstvy
SSD (Single Shot Detector), lze zajistit i lokalizaci objektů a následnou tvorbu rámců [15].

Jedná se o malou, rychlou a dobře optimalizovanou síť určenou pro mobilní telefony.
Poskytující dobré výsledky při klasiĄkaci. Jedná se již o třetí verzi této sítě.
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Obrázek 2.17: Jednoduchý náčrt struktury CNN SSDŰMobileNetv3ŰSmall. Skládající se ze
4 konvolučních vrstev, jedné sdružovací a 11Űti specializovaných bloků Bottleneck. Jeho
struktura je k vidění na obrázku č. 2.18.
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hard-σ

⊗
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Obrázek 2.18: Specializovaný blok Bottleneck je složen z 3Ű5 konvolučních vrstev a jedné
sdružovací vrstvy. Pro zanesení nelinearity je použita aktivační funkce ReLU 2.6. Vnitřní
vrstvy a jejich parametry byly optimalizovány a každé použití tohoto bloku šetří 9 mili-
sekund času [15].

2.4 Srovnání rychlosti a přesnosti CNN

V této sekci se nacházejí publikované statistiky jednotlivých konvolučních neuronových sítí.
Z důvodů korektnosti výsledků budou statistiky brány z nezaujatých zdrojů. Zaměříme se
hlavně na sítě YOLOv3, YOLOv3Űtiny a další CNN implementované v rámci této práce.
Výkonost CNN je závislá nejen na zvolené vstupní velikosti, ale také na použité datové sadě
a době trénování.

2.4.1 Autonomní řízení

V roce 2019 byla publikována studie zabývající se nejlepší volbou detektoru pro autonomní
řízení. Hlavním cílem byla detekce chodců, vozidel a jiných předmětů, které mohou ohrozit
bezpečnost jízdy. I když jsou dvoustupňové detektory přesnější, jsou limitovány rychlostí
menší než 30 snímků za vteřinu (FPS). Proto se nehodí k detekci v reálném čase. Z tohoto
důvodu byl výzkum převážně zaměřen na jednostupňové detektory typu YOLO a SSD.
Nejdůležitějším kritériem byl kompromis mezi rychlostí a přesností detekce. Byl zkoumán i
vliv velikosti vstupu na rychlost a přesnost.
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Testování bylo prováděno na datasetech KITTI9 a BDD10. Tyto datové sady se zaměřují
právě na problematiku autonomního řízení. Tabulky níže zobrazují zjištěné statistiky.

Table 1: Performance comparison on the KITTI

and BDD datasets

Algorithm

KITTI BDD
Input

resolution
mAP

(%)
fps

mAP

(%)
fps

SSD [5] 61.3 28.9 14.1 23.1 512 × 512

RefineDet [6] 84.4 27.8 17.4 22.3 512 × 512

RFBNet [7] 73.4 39.2 14.5 39.0 512 × 512

YOLOv2 [9] 64.8 85.5 7.11 83.1 512 × 512

YOLOv3 [10] 80.5 43.6 14.9 42.5 512 × 512

YOLOv3-tiny [10] 64.1 217.3 5.94 216.0 512 × 512

Obrázek 2.19: Porovnání jednostupňových detektorů na datových sadách zaměřených na
autonomní řízení (KITTY, BDD). Analýza proběhla při velikosti vstupu 512 × 512. Tré-
nování proběhlo na 7 481 snímcích. K testování bylo použito 7 518 obrázků. První tři CNN
řadíme do skupiny SSD detektorů a zbytek do YOLO. Při této velikosti si nejlépe vedla síť
ReĄneDet, která ovšem měla nedostatečnou rychlost. Nejlepší poměr rychlosti a přesnosti
měla poslední verze CNN z rodiny YOLO (YOLOv3Űtiny). [6].

Table 3: Performance comparison with various

input sizes in YOLOv3 [10]

Input size mAP (%) fps

640 85.2 30.4

608 84.0 30.9

576 84.1 35.4

544 82.5 37.2

512 80.5 43.6

480 78.2 48.8

448 75.2 54.3

416 70.9 58.8

384 64.3 66.6

352 51.7 71.3

320 40.2 76.6

Obrázek 2.20: Statistika doplňující tabulku na obrázku číslo 2.19. Analyzuje vliv velikosti
vstupu na přesnost a rychlost detekce pro síť YOLOv3. S rostoucí velikostí se zvětšuje
přesnost a snižuje rychlost. Pro reálnou detekci v provozu se ukázala velikost vstupu 640×
640 za nejvhodnější variantu. Protože je dostatečně přesná a její rychlost je větší než 30
FPS. [6].

9A project of Karlsruhe Institute of Technology and Toyota Technological Institute at Chicago, Stránky
10Berkeley Deep Drive, Stránky
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Ze statistiky je zřejmě, že k detekci pro autonomní řízení je nejlepším kompromisem síť
YOLOv3 při vstupu o velikosti 640× 640. Případně její osekaná verze YOLOv3Űtiny, která
je téměř 5× rychlejší při 20% ztrátě přesnosti.

2.4.2 Detekce malých objektů

Další práce z roku 2019 se zabývala detekcí malých objektu z dálkově řízených letounů. Byly
detekovány vozidla a chodci. Testování proběhlo na datové sadě VOC200711, VOC201212 a
CARPK13. Ty obsahují realistické scény z různých prostředí.

Methods Data mAP (%) FPS #Boxes

Faster R-CNN(VGG-16) 07+12 73.20 7.60 300

R-FCN(ResNet-101) 07+12 79.50 10.40 300

DSSD513(ResNet-101) 07+12 81.50 5.50 43688

FSSD512*(VGG-16) 07+12 80.90 23.74 24564

SSD512(VGG-16) 07+12 79.80 18.26 24564

SSD300(VGG-16) 07+12 77.20 35.25 8732

YOLOv3(DarkNet-53) 07+12 79.61 46.94 10647

FS-SSD512(VGG-16) 07+12 81.30 18.29 24528

Obrázek 2.21: Statistika výkonosti vybraných CNN pro detekci malých objektů. Vstup má
velikost 512 × 512. Byla použita datová sada VOC2007/12. Analyzuje přesnost a rychlost
navrhovaně sítě FS-SSD512. Ta je velmi přesná a extrémně pomalá. Z našeho hlediska je
důležitá sít YOLOv3. Ta dosahuje téměř stejnou přesnost a 2.5× větší rychlost. Potvrzuje
efektivnost této sítě i na malých objektech [21].

Methods mAP (%) FPS #Boxes

Faster R-CNN(VGG-16) 84.80 7.60 300

R-FCN(ResNet-101) 86.13 10.40 300

DSSD513(ResNet-101) 87.27 5.50 43688

FSSD512*(VGG-16) 87.59 23.74 24564

SSD512(VGG-16) 86.82 18.26 24564

SSD300(VGG-16) 82.72 35.25 8732

YOLOv3(DarkNet-53) 86.01 46.94 10647

FS-SSD512(VGG-16) 89.52 18.29 24528
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Obrázek 2.22: GraĄcká a statická analýza CNN pro detekci malých objektů. Trénování a
testování na datasetu CARPK při vstupu 512× 512. [21].

11The PASCAL Visual Object Classes Challenge 2007, http://host.robots.ox.ac.uk/pascal/VOC/voc2007/
12Visual Object Classes Challenge 2012, http://host.robots.ox.ac.uk/pascal/VOC/voc2012/
13Car Parking Lot Dataset, https://laĄ.github.io/LPN/
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2.5 Existující řešení pro detekci dopravních značek a sema-
forů

Již existují řešení, jenž implementují detekci a klasiĄkaci dopravního značení a signalizace
použitím CNN. Tato podkapitola rozebírá zajímavá řešení, která byla publikována v po-
sledních dvou letech. Rozebírá jejich úspěšnost a zaměřuje se na jejich implementaci.

2.5.1 Detekce dopravních značek s malou velikostí

Žurnál systémové architektury zveřejnil v roce 2019 studii o detekci malých dopravních zna-
ček v obraze pomocí upravené verze sítě Fast RŰCNN14. Vznikl ve spolupráci výzkumníků
z Číny a Velké Británie. Trénování a testování bylo uskutečněno na datové sadě TsinghuaŰ
Tencent 100K traffic sign15.

Snahou bylo zachování přesnosti a zvýšení rychlosti za použití menšího množství para-
metrů. Filtry 5 × 5 byly převedeny faktorizací na dva Ąltry 3 × 3. Každým převodem se
ušetřilo 7 parametrů. Následně se odstranili nadbytečné konvoluční vrstvy 3×3. Po redukci
zbyly pouze dvě. Jejich konvoluční jádra 3× 3 byla nahrazena jádry 1× 1, protože mají 9×
méně parametrů. V posledním kroku byla plně propojená vrstva nahrazena zcela propoje-
nou sítí konvolučních vrstev 1 × 1. Způsob převodu je zachycen na obrázku 2.23. Tím se
minimalizoval výpočet a zmenšily se celkové požadavky CNN.

5x5

3x3

1x1

Obrázek 2.23: Faktorizace konvolučního základu založeného na principu, že lze rozložit velké
konvoluce na několik malých. Poprvé představeno v roce 2013. Aplikací speciĄckého Ąltru
lze vyjádřit informace z oblasti 3 × 3 do oblasti 1 × 1. V případě větší velikosti dochází k
posunu Ąltru o velikost jedna [32].

Model na obrázku 2.24 dosáhl zmenšení celkové velikosti o 10% a snížení průměrného
času vykonávání o 33%. Celková přesnost detekce byla zvýšena o 11%. A bylo značně
sníženo množství negativních detekcí.

14Dvoustupňový CNN s odděleným generováním oblastí zájmu a klasiĄkace. Publikace
15Obsahuje 127 tříd dopravních značek, Dataset
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Obrázek 2.24: Výsledný upravený model Fast RŰCNN je složen z deseti konvolučních vrstev
a tří sdružovacích. Sdružovací vrstvy se nacházejí za Conv1, Conv3 a Conv5. První konvo-
luční vrstva má jádro o velikosti 11 × 11. Vrstvy 2 a 3 mají masku velikosti 3 × 3. Vrstva
Conv6 používá Ąltr velikosti 6 × 6. Zbytek konvolučních vrstev má velikost 1 × 1. Jako
aktivační funkci užívá sigmoid. Pro Ąnální výběr klasiĄkace je použita metoda SoftMax
[32].

Obrázek 2.25: Vizuální ukázka detekce a klasiĄkace upraveným modelem Fast RŰCNN.
Horní snímky znázorňují detekci dopravních značek. Vedle nich se nacházejí tzv. ĎheatmapŞ,
které jsou výstupem detekce. Spodní fotograĄe ukazují příklad výsledku po klasiĄkaci [32].
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2.5.2 Detekce z panoramatických fotograĄí

Na Čínské konferenci o vysoce výkonných počítačových a klastrových technologiích (HPCCT)
v roce 2019 byla představena inovativní metoda zaměřená na detekci dopravních značek z
panoramatických fotograĄí.

V dnešní době je technologie 3D velmi oblíbená. Používají ji i navigační společnosti. Jako
jsou například ĎGoogle MapsŞ a ĎStreet ViewŞ. Kde je možné přepnout do 360 stupňového
zobrazení. Sbírání GPS lokací dopravních značek je v dnešní době řešeno manuálně. Pra-
covník vyrazí do ulic s automobilem vybaveným 360∘ kamerou umístěnou na střeše vozidla.
Většinou se jedná o kameru ĎLadybug3Ş. Detekci značky pak provede pracovník manuálně.
Klikne na značku v obraze a vytvoří se GPS souřadnice.

Cílem této publikace je urychlit celý proces s použitím CNN pro automatickou de-
tekci. Graf nového procesu je na obrázku číslo 2.26. Model byl vytvořen a trénován pomocí
aplikace ĎTensorFlowŞ. Použitý dataset obsahoval 1 877 panoramatických fotograĄí s roz-
lišením 8 000 × 4 000 a 50 běžných. Pro tvorbu ohraničení k trénování byl použit nástroj
ĎLabelImgŞ. Informace o lokaci byly uloženy jako XML soubor pro převod do formátu
ĎTensorFlowŞ (TFRecords). Značky byly klasiĄkovány do dvou tříd obyčejné a informační.
Jako model byla použita síť FasterŰRCNN s InceptionŰV216. Povedlo se správně detekovat
84,11% vstupních panoramatických snímků (Corrected Rate).

Start

identify traffic
 sign template

identify X Y H W
for each image

convert result to XML

learning by CNN

loss function < 0.05

Stop

Y N

Obrázek 2.26: Nově navržený model pro učení detekce značek z panoramatických fotograĄí.
Nasbíraly se vzorky pro trénování. Manuálně se našli značky a zjistili se parametry ohrani-
čení. Výsledek byl konvertován do xml souboru. Učení modelu FasterŰRCNN pokračovalo
do té doby, dokud chybovost byla vyšší než 5%. Poté byl natrénovaný model testován [30].

16https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1196/1/012017
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Obrázek 2.27: Příklad detekce informační značky sítí Faster R-CNN z reálného panorama-
tického snímku pořízeného 360∘ kamerou ĎLadybug3Ş [30].

Uvedené řešení mělo problémy s částečnými výskyty značek v obraze a s relativně malou
rychlostí detekce. Nasnímané panoramatické vzorky mají tmavší odstíny. Proto se s nimi
pracuje hůře než s běžnými obrázky a některé detekce nebyly příliš přesné. Příklad výstupu
je na obrázku 2.27.

2.5.3 Detekce pyramidovou CNN

Detekce dopravních značek pro autonomní řízení. Publikováno v únoru roku 2019 v městě
Londýn. Navrhované řešení používá dvoustavový detektor založený na pyramidové archi-
tektuře pro generování návrhu oblastí zájmu. Pracuje s příznakovými mapami ve všech
měřítkách. Cílem je zvýšit detaily z nízkoŰúrovňových map. A zvýšit tím sémantickou cit-
livost na příznaky malých objektů. Pro následnou klasiĄkaci je použita hustě propojená
konvoluční neuronová síť17. Ta zesiluje a kombinuje příznaky z různých fázích analýzy.
Tato metoda vede k přesnější detekci a je třeba menšího množství parametrů. Navrhovaný
model lze spatřit na obrázku 2.28.

Model byl testován a trénován na datových sadách TsinghuaŰTencent 100K a GTSDB18.
Pro model detektoru byla použita síť ResNetŰ50. Každá její konvoluční vrstva je jednou
úrovní sestupné pyramidy, která reprezentuje vstup v různých velikostech.

Pro hodnocení modelu budeme používat výrazy ĎRecallŞ, ĎPrecisionŞ a ĎAccuracyŞ. Co
vyjadřují a jak se počítají naleznete v podkapitole 3.12. Na datové sadě GTSDB model
dosahoval průměrně hodnoty ĎRecallŞ 98% a ĎPrecisionŞ 97, 3%. Tato německá datová
sada obsahuje jen 900 snímků. Vhodnější je dataset Tsinghua-Tencent 100K, který je více
než stonásobně větší. Bylo detekováno 45 nejčastěji se vyskytujících tříd. Zde bylo dosaženo
průměrné hodnoty ĎRecallŞ 94% a ĎAccuracyŞ 91, 6%. Povedlo se zvýšit citlivost na malé
objekty, jak je ukázáno na obrázku 2.29.

17 Densely Connected Convolutional Networks, Publikace IEEE 2017
18German Traffic Sign Detection Benchmark, Stránky
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Obrázek 2.28: Návrh dvoustavového pyramidového modelu vycházejícího ze sítě ResNetŰ50.
Určen pro detekci dopravních značek. Model pracuje s mapami příznaků různých velikostí
zároveň. Zvyšuje detaily nízkoŰúrovňových map integrací informací z vysoceŰúrovňových
map. KlasiĄkace probíhá pomocí hustě propojené konvoluční neuronová sítě17 [42].

Obrázek 2.29: Výsledek detekce pomocí navrhovaného modelu na datové sadě Tsinghua-
Tencent 100K. Kompilace snímků slouží jako důkaz zvýšené citlivosti na malé objekty. U
každého výstupu je i zvětšenina regionu obsahující značky [42].
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Kapitola 3

Datové sady a validace modelu

Problematika týkající se automatické detekce dopravních značek se řeší už celé roky. Vznikla
celá řada projektů. V rámci těchto projektů vznikly datové sady. V této pasáži si uvedeme
datové sady, jejichž část obsahu byla využita pro tvorbu datasetu použitého pro trénování
a testování našeho modelu. Pro každý dataset je vyhrazena jedna celá strana s ukázkovými
scénami. Vyňaté scény jsou pro stejnosměrné vykreslení oříznuty.

Nachází se zde i informace týkající se způsobu veriĄkace modelů. Seznámíme se s ROC
(Receiver Operating Characteristic) křivkou, výslednou AUC (Area under the curve). A
dalšími metrikami užívanými ke srovnávání a tvorbě hodnocení natrénovaných modelů jako
jsou IOU (Intersection over Union), AP (Average Precision, mAP (mean Average Precision)
a COCO AP.

3.1 Rozdělení datové sady pro trénování a testování

Při trénování CNN musí být datová sada rozdělena na trénovací a validační část. Trénovací
data používá CNN v etapě učení. Přizpůsobuje si váhové koeĄcienty v konvolučních a plně
propojených vrstvách. Tyto poznatky následně užije k ohodnocení modelu.

Hodnocení je provedeno na validačních datech. V průběhu učení lze díky validační části
kontrolovat nejen snižující chybovost, ale i přeučení. Umožňují předčasné zastavení fáze
trénování při zvyšující se chybovosti. Přeučení hrozí převážně na malých datových sadách a
sítích s malým počtem parametrů. Trénovací data se otisknou do parametrů sítě a každou
další iterací trénování dojde ke zhoršení detekce na jiných než trénovacích datech [35].

Trénovací a validační sada

Testovací sadaValidační data Trénovací data

Testovací sada

Model

Datová sada

Trénovací část Testovací část

Obrázek 3.1: Obecné schéma dělení datové sady pro potřebu CNN. Nejprve se deĄnuje
rozdělení mezi trénovací a testovací sadou. Poté je trénovací sada rozčleněna na trénovací
a validační data. Trénovací část slouží k učení a průběžné kontrole. Hodnocení modelu je
tvořeno z testovací části.
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Testovací sadu lze využít nejen k individuální veriĄkaci funkčnosti modelu. Ale slouží i
k Ąnálnímu ohodnocení modelu. Informace týkající se evaluace modelu nalezneme v pod-
kapitolách 3.10.

Obecná terminologie trénování1:

• Epocha - jedna epocha reprezentuje jeden průchod celé trénovací databáze konvoluční
neuronovou sítí.

• Velikost dávky (Batch Size) - protože celá databáze snímků je příliš velká a nevleze
se do poměti. Je třeba ji rozdělit na dávky. Dávky je možné případně dělit i dále.
Velikost dávky označuje počet trénovacích snímků v jedné dávce.

• Iterace - vyjadřuje počet dávek reprezentujících jednu epochu.

Přesnost 
(Accuracy)

Epochy0

Předčasné 
zastavení

Přeučení

Přesnost na 
trénovací sadě

Přesnost na 
testovací sadě

Obrázek 3.2: Snímek zobrazuje fáze trénování na malé datové sadě, která může čítat na-
příklad jen 100 snímků. Vykresluje výslednou přesnost modelu na trénovací a testovací
datové sadě. Ze snímku je zřetelné, že nejlepšího výsledku dosáhneme předčasným zasta-
vením učení. Každá další epocha způsobí zhoršení přesnosti na každé jiné než trénovací
datové sadě.

Neexistuje univerzální metoda pro rozdělení datové sady. Při rozhodování musíme mít
na paměti tyto dva faktory. MámeŰli malé množství trénovacích dat, rozptyl vah bude
značný. A pří malém počtu testovacích dat nebude naše statistika přesná. Je třeba zařídit
dostatečné množství vzorků pro každou třídu. Dobrým začátkem je počáteční rozdělení
80 : 20 s větším poměrem pro trénování. A následně trénovací sadu opět dělit v poměru
80 : 20. Ideální poměry zjistíme až experimentováním.

V kapitole č.5 se nalézají experimenty uskutečněné na datových sadách. Provedl jsem
experimenty s rozdělením 80 : 20, 70 : 30, 60 : 40 a 50 : 50. Testování proběhla na stejné
testovací datové sadě.

1https://towardsdatascience.com/epoch-vs-iterations-vs-batch-size-4dfb9c7ce9c9

27

https://towardsdatascience.com/epoch-vs-iterations-vs-batch-size-4dfb9c7ce9c9


3.2 TsinghuaŰTencent 100K

TsinghuaŰTencent 100K2 [41] je veřejně dostupná datová sada skládající se ze 100 tisíc
snímků a více než 30 tisíc příkladů značek. Které jsou pořízeny z reálných pouličních pa-
noramat za různých světelných podmínek z oblasti Číny. Jednotlivé značky jsou řazeny do
127 tříd. Kvůli velkým odlišnostem ve vzhledu značek, není příliš vhodná pro tuto práci.

Obrázek 3.3: DeĄnované třídy značek čínské datové sady TsinghuaŰTencent 100K. Ve žlutém
ohraničení se nachází 67 výstražných tříd. Uprostřed je červeně vyznačeno 43 typů zákazů.
Příkazových tříd je celkem 17 a jsou zobrazeny modře. [41]

Obrázek 3.4: Komponovaný obrázek, skládající se z ukázkových oříznutých příkladů snímků
vyskytujících se v datové sadě TsinghuaŰTencent 100K. Vzorové obrázky jsou přejaty z
oĄciálních stránek.

2https://cg.cs.tsinghua.edu.cn/traffic-sign/
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3.3 GTSDB (The German Traffic Sign Detection Benchmark)

Velmi oblíbený německý dataset zaměřený na dopravní značení, známý pod označením
GTSDB3 [14]. Přestože obsahuje pouze 900 fotograĄí s rozměrem 1 360 × 800, často bývá
součástí větších datových sad. Anotovaných 852 vzorků je rozřazeno do 42 tříd.

Datová sada neobsahuje všechny zájmové třídy, které jsou detekovány v této práci. Proto
jsem původní anotace rozšířil o semafory a informativní značky typu parkoviště, přechod.
Do zákazových dopravních značek jsem zahrnul anotace zákazu stání a zastavení. Po úpravě
dataset obsahuje celkem 1 632 vzorků.

prohibitory signs

danger signs

mandatory signs

other signs

Obrázek 3.5: Rozděluje značky do tří hlavních kategorií. Jedná se o zákazové, výstražné a
příkazové značky. Ostatní nezařaditelné značky mají své vlastní třídy [14].

Obrázek 3.6: Komponovaný obrázek, který je složen z výčtu snímků z rozšířeného data-
setu GTSDB. Jednotlivé obrázky jsou pořízeny z dálnice, městských i venkovních oblastí.
Nachází se v ní i 145 snímků bez anotací.

Pro korektní chování jsem programově převedl takto rozšířenou GTSDB sadu do pod-
porovaného formátu pro CNN rodiny YOLO. Současně jsem výchozí obrázkový formát
ĎppmŞ nahradil formátem ĎjpgŞ, aby nebylo nutné pro trénování překládat a spouštět CNN
s externí knihovnou OpenCV.

3http://benchmark.ini.rub.de/?section=gtsdbsubsection=news
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3.4 BSTLD (Bosch Small Traffic Lights dataset)

Rozsáhlá databáze původem ze Severní Ameriky4 [18] se zaměřením na silniční semafory.
Semafory jsou anotovány strojově, proto se zde vyskytují i chyby. Snímky jež databáze ob-
sahuje pocházejí ze záznamů jízd. Anotované vzorky jsou řazeny do čtyř tříd podle zachy-
ceného stavu semaforu (červená, žlutá, zelená, vypnuto). Obsahuje více než 13 427 snímků
a 24 242 označených vzorků.

green yellow red

Obrázek 3.7: Všechny třídy deĄnované v BSTLD, které reprezentují aktuální stav na svě-
telném dopravním semaforu.

Obrázek 3.8: Komponovaný obrázek, obsahuje náhodně zvolené fotograĄe z upravené datové
sady BSTLD. Ta se zaměřuje na dopravní semafory. Obrázky s rozlišením 1 280 × 720
zachycují převážně městské oblasti za špatných světelných podmínek. Nachází se zde i 3 968
obrázků bez popisků.

Pro účel této práce jsem databázi musel upravit. Odstranil jsem nevhodně a chybně
označené anotace. Programově jsem odstranil vzorky menší než 65 pixelů a ty které neměli
tvar obdélníku. Manuálním průchodem jsem odstranil anotace se zákrytem více než 50%
a snímky obsahující zavádějící dopravní značky, pro prevenci kolize při trénování. Takto
upravená datová sada obsahuje 13 267 fotograĄí a 19 761 anotací. Pro práci s touto sadou
je třeba převést anotace do požadováného formátu, k tomu slouží přiložený program.

4https://hci.iwr.uni-heidelberg.de/content/bosch-small-traffic-lights-dataset
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3.5 Datová sada BelgiumTS

Velká datová sada zachycují belgické značky po celé Belgii5 [37][36]. Obsahuje obrázky
různých rozměrů ve formátu JPEG 2 000 (*.jp2). K zachycení scenérií je použito 8 různých
kamer uchycených na dodávce na různých pozicích (vpředu vlevo, vpředu vpravo atd.).
Umožňuje rozlišovat až 62 různých typů značek. Mimo běžné značky detekuje i celou škálu
informačních značek a dodatkových tabulek.

Trénovací a testovací sada se skládá ze 7 125 výřezů značek, ty lze použít například při
tvorbě syntetických datových sad jako šablony. Zajímavější jsou však již zmíněné silniční
scenérie zachycené pomocí kamer s osmi různými úhly pozorování čítající celkem 15 004 ob-
rázků. Pomocí nichž je možné experimenty zjistit nejvhodnější pozici pro umístění kamery.

19 tříd

STOP

11 tříd

?

7 tříd 4 třídy

?
16 tříd

2 třídy

1 třída 1 třída

1 třída

? ??

Obrázek 3.9: Jednotlivé třídy v datasetu BelgiumTS rozdělené podle tvaru a barev.

Obrázek 3.10: Komponovaný obrázek, zobrazující náhled do datasetu BelgiumTS. Horní
ořezané scény pocházejí ze dvou rozdílných kamer umístěných na dodávce. Anotované rámce
a přiřazené třídy odpovídají oĄciální speciĄkaci. Dole se nalézá výčet výřezů z trénovací a
testovací datové sady.

5https://btsd.ethz.ch/shareddata/
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3.6 RTSD (Russian Traffic Sign Dataset)

Obrovská datová sada pocházející z Ruska obsahující více než 179 tisíc anotovaných vzorku
na více než 100 tisících snímcích6 [31]. Obsahuje výčty značek i reálné scény z dopravy. Celý
dataset zabírá na disku téměř 20 GB. Značky jsou klasiĄkovány do 156 tříd, které obsahují
téměř všechny užívané typy silničních značek v Rusku.

STOP? ?

? ??

Obrázek 3.11: Všechny třídy dopravních značek v RTSD dodržují uvedené tvary a barvy.
Obrázek vznikl analýzou datasetu.

Obrázek 3.12: Komponovaný obrázek, ukazující pohled do datasetu RTSD. Vrchní scenérie,
uvedené třídy a rámce vznikly vykreslením anotací do scén. Dole se nacházejí původní výčty
značek, většina z dostupných výřezů zabírá méně než 50 pixelů.

6http://graphics.cs.msu.ru/en/research/projects/rtsd
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3.7 MapillaryTSD (Traffic Sign Dataset)

Jeden z nejlepších datasetů obsahující obrázky scenérií ve vysokém rozlišení7 [8]. Které jsou
pořízeny v různých ročních sezónách, počasích i pozorovacích úhlech. Bezplatně dostupný
pro vědecké účely. Obsahuje 100 tisíc snímků různé velikosti pořízených z celého světa ze 6Ű
ti kontinentů. KlasiĄkuje značky do 300 tříd. Kromě obvyklých kategorií dopravních značek
uvádí i spoustu dodatkových a směrových tříd.

Obrázek 3.13: SpeciĄkace podporovaných tříd v datové sadě MapillaryTSD [8].

Obrázek 3.14: Ukázka složené kompozice snímků z datasetu MapillaryTSD. Snímky pochá-
zejí z ukázkových obrázků, které jsou dostupné ke stažení na oĄciálních stránkách. Kategorie
dopravních značek nejsou uvedeny písemnou formou, ale pomocí před připravených šablon.
To poskytuje rychlou a snadnou orientaci.

7https://www.mapillary.com/dataset/trafficsign
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3.8 Čínská databáze dopravních značek (CTSD)

Jedná se o soubor čínských datových sad8. Datová sada TSRD (Traffic Sign Recogntion
Database) je složena ze 6 164 výřezu značek, které jsou klasiĄkovány do 58 kategorií.

Zajímavější datovou sadou je TSDD (Traffic Sign Detection Database), v které se na-
chází 10 tisíc dopravních scén pořízených za různého počasí, světelných podmínek i při
pohybu kamery způsobujícího rozmazání. Pořízené scény nemají stejné rozměrové parame-
try a jsou ve formátu JPG nebo BMP. Anotace ovšem nejsou klasiĄkovány do tříd.

(a) Mandatory

(b) Danger

(c) Prohibitory

Obrázek 3.15: Vzorky tří nadřazených tříd z čínské datové sady CTSD [16].

Obrázek 3.16: Ukázka složené kompozice z čínské datové sady CTSD (Chinese Traffic Sign
Database). Nahoře se nalézají náhodně vybrané záběry z datasetu TSDD. Všechny anoto-
vané rámce spadají do jednotné třídy a jsou zachovány původní těsné rámce. Pod nimi jsou
výřezy obsažené v datasetu TSRD.

8http://www.nlpr.ia.ac.cn/pal/trafficdata/detection.html
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3.9 Slovinská datová sada DFGTSD

Datová sada střední velikosti DFGTSD (DFG Traffic Sign Dataset)9 [34] obsahující velmi
podobné, až téměř totožné značky jako užívané v České republice. Je složena ze 6 758 snímků
v rozlišení 1 920 × 1 080 a 199 scenerií s rozlišením 720 × 576. Dopravní značky a ostatní
silniční objekty (rychlostní radary, dopravní zrcadla aj.) jsou klasiĄkovány do 200 tříd.

Obrázek 3.17: Ukázka výčtu některých typů tříd obsažených v datové sadě DFGTSD [34].

Obrázek 3.18: Komponovaný obrázek, demonstrující výňatky scenérií z datové sady DF-
GTSD. Uvedené příklady jsou částečně oříznuty a zachovávají třídy, pozice i velikosti pů-
vodních anotací.

9https://www.vicos.si/Downloads/DFGTSD
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3.10 Validace modelu

Validace natrénovaných modelů proběhla formou testování přesnosti detekce a správnosti
klasiĄkace detekovaných objektů do předdeĄnovaných tříd. Testování probíhalo na testo-
vací datové sadě a veřejných datových sadách, jež nebyly použity při trénování. Výsledné
hodnocení je ovlivněno nejen přesností a korektností detekce, ale i množstvím špatných
klasiĄkací. Níže se nalézají speciĄcké technologie a jejich aplikace užité k tvorbě výsledného
hodnocení modelu.

Obecná terminologie [33]:

• True Possitive (TP) - Skutečně pozitivní Ű případy kdy detekované objekty odpo-
vídají skutečnosti. Jedná se o korektní detekci i klasiĄkaci výstupního vzorku.

• True Negative (TN) - Skutečně negativní Ű případy nepřítomnosti znaku odpo-
vídají skutečnosti. Nedošlo k falešné detekci neexistujících objektů. Objekty, které
neměli být detekovány, skutečně detekovány nebyly.

• False Possitive (FP) - Falešně pozitivní Ű případy kdy detekované objekty byly
špatně klasiĄkovány nebo došlo k detekci neexistujících objektů. Jedná se o falešný
poplach.

• False Negative (FN) Ű Falešně negativní Ű případy kdy nedošlo k detekci existují-
cích objektů. Detekované objekty, které měli být detekovány, detekovány nebyly.

TP 
(TRUE POSITIVE)

FN
(FALSE NEGATIVE)

FP
(FALSE POSITIVE)

TN 
(TRUE NEGATIVE)

Anotované
instance tříd

Ostatní
 objekty

Detekované instance tříd Netekované instance tříd

Obrázek 3.19: Obrázkové doplnění terminologie používané při validaci modelu. Popisuje
závislost detekovaných a anotovaných objektů s implicitní kontrolou tříd.

3.10.1 IoU (Intersection over Union)

Tato metrika slouží ke kvantitativnímu vyhodnocení přesnosti detekce [12]. Číselně vyja-
dřuje poměr mezi skutečnou/požadovanou polohou rámce v obraze a detekovaným rámcem,
který nám udává polohu i velikost detekovaného objektu. DeĄnovaná hraniční hodnota IoU
rozhoduje o tom, zdali je detekce vyhodnocena jako True Possitive (TP) nebo False Possi-
tive (FP). V případě, že je vypočtené IoU mezi požadovaným a detekovaným rámcem menší
než deĄnovaná hraniční hodnota, je výsledná detekce prohlášena za FP i když se jedná o
korektní třídu.
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IoU =
Area of Overlap (překrytí)
Area of Union (sjednocení)

True bounding box

Predicted bounding box

Obrázek 3.20: Obrázková deĄnice pojmu IoU (Intersection over Union). Výsledná hodnota
je závislá na poměru obsahu překrývajících se ploch ke sjednocení obsahu ploch. Maximálně
nabývá hodnoty 1 a minimálně 0. Na pravé straně naleznete reálný příklad požadovaného
rámce vyznačeného zeleně a detekovaného rámce znázorněného modře.

3.11 ROC křivka (Receiver Operating Characteristics)

Měření úspěšnosti natrénovaných modelů je ve strojovém učení nezbytným úkolem [20][25].
Jedním z oblíbených způsobů pro hodnocení a vizualizaci klasiĄkačního problému je ROC
křivka (ROC curve). Jedná se o jednu z důležitých hodnotících metrik pro vykreslení účin-
nosti třídní klasiĄkace modelů využívající různé prahové hodnoty jistoty. Ta nám deĄnuje
na kolik procent si je naučený model jistý přítomností detekované třídy v daném rámci.

Jejím výstupem je obsah plochy pod křivkou AUC (Area under the curve). Tvorba
výstupní křivky je závislá na následující terminologii.

Obecná terminologie:

• TPR (True Positive Rate)/Recall/Senzitivita - vyjadřuje míru úspěšné detekce
požadovaných objektů.

• FPR (False Positive Rate)/SpeciĄcita - vyjadřuje míru úspěšného nedetekování
neexistujících objektů.

Senzitivita =
TP

TP + FN
(3.1) Specificita =

TN

TN + FP
(3.2)

Vzorec 3.1 vyjadřuje ĎSenzitivituŞ jako poměr mezi skutečně pozitivním pozorováním
(TP) ku všem pozitivním případům (TP + FN).

Vzorec 3.2 zobecňuje ĎSpeciĄcituŞ jako poměr mezi správně negativním pozorováním
(TN) ku všem nechtěným detekcím (TN + FP).

Dá se říci, že ROC křivka vyjadřuje pravděpodobnost a její AUC reprezentuje stupeň
oddělitelnosti. Udává schopnost modelu rozeznávat mezi jednotlivými třídami. Čím větší
hodnotu AUC má, tím je model schopnější jednotlivé třídy rozpoznávat.
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TPR,
Recall,

Senzitivita

FPR,
Specificita

1

10.0

AUC,
AOC

ROC křivka

Obrázek 3.21: Ukázka vykreslení ROC křivky závislé na TPR (True Positive Rate) a FPR
(False Positive Rate). Pod čárkovanou diagonálou je vyznačena AUC s hodnotou 0.5, která
reprezentuje míru oddělitelnosti modelu o hodnotě 50%. Zeleně je vyznačena ROC křivka
modelu se stupněm oddělitelnosti 75%

10.0 0.5
Threshold (Hraniční míra jistoty)

TPTN

FN FP
0.5

Threshold (Hraniční míra jistoty)
0.5

Threshold (Hraniční míra jistoty)
10.0

TN == TP

Obrázek 3.22: Komponovaný obrázek doplňující obrázek č. 3.21. Rozepisuje rozdělení prav-
děpodobnosti ROC křivky na TP (True Possitive) a TN (True Negative). Jejímž překrytím
vznikají oblasti reprezentující FN (False Negative) a FP (False Possitive). Ty lze minima-
lizovat nebo maximalizovat změnou hraniční hodnoty jistoty. Snímek vlevo: Obsahuje
doplňující informace k ROC křivce vykreslené zeleně na obrázku č. 3.21. Snímek vpravo:
Ukazuje příklad rozdělení pravděpodobnosti ROC křivky splývající s diagonálou.

10Zdroj: https://scikit-learn.org/0.15/auto𝑒xamples/plot𝑟oc.html
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Obrázek 3.23: Ukázka opravdové ROC křivky, kde jsou vykresleny křivky i pro jednotlivé
třídy10.

3.12 AP (Average Precision)

Udává průměrnou přesnost pro jednu třídu [27]. Nejprve je spočtena AP (Average Precision)
pro každou deĄnovanou třídu a následně je vyjádřena průměrná AP (mAP - mean Average
Precision) ze všech tříd. Pro výpočet AP je třeba znát následující pojmy.

Precision & Recall:

• Precision - metrika pro vyjádření míry správnosti předpovědi modelu. Zobrazuje
procentuálně korektně detekované a klasiĄkované objekty.

• Recall - vyjadřuje míru modelu najít všechny relevantní případy (anotace).

Precision =
TP

TP + FP
(3.3) Recall =

TP

TP + FN
(3.4)

Vzorec 3.3 vyjadřuje průběh výpočtu metriky ĎPrecisionŞ, jako poměr mezi skutečně
pozitivními detekcemi a sumou skutečně pozitivních i falešně pozitivních detekcí.

Vzorec 3.4 ukazuje výpočet míry ĎRecallŞ, jako poměr mezi skutečně pozitivními detek-
cemi a sumou skutečně pozitivních i falešně negativních detekcí.

Průměrnou přesnost AP lze vyjádřit jako AUC (Area under the curve) pro křivku
deĄnovanou hodnotami Precision & Recall. Využívají se dva způsoby výpočtu.
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Výpočet 11Űti bodové interpolace11

Vyjádří průměrnou přesnost AP podle zjednodušené křivky Precision (P) & Recall (R).
K určení tvaru křivky využije 11 prahových bodů (0.0, 0.1, 0.2, ..., 1.0) reprezentujících
Recall. Precision má tendenci klesat s rostoucím Recall. K prahovým bodům přiřadí nejvyšší
hodnotu P napravo od aktuálního bodu. Například pro prahovou hodnotu R 0,5 je vybrána
nejvyšší hodnota P z rozsahu 0,5 až 1,0.

11-point interpolated precision

Precision

recall

p
re

c
is

io
n

0.4

0.0

0.0

0.2

0.2

0.6

0.4

0.8

0.6 0.8 1.0

1.0

Precision x Recall curve

Obrázek 3.24: Příklad 11Űti bodové interpolace pro výpočet AUC (Area under the curve).
Pro prahové hodnoty je vybrána maximální hodnota ležící napravo od daného bodu. Pra-
hové body mohou nabývat minimálně 0,0 a maximálně 1,0 [38][27].

AP =
1

11

∑︁

r∈{0,0.1,...,1}

Pinterp(r) (3.5)

Vzorec 3.5 vyjadřuje numerický výpočet průměrné přesnosti AP pro jednu třídu jako
průměr sumy prahových hodnot 11Űti bodové interpolace. Následující výpočet doplňuje
obrázek č.3.24. Slouží jako příklad výpočtu AP.

AP =
1

11
(1 + 0,6666 + 3 · 0,4285 + 6 · 0) = 26,84%

11Průběh: https://www.youtube.com/watch?v=t98TA2RYQvw
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Interpolace nad všemi body

Interpolace probíhá přes všechny body. Výsledkem interpolace je přibližná AUC (Area under
the curve) křivky Precision & Recall. Snižuje se dopad kroutících křivek. Hledají se nejvyšší
hodnoty průchodem zprava doleva snižováním hodnoty R. Nalezené nejvyšší hodnoty P
vytvářejí obdélníky. Výsledkem je AP rovnající se součtu obsahů vzniklých obdélníků.

Interpolace nad všemi body obecně poskytuje přesnější výsledky, ale při velkém množ-
ství sestupných nejvyšších hodnot je mnohem pomalejší. Z tohoto důvodu tato práce pro
hodnocení modelů používá metodu 11Űti bodové interpolace pro výpočet AP.

Obrázek 3.25: Příklad výskytu velkého množství sestupných nejvyšších hodnot12
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Obrázek 3.26: Náhled zobrazuje průběh interpolace přes všechny body pro určení nejvyšších
hodnot tvořících oblast AUC [38][27].

12https://medium.com/@kemal.oksz/which-one-to-measure-the-performance-of-object-detectors-ap
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Obrázek 3.27: Pro zjednodušení lze nalezenou oblast AUC rozdělit na obdélníkové plochy
pro jednodušší výpočet[38][27].

AP =
N
∑︁

i=1

Ai (3.6)

Vzorec 3.6 zobrazuje výslednou AP jako sumu všech vzniklých obdélníkových ploch.
Následující výpočet doplňuje obrázek č.3.26 a č.3.27 o numerický výpočet AP.

AP = A1 +A2 +A3 +A4

AP = ((0,0666 · 1) + ((0,1333− 0,0666) · 0,6666) + ((0,4− 0,1333) · 0,4285) + ((0,4666− 0,4) · 0,3043)

AP = 24,56%

3.13 mAP (mean Average Precision)

Jedná se o průměrnou hodnotu AP vyjádřenou nad všemi třídami s při konstantní hodnotě
IoU.

mAP =
1

N

N
∑︁

i=1

APi (3.7)

Vzorec 3.7 vyjadřuje hodnocení modelu jako podíl sumy AP jednotlivých tříd a celkovým
počtem tříd.
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3.14 Hodnotící protokol COCO

Jedná se o jeden z novějších a oblíbených způsobů hodnocení modelu13 [2]. Nejprve jsou spo-
čítány AP pro jednotlivé třídy pro vícero prahových hodnot IoU (Intersection over Union)
začínající hodnotou 0,5 s přírůstkem 0,05 až do hodnoty 0,95. Následně jsou spočteny vý-
sledné mAP pro určené hodnoty IoU (AP50, AP55, ..., AP95). Výsledná hodnota COCO AP
(AP50...95) je průměrná hodnota všech vypočtených mAP.

COCOAP =
1

10

∑︁

i∈{50,55...,95}

AP iou=i (3.8)

Vzorec 3.8 deĄnuje postup výpočtu AP50..95 pro vícero prahových hodnot IoU. Často se
uvádí i parciální hodnoty AP50 a AP75.

Hodnocení je dále možné rozdělit na AP pro malé, střední a velké objekty. Lze využít i
hodnocení založené na maximálním počtu detekcí na snímek.

COCO (Common Objects in Context) nerozlišuje názvosloví pro AP a mAP. Předpo-
kládá, že rozdíl je zřejmý z kontextu.

AP napříč měřítky (Across Scales):

• Malé - anotované objekty menší než 322 pixelů.

• Střední - anotované objekty větší než 322 a menší než 962 pixelů.

• Velké - anotované objekty větší než 962 pixelů.

AR (Average Recall):

• ARmax=1 - maximálně 1 detekce na snímek.

• ARmax=10 - maximálně 10 detekce na snímek.

• ARmax=100 - maximálně 100 detekce na snímek.

AR napříč měřítky (Average Recall Across Scales):

• Malé - AR pro rámce < 322 pixelů.

• Střední - AR pro rámce > 322 a < 962 pixelů.

• Velké - AR pro rámce > 962 pixelů.

13Původ: https://cocodataset.org/#detection-eval
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Kapitola 4

Implementace a trénování

Tato kapitola obsahuje informace týkající se implementace a modiĄkace modelů vzniklých
v rámci této práce. Uvádí také potřebné požadavky pro běh CNN. Popisuje způsob a návod
k trénování modelu na výpočetním středisku Metacentrum VO.

Zachycuje tvorbu a složení datasetu pro trénování a testování. Program pro tvorbu
statisticky vyčíslitelného hodnocení modelu. A další pomocné programy.

4.1 Tvorba datasetu

Vytvořený dataset se skládá z reálné a syntetické datové sady. Reálný dataset je tvořen
volně dostupnými scenériemi zachycujících dopravní situaci na Českých silnicích. Je doplněn
o snímky z různých veřejných databázích a mnou vlastnoručně pořízených fotograĄích i
videích záznamů jízd. Datové sady jsou dostupné na sdíleném disku1.

Kostra datasetu RDS a hlavní myšlenky syntetického generátoru jsou přejaty z části
datové sady od Bc. Tomáše Chocholatého [38]. Který se zabýval podobnou problematikou.

Mnou vytvořené datové sady čítají celkem dohromady více než 6 tisíc reálných scenérií
a 17 tisíc syntetických dat. Jsou doplněny i o upravené veřejné datové sady obsahující
více než 14 tisíc obrázků. Tato práce tedy trénuje modely s více než 37 tisíci snímky a až
dvojnásobku vzorků. Anotované vzorky jsou klasiĄkovány do 38 tříd.

0 - hlavni 1- jednosmerka 2 - prechod 3 - prednost 4 - stop 5 - zakaz_vjezdu 6 - zakaz_zastaveni 7 - zakaz_stani 8 - zakaz_vjezdu_jednosmerka 9 - konec_omezeni

10 - kruhovy_objezd 11 - prikazany_smer 12 - slepa_ulice 13 - parkoviste 14 - pozor 15 - krizovatka_s_vedlejsi_komunikaci 16 - prednost_proti 17 - prednost_odproti

18 - 20 19 - 30 20 - 40 21 - 50 22 - 60 23 - 70 24 - 80 25 - 90 26 - 100 27 - 110 28 - 120 29 - 130

30 - zakaz_odbocovani_vlevo 31 - zakaz_odbocovani_vpravo 32 - semafor 33 - zakaz_predjizdeni 34 - retarder 35 - svetla 36 - 10 37 - konec_hlavni

STOP ?

?

?
?

20 60 70 8030 40 50 90 110 120 130100

10

Obrázek 4.1: Všechny podporované typy dopravních značek a semaforů jsou kategorizovány
do uvedených tříd. Tučně jsou uvedeny indexy jednotlivých tříd. Obsahuje-li třída otazník,
jedná se o nadřazenou třídu obsahující více typů značek.

1https://drive.google.com/drive/folders/1QYnM1qeJBO4QCJ8p7bCRTfqjIPYfDRLi?usp=sharing
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4.1.1 Reálná datová sada

V této části se nacházejí reálné datové sady použité při trénování a testování modelů. Sbírání
dat probíhalo od léta do termínu odevzdání práce.

Pro jednotlivé vzorky reálných dat bylo vytvořeno ohraničení pro trénování i testování. K
jeho tvorbě jsem použil aplikaci Yolo mark2. Jedná se o podpůrný program pro sítě z rodiny
YOLO. Pro správné spuštění je zapotřebí knihovna OpenCV. V některých případech jsem
použil i program LabelImg3 pro kontroly souřadnic a tvorby anotací bez použití knihovny
OpenCV.

Reálné datové sady:

• Reálný dataset (RDS) - dataset obsahující snímky pořízené z okolí Zlína, Brna,
Kroměříže a Vizovic. K jejich pořízení jsem použil fotoaparát, telefon i kameru. Ob-
sahuje i snímky získané extrakcí obrázků ze záznamů jízd. Jeho součástí je i část
převzaté datové sady [38], kterou jsem manuálně celou anotoval. Při tvorbě anotací
jsem se snažil tvořit co nejpřesněji sedící rámce. Provedl jsem i nespočet kontrol vznik-
lých anotací. Některé snímky z volně dostupných databází jsem zde rovněž zahrnul.
Jsou popsány v sekci č. 3. Výsledný dataset je složen z 5 510 scenérií a 11 037 anotací.

• Doplňková datová sada (ADS) - doplňuje Reálný dataset. Zajišťuje aby každá
třída měla minimálně 30 vzorků. Scény jež se v ní nacházejí, jsem pořídil převážně
pomocí fotoaparátu a extrakcí obrázků z volně dostupných záznamů jízd nákladní
dopravy. Chtěl by jsem zároveň poděkovat kanálu Pana Tomáše Plzňáka, který po-
skytuje záznamy svých jízd po celé Evropě volně k dispozici4. Toto rozšíření obsahuje
510 snímků a 1344 anotovaných rámců.

• Datová sada BSTDL - jedná se o datovou sadu popsanou v podkapitole č. 3.4.
Tato obrázková databáze poskytuje velké množství anotovaných příkladů světelného
značení a musela být přizpůsobena této práci. Zachoval jsem pouze anotace obdél-
níkových tvarů a příliš malé anotace (méně než 65 pixelů) jsem odstranil. Většina
snímků je pořízena za špatných světelných podmínek. Skládá se z 13 269 scén a 19 761
anotací.

• Datová sada GTSDB - je podrobně popsána v podkapitole č. 3.3. Je doplněna o
anotace tříd nepodporovaných v oĄciální verzi. Tato datová sada zahrnuje jen 900
fotograĄí a 1 632 anotací.

V adresářích převzatých datových sad ve složce ĎpythonŞ se nalézají programy pro
převod oĄciálně publikovaných sad do podporovaného formátu pro YOLO. Případně se zde
nacházejí i automatizované programy pro úpravu daných datasetů.

Níže naleznete podporovaný formát anotací a nahodile vybrané scény z datových sad.
Náhled do datasetů BSTDL a GTSDB lze nalézt v kapitole č. 3.

Při bližším zájmu o rozdělení vzorků jednotlivých datových sad nahlédněte na obrázek
č. 4.4. V legendě je k vidění i rozdělení anotací napříč měřítky podle podkapitoly č. 3.14.
Statistika vnikla pomocí vytvořeného programu Ďstatistics_dataset.pyŞ.

2https://github.com/AlexeyAB/Yolo_mark
3https://github.com/tzutalin/labelImg
4https://www.youtube.com/channel/UCgm36lP2R14xB7MH3iL7THQ/videos
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Obrázek 4.2: Ukázka náhodně vybraných anotovaných scenériích z Reálného datasetu
(RDS).

Obrázek 4.3: Výčet snímků obsažených v Doplňkové datové sadě (ADS), která zajišťuje
alespoň 30 vzorků na třídu.
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Obrázek 4.4: GraĄcké vykreslení rozřazení anotovaných vzorků používaných v datových
sadách napříč jednotlivými třídami. Počet vzorků na ose Y roste logaritmicky. V legendě
naleznete rozdělení anotací podle velikosti dle hodnotícího protokolu COCO. Každé datové
sadě je přidělena jiná barva a velikost značky. Třída 38 reprezentuje snímky bez anotací.

Anotace YOLO

Jedná se o speciĄcké označení ohraničujících rámců anotovaných objektů podporovaných
při trénovaní a testování modelů rodiny YOLO.

Ostatní modely, které nespadají pod rodinu YOLO, podporují obvykle anotace deĄno-
vané v jenom souboru *.css. Výjimečně je ke každému snímku vztažen soubor označující
rámce, jež jsou na snímku obsaženy. Většinou je užita dvoubodová notace pomocí opačných
vrcholů rámce nebo pomocí jednoho bodu vrcholu a výšky i šířky rámce. Všechny hodnoty
jsou v pixelech. Naproti tomu YOLO veškeré atributy anotací škáluje podle velikosti celé
scény. Jsou vytvořeny textové soubory *.txt vztažené k jednotlivým obrázkům. A je použita
anotace bodu, šířky a výšky rámce.
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center 
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YOLO annotation: <class> <x0> <y0> <w> <h>

Obrázek 4.5: Ke každému obrázku z datové sady se vztahuje textový soubor, který obsahuje
parametry, indexy tříd a pozice rámců. Každá anotace je na samostatném řádku a její
atributy jsou odděleny mezerou. Číselné atributy jsou v poměru k výšce nebo šířce scény.
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4.1.2 Syntetická datová sada

Tato sekce rozebírá syntetické datové sady, které vznikly v rámci této práce. Důkladně
popisuje způsob jakým vznikly a prostředí jenž je díky nim možné simulovat.

Syntetické datové sady:

• Syntetická datová sada 6K (SDS6K) - datová sada obsahující více než 6 tisíc
simulací dopravních scén s generovanými vzorky značek a semaforů.

• Syntetická datová sada 11K (SDS11K) - datová sada obsahující více než 11 tisíc
simulací dopravních scén s generovanými vzorky značek a semaforů.

Syntetický generátor:

Externí program umožňující tvořit neomezené množství syntetických dat. K tvorbě dat jsou
použity dopravní scenérie neobsahující žádnou dopravní značku ani semafory. V dalších
částech na ně budeme odkazovat jako na pozadí určené pro syntézu.

Pozadí jsou rozdělena podle průměrné úrovně jasu na tmavá a světlá. Při syntéze je
vybíráno mezi tmavým a světlým pozadím v poměru 1 ku 3.

Pro generování vzorků jednotlivých tříd slouží šablony. Ty jsou pomocí Ąltrů upraveny
pro simulaci dopravních scén a syntetizovány se zvoleným pozadím. V této práci jsou použity
dva typy šablon.

Syntetické šablony, které jsou ve většině případů vyrobeny synteticky, na které mohou
být aplikovány všechny funkce generátoru. Jsou označeny čísly < 100.

Reálné šablony obsahující výřezy získané z reálných silničních scenérií, na které nejsou
aplikovány funkce generátoru poškozující šablony. A to z toho důvodu, že jsou tyto šablony
často samy dostatečně poškozeny. Dalším poškozováním by zanikly všechny důležité infor-
mace o objektu. Jsou označeny čísly >= 100. Podrobnější informace o šablonách a pozadích
pro syntézu jsou uvedeny následovně.

• Pozadí pro syntézu - silniční scény neobsahující značky a semafory. Tyto scény byly
vyňaty převážně z užívaných datových sad. V úvodu generování jsou převedeny do
odstínů šedi a je spočtena průměrná hodnota jasu na pixel. Podle hraniční hodnoty
jasu 127 jsou rozděleny na tmavá a světlá pozadí. Celkem je použito vice než 920
rozdílných silničních scén. Z nichž je 147 tmavých a 782 světlých scén.

• Syntetické šablony - pro účel generování syntetických dat je použito celkem 185
syntetických šablon. V průměru je 5 syntetických šablon na jednu třídu.

• Reálné šablony - z dopravních scén je vyňato v přepočtu 698 výřezu značek. V
průměru je použito 18 šablon na třídu.

Z důvodu velkého množství šablon, musely vzniknout pomocné programy, které ulehčují
úkoly pří tvorbě šablon. Jedná se například o generátor složek reprezentující třídy. Pro
získání a předzpracování šablon vnikly následující programy.

• Automatizace získání výřezů - výjme anotovanou oblast ROI (Region of interest)
ze snímků. A uloží ji pod pořadovým číslem.

• Předzpracování syntetické šablony - přemapuje černou barvu na zelenou a pozadí
přemění na černé. Lze upravit rozsah pro převod.
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Obrázek 4.6: Převod syntetické šablony s přednastavenými hodnotami. Černá se mění na
zelenou a bílé pozadí je přemapováno na černé. Zároveň se jedná i o ukázku syntetické
šablony.

Z důvodu generování co nejrealističtějších scén se implementovali následující funkčnosti
syntetického generátoru.

• Výběr pozadí podle hodnoty jasu - pro syntézu je voleno mezi tmavým a světlým
pozadím v poměru 1 ku 3.

• Mapování černé barvy na transparentní - černá barva vyskytující se v syntetic-
kých šablonách je odstraněna a nastavena na transparentní. Tímto efektem je možné
pracovat pouze se šablonou bez vlivu jeho okolí.

• Mapování zelené barvy na černou - protože černá barva syntetických šablon
značí okolí, musela se černá barva namapovat na jinou a poté zpět. Zelená barva není
obsažena na značkách a z tohoto důvodu se skvěle hodí k této činnosti.

• Škálování šablon - šablony náhodně mění velikost. Ve většině případech se gene-
rují malé a střední vzorky. Je kontrolováno, aby velikost šablony nepřesáhla velikost
pozadí. Pozice šablony je zvolena náhodně.

• Generování poškození šablony v ose x a y - pro simulaci pozorovacího úhlu se
generuje geometrické poškození v osách x i y. Větší pravděpodobnost poškození je na
ose x.

• Rozmazání pomocí Ąltrů (blur effekt) - z důvodu simulace pohybů objektů a zá-
znamových zařízení při snímání je vytvořen efekt rozmazání. Toho se docílilo aplikací
Ąltrů různých velikostí a hodnot.

• Generování šumu - z důvodu zavedení nelinearity do šablon dochází ke generování
šumu. Díky němu je možné simulovat sníh, vodu a zašpinění značky. Pro tento účel
slouží šum Salt & Pepper. S malou pravděpodobností je generován i šum generující
šum vzniklý při snímání nebo poškozením záznamového zařízení. Na to je využit šum
Speckle.

• Měnící se jas a kontrast - pro simulaci světelných podmínek a poškození vzniklého
stárnutím značek, mající za následek změnu barvy i jasu.
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Syntetizované dopravní scény:

Následují ukázky výsledků syntetizace šablon a pozadí. Na níže uvedené příklady je po-
stupně aplikována funkčnost podporovaná syntetickým generátorem.

Obrázek 4.7: Náhodná změna měřítka vůči pozadí a původní velikosti. Touto funkčností je
možné modelovat scény obsahující vzorky z různých vzdáleností.

Obrázek 4.8: Simulace změny pozorovacího úhlu generováním poškození v osách x a y.
Vrchní snímky reprezentují poškození v ose x způsobující změnu úhlu objektu v 3D pro-
storu. Napodobuje objekty pozorovány zprava a zleva pod jiným než kolmým úhlem. Dolní
syntetické scény simulují pohledy shora a zdola. Na levé straně jsou šablony bez poškození.
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Obrázek 4.9: Aplikace Ąltrů různých velikostí pro efekt rozmazání. Modeluje scenérie kdy
jsou vzorky rozmazány pohybem snímajících zařízení či samotných objektů. Rovněž jím
lze simulovat snímání přes kapky vody či nečistoty na předním skle způsobující zhoršené
podmínky viditelnosti.

Obrázek 4.10: Zanesení nelinearity do vzorků pomocí šumu. Na levé straně se nacházejí
vzorky ovlivněné šumem Salt & Pepper. Simulující sníh, kapky vody a další nečistoty. Na
pravé straně jsou ukázky obsahující drobný šum Speckle. Který napodobuje šum vzniklý
snímáním a poškozením snímajícího zařízení.
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Obrázek 4.11: Proměnná úroveň jasu a kontrastu aplikovaná na vzorky. Způsobující největší
zlepšení přesnosti natrénovaných modelů [38]. Jehož snahou je simulovat rozlišné světelné
podmínky a vyblednutí barev způsobené stárnutím značek.

Obrázek 4.12: Ukázka náhodně vybraných snímků obsažených v syntetické datové sadě
SDS6K. Vrchní snímky vyjadřují výsledky syntézy s plně syntetickými šablonami. Dolní
část kompozice zahrnuje scény vytvořené syntézou výřezů značek s pozadím. Které dokáží
zcela nahradit reálné dopravní scény všeho druhu.
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4.1.3 Pomocné programy

Pro efektivnější práci s datovou sadou jsem vytvořil řadu pomocných programů. Které
slouží k ulehčení práce, tvorby statistiky a práci s videem. Lze nimi deĄnovat i rozdělení
datové sady na trénovací a testovací část. Vytvořit numerické a graĄcké hodnocení modelů.
Porovnat přesnost modelů mezi sebou a mnoho dalšího.

Výčet některých vytvořených pomocných programů:

• segmentace videa - extrakce obrázků z videa s deĄnicí hustoty snímání.

• detekce ve videu - v první fází jsou extrahovány všechny snímky videa a následně
jsou opět sestaveny, aby utvořili video obsahující anotované snímky.

• tvorba statistiky - slouží k získání statistiky z datových sad, lze se i zaměřit na
určité třídy, zobrazit množství vzorků dílčích tříd a vypsat soubory obsahující tyto
vzorky. Umožňuje i graĄcky znázornit rozdělení vzorků nad třídami a porovnat více
datových sad mezi sebou.

• dělení datasetu - umožňuje rozdělit datovou sadu na trénovací datovou sadu a testo-
vací datovou sadu v zadaném poměru. Následně je třeba určit i rozdělení testovacího
datasetu na trénovací a validační data. Datové sady určeny k rozdělení jsou zadány
při spuštění. Data jsou v zadaných poměrech rozdělena rovnoměrně podle velikosti.
Dělení probíhá po jednotlivých třídách seřazených vzestupně podle počtu vzorků.
Každé cílové datové sadě jsou přiděleny lístky s požadovaným počtem vzorků, které
jsou následné obsluhovány podle procentuálního splnění obsluhy. V inicializaci dojde
k vypsání všech dat určených k rozčlenění a v koncové fázi jsou vypsány statistiky
rozvržení dat.

• validace modelu - tvorba graĄckého a numerického ohodnocení modelu. Vykreslení
pomocí ROC křivky a hodnotícího protokolu COCO je hlavní funkcí. Umožňuje vy-
kreslit i přesnost jednotlivých tříd. GraĄcky znázornit stupeň oddělitelnosti tříd a
vyhodnotit záměny k nimž mezi třídami dochází.

• zápis trénovacích a validačních snímků pro obsluhu - její pomocí lze snadno
zapisovat scény určené k trénování a validaci modelu do řídících textových souborů
určujících fázi učení.

• změna indexů tříd - umožňuje přehodit indexy anotaci v cílené datové sadě

• generování jedné syntézy - pro validaci vytvořené šablony lze snadno otestovat
výsledek její syntézy s pozadím. Pro kontrolu mapování barev.

• hromadné přejmenování snímků a anotací - sekvenční pojmenování snímků a
jejich textových souborů deĄnujících parametry ohraničení s danými předponami,
příponami a počáteční hodnotou.

• hromadný přesun souborů - soubory na vstupů jsou přesunuty do cílového umís-
tění.

Soubory sloužící k syntéze scén se nalézají v části č. 4.1.2. Podrobnější popis programu
sloužícího k tvorbě hodnocení modelů a způsobu implementace jeho funkčnosti se nachází
v podkapitole č. 4.5.

53



4.2 CNN rodiny YOLO

Existují dva oĄciální repozitáře zabývající se vývojem sítí YOLO. Tato práce začínala s
původním repozitářem [28] a ke konci práce současně s vydáním nové verze YOLOv4 a
YOLOv4Űtiny přešla na nový repozitář [4].

Repozitáře jsou zpětně kompatibilní. Nové verze sítí avšak nelze používat se starým
repizitářem. Kvůli přidané funkčnosti a upraveným vrstvám architektury.

Níže uvedené požadavky jsou nezbytné k akceleraci trénování a detekce pomocí graĄc-
kých jader GPU. Vytvořil jsem instalační skripty pro instalaci všech potřených nástrojů a
knihoven. Zárově s tímto skriptem vznikl i minimální skript nutný k bezchybnému běhu,
který je uvedený v příloze A. Nalézá se tam i návod jak trénovat a testovat modely YOLO
i další užitečné funkce.

Softwarové požadavky:

• CUDA5 - verze >= 6.5

• CuDNN6 - podle verze CUDA

• OpenCV7 - verze >= 2.4.0 (nevyžadováno)

Chování sítě je možné konĄgurovat pomocí řídících souborů. Tyto soubory je třeba uvést
při trénování i testování modelu. Určují architekturu CNN, deĄnované třídy a soubory, jež
jsou používány při trénování. Tyto soubory nemají pevně stanovené typy. Pro snadnější
orientaci jsou deĄnovány níže.

Řídící soubory:

• *.cfg - konĄgurační soubor v němž se nachází podrobný popis architektury CNN.
Instancím této architektury se říká modely. Ty jsou deĄnovány natrénovanými vahami.
Model používá soubor *.cfg jako předlohu pro jeho architekturu.

• *.names - jedná se o seznam jmen jednotlivých tříd. Jméno každé třídy je deĄnováno
na samostatném řádku. Čísla řádku určují index třídy počínaje hodnotou 0. Tato práce
k této činnosti používá soubor Ďtraffic_signs.namesŞ.

• train.txt - seznam cest ke snímkům používaných pro trénování modelu.

• valid.txt - seznam cest ke snímkům používaných pro validaci modelu.

• *.data - deĄnuje počet tříd, cestu k seznamu snímků určených ke trénování a validaci.
A určuje i cílovou složku pro ukládání naučených vah v deĄnovaných intervalech. V
mém případě se jedná o soubor Ďtraffic_signs.dataŞ.

• *.weights - jedná se o soubor, který je výstupem fáze učení. Skládá se z naučených
vah (číselných hodnot), určujících detekci a klasiĄkaci objektů v dopravních scénách.

5https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit
6https://developer.nvidia.com/cudnn
7https://opencv.org/
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Pro správné fungování sítě je třeba nejprve splnit výše uvedené softwarové požadavky.
Architekturu sítě a informace spjaté s trénováním i testováním je třeba deĄnovat pomocí
výše uvedených řídících souborů. Je možné nastavit vstupní velikost, počet iterací trénování
a další. Níže se rozebírají obecné parametry konĄguračního souboru. Další informace jsou
v nalezení i v části č.3.1.

KonĄgurační soubor [4, 28]:

• dávka (batch) - počet snímků v jedné dávce.

• subdivize (subdivisions) - každá dávka je rozdělena na ještě menší dávky. Ty jsou
zpracovávány paralelně.

• vstupní velikost (width, height) - velikost vstupního snímku. V případě nutnosti
dojde ke změně původní velikosti snímku na požadovanou. Nejlepší výsledky dosahuje,
jeŰli výška i šířka násobkem 32.

• počet kanálů (channels) - počet kanálů vstupních snímků. V mém případě se rovná
hodnotě 3 (RGB).

• hybnost (momentum) - číselná hodnota vyjadřující v jaké míře ovlivňují předchozí
iterace následující změnu vah.

• rozklad (decay) - typické příznaky obsaženy ve více třídách méně ovlivňují změny
vah po iteraci o zadanou hodnotu.

• úhel (angle) - posílí učení rotací snímků až do zadaného úhlu ve stupních.

• nasycení (saturation) - náhodně mění nasycení v barevném prostoru HSV snímku
během učení o zadanou hodnotu..

• expozice (exposure) - náhodně mění světlost snímku během učení o zadanou hod-
notu.

• odstín (hue) - náhodně mění odstín barvy snímku během učení o zadanou hodnotu.

• míra učení (learning_rate) - inicializační míra pro učení. Říká o kolik se váha
naučených vah po jedné iteraci změní.

• počáteční učení (burn_in) - jedná se o číselnou hodnotu vyjadřující počet iterací
určených k počáteční rychlejší míře učení (learning_rate ×iterations/burn_in4).

• Maximální počet iterací (max_batches) - po dosažení se vytvoří konečné váhy.
Dále již učení neprobíhá.

• Politika (policy) - pro změnu míry učení podle deĄnice (sgdr, steps, step, sig, exp,
poly, random).

• Kroky (steps) - hodnoty iterace změny míry učení. Je dobré je nastavit na dvě
hodnoty, 80% a 90% maximální hodnoty iterace.

• Měřítka (scales) - hodnota vztahující se k hodnotě Kroky (steps). Určuje koeĄcient
míry učení po zadaných iteracích. (npř. steps=10 20, scales= 1,2 pro iterace >= 10
learning_rate1, pro iterace >= 20 learning_rate2)
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V původním repozitáři souboru Ďexamples/detector.cŞ na řádku 138 lze deĄnovat po
kolika iteracích dojde k uložení naučených vah do nově vytvořeného souboru. V mém případě
jsem tuto hodnotu změnil z původních 10Űti tisíc na 2 tisíce.

V novém repozitáři soubor Ďsrc/detector.cŞ na řádku 366. V mém případě jsem původní
hodnotu 1 tisíc přepsal na 2 tisíce pro zachování konzistence.

Parametry pro překlad (MakeĄle) [4]:

• GPU - povolit akceleraci na GPU vyžaduje CUDA Toolkit. V mém případě nastaveno
na 1.

• CUDNN - další akcelerace na GPU pomocí knihovny CUDNN pro danou verzi
CUDA Toolkit. V mém případě nastaveno na 1.

• OPENCV - vyžaduje podporovanou verzi knihovny OpenCV. Umožňuje trénovat
a detekovat na snímcích jiných formátů než *.jpg. Zobrazovat ukázky detekce přímo
bez uložení. A je potřebný pro správné fungování kamery pro detekci v reálném čase.
V mém případě vypnutu pro trénování i testování. Všechny testovací a trénovací
vzorky jsou ve formátu *.jpg a knihovna OpenCV zabírá spoustu místa. Je možné to
kdykoli znovu přeložit pro podporu kamery. Zároveň je tato funkcionalita nezbytná
pro tvorbu mozaiky a bez ní nelze trénovat ani testovat na modelech YOLOv4. Na to
se nevztahují modely typu YOLOv4-tiny. S těmi lze pracovat i bez této knihovny.

• OPENMP - akcelerace na více jádrech CPU. Vyžaduje knihovnu OPENMP. Tento
a následující parametry jsou uvedeny pouze při překladu nového adresáře.

• CUDNN_HALF - akcelerace pro tensorová jádra (Titan V / Tesla V100 / DGX-2
a novější).

• LIBSO - vygeneruje soubor Ďlibdarknet.soŞ jenž je nezbytný pro hromadné testování
a validaci modelu.

• ZED_CAMERA - podpora kamer ZED verze 3.x

• ZED_CAMERA_v2_8 - podpora kamer ZED verze 2.x

První tři optimalizace jsou dostupné pro obě verze repozitáře. Zbytek je dostupný jen
v novém repozitáři.

Modely YOLO jsem trénoval na výpočetním středisku Metacenrum VO, bližší informace
se nalézají v podkapitole č. 4.3. Všechny modely vytvořené v rámci této práce jsem trénoval,
dokud učení přinášelo zlepšení celkového hodnocení modelu.

Protože trénování modelů úplně od začátku je časově velmi náročné, použil jsem váhy
před trénovaných modelů jednotlivých verzí YOLO. Dostupných z oĄciálních zdrojů [28, 4].

56



4.2.1 YOLOv2-tiny

Vstupní velikost nastavena na 416×416. Maximální počet iterací změněn na 100 tisíc. Pa-
rametr ĎstepsŞ nastaven na 80% a 90% maximálního počtu iterací. Dávky nastaveny na
64 a subdivize na 8. Pro testování je třeba použít 1 a 1.

V konĄguračním souboru Ďyolov2-tiny_voc.cfgŞ jsem změnil obsahy následujících řádků.
Kromě obecných parametrů uvedených dříve.

• řádek 119 - Ąlters = 215 (počet tříd + 5) × 5

• řádek 125 - classes = 38 (počet tříd)

K zahájení trénování jsem použil před trénované váhy Ďyolov2-tiny.weightsŞ [28].

4.2.2 YOLOv3

Vstupní velikost nastavena na 640×640. Maximální počet iterací změněn na 1 milión. Pa-
rametr ĎstepsŞ nastaven na 80% a 90% maximálního počtu iterací. Dávky nastaveny na
64 a subdivize na 16. Pro testování jsem musel zvýšit subdivizi na 32 pro menší spotřebu
GPU paměti.

V konĄguračním souboru Ďyolov3.cfgŞ jsem změnil obsahy následujících řádků. Kromě
obecných parametrů uvedených dříve.

• řádky 603, 689, 776 - Ąlters = 129 (počet tříd + 5) × 3

• řádky 610, 696, 783 - classes = 38 (počet tříd)

Trénování jsem inicializoval pomocí dostupných před učených vah Ďyolov3.weightsŞ [28].

4.2.3 YOLOv3-tiny

Vstupní velikost jsem změnil na 1024×1024. Maximální počet iterací pro trénování jsem
nastavil na 3 milióny, aby nedocházelo ke zbytečnému předčasnému ukončení trénování
modelů. Parametr ĎstepsŞ jsem nastavil na 80% a 90% maximálního počtu iterací.

Při validaci ve fázi trénování se často vyskytovali hodnoty NAN, nakonec jsem použil
dávky velikosti 24 a subdivize 8. Pro testování jsem na modelech někdy musel zvýšit hodnotu
subdivize podle využití paměti na graĄcké kartě.

V konĄguračním souboru Ďyolov3-tiny.cfgŞ jsem změnil obsahy následujících řádků.

• řádky 127,171 - Ąlters = 129 (počet tříd + 5) × 3

• řádky 135, 177 - classes = 38 (počet tříd)

K zahájení trénování jsem použil před trénované váhy Ďyolov3-tiny.weightsŞ [28].

4.2.4 YOLOv4-tiny

Vstupní velikost nastavena na 1024×1024. Maximální počet iterací změněn na 3 milión.
Parametr ĎstepsŞ nastaven na 80% a 90% maximálního počtu iterací. Dávky nastaveny na
64 a subdivize na 8. Trénování jsem inicializoval vahami (Ďyolov4-tiny.weightssŞ) [4].

V konĄguračním souboru Ďyolov4-tiny.cfgŞ jsem změnil obsahy následujících řádků.
Kromě obecných parametrů uvedených dříve.

• řádky 603, 689, 776 - Ąlters = 129 (počet tříd + 5) × 3

• řádky 610, 696, 783 - classes = 38 (počet tříd)
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4.3 Trénování na MetaCentru VO

Jedná se o virtuální organizaci, která je přístupná pouze pro zaměstnance a studenty vý-
zkumných či akademických organizací České Republiky. Lze ji využít pouze pro věděcké
účely. Uživatelé registrovaní v MetaCentru8 získají přístup k výpočetním zdrojům i úlož-
ným kapacitám. K dispozici je i velké množství softwaru ze široké škály věděckých oborů.

V této práci využívám výpočetní prostředky MetaCentra k trénování konvolučních neu-
ronových sítí rodiny YOLO popsaných v podkapitole č. 2.2. Po schválení registrace je třeba
přenést projektové soubory na vzdálený server a vytvořit skript pro řízení procesu. Následně
je nutné zažádat o vykonání skriptu. Proces je zařazen do fronty čekající na zpracování (cpu
nebo gpu fronta). Jakmile je proces první ve frontě a je k dispozici dostatečné množství
zdrojů, přiřadí se zdroje procesu a provede se obsluha.

MetaCentrum obsahuje velké množství výpočetních strojů. Jednotlivé stroje mají k
dispozici jiné procesory a graĄcké karty. Každý z nich podporuje určité programy, knihovny
a jejich příslušné verze. Ty jsou dostupné pomocí modulů. Pro účel této práce jsou důležité
stroje s graĄckou frontou9. Z nichž jsou nejdůležitější clustery (sjednocení strojů se stejnými
zdroji) Konos a Adan.

Zdroje strojů:

• Konos - 20 × CPU 2,20 GHz, 4 × GPU nVidia GeForce GTX 1080 Ti, RAM 128
GB, CUDA 9.0, CUDNN 7.1.4

• Adan - 32×CPU 2,30 GHz, 2×nVidia Tesla T4 16GB, RAM 192 GB, CUDA 10.1,
CUDNN 7.6.4

Přeložení a případně i běh vlastních programů lze vyzkoušet na MetaCentru i bez za-
řazení do fronty pro obsluhu. Je dobré si vyzkoušet zdali program běží s danými verzemi
modulů před zařazením do fronty. Ušetří se tím čas a je jistota, že načtené moduly neohrozí
úspěšné vykonání. S moduly lze manipulovat následujícími příkazy.

Výčet příkazů pro moduly10:

• module available - vypíše všechny dostupné moduly (hledání modulu podle názvu:
module avail 2>1 | grep -i <hledaný řetězec>)

• module add <jméno modulu> - slouží k načtení modulu. Využívá se to i ve
skriptu určenému k běhu pro přiřazení potřebných modulů.

• module list - seznam aktuálně načtených modulů

• module del <jméno modulu> - odebere načtený modul

Informace týkající se podrobností o naplánovaných úloh včetně času plánovaného spuš-
tění a přiřazeném stroji lze nalézt na stránce MetaCentra. Po vykonání úlohy je vrácen
soubor <jméno úlohy>.o* obsahující výstup ĎstdoutŞ a soubor <jméno úlohy>.e* s chy-
bovým výstupem ĎstderrŞ.

8OĄciální stránky: https://metavo.metacentrum.cz/
9https://wiki.metacentrum.cz/wiki/GPU𝑠troje

10https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Application𝑚odules
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Nastane-li při vykonávání chyba Ďerror while loading shared libraries: libcudnn.so.*Ş,
je třeba potvrdit licenci na stránce NVIDIA i MetaCentra, protože se jedná o licencovaný
software11.

V mém případě jsem musel změnit i lokální adresy v ĎMakeĄleŞ pro vývojový nástroj
CUDA a knihovnu CuDNN. Abych zajistil korektní přeložení a vykonání na přiřazených
strojích. Vznikly soubory ĎMakeĄleAdanŞ a ĎMakeĄleKonosŞ kvůli rozdílné podpoře verzí
CUDA a CuDNN.

Upravené řádky z MakeĄle:

• přidán řádek 17 - CUDA=9.0 (pro Konos), CUDA=10.1 (pro Adan)

• řádek 110 nebo 52 podle verze souboru MakeĄle - COMMON+= -DGPU
-I/software/cuda/$(CUDA)/include/

• řádek 115 nebo 54 podle verze souboru MakeĄle - LDFLAGS+= -L/software/
cuda/$(CUDA)/lib64 -lcuda -lcudart -lcublas -lcurand

Veškeré potřebné informace o tvorbě skriptu se nalézají na wikipedii MetaCentra v
průvodci pro začátečníky12. Při zařazení skriptu do fronty vykonání lze deĄnovat typ fronty
(cpu, gpu), požadované zdroje, podporu i jednotlivé stroje.

Maximální doba běhu v gpu frontě je 24 hodin. Lze využít i frontu gpu_long (cluster
Kepler), která umožňuje čas běhu až 165 hodin při velmi špatné účinnosti učení. Trénování
modelů na MetaCentru probíhalo s následujícími zdroji, které byly minimalizovány pokusy.
Tato práce jako první uvádí minimální požadavky pro učení modelů CNN rodiny YOLO,
která způsobila větší šanci na časnější obsluhu.

Požadavky při zařazení skriptu do fronty:

• Cluster Adan - 2× CPU Intel(R) Xeon(R) Gold 5218 2.30 GHz, 2× nVidia Tesla
T4 16GB, 32 GB paměti RAM, 10 GB operační paměti, doba běhu 24h

Ű Příkaz: qsub -q gpu -l select=1:ncpus=2:ngpus=2:mem=32gb:gpucap = cuda75 :
scratchlocal = 10gb− lwalltime = 24 : 00 : 00 < skript >

• Cluster Konos - 8 × CPU Intel(R) Xeon(R) E5-2630 2.20 GHz, 4 × nNVIDIA
GeForce GTX 1080 Ti 16 GB, 16 GB paměti RAM, 10 GB operační paměti, doba
běhu 24h

Ű Příkaz: qsub -q gpu -l select=1:ncpus=8:ngpus=4:mem=16gb:clkonos = True :
cluster = konos : gpucap = cuda61 : scratchlocal = 10gb − lwalltime = 24 : 00 :
00 < skript >

Celkem jsem dokončil více než 100 úloh. Jedná se o trénování modelů po dobu 24 hodin.
Celkem bylo spotřebováno přes 440 dnů procesorového času. Trénoval jsem až 3 modely
současně. Na obsluhu jsem čekal 0Ű50 hodin. Téměř všechno trénování probíhalo na uzlu
Konos. Uzel Adan jsem využíval jen zřídka.

11https://wiki.metacentrum.cz/wiki/CuDNN𝑙ibrary
12https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Pruvodce𝑝ro𝑧acatecniky
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Poznatky

Trénování na uzlu spadajícího pod cluster Adan dosahuje jen účinnost 30% až 50% toho
co je možné dosáhnout za stejnou dobu učení na stroji v clusteru Konos.

Není-li v řídícím skriptu povoleno vymazání dat na uzlu v případě chyby při obsluze.
Je veškerý obsah uložen ve složce Ď/scratchŞ na daném uzlu. K přístupu na jednotlivé
uzly (stroje), lze použít příkaz ssh (npř. ssh konos1). Je třeba vždy řádně smazat případné
soubory ve složce Ď/scratchŞ, jinak může být obsluha požadavků pozastavena.

V případě, že je vykonávání nuceně zastaveno před dokončením úlohy kvůli vypršení
přiřazeného času, nedojde k přesunu dat do přiřazeného úložiště. Proto jsem byl nucen
nastavit časovač na dobu učení pomocí příkazu ĎtimeoutŞ. Jinak by bylo nutné manuálně
přesouvat data ze Ď/scratchŞ po každém učení.

4.4 Rozšíření pro telefony

Pro tvorbu mobilní aplikace jsem použil TensorFlowŰLite13, jedná se o optimalizovaný Ten-
sorFlow určený pro mobilní telefony a mikroprocesory. Který umožňuje využívat strojové
učení s malou latencí a malou spotřebou operační paměti. Tento nástroj jsem použil pro
vnitřní implementaci mobilní aplikace. Ostatní přístupy pro tvorbu detektoru nedosahovaly
potřebného výkonu. TensorFlowŰLite poskytuje i ukázkové detektory pro mobilní telefony,
které fungují dost dobře14.

Pro tvorbu uživatelského prostředí jsem využil Flutter15. Ten umožňuje pomocí malých
stavebních bloků (widget) rychle a snadno navrhnout celý vzhled aplikace. Tento nástroj
plně podporuje TensorFlowŰLite. A umožňuje přeložit výslednou aplikaci pro více operač-
ních systémů Android, IOS. Pro práci s těmito nástroji jsem použil android studio.

Bohužel TensorFlowŰLite zatím nepodporuje neupravenou architekturu YOLOv3Űtiny.
Pro správné fungování je třeba správně přenastavit velikosti detekovaných rámců (Anchor
Boxes) a odstranit část hlavičky. A ani po tom není jistota, že detektor pro tento model
bude fungovat.

Proto jsem jako model zvolil YOLOv2Űtiny. Který je dostatečně rychlý, přestože ztrácí
na přesnosti detekce. Natrénovaný model je třeba převést do podporovaného formátu pro
TensorFlowŰLite s koncovkou *.tĆite.

K tomuto účelu existuje celá řada návodů. V mém případě jsem použil program DW2TF
[13]. Tím jsem model převedl na soubor .pb a na něj jsem následně použil Ďfreeze_graph.pyŞ.
Poté už jsem musel jen výsledek převést do požadovaného formátu. K tomu mi posloužil
ĎtĆite_convertŞ.

Výsledná aplikace poskytuje až 5 FPS. Umožňuje provádět detekci v reálném čase po-
mocí zadní kamery fotoaparátu a umožňuje detekci i z obrázků uložených na zařízení. Na
testování a vývoj jsem využil Honor 20. Ukázku mobilní aplikace a instrukce pro obsluhu
naleznete v příloze B.

V průběhu práce jsem vyzkoušel natrénovat a implementovat CNN MobileNetV3. První
problém, který se vyskytl, je že tato síť je původně určená jen na klasiĄkaci. Proto jsem
dále pracoval s Ďssd_mobilenet_v3_smallŞ, který je odlehčenou verzí MobileNetV3 roz-
šířenou o detekci pomocí přidané architektury SSD. Ani tato CNN není bohužel zatím

13https://www.tensorĆow.org/lite/guide
14https://www.tensorĆow.org/lite/models/object𝑑etection/overview
15https://Ćutter.dev/
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podporovaná, proto byl model z práce odstraněn. Podporována je například CNN typu
Ďssd_mobilenet_v1Ş, ale ten nebylo z časových důvodu možno natrénovat.

4.5 Hodnocení modelu

Pro tvorbu celkového i třídního ohodnocení modelu jsem vytvořil program Ďevaluate.pyŞ.
Tento program poskytuje celou škálu hodnotících metrik i inovativních technik, které jdou
zobrazit i graĄcky.

Hodnocení lze vytvořit i pro více modelů zároveň a je možné tvořit ohodnocení na
více testovacích datových sadách najednou. Další modely a testovací datové sady se přidají
opakovaným výskytem potřebných parametrů na vstupu programu. Jednotlivé modely jsou
zpracovávány podle pořadí na vstupu.

Vybere se první model z fronty pro obsluhu a zvolí se první zadaná testovací datová
sada. Dojde k jednorázové detekci na všech snímcích obsažených v testovacím datasetu.
Pro detekci je použita míra jistoty (Threshold) blízká nule (0,001).

Detekované rámce jsou reprezentovány pomocí před připravené třídy ĎBoxŞ. Číselné
parametry, které jsou v poměru s celou scénou, jsou převedeny na počet pixelů. Pomocí
stejné třídy jsou následně načteny i rámce obsažené v příslušných souborech s anotacemi.
Dojde ke spočtení velikosti rámců pro měřítka velikosti COCO.

Pomocí vstupního souboru s třídami je utvořeno mapování jmen tříd s náležitými indexy
tříd. Dále jsou porovnávány detekované rámce s načtenými deĄnovanými rámci totožných
scén. Je spočtena jejich největší míra překrytí (IoU) pro rámce stejných tříd a maximální
míra překrytí pro rámce ostatních tříd. Ze zjištěných údajů je vytvořen záznam ĎRecordŞ.
Ten mimo jiné obsahuje třídu s největším překrytím, velikost detekovaného i načteného
rámce a samotnou míru překrytí.

Dále se začnou vyhodnocovat zjištěné údaje pro jednotlivá měřítka velikostí COCO (jeŰ
li povoleno). Zpracovávání probíhá v cyklu. Nejprve je zpracováván cyklus reprezentující
hodnotu překrytí (IoU), která nám udává minimální překrytí pro TP (True Positive). Cyklus
začíná počáteční hodnotou 0,5 s inkrementem 0,05 až do 0,95 včetně.

Uvnitř cyklu překrytí je i cyklus pro proměnnou hodnotu jistoty (Threshold). Který je
inkrementován o hodnotu 0,01 počínaje nulovou hodnotou a končící hodnotou 1. Uvnitř
tohoto cyklu dochází k výpočtu TP, FP a FN pro jednotlivé třídy. JeŰli hodnota překrytí
větší nebo rovna aktuální hodnotě IoU a jeŰli míra jistoty větší nebo rovna aktuální hodnotě
ĎThresholdŞ. Je detekce vyhodnocena jako správně pozitivní (TP) a rámec je odstraněn z
požadovaného seznamu rámců (nebylŰli odstraněn již dříve). V opačném případě je aktuální
IoU porovnáno s maximálním překrytím ostatních tříd a detekovaný rámec je vyhodnocen
jako falešně pozitivní (FP). V konečné fázi je prohledán seznam požadovaných rámců a
zbývající rámce jsou deĄnovány jako falešně negativní (FN).

Při vstupním požadavku o tvorbu hodnotícího adresáře je vytvořen adresář obsahu-
jící jednotlivé modely a testovací datové sady. V testovacích adresářích se nalézají všechny
původní detekované rámce nad scénami (class, x, y, w, h, Threshold). Jsou vytvořeny podŰ
adresáře pro měřítka velikosti COCO (All, Small, Medium, Big). Ty obsahují podadresáře
reprezentující hodnotící parametry (TP, FP, TN, Best_Threshold). V příslušných složkách
jsou textové soubory s názvy odpovídajícím snímkům na nichž došlo k danému vyhodno-
cení. Tyto textové soubory obsahují informace o lokalitě a rozměru detekovaných rámců
se zjištěnými hodnotami překrytí a míry jistoty (class, x, y, w, h, Threshold, IoU). Složka
reprezentující nejlepší míru jistoty obsahuje nejlepší možnou hranici ĎThresholdŞ rozepsa-
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nou na míru překrytí IoU. Uvedené číselné hodnoty rozměrů a lokace rámců jsou uvedeny
v pixelech (FN - původní reprezentace anotace).

Pro jednotlivé třídy a aktuální hodnotu hranice jistoty je vypočtena hodnota ĎPreci-
sionŞ a ĎRecallŞ. Následně je pro aktuální hodnotu překrytí IoU vypočtena střední přesnost
jednotlivých tříd AP pomocí 11Űti bodové interpolace. Ze všech středních hodnot AP je dále
vypočtena hodnota mAP, která reprezentuje výslednou přesnost modelu pro aktuální IoU.

Porovnání modelů pomocí ROC křivky vyjadřuje vypočtené TPR (True Positive Rate)
spočtené jako průměrnou hodnotu TPR vypočtenou nad všemi třídami ku všem falešně
pozitivním detekcím (FP). Z důvodu přehlednosti a jednotného vykreslení je maximální
hodnota všech FP limitována.

Je možné deĄnovat míru překrytí pro sjednocení rámců stejných tříd. Pak je vybrána
detekce s větší mírou jistoty. Lze změnit i inkrement pro hodnotu jistoty. Pro graĄcké a sta-
tistické vyhodnocení slouží funkčnost programu uvedená níže. Hodnocení je možné aplikovat
i na datové sady neobsahující všechny podporované třídy. Při tvorbě ohodnocení je zjišťo-
vána existence tříd a průměrování probíhá jen nad existujícími třídami. Při nedostatečné
velikosti paměti na graĄcké kartě je třeba zvýšit hodnotu subdivize.

Podporovaná funkčnost:

• COCO křivka - jedná se o křivku reprezentující výsledné mAP pro všechna IoU.
Podpora více modelů, testovacích sad a měřítek velikostí COCO.

• COCO měřítka velikosti - povolí výpočet i pro všechny měřítka COCO.

• ROC křivka - vykreslí ROC křivku pro IoU = 0,5 (lze změnit v programu). Podpo-
ruje více modelů, testovacích sad a měřítek velikostí COCO.

• Míra jistoty (Threshold) - zobrazí křivku vyjadřující nejlepší míru jistoty pro
jednotlivá IoU. Podpora více modelů, testovacích sad a měřítek velikostí COCO.

• Rozkreslená oddělitelnost tříd - graĄcky zobrazí kolikrát byla jaká třída zaměněna
za jinou. Podporuje měřítka velikostí COCO.

• 11Űti bodová interpolace - graĄcky zobrazí 11Űti bodovou interpolaci přesnosti
všech tříd s aktuálním překrytím IoU.

• Precision a Recall křivka - graĄcky zobrazí vypočtenou přesnost pro všechny třídy
s aktuálním překrytím IoU.

• výpočet FPS - provede pouze test pro zjištění průměrného počtu detekovaných scén
za sekundu (FPS). Test je proveden pro míru jistoty 0,1 až 1 s inkrementem 0,1.
Výsledkem je průměrná doba detekce jedné scény.
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4.6 Testovací datové sady

K testování modelů jsem použil celkem tři datové sady. Jednu složenou z 20% reálné datové
sady (RDS), jednu externí datovou sadu DFGTSD a jednu syntetickou datovou sadu. Jejich
statistika a bližší informace se nalézá níže.

• DFGTSD - jedná se o datovou sadu popsanou v podkapitole č. 3.9. Tato testovací
sada je složena z části datové sady určené pro trénování i testování. Obsahuje snímky
s podporovanými vzorky. Nachází se v ní 1791 scén a 2077 anotací.

• SDS2K - jedná se o syntetickou datovou sadu obsahující více než 2500 snímků a
vzorků.

• testovací dataset - jedná se o 20% reálné datové sady (RDS) a doplňující datové
sady (ADS). Vybrané snímky se neúčasnili nikdy trénovací fáze.

Obrázek 4.13: Statistické vyhodnocení testovacích datasetů. Třída 38 reprezentuje snímky
bez anotací. Vzorky jsou rozděleny na malé (s), zabírající měně než 32 × 32 pixelů, velké
(l) větší než 96× 96 pixelů a mezi nimi jsou střední (m).

Pro testování detekce na videích je třeba nejdříve extrahovat jednotlivé snímky videa
a spustit program pro tvorbu hodnocení s parametrem čisté detekce. Všechny detekované
rámce s mírou jistoty větší než 0,001, jsou uloženy v podadresáři adresáře reprezentující
model. Podadresář nese stejné jméno, jako adresář v kterém se snímky nacházejí. Zde se
nalézají textové soubory s detekovanými rámci a mírou jistoty (class, x, y, w, h, Threshold).
Pomocí externího programu pro vykreslení rámců (annotation_draw.py) a nastavené míry
jistoty. Jsou detekované rámce dosahující alespoň zadanou hodnotu jistoty vykresleny do
scén podle zadaných vstupních parametrů. Dalším programem pak dojde k sestavení snímků
do videa.
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Kapitola 5

Experimentování s modelem a
zhodnocení výsledků

Začátek trénování modelů probíhal pouze na 80% reálné datové sady (RDS + ADS). Těchto
80% je dále rozděleno na validační a trénovací data v poměru 80 ku 20. Validační data ob-
sahují celkem 1 128 snímků a 2 556 vzorků. Trénovací data obsahují pětinásobek vzorků
obsažených ve validačních datech. Validační data posloužila k výběru nejlepších natrénova-
ných vah modelů. Rozdělování vzorků je spravedlivé k poměru velikosti anotovaných rámců.

V dalších částech se zmiňuji o 80Űti procentech reálné datové sady (RDS + ADS) tvo-
řící trénovací dataset jako o RDS. Níže vykreslené křivky jsou pojmenovány podle modelu
určeného architekturou (Y - YOLO, T - tiny), vstupní velikostí (npř. 1 024× 1 024), dato-
vými sadami použitými pro trénování (npř. RDS, GTSDB aj.) a na konci se nalézá jméno
použitého testovacího datasetu na kterém je hodnocení utvořeno.

Pro tvorbu ohodnocení a srovnání jednotlivých modelů jsou použity COCO křivky a
ROC křivky. Vykreslené COCO křivky reprezentující střední průměrnou přesnost mAP s
mírou překrytím IoU 50 až 95. Stejnou barvou jako křivka je dále vyznačena průměrná
přesnost tříd COCO AP nad všemi uvedenými IoU tečkovanou přímkou. Tyto křivky na-
pomáhají ohodnotit přesnost modelů pomocí míry překrytí požadovaných a detekovaných
rámců.

Ukázané ROC křivky vyjadřují oddělitelnost tříd pomocí průměrné TRP k celkovému
počtu FP. V legendě je uvedena i maximální procentuální míra detekce všech požadovaných
dopravních značek a semaforů. Ta nebere v potaz hranici míry jistoty (Threshold). Křivka
je zobrazována pro IoU rovno 0,5. Počáteční hodnota na křivce popisuje oddělitelnost tříd
pro hraniční míru jistoty 1 a poslední bod křivky ukazuje výsledek pro míru jistoty 0,0001.

Dále je využíváno vykreslení střední přesnosti pro jednotlivé třídy, které ukazuje jaké
třídy jsou problémové. Graf reprezentující oddělitelnost tříd, který barevně rozlišuje falešně
pozitivní detekce, při kterých došlo k záměně tříd. A nakonec inovativní způsob výběru
nejlepší hranice míry jistoty s proměnlivým IoU s podporou měřítek velikostí rámců COCO.

Dále jsou popořadě podle provedení uvedeny vykonané experimenty a vliv přidání dal-
ších datasetů na výsledné hodnocení modelu YOLOv3Űtiny. Na závěr je uvedeno výsledné
nejlepší hodnocení pro rozlišné modely. Experimenty jsou z časových důvodů prováděny s
co nejmenším počtem datových sad, pro úsporu času potřebnou k trénování modelů.
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5.1 Dopad rozdělení trénovacího datasetu na hodnocení

Na internetových diskuzních fórech jsem zaznamenal velký počet otázek zaměřených na
optimální rozdělení trénovací datové sady na validační a trénovací data. Jaký dopad to má
na validaci a výsledné ohodnocení. Toto studium jsem jsem nenašel v žádné volně dostupné
publikaci a proto jsem se ho rozhodl provést sám.

GraĄcky zobrazuji vliv rozdělení dat v poměru 80 ku 20Űti až 50 ku 50Űti s rostoucím
přírůstkem 10Űti procent na straně validačních dat. Níže uvedený graf krásně uvádí vliv
snižování počtu trénovacích dat na výsledné ohodnocení. Uvedené váhy modelů jsem vy-
bral podle nejlepšího ohodnocení na aktuálních validačních datech. Vždy se jednalo o pár
posledních vah. K přeučování modelů nedocházelo.

Obrázek 5.1: GraĄcké vyjádření dělení trénovacího datasetu na validační a testovací data.
Nejlepší detekci při minimální hranici míry překrytí rámců IoU s hodnotou 0,5 dosáhl mo-
del, který měl nevíce testovacích dat. Při této hodnotě míry překrytí se přesnost detekce
snižovala o 1% s každým nárůstem validačních dat o 10%. Největší propad zaznamenalo
rozdělení 60 ku 40Űti. To ztratilo střední přesnost tříd mAP až o 2%. Nejlepší celkovou
střední přesnost COCO AP avšak dosáhlo rozdělení 70 ku 30Űti. Které mělo celkovou přes-
nost lepší o 0,5%.

Je zajímavé poukázat na to, že celkovou nejlepší střední přesnost COCO AP dosáhl
model s rozdělením 70 ku 30Űti a 50 ku 50Űti. To mohlo být způsobeno výskytem podobných
vzorků v trénovacích datech a testovací datové sadě.

Zvolil jsem rozdělení, které dosahovalo nejlepší počáteční přesnost s IoU 0,5. S tímto
poměrem jsem dále pracoval v dalších experimentech.

Pro doplnění jsem níže uvedl ROC křivku, která popisuje oddělitelnost jednotlivých
modelů. Při poměru 80 ku 20Űti je detekováno až 77,55% požadovaných objektů.
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Obrázek 5.2: Doplňující ROC křivka k obrázku č. 5.1 uvádějícího proměnné rozdělení tré-
novací datové sady.

5.2 Přidání datové sady GTSDB

Pro zlepšení celkové detekce modelu jsem do trénovací datové sady zahrnul externí dataset
GTSDB, více informací o tomto datasetu naleznete v podkapitole č. 3.3. Původní anotace
jsem převedl pomocí externího programu na anotace podporované CNN sítěmi YOLO.
Jejich popis je dostupný v úseku č. 4.1.1. Původní třídy jsem přemapoval na mnou používané
třídy a doplnil jsem anotace původně nepodporovaných tříd.

Obrázek 5.3: Zvýšení přesnosti modelu po přidáním datové sady GTSDB.
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Celou datovou sadu jsem rozdělil v poměru 80 ku 20Űti na trénovací a validační data. Z
obrázku č. 5.3 vyplývá, že se přesnost modelu zvýšila o 8 až 15 procent. Došlo i k počáteční
zvýšení přesnosti o 7 až 11,5 procent. Přidání datasetu GTSDB zvýšilo celkové hodnocení
modelu zhruba o 10%, což poukazuje na kvalitu této datové sady. Hodnocení jsem vytvořil
na dvou odlišných testovacích datových sadách.

5.3 Vliv vstupní velikosti

Určení nejlepší vstupní velikosti je obtížným úkolem. Musí být zajištěna dostatečná rych-
lost detekce a co nejvyšší přesnost. Pro tento úkol jsem provedl následující experiment na
proměnlivou vstupní velikost. Ta popisuje dopad vstupní velikosti, která převede původní
velikost každého snímku, na výsledné hodnocení modelu.

Obecně by pro každou síť mělo platit, že čím je vstupní velikost větší, tím ve výsledné
ohodnocení modelu rovněž větší na úkor FPS. Sítě typu YOLO pracují dobře s velikostmi
rovny násobku 32 a stejnými rozměry šířky a výšky. Proto jsem zvolil rozměry 1 280×1 280
(FPS 12,3), 1 024 × 1 024 (FPS 16,9), 800 × 800 (FPS 19,3) a 640 × 640 (FPS 22,5). Pro
trénování ostatních velikostí, než již uvedených, jsem použil již natrénované váhy modelu
se vstupní velikostí 1 024× 1 024. Model s původní velikostí již trénováním nezvyšoval svoji
přesnost. Proto je vhodným kandidátem pro přetrénování. Ostatní modely jsem rovněž
trénoval, dokud se zlepšovala jejich přesnost (asi 4× 24h).

K mému ohromení neznamenala větší vstupní velikost lepší celkové ohodnocení. Mode-
lům nejlépe vyhovovala vstupní velikost 640×640, následovaná vstupní velikostí 1 024×1 024
a 800× 800. Malá vstupní velikost měla za následek celkové zpřesnění detekce převážně pro
vyšší hranici IoU. Proto mohu prohlásit velikost 640×640 za anomálii preferovanou modely
YOLOv3Űtiny. Ovšem po natrénování se všemi níže uvedenými optimalizacemi je výsledné
hodnocení o něco nižžší. Proto jsem nakonec pracoval s velikostí 1 024× 1 024.

Obrázek 5.4: Vliv vstupní velikosti na přesnost modelu při rostoucí hraniční hodnotě IoU.
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5.4 Mnohonásobný výskyt vzorků jedné třídy

V tomto experimentu je vyzkoušen vliv mnohonásobného výskytu vzorků jedné třídy, která
obsahuje až 20 tisíc vzorků.

Tento test je poprvé představen až v této práci. K tomuto účelu poslouží datová sada
BSTDL, která obsahuje přes 13 tisíc dopravních scén s anotovanými světelnými semafory.
Anotace jsem převedl do podporovaného formátu a odstranil jsem příliš malé a špatně
anotované semafory. Podrobnější informace o této datové sadě se nalézají v podkapitole č.
3.4 a její statistika je uvedena na obrázku č. 4.4.

Obrázek 5.5: První představení experimentu vyjadřující vliv obrovského množství vzorků
jedné třídy na celkovou přesnost modelu.

Mnohonásobný výskyt vzorků jedné třídy měl za následek snížení počáteční přesnosti
na testovacím datasetu (20% RDS) o téměř dvě procenta. Zároveň došlo ke zhoršení celkové
přesnosti modelu o méně než 1%.

Průměrná přesnost mAP třídy zastupující semafory je mírně zvýšena o 1Ű2% na úkor
ostatních tříd. U téměř všech ostatních tříd se mAP snížilo až o 1%.

Při prozkoumání výsledků dosažených na testovací datové sadě DFGTSD, zjistíme že
přidáním této sady došlo k počátečnímu zlepšení přesnosti o téměř 1 procento. Ale zlepšení
je na úkor celkové přesnosti modelu. Celková přesnost se snížila o více než 1 procento. A to
hlavně pro minimální hranici překrytí IoU 0,6 až 0,85.

Podle zjištěných výsledků lze tedy prohlásit, že velkými rozdíly v počtu vzorků jednot-
livých tříd dojde k celkovému zhoršení přesnosti až o více než procento.
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5.5 Převod scén na jednotnou šířku

Publikace vydané v posledních letech dosahují lepších výsledků na snímcích stejných roz-
měrů. Proto jsem jako první, chtěl vyzkoušet vliv převodu šířky snímků na jednotnou veli-
kost.

V tomto experimentu je vyzkoušen důsledek převodu rozměrů vstupních snímků na
jednotnou šířku. Převodu se neúčasnily testovací datové sady. Převedl jsem trénovací data
na dopravní scény s jednotnou šířkou o rozměru 1920.

Obrázek 5.6: Experiment scén jednotné šířky dosahuje zlepšení přesnosti až o 1,5%.

Obrázek 5.7: Doplní k experimentu popisující vliv na měřítka velikostí COCO.
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Obrázek 5.8: Zlepšení přesnosti se avšak podepsalo na míře oddělitelnosti tříd a maximál-
nímu počtu správně detekovaných objektů o 0,5%. To vyplývá z AUC (Area Under Curve).

5.6 Experiment dekompozice architektury

Zvýšení rychlosti a přesnosti pomocí dekompozice konvolučních masek velikosti 3 × 3 na
1 × 1 sice vedlo k 10Űti procentuálnímu zrychlení (FPS 15,7 -> 16,9), jak je uvedené v
publikaci rozebrané v podkapitole č. 2.5.1, ale to vedlo ke zhoršení přesnosti o více než 10
krát. Možná je dekompozice vhodná pro Fast RŰCNN, ale nevhodná pro CNN typu YOLO.

Obrázek 5.9: Výsledek dekompozice konvolučních vrstev 3× 3 na 1× 1.
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5.7 Syntetická datová sada

Tento úsek porovnává přesnost detekce na modelu natrénovaném pouze na syntetické datové
sadě s modelem natrénovaným na reálných datasetech.

Syntetická data přinášení nový pohled pro vzorky všech tříd. Vyzkoušením detekce
modelu natrénovaného na reálných datech nad čistě syntetickou datovou sadou SDS2K,
lze sledovat obrovskou neúspěšnost modelu detekovat vzorky tříd. Proto je možné zvýšit
celkovou přesnost modelu trénováním i na syntetických datech.

Důkaz mého tvrzení vhodně doplňuji následujícím grafem. Který hodnotí model nad
třemi různými datovými sadami.

Obrázek 5.10: Srovnání celkové přesnosti modelů na základě trénovacích datových sad.
GraĄcky zobrazuje výsledné ohodnocení pomocí COCO protokolu. Je porovnáván model
trénovaný nad reálnými datovými sadami s modelem, který je trénován pomocí syntetických
dat. Syntetický dataset byl vytvořen pomocí syntetického generátoru uvedeného v části č.
4.1.2.

Z grafu na obrázku č. 5.10 je zřejmá důležitost syntetických dat. Pomocí modelu tré-
novaného na syntetickém datasetu SDS6K jsem dosáhl dokonce větší přesnost nad datovou
sadou DFGTSD, která obsahuje silniční scenérie ze slovenských silnic. A to o více než 7
procent.

Na testovacím datasetu (20% RDS) je přesnost nižší o 14% oproti modelu trénovaného
na reálných datasetech. Ze zjištěných výsledků se dá předpokládat, že jsouŰli do trénovací
fáze zahrnuty i syntetické data, je možné dosáhnout zvýšení celkové průměrné přesnosti o
5 až 10 procent. O tom pojednává následující podkapitola číslo 5.8.

71



5.8 Syntetická datová sada různé velikosti

V tomto úseku se zaměříme na modely trénované pomocí syntetických datových sad s
rozlišnou velikostí. První sada obsahuje nad 6 tisíc vzorků a druhá nad 11 tisíc vzorků.
Jednotlivé třídy mají minimálně 150 vzorků a počet výsledných dat je závislý na počtu
použitých syntetických a reálných šablon. Více informací je k nalezení v podkapitole č.
4.1.2.

Obrázek 5.11: GraĄcké vyjádření dopadu generování špatných vzorků, které je způsobeno
generováním velké syntetické datové sady.

Obrázek 5.12: Doplnění pomocí ROC křivky, která vyjadřuje úspěšnost oddělitelnosti tříd
pro měřítka rámců COCO nad reálnou datovou sadou (20% RDS).

72



Při generování velkého počtu syntetických dat, častěji dojde k vytvoření zmetků, které
zhoršují možné zlepšení přesnosti. Proto jsem dále zvolil a pracoval s menší syntetickou
datovou sadou SDS6K.

5.9 Optimalizace rychlosti a přesnosti výsledného modelu

V průběhu tvorby ohodnocení modelů jsem přišel na snadnou a inovativní metodu pro
zvýšení nejen rychlosti (FPS) modelů typu YOLO, ale i celkové přesnosti.

Zjistil jsem, že jeŰli model trénován s větší vstupní velikostí snímků, než je dále použí-
vána pro testování a detekci. Je snadné optimalizovat rychlost a přesnost modelu. Naučené
váhy s větším vstupem napomáhají zvýšit přesnost detekce i klasiĄkace objektů. Ale nic se
nemá přehánět.

Experimentováním jsem zjistil, že optimální vstupní velikost pro detekci a testování je
rovna 0,80 až 0,85 velikosti použité při trénování. Vybrané rozměry vstupní velikosti musejí
být násobkem 32. Například, jeŰli v tomto případě model trénován se vstupní velikosti
1024×1024, jeho nejlepší vstupní velikost pro detekci je 1024×0.80 = 819,2 po zaokrouhlení
na nejbližší násobek 32 obdržím výslednou hodnotu 832.

Obrázek 5.13: Hodnocení modelu trénovaného se vstupní velikostí 1024×1024 a testovaného
na vstupní velikosti 864× 864 a 832× 832. Ostatní velikostí způsobují zhoršení přesnosti.

Jako nejvhodnější vstupní velikost pro testování a detekci jsem zvolil 864×864, protože
dosahuje nejlepší celkovou přesnost. I když je počáteční přesnost pro vstupní velikost 832×
832 o pár desetin procenta vyšší (0,685 vs 0,677).

Došlo k celkové optimalizaci přesnosti o více než 2 procenta na testovacím datasetu
RDS. Počáteční přesnost pro IoU 0,5 je navýšena o více než 3 procenta. Optimalizace sníží
počet falešně pozitivních detekcí. Proto je možné pracovat s nižší hraniční hodnotou jistoty.
Původní rychlost pro zpracování snímků za sekundu 15,7 je zvýšena na 18,2 FPS. Výpočty
jsem provedl na notebooku Asus GX800VH1 a operačním systému Ubuntu 18.04.

1https://www.asus.com/Laptops/ROG-GX800VH-7th-Gen-Intel-Core/
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Obrázek 5.14: Reprezentace oddělitelnosti tříd konečného modelu podle počtu falešně pozi-
tivních detekcí (FP). Nejčastěji dochází k záměně třídy reprezentující křižovatku s vedlejší
komunikací s třídou výstražných značek (TDS - test_dataset).

Obrázek 5.15: GraĄcké vyjádření nejlepší hranice jistoty podle aktuálního IoU (TDS -
test_dataset). Nejlepší hraniční hodnota jistoty pro IoU 0,5 je 0,56. Oproti neoptimální
verzi je Threshold mnohem nižší.
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5.10 Srovnání modelů a verzí rodiny YOLO

Jedná se o první studenskou práci hodnotící nejnovější verzi architektury YOLOv4Űtiny.
Následující vyhodnocení je uskutečněno pomocí novějšího repozitáře poskytující podporu
pro YOLOv4 [4].

Je nutné v prvé řadě podotknout, že testování na verzi YOLOv3Űtiny je v tomto adresáři
horší. Celkové ohodnocení přesnosti optimalizovaného YOLOv3Űtiny kleslo o 7 procent. A
neoptimalizovaná verze snížila svou celkovou přesnost z 0,38% na 0,298%. Je to způsobeno
trénováním na původním adresáři a upravenou implementací.

Avšak výsledná přesnost detekce dosažená na modelu YOLOv4Űtiny stojí za ztrátu přes-
nosti na verzi YOLOv3Űtiny. Dokáže zpracovat až 14 snímků za vteřinu při vstupní velikosti
1 024 × 1 024. A počáteční přesnost pro IoU 0,5 je zvýšena o více než 12%. Optimalizace
uvedená v experimentu č. 5.9 je pro ni ovšem nevhodná. A zhoršuje přesnost o více než
5%.

Obrázek 5.16: Grafy vyjadřující přesnost detekce výsledných modelů natrénovaných na
stejných trénovacích datových sadách.

Před zhodnocením výsledných modelů si uvedeme rychlost detekce snímků za sekundu
pro jednotlivé modely bez použití knihovny OpenCV. Nejnovější model YOLOv4Űtiny do-
sahuje až 14 FPS při vstupní velikosti 1 024× 1 024. Model YOLOv3 zvládne až 12,9 FPS
při vstupní velikosti 640×640. Jeho minimalizovaný a optimalizovaný model YOLOv3Űtiny
poskytuje až 18,2 FPS při vstupní velikosti 864 × 864. Informace o zařízení provádějícího
měření je k nalezení na konci podkapitoly č. 5.9.

Úžasného výsledku dosáhl model YOLOv4Űtiny, který má nejvyšší počáteční přesnost
0,81mAP při IoU 0,5. Dobrého i když rychlostně neuspokojivého výsledku dosáhl model
YOLOv3 s počáteční hodnotou mAP 0,76. Výsledky na modelu YOLOv3Űtiny jsou zde
snížené, proto je porovnáme s nejvyšší počáteční detekci optimalizovaného modelu, který
dosahuje mAP 0,677. Nejstarší vykreslený model YOLOv2Űtiny poskytuje alespoň slušnou
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detekci a skvělou rychlost. A starší model YOLOv2Űtiny při vstupní velikosti 416 × 416
umožňuje detekovat až 24 snímků za sekundu.

Obrázek 5.17: Reprezentace oddělitelnosti detekovaných tříd napříč výslednými modely
YOLO. Graf je vytvořen pomocí novějšího repozitáře.

Obrázek 5.18: Inovativní způsob řešící problém výběru nejlepšího prahu jistoty (Threshold)
při proměnlivé minimální míře překrytí IoU napříč výslednými modely YOLO.
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5.11 Možnosti budoucího vývoje

Detekce pomocí modelu YOLOv3Űtiny je již téměř maximalizována. Proto budoucnost ve
vývoji detektorů a klasiĄkátorů vidím v novější verzi YOLOv4Űtiny.

Je možné vylepšit oddělitelnost tříd pro problémové třídy jako je například třída repre-
zentující křižovatku s vedlejší pozemní komunikací, která je často zaměňována za nadřa-
zenou třídu výstražných značek. Další časté záměny docházejí při detekci ukončení hlavní
pozemní komunikace aj.

Neustále je možné přidávat nové třídy pro oddělení aktuálně spojených tříd. Například
pro značky v nadřazených třídách zákazových, příkazových a výstražných značek.

Je možné rozlišovat situaci na semaforech a podle situace klasiĄkovat detekci na zelenou,
oranžovou a červenou. Ty by vyjadřovali aktuální dopravní situaci v dopravních scenériích.
Které by napomáhali autonomnímu řízení obecně.

Obrovský potenciál se skrývá i v detekci a klasiĄkaci na mobilních zařízeních. Snahou
může být maximalizace přesnosti i rychlosti. Vznikly by pak mobilní aplikace, které by
například napomáhaly neslyšícím vnímat dění kolem sebe pomocí detektoru a zvukového
zařízení. Bylo by také možné si zpětně zobrazovat platné značky v aktuální ulici, zpětnou
analýzou detekcí značek pořízených při jízdě. To by napomáhalo předcházet případným
dopravním nehodám a pokutám za parkování.

Obrázek 5.19: Budoucnost leží v přesných detektorech a klasiĄkátorech.
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Kapitola 6

Závěr

Cílem této práce bylo nastudovat a aplikovat moderní metody pro detekci a klasiĄkaci silnič-
ního značení a světelných semaforů pomocí konvolučních neuronových sítí. Práce popisuje
nejdůležitější aspekty architektury moderních CNN. Zaměřuje se na rychlé jednostupňové
detektory, které lze využít i v reálném provozu. Jedná se převážně o nejnovější sítě z ro-
diny YOLO. V práci se rozebírají i již existující řešení zabývající se touto problematikou a
rychlostní srovnání známých CNN.

Nachází se zde i výčet veřejně dostupných datasetů obsahujících nezbytné anotace do-
pravních značek a semaforů. Obsahuje informace o velikosti datasetu a rozlišení, v kterém
jsou snímky uchovávány. Popisuje jejich třídy a zobrazuje stručný náhled do jednotlivých
datasetů. Nejvhodnější datové sady jsou součástí výsledného datasetu. Statisticky vyhod-
nocuji zlepšení, kterého jsem dosáhl po jejich integraci do učení CNN. V práci naleznete i
metody použité pro hodnocení vytrénovaných modelů konkrétně se jedná o 11Űti bodovou
interpolaci, ROC křivku a hodnotící protokol COCO. Inovativně poskytuji řešení pro výběr
nejvhodnější hranice jistoty nad různými IoU.

Datové sady použity pro trénování modelů jsou složeny z reálné části čítající přes 20
tisíc snímků a 30 tisíc anotací. Velké množství anotací jsem vlastnoručně vytvořil. Kom-
pletní datová sada vznikla kombinací existujících datasetů, předchozích BP a vlastnoručně
pořízených snímků ze záznamů jízd. Součástí datasetu je také syntetický generátor, který
generuje velmi realistické vzorky do reálných scenériích. Umožňuje napodobovat různé úhly
snímání a proměnlivou vzdálenost od pozorovatele. Simuluje deformace způsobené stárnu-
tím a živelné podmínky ovlivňující kvalitu snímání. K trénování jsem využil přes 17 tisíc
syntetických vzorků a fotograĄí.

Pro testování modelů a k tvorbě výsledného hodnocení jsem využil 20% vzorků z reálné
datové sady, syntetický a externí dataset. Celkem jsem využil přes 5 400 snímků a více než
7 tisíc anotovanými vzorky k testovacím a validačním účelům.

Hlavním úspěchem této práce je optimalizovaná konvoluční neuronová síť YOLOv3Ű
tiny, která dosahuje až 0,68mAP a je schopna detekovat přes 81% testovacích objektů při
optimalizované rychlosti 18,2 snímků za sekundu na notebooku. Důležitá je i síť YOLOv4Ű
tiny, kterou jsem jako jeden z prvních optimalizoval až k dosažení 0,81mAP a celkové
přesnosti 48,35% nad hodnotícím protokolem COCO. Dalším stěžejním úspěchem je mobilní
aplikace vytvořená pomocí TensorĆowŰLite a Flutter. Ta je schopna detekovat a klasiĄkovat
dopravní značky i semafory s přesností až 0,31mAP, která využívá pro detekci CNN typu
YOLOv2Űtiny. Ale i přes to všechno, je nejzásadnější inovace prezentující nejlepší hranice
jistoty napříč různými technologiemi YOLO a proměnlivou minimální mírou překrytí.
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Příloha A

Manuál pro modely YOLO

Guide for darknet. The guide is divided to several topics.
Author: Jan Oškera

1. Minimal requirements

2. Recommended requirements

3. Optional

4. Minimal installation script for Ubuntu 18.04

5. How to compile on Linux for GPU acceleration

6. How to train

7. How to start detection

8. How to draw annotations

9. How to split dataset

10. How to validate models

11. How to create dataset statistics

12. How to extract frames from video

13. How to create annotated video

14. How to create synthetic dataset

15. Startup instructions for CD

85



Minimal requirements

• Linux

• CUDA verze >= 6.5 (https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit)

• CuDNN according to CUDA version (https://developer.nvidia.com/cudnn)

Recommended requirements

• Ubuntu 18.04.4 LTS

• CUDA Toolkit 10.0

• CuDNN 7.6.4 for CUDA 10.0

• NCCL 2.6.4 for CUDA 10.0

• Space usage 3130 MB

For multiple GPUs is recommended install NCCL library.

Optional

• OpenCV >= 2.4.0

• Optimization libraries for OpenCV

• Video/Audio Libraries - FFMPEG, GSTREAMER, x264 etc.

• GTK library for the graphical user functionality

• Parallelism library C++ for CPU

• Image I/O libraries for OpenCV

• Cameras programming interface libs

• Other (cmake >= 3.12, pip3, python3 etc.)
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Minimal installation script for Ubuntu 18.04

#!/bin/bash

#ubuntu1804, ubuntu1604, ubuntu1404

DISTRIBUTION=ubuntu1804

MULTITHREAD_MAKE=-j8

#x64

ARCHITECTURE_LIB=lib64

# Purge existing CUDA

sudo apt --purge remove "cublas*" "cuda*"

sudo apt --purge remove "nvidia*"

# Install CUDA Toolkit 10.0

wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/

$DISTRIBUTION/x86_64/cuda-$DISTRIBUTION.pin→˓

sudo mv cuda-$DISTRIBUTION.pin

/etc/apt/preferences.d/cuda-repository-pin-600→˓

sudo apt-key adv --fetch-keys https://developer.download.nvidia.com/

compute/cuda/repos/$DISTRIBUTION/x86_64/7fa2af80.pub→˓

sudo add-apt-repository "deb http://developer.download.nvidia.com/

compute/cuda/repos/$DISTRIBUTION/x86_64/ /"→˓

sudo apt-get update

sudo apt-get -y install cuda-10-0

# Bashrc edit - for cuda

cd ~/

grep -q LD_LIBRARY_PATH .bashrc

if [ $? -eq 1 ]

then

echo "

#CUDA Environment Setup

export PATH=/usr/local/cuda-10.0/bin\${PATH:+:\${PATH}}\$

export

LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-10.0/$ARCHITECTURE_LIB\

${LD_LIBRARY_PATH:+:\${LD_LIBRARY_PATH}}" >> .bashrc

→˓

→˓

fi
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# Install CuDNN 7.6.4 and NCCL 2.6.4

sudo apt-key adv --fetch-keys https://developer.download.nvidia.com/

compute/machine-learning/repos/$DISTRIBUTION/x86_64/7fa2af80.pub→˓

sudo add-apt-repository "deb https://developer.download.nvidia.com/

compute/machine-learning/repos/$DISTRIBUTION/x86_64/ /"→˓

sudo apt-get update

sudo apt-get -y install libcudnn7=7.6.4.38-1+cuda10.0

libcudnn7-dev=7.6.4.38-1+cuda10.0 libnccl2=2.6.4-1+cuda10.0

libnccl-dev=2.6.4-1+cuda10.0

→˓

→˓

sudo apt autoremove

sudo apt upgrade

# Link libraries to standard locations

sudo mkdir -p /usr/local/cuda-10.0/nccl/lib

sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnccl.so.2

/usr/local/cuda/nccl/lib/→˓

sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcudnn.so.7

/usr/local/cuda-10.0/lib64/→˓

How to compile on Linux for GPU acceleration

Run make in the darknet directory. Don’t forget to correctly set settings for make in MakeĄle
for GPU acceleration.

• GPU=1 to build with CUDA to accelerate by using GPU

• CUDNN=1 to build with cuDNN to accelerate training by using GPU

• OPENCV=0 or 1 need to detect on video streams from network cameras or webŰ
cameras

• Others settings can be left default.

How to train

• Create image database with supported YOLO annotation.

Ű YOLO mark (https://github.com/AlexeyAB/Yolo_mark)

Ű Label Image (https://blog.roboĆow.ai/getting-started-with-labelimg-for-labeling-
object-detection-data/)

• Download or create model architecture

Ű Ąle *.cfg (https://github.com/AlexeyAB/darknet/tree/master/cfg)

Ű set batch and subdivisions size according to your GPU memory

Ű every occurrence of classes set to the number of yours classes
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Ű for every convolutional layer before [YOLO] set its Ąlter size to (classes + 5)×3
for YOLO version >= 3

Ű for every convolutional layer before [YOLO] set its Ąlter size to (classes + 5)×5
for YOLO version < 3

Ű edit input image size with parameters width and height

Ű set max_batches to maximum number of iterations for learning

Ű set steps to 80% and 90% of max_batches

• Download pretrained weights for correct model version

Ű https://github.com/AlexeyAB/darknet

• Create Ąles train.txt and test.txt containing images path from dataset

• Create Ąle *.names with class labels according to the order of classes (each in new
line)

• Create Ąle *.data with number of classes and path to created Ąles and output directory
for trained weights

classes = 38

train = data/train.txt

valid = data/valid.txt

names = data/traffic_signs.names

backup = backup/

Start training:

./darknet detector train *.data *.cfg *.weights

How to start detection

It is possible to try detection on single image or whole dataset. 1) Single image detection:

./darknet detector test *.data *.cfg *.weights *.jpg -thresh 0.5

2) Dataset detection:

python3 evaluate.py --cfile *.name --data *.data --cfg .*cfg --w

*.weights --td dataset_dir -detect→˓
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How to draw annotations

python3 annotation_draw.py --cfile *.names -txtDir annotation_dir

-imgDir images_dir -out out_dir -minT treshold→˓

usage: annotation_draw.py [--cfile NAME_FILE] [-out OUT_DIR]

[-img IMG] [-imgDir IMG_DIR]

[-txtDir ANNOTATION_DIR] [-minT

MIN_THRESHOLD]→˓

[-minIoU MIN_IOU] [-suf SUFIX_FILE]

[-imgType IMG_TYPE] [-rewrite] [-h]

optional arguments:

--cfile NAME_FILE path to file *.name, (without Unknown)

-out OUT_DIR output directory

-img IMG image path

-imgDir IMG_DIR image directory

-txtDir ANNOT_DIR anotation directory

-minT MIN_THRESHOLD min treshold

-minIoU MIN_IOU min IoU

-suf SUFIX_FILE output imgae sufix

-imgType IMG_TYPE read and save images of set type (def .jpg)

-rewrite use same name as original for output image

-h show this help message and exit

How to split dataset

Example: split_dataset.py --dir real_datasets/RDS --train 80 --test

20 --td 80 --vd 20→˓

usage: split_dataset.py --dir DIR --train TRAIN_DATASET --test

TEST_DATASET --td TRAIN_DATA --vd VALID_DATA [-h]→˓

optional arguments:

--dir DIR dir of dataset for split (enable multiple)

--train TRAIN_DATASET train dataset (0-100)

--test TEST_DATASET test dataset (0-100)

--td TRAIN_DATA train data (0-100)

--vd VALID_DATA train valid data (0-100)

-h show this help message and exit
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How to validate models

For models evaluation run evaluate.py with selected input parameters.

ROC and COCO curve: evaluate.py --data *.data --cfile *.names --cfg

*.cfg --w *.weights --td dataset_dir -roc -coco→˓

usage: evaluate.py --data DATA_FILE --cfile CLASS_NAME_FILE --cfg CFG

--w W --td TD [-roc] [-coco] [-tresh] [-scale]

[-p11] [-pre] [-sep] [-fps] [-detect]

[-it INC_TRESH] [-union IOU_TRESH] [-h]

optional arguments:

--data DATA_FILE path to *.data file

--cfile CLASS_NAME_FILE

path to *.names file

--cfg CFG path to *.cfg file (enable multiple)

--w W path to *.weight file (enable multiple)

assign cfg

--td TD path to test dataset dir (enable multiple)

-roc plot ROC curve with IoU=0.5

-coco plot COCO curve

-tresh best tresholt plot: all, big, medium, small

-scale COCO scale: all, big, medium, small

-p11 plot 11Point precision for all IoU

-pre plot precision for all IoU

-sep plot mix up classes

-fps run only fps test (tresh 0.1 - 1.0)

-detect run only detection on set dataset

-it INC_TRESH set increment certainty treshold (def .01)

-union IOU_TRESH union box with same class and IoU >= value

(default 0.33)

-h show this help message and exit
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How to create dataset statistics

python3 evaluate.py --cfile *.name --data *.data --cfg .*cfg --w

*.weights --td dataset_dir -detect→˓

python3 annotation_draw.py --cfile *.names -txtDir evaluation_dir

-imgDir images_dir -out out_dir -minT treshold→˓

python3 video_create.py --srcDir out_dir --name name

python3 generator.py --cfile .*names --out out_dir -c -l -b -n -h

usage: statistics_dataset.py --dir DIR [-out OUT_FILE] [-c

CLASS_INDEX] [-s] [-p] [-a] [-h]→˓

optional arguments:

--dir DIR dir for statistics (max 8x)

-out OUT_FILE set print to file

-c CLASS_INDEX print only set class index (Empty images index=38)

-s short print

-p disable plot

-a create annotation size statistic

-h show this help message and exit

How to extract frames from video

video_frame.py -f video

How to create annotated video

python3 evaluate.py --cfile *.name --data *.data --cfg .*cfg --w

*.weights --td dataset_dir -detect→˓

python3 annotation_draw.py --cfile *.names -txtDir annotation_dir

-imgDir image_dir -out out_dir -minT treshold→˓

python3 video_create.py --srcDir src_dir --name name
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How to create synthetic dataset

python3 generator.py --cfile *.names --out out_dir -c -l -b -n -h

usage: generator.py --cfile CLASS_NAME_FILE --out OUT_DIR

[-background B_DIR] [-sign S_DIR] [-c] [-l] [-b] [-n] [-h]→˓

optional arguments:

--cfile CLASS_NAME_FILE

file of signs .names

--out OUT_DIR file of signs .names

-background B_DIR set background dir

-sign S_DIR set sign template dir

-c random change contrast

-l random change lightness

-b random add blur filter

-n random add noise

-h show this help message and exit

Other useful procedures for detection using the OpenCV library can be found in the
new darknet repository [4].

Startup instructions for CD:

Due to the large amount of data, datasets are available online. Only 5 images are left in
each dataset.

1. Choose between the new and original repository

2. Copy the content of the ĎcontentŞ directory to the selected repository

3. The datasets are available in the shared disk

• https://drive.google.com/drive/folders/1QYnM1qeJBO4QCJ8p7bCRTfqjIPYf
DRLi?usp=sharing

4. Unzip them to: selected_repository/data/datasets (choose to replace)

5. To create the test_dataset (20% RDS), split the RDS and ADS datasets to the ratio
of 80 : 20, 80 : 20.

python3 split_dataset.py --dir real_datasets / RDS / --dir

real_datasets / ADS / --train 80 --test 20 --td 80 --vd 20→˓
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Příloha B

Manuál pro Android aplikaci

Guide for android application. The guide is divided for development and for end users.
Author: Jan Oškera

1. Minimal development requirements

2. YOLO conversion requirement

3. YOLO model conversion to TensorFlowŰLite

4. SSDŮMobileNet model

5. How to install android application

6. Instructions for operating the application

Minimal development requirements

• Linux

• Android API >= 28 (Android 9) (https://www.android.com/)

• pip3 >= 19.x.x

Ű sudo -H pip3 install Űupgrade pip

• TensorFlowŰLite (https://www.tensorĆow.org/lite)

Ű pip3 install Űupgrade Űforce-reinstall tensorĆow-gpu==1.15.2

• Android studio (https://developer.android.com/studio)

• plugin FLutter for android-studio (https://Ćutter.dev/docs/get-started/editor)

• Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/)

• extension for Visual Studio

Ű (CTRL+P): ext install Dart-Code.Ćutter

• Manually install Flutter SDK (https://Ćutter.dev/docs/get-started/install/linux)

Ű the compatible location /FluttesSDK
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YOLO conversion requirement

Everything you need for conversion of YOLO model to TensorFlowŰLite form.

• gast 0.2.2 (https://pypi.org/project/gast/)

Ű pip3 install Űuser gast==0.2.2

• DW2TF (https://github.com/jinyu121/DW2TF)

Ű sudo apt install git

Ű git clone github.com/jinyu121/DW2TF

• CUDA Toolkit 10.0

• TensorFlowŰLite 1.15.2

Ű pip3 install Űupgrade Űforce-reinstall tensorĆow-gpu==1.15.2

• TensorRT 6.0

Ű https://developer.nvidia.com/nvidia-tensorrt-6x-download

sudo cp TensorRT-6.0.1.5/targets/x86_64-linux-gnu/lib/libnvinfer.so.6

/usr/local/cuda-10.0/lib64→˓

sudo cp

TensorRT-6.0.1.5/targets/x86_64-linux-gnu/lib/libnvinfer_plugin.so.6

/usr/local/cuda-10.0/lib64

→˓

→˓

YOLO model conversion to TensorFlowŰLite

Process of conversion YOLO model to *.tĆite (step by step). First convert model (*.cfg,
*.weights) to *.pb. Then combine graph (architecture) and weights to single Ąle by freeze
graph. Finally convert freeze graph to *.tĆite with use of tĆite convertor.

# DW2TF

python3 main.py --cfg 'yolov2-tiny_voc.cfg' --weights

'Y2T_416x416_RDS_GTSDB_SDS6K.weights' --output 'data/' --prefix

'yolov2-tiny/' --gpu 0

→˓

→˓

# freeze_graph

python3

~/.local/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_core/python/tools/

freeze_graph.py --input_graph data/yolov2-tiny_voc.pb

--input_checkpoint data/yolov2-tiny_voc.ckpt --input_binary=true

--output_graph=data/ultimate_yolov2.pb

--output_node_names=yolov2-tiny/convolutional9/BiasAdd

→˓

→˓

→˓

→˓

→˓
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# tflite_convert

tflite_convert --graph_def_file=data/ultimate_yolov2.pb

--output_file=data/yolov2-tiny.tflite

--input_format=TENSORFLOW_GRAPHDEF --output_format=TFLITE

--input_shape=1,416,416,3 --input_array=yolov2-tiny/net1

--output_array=yolov2-tiny/convolutional9/BiasAdd

--inference_type=FLOAT --input_data_type=FLOAT

--enable_v1_converter

→˓

→˓

→˓

→˓

→˓

→˓

SSDŰMobileNet model

This section describe of possible extension for application. How to train and convert CNN
models for phone.

• Pretrained models

Ű https://github.com/tensorĆow/models/blob/master/research/object_detection/
g3doc/tf1_detection_zoo.md

Ű https://github.com/tensorĆow/models/blob/master/research/object_detection/
g3doc/tf2_detection_zoo.md

• Follow the instructions on this page

Ű https://towardsdatascience.com/custom-object-detection-using-tensorĆow-from-
scratch-e61da2e10087

How to install android application

Two ways for install.

• install from APK Ű android/apk_installer/app-mobile-detector.apk

• compile app in Android studio directly to device

Instructions for operating the application

The user guide for mobile application. The control of the application is supplemented by
pictorial instructions in image B.1 and B.2.

1. FPS counter

2. detected threshold and class object

3. detected object location

4. detect from image

5. detect from back camera
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Image B.1: A real demonstration of detection using the rear camera of a mobile phone,
supplemented by explanations for control.
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Image B.2: A real example of detection from images on a mobile phone, supplemented by
explanations for control.
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Příloha C

Obsah CD

A complete description of the content of directories and created and edited Ąles. The stated
Ąles contain a complete description of their operation and functionality.

Darknet directory:

• darknet_new - new darknet repository [4]

• darknet_old - original darknet repository [28]

• installation_scripts

• content - added repository content

• content/weights - directory with trained weights

• content/cfg - edited conĄguration Ąles

• content/data/datasets - datasets

Edited Ąles:

• darknet_new/src/detector.c

• darknet_original/python/darknet.py

• darknet_original/examples/detector.c

• darknet_original/src/image_opencv.cpp

• content/cfg/*.cfg

Created Ąles:

• content/evaluate.py

• content/annotation_draw.py

• content/cfg/traffic_signs.data

• content/data/traffic_signs.names

• content/data/train.txt

• content/data/valid.txt
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• content/data/image_list_create.py

• content/data/datasets/split_dataset.py

• content/data/datasets/statistics_dataset.py

• content/data/datasets/synthetic_generator/generator.py

• content/data/datasets/synthetic_generator/source/folder_generation.py

• content/data/datasets/synthetic_generator/source/get_template.py

• content/data/datasets/synthetic_generator/source/preprocesing_sign.py

• content/data/datasets/synthetic_generator/source/synthesis_attempt.py

• content/data/datasets/video/video_create.py

• content/data/datasets/video/video_frame.py

• content/data/datasets/python_edit/class_swap.py

• content/data/datasets/python_edit/copy_images.py

• content/data/datasets/python_edit/move_images.py

• content/data/datasets/python_edit/rename_jpg.py

• content/data/datasets/python_edit/resize_dataset.py

• content/data/datasets/real_datasets/BSTDL/python/*.py

• content/data/datasets/real_datasets/DFGTSD/python/*.py

• content/data/datasets/real_datasets/GTSDB/python/*.py

Android directory:

• apk_installer - installer

• mobile_detector - android studio workspace

Created Ąles:

• mobile_detector/cam.dart

• mobile_detector/main.dart

• mobile_detector/models.dart

• mobile_detector/tfLiteHome.dart
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