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ABSTRAKT
Vzhľadom na meniacu sa bezpečnostnú situáciu vo svete, monitorovanie verejných pries-
torov a jeho automatické spracovanie v reálnom čase sa stáva čoraz významnejšie. Prob-
lémom je však analýza nekvalitných záznamov, pričom v týchto prípadoch aj najmoder-
nejšie vedecké metódy zlyhávajú. Táto práca skúma jednu z dôležitých oblastí podobnosti
obrazov – biometrickú identifikáciu osôb pomocou tváre. Práca sa primárne zaoberá su-
perrozlíšením tváre zo sekvencie obrázkov nízkeho rozlíšenia a porovnáva tento prístup
s jednosnímkovými metódami, ktoré sú stále považované za najpresnejšie. Pre tento účel
bol vytvorený nový trénovací dataset, určený priamo pre viacsnímkové superrozlíšenie
tvárí z nízkej kvality vstupnej sekvencie, ktorý je veľkosťou zrovnateľný s poprednými
svetovými datasetmi. Výsledky boli zhodnotené pomocou prieskumu ľudského vnímania,
ale aj podľa presne definovaných objektívnych metrík. Porovnanie týchto metód potvrdilo
hypotézu, že viacsnímkové metódy dosahujú lepšie výsledky ako jednosnímkové metódy.
Použité architektúry a zdrojové kódy boli zverejnené spolu s vytvoreným datasetom, čím
sa vytvoril základ pre budúci výskum v tejto oblasti.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ
superrozlíšenie, viacsnímkové, sekvencia, dataset, rozpoznávanie tvári, obraz-obraz, hl-
boké učenie, zvyšovanie kvality, rekonštrukcia obrazu, podobnosť obrazov

ABSTRACT
Monitoring of public areas and their automatic real-time processing became increasingly
significant due to the changing security situation in the world. However, the problem is
an analysis of low-quality records, where even the state-of-the-art methods fail in some
cases. This work investigates an important area of image similarity – biometric identifi-
cation based on face image. The work deals primarily with the face super-resolution from
a sequence of low-resolution images and it compares this approach to the single-frame
methods, that are still considered as the most accurate. A new dataset was created for
this purpose, which is directly designed for the multi-frame face super-resolution meth-
ods from the low-resolution input sequence, and it is of comparable size with the leading
world datasets. The results were evaluated by both a survey of human perception and
defined objective metrics. A hypothesis that multi-frame methods achieve better results
than single-frame methods was proved by a comparison of both methods. Architectures,
source code and the dataset were released. That caused a creation of the basis for future
research in this field.
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super-resolution, multi-frame, sequence, dataset, face-recognition, image-to-image, deep
learning, quality increasing, image reconstruction, image similarity
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Úvod
V dnešnej dobe multimediálneho rozmachu sa stretávame s obrazovými dátami tak-
mer všade. Existencia a narastanie objemu obrazových dát otvára široké možnosti
v ich spracovaní. Počítačové videnie je jedno z rýchlo sa rozvíjajúcich odvetví, s kto-
rým sa stretávame veľmi často a v rôznych oblastiach. V niektorých prípadoch
sa môže jednať o automatizáciu a zjednodušovanie existujúcich postupov, v iných
o aplikácie (napr. z hľadiska bezpečnosti). Príkladom využitia obrazových dát je
meranie podobnosti objektov na základe ich snímkov. Aplikácií pre meranie po-
dobnosti obrazov je nespočetné množstvo, ale jednou z najvýznamnejších oblastí
je pravdepodobne rozpoznávanie osôb, či už z hladiska autentizačných systémov
alebo napr. identifikácie hľadaných osôb. Veľké množstvo týchto aplikácií vyžaduje
beh v reálnom čase, predovšetkým bezpečnostné systémy, ktoré môžu spracovávať
stovky osôb [1].

Cestovanie sa v posledných rokoch stalo veľmi populárnym a dostupným pre
mnohých ľudí, či už sa jedná o pracovné cesty, turizmus alebo dovolenky. Vďaka
tomu sa na veľa miestach (obvykle malých priestoroch) koncentruje veľké množ-
stvo ľudí. Jedná sa napríklad o letiská, autobusové stanice, ale aj obchodné centrá,
ulice miest. . . Každodenný život je však značne ovplyvnený rôznymi hrozbami ako
napr. terorizmom, krádežami, lúpežnými prepadnutiami atď., ktoré sú pravdepo-
dobnejšie práve na miestach s veľkým množstvom ľudí. S rastúcim technologickým
pokrokom sa zlepšujú aj systémy pre monitorovanie verejných priestranstiev, prob-
lémom však stále zostáva automatické spracovanie nekvalitných, resp. rozmazaných
alebo vzdialených objektov [2].

Táto práca sa zaoberá problémom rozpoznávania ľudí z nekvalitných záznamov
a hľadá spôsob, akým vylepšiť súčasný stav poznania v tejto oblasti. Práca po-
stupne prechádza návrhom riešenia od všeobecnejších problémov ku konkrétnemu
problému – vylepšeniu v oblasti rozpoznávania osôb z nekvalitných (vzdialených)
snímkov za pomoci superrozlíšenia zo sekvencie snímkov tvárí. Pred vymedzením
sa na túto konkrétnu oblasť však bolo nutné vykonať ďalšie potrebné experimenty,
ktoré stavajú na rovnakých základoch. Tieto experimenty, ktoré priniesli potrebný
prehľad a zručnosti v danom odvetví, sú taktiež postupne popísané v tejto práci
spoločne s dosiahnutými výsledkami. Tieto práce sa týkajú obrazového spracovania
dát a začínajú základom do strojového učenia pomocou tradičných metód, neskôr
prechádzajú na problematiku hlbokého učenia (klasifikácia, detekcia a podobnosť).
Ďalej je vytvorený celý systém pre biometrickú identifikáciu, ktorý je následne vy-
lepšený o superrozlíšenie z jedného snímku osoby. Nakoniec sa práca dostáva k jej
hlavnému cieľu, ktorým je superrozlíšenie tváre z niekoľkých snímkov tváre nízkej
kvality.
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Hlavným prínosom práce je návrh metód pre superrozlíšenie tváre zo sekvencie
snímkov nízkeho rozlíšenia. Jedná sa primárne o prípady, kde identifikácia osôb je na
hranici rozpoznania, pričom navrhnuté metódy sa vymedzujú proti použitiu genera-
tívneho prístupu (GANs). Pre overenie funkčnosti navrhnutých metód bola vytvo-
rená nová trénovacia a testovacia množina obsahujúca 17426 sekvencií tvárí nízkeho
rozlíšenia. Veľkosťou je porovnateľná s poprednými svetovými databázami, avšak
oproti stávajúcim databázam neobsahuje iba známe osobnosti, ale zahŕňa rôznych
ľudí, rôzne etniká, obe pohlavia a širokú škálu veku, a obsahuje snímky z odlišných
snímacích zariadení, nasvietení, uhlov apod. Metódy boli porovnávané na základe
objektívnych metrík, ale aj pomocou ľudského hodnotenia, pričom bolo dokázané, že
výsledky objektívnych metrík neodpovedajú vnímaniu človeka. Navrhnuté metódy
prekonali výkonnosť jednosnímkových metód, ktoré sú stále považované za najlep-
šie v súčasnosti, čím sa potvrdila hypotéza, že viacsnímkové metódy majú lepšiu
schopnosť kvalitnejšie vytvoriť výstup ako jednosnímkové metódy.

Práca je štruktúrovaná nasledovne: Kapitola 1 popisuje súčasný stav a vývoj vedy
a techniky v oblasti obrazového spracovania dát, strojového učenia a superrozlíšenia.
V kapitole 2 sú uvedené ciele dizertačnej práce, pričom hlavný cieľ je vytvorenie
metódy pre superrozlíšenie tvárí z niekoľkých snímkov. Vlastný návrh riešenia je
popísaný v kapitole 3, ktorá je rozdelená do niekoľkých, na seba nadväzujúcich,
logických častí. Posledná kapitola 4 popisuje a zhodnocuje overenie navrhnutých
metód a dosiahnuté výsledky z uskutočnených experimentov a nakoniec je práca
uzavretá v kapitole 5.
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1 Súčasný stav vedy a techniky
Dnešný svet sa mení veľmi rýchlo a s ním aj pokroky vo vede a výskume. Neustále sa
vyvíjajú nové algoritmy a metódy, ktoré umožnia riešiť určité problémy efektívnejšie
[3]. Avšak stále existuje nespočet problémov, pri ktorých je nájdenie optimálneho
riešenia nesmierne náročné, resp. nemožné v reálnom čase [4]. Oblasť spracovania ob-
razov patrí do tejto problematickej skupiny, pretože na rozdiel od človeka, počítače
vidia obraz iba ako číselnú reprezentáciu, spravidla maticu alebo tenzor. Nakoľko
je problematika merania podobnosti objektov na základe ich obrazovej informácie
veľmi zložitá, je takmer vždy potrebná sémantika, tj. pochopenie toho, čo je na ob-
raze, na čo sa spravidla používajú algoritmy umelej inteligencie a strojového učenia.

Obrazy sú neštruktúrovaný typ dát [5], ich spracovanie je časovo a výpočetne
veľmi náročné a ich porovnávanie je jednou z najťažších úloh spracovania obrazu.
Pokiaľ uvažujeme o porovnaní dvoch obrazov, je možné si predstaviť jednoduchý
systém porovnávajúci jednotlivé pixely. Týmto spôsobom je takmer nemožné porov-
návať reálne obrazy (veľkosť objektu, poloha objektu v obraze, nasvietenie scény,
natočenie objektu...), preto je potrebné sémantické pochopenie obrazov. Riešenie sa
najčastejšie hľadá vo využití automatizovaných metód spracovania dát, tzv. metód
dolovania znalostí (angl. data-mining). Obzvlášť pre oblasť spracovania obrazov sú
vhodné moderné metódy hlbokého učenia s konvolučnými vrstvami [6]. Pre pred-
stavu komplexnosti problému spracovania obrazu je možné uvažovať farebný – RGB
obrázok veľkosti 250 × 250 px ako tenzor nadobúdajúci 187500 hodnôt (250 · 250 · 3)
[7].

Vzhľadom na komplexnosť problematiky určovania podobnosti objektov na zá-
klade obrazovej informácie a v súlade s cieľmi dizertačnej práce, táto kapitola teore-
ticky popisuje základy jednotlivých oblastí, postupne od najviac obecných po úzko
zameranú oblasť superrozlíšenia tvárí zo sekvencie snímkov, ktorá je hlavným pred-
metom tejto práce. Ako prvá je stručne popísaná oblasť strojového učenia, spadajúca
pod umelú inteligenciu, jej rozdelenie a základný princíp trénovania z dát. Následne
sú spomenuté niektoré základné tradičné metódy strojového učenia, za ktorými nad-
väzuje popis zložitejšej a komplexnejšej metodiky, vhodnejšej pre spracovanie obra-
zov – hlbokého učenia. Určovanie podobnosti objektov je ďalej teoreticky rozdelené
na základné problémy ako je: klasifikácia, detekcia objektov a samotná podobnosť.
Nasleduje úvod do transformácií typu obraz-obraz, ktorých vstupmi aj výstupmi
sú obrazy. Postupne sa prechádza cez jednosnímkové superrozlíšenie, ku hlavnému
cieľu práce, a to superrozlíšeniu zo sekvencie snímkov.
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1.1 Strojové učenie
Umelá inteligencia a strojové učenie, ktoré je jej súčasťou, sa stali v súčasnej dobe
veľmi populárnymi nástrojmi. Ich škála použitia je veľmi široká, zahŕňajúc spracova-
nie obrazov, analýzu dát, detekciu anomálií, filtráciu spamu atď. Strojové učenie sa
spravidla delí na učenie s učiteľom, učenie bez učiteľa, ich kombinácia (angl. semi-
supervised learning) a niektoré zdroje uvádzajú ako samostatnú skupinu spätno-
väzobné učenie (angl. reinforcement learning) [8]. Dizertačná práca sa zaoberá iba
problematikou strojového učenia s učiteľom, ktoré je ďalej rozdelené na tradičné
metódy a metódy na základe hlbokého učenia. U strojového učenia s učiteľom je
základným predpokladom dostatok vhodných trénovacích dát, ktoré sú obvykle roz-
delené do troch množín – trénovacia, validačná a testovacia. Tieto dáta musia byť
označené alebo musia obsahovať značku (angl. label), pomocou ktorých sa modely
učia závislosti a rozdiely medzi dátami, napr. u klasifikácie značka udáva príslušnosť
danej kategórie (triedy) [9, 10].

Problémom však býva absencia veľkého množstva dát potrebného na trénovanie
modelov, ktoré by mali vysokú účinnosť. Obzvlášť u hlbokého učenia sa odporúča
používať tisíce vzoriek na kategóriu [11, 12]. Niekedy je však veľmi obtiažne získať
pre určité problémy takéto množstvo dát. Niekedy dokonca nevedie priama cesta
na získanie dát a musia sa vymyslieť iné spôsoby, akými trénovacie dáta obdržať,
napr. práca [13] popisuje využitie dát z iných entít v „multiagentovom“ systéme.

Základným princípom strojového učenia s učiteľom je vytvorenie modelu obsa-
hujúceho určité parametre, ktoré sú pomocou trénovacích dát a minulej skúsenosti
optimalizované pre plnenie požadovanej úlohy, kde základným rozdelením môže byť
klasifikácia a regresia. U regresie sa model pokúša na základe poskytnutých dát pre-
dikovať určité číslo, u klasifikácie zase vektor pravdepodobností – príslušností k danej
triede. Aby sa však model tieto predikcie naučil, je nutné získať dostatočný počet
vhodných trénovacích dát, ktoré je spravidla potrebné predspracovať (očistiť, nor-
malizovať. . . ). Dáta sa delia na tzv. príznaky (angl. features) a značky (angl. labels).
Príznaky, resp. vektor príznakov reprezentuje vlastnosti jedného trénovacieho vzorku
a značka určuje jeho hodnotu (regresia) alebo príslušnosť ku konkrétnej triede (klasi-
fikácia). Príznaky definujú vstupné parametre do modelu a značka zasa odpovedajúci
výstup – vždy sa líšia od prípadu použitia. Napríklad pre predpoveď počasia budú
dáta reprezentované inak (pravdepodobne štrukturované, tabuľkové dáta), ako pre
detekciu objektov z obrázku (obrázky s hodnotami pixelov ohraničujúcich objekt)
[14].

V niektorých prípadoch trénovacích dát vo forme vektorov príznakov je možné vo
výslednom modelu pri predikcii zmeniť poradie príznakov vo vstupujúcom vektore,
s cieľom zmeniť chovanie predikcie – uhol pohľadu, ako popisuje článok [13].
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1.2 Tradičné metódy
Tradičné metódy strojového učenia [15] môžu byť použité pre riešenie rôznych prob-
lémov v oblasti spracovania obrazov. Pre narastajúci výkon a vývoj hardware je
pomerne jednoduché tieto algoritmy trénovať a používať. Problémom však je, že
tieto metódy na vstupe očakávaju jednorozmerný vektor, pričom obraz je reprezen-
tovaný ako matica, príp. tenzor. Preto je nutné vždy vstupné dáta predspracovať
– buď určitým spôsobom extrahovať príznaky alebo spravidla previesť maticu do
jednorozmerného vektoru, čo nie je výpočetne ani implementačne náročné, avšak
prináša veľký nedostatok vo forme straty priestorovej informácie a vzťahov medzi
jednotlivými pixelmi. Preto sa považuje za vhodnejšie použiť metódy hlbokého uče-
nia (viď kapitola 1.3) pre oblasť spracovania obrazov, hoci aj tradičné metódy majú
svoje výhody [16].

Jednou z hlavných výhod je, že tieto metódy zvyčajne nepotrebujú také veľké
množsto trénovacích dát ako spomínané metódy hlbokého učenia [17, 18]. Jednými
z najviac používaných tradičných metód strojového učenia sú napr. lineárna regre-
sia [19], naive bayes [20], 𝑘-najbližších susedov [21] (z angl. 𝑘-Nearest Neighbors
– 𝑘-NN), rozhodovací strom [22], náhodný les [23], umelé neurónové siete
[24], XGBoost [25], alebo algoritmus podporných vektorov [26] (angl. Support
Vector Machines – SVM).

Algoritmus podporných vektorov, ktorý vykazuje spomedzi tradičných metód
najlepšie výsledky [27], spočiatku fungoval iba pre riešenie lineárnych problémov
klasifikácie, avšak v dnešnej podobe využíva tzv. jadrá a radí sa medzi jadrové algo-
ritmy, pričom je schopný riešiť aj problémy nelineárnej klasifikácie. Hlavným princí-
pom je vyhľadanie tzv. polroviny, ktorá sa snaží o čo najlepšie oddelenie dát jednot-
livých tried s maximálnymi okrajmi polroviny (vzdialenosť polroviny od najbližších
vzorkov tried je maximálna) [16, 28, 29]. Základný princíp algoritmu podporných
vektorov je zobrazený na Obr. 1.1.

Obr. 1.1: Ukážka princípu algoritmu SVM.
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Akékoľvek metódy strojového učenia musia byť určitým spôsobom hodnotené,
aby bolo možné ich výkonosť interpretovať a porovnávať. Jedným z najčastejšie po-
užívaných prístupov je matica zámen (angl. confusion matrix), z ktorej sú odvodené
ďalšie metriky, z ktorých je pravdepodobne najznámejšia a najpoužívanejšia presnosť
(angl. accuracy) definovaná ako:

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
(1.1)

kde 𝑇𝑃 je počet skutočne pozitívnych predikcií, 𝑇𝑁 je počet skutočne negatívnych
predikcií, 𝐹𝑃 je počet falošne pozitívnych predikcií a 𝐹𝑁 je počet falošne nega-
tívnych predikicií. Ďalšími metrikami hodnotenia sú napr. špecifickosť, precíznosť,
senzitivita, F-score, ROC krivky apod. [28, 30].

Tradičné metódy však nie sú príliš vhodné pre problematiku počítačového vide-
nia a spracovania obrazu, napr. rozpoznávanie objektov v obrazoch sa pre tradičné
algoritmy zdá byť neriešiteľnou úlohou, hlavne ak sa čo i len trochu zmení podoba
objektu alebo jeho poloha voči predlohe [31]. Hlboké učenie sa stalo veľmi popu-
lárne v posledných rokoch práve pre ich výraznú výkonnosť, obzvlášť pre analýzu
neštruktúrovaných dát [32, 33].

1.3 Hlboké učenie
Hlboké učenie je variant neurónovej siete [34], ktorý ale používa viaceré skryté vrstvy
[35], aby bolo možné extrahovať viac abstraktné a komplexnejšie príznaky. Vďaka
tomu sú schopné modelovať veľmi komplexné, nelineárne funkcie [36] a tým pádom
aj dosiahnuť vysokú výkonnosť tam, kde tradičné metódy zlyhávajú [6]. Špeciál-
nym prípadom hlbokého učenia sú konvolučné neurónové siete (angl. Convolutional
Neural Networks – CNN), ktoré sú obzvlášť vhodné na prácu s obrazom a sú po-
važované za základný kameň pre takmer všetky problémy analýzy obrazových dát
[37, 38].

V konvolučných vrstvách sa robí klasická 2D konvolúcia vstupných dát. Jej úče-
lom je získanie vlastností (príznakov) vstupného obrazu. Konvolúcia zachováva pries-
torové vzťahy medzi pixelmi, naučí sa obrazové funkcie z malých štvorčekov (filtrov),
na ktoré je rozdelený vstupný obraz. Výstupom sú aktivačné mapy vstupujúce do
nasledujúcej vrstvy modelu [39]. Príklad extrakcie príznakov konvolučnými vrstvami
je znázornený na Obr. 1.2.

Hlboká konvolučná sieť je potom zvyčajne zložená z niekoľkých konvolučných
vrstiev, medzi ktorými sú združovacie vrstvy (angl. pooling layers) znižujúce dimen-
ziu vstupnej aktivačnej mapy. Jedná sa o stratové podvzorkovanie, avšak výstupné
dáta sú zložené z najvýznamnejších infomácií [40, 41]. Za konvolučnými vrstvami
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Obr. 1.2: Príklad spracovania obrazu konvolučnou sieťou [31].

je zvyčajne zapojených niekoľko plne prepojených vrstiev (používaných u klasic-
kých neurónových sietí), medzi ktorými sa obvykle zapájajú tzv. zahadzovacie vrstvy
(angl. dropout) [42]. Je to regularizačná technika, u ktorej sú niektoré z neurónov
siete pri prechádzaní deaktivované, čo sa využíva pri zamedzení pretrénovania1 siete.
Znova sú touto metódou zvýšené straty, ale za cenu lepšej generalizácie [39, 40].

I keď sa práca vymedzuje predovšetkým na problematiku hlbokého učenia a jeho
využitia pre spracovanie obrazu, konkrétne pre podobnosť obrazov, stále sa jedná
o veľmi širokú výskumnú oblasť. Medzi problematiku podobnosti obrazov je možné
zaradiť metódy klasifikácie, detekcie a samotného merania podobnosti obrazu.

Všeobecným problémom u hlbokého učenia je to, že pre natrénovanie vhodných
modelov spravidla požaduje veľké množstvo dát, obzvlášť keď sa jedná o oblasť obra-
zového spracovania dát. Obvykle sú odporúčané tisíce obrázkov pre každú kategóriu
[10, 11]. Metódy navyšovania dát [43] (angl. data augmentation) môžu byť veľmi
účinné, sú to napr. rôzne obrazové transformácie ako rotácie, približovanie, odďalo-
vanie atď., alebo aj zmena pozadí popísaná v práci [44]. Je však nutné rozlišovať
vhodnosť ich použitia, pretože pre niektoré oblasti by ich použitie mohlo mať fa-
tálne následky, napr. v medicíne alebo bezpečnosti. Problémom trénovania modelov
z malého množstva dát sa zaoberá aj oblasť tzv. aktívneho učenia [45].

1Pretrénovanie – model stráca generalizáciu a stáva sa konkrétnym na trénovacie dáta.
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1.3.1 Klasifikácia

Klasifikácia obrazu je jednou z najjednoduchších úloh spracovania obrazu s použi-
tím hlbokého učenia. Návrh architektúr hlbokých neurónových sietí vždy závisí od
riešeného problému, vstupných dát apod. Každá architektúra je iná, každá vrstva
obsahuje rôzne hyperparametre, ktoré môžu nadobúdať rozličné hodnoty. Štúdie [46]
ukázali, že hyperparametre davajúce vysokú výkonnosť u jednej siete nemajú rov-
naký účinok u inej architektúry siete. Vrstiev je taktiež niekoľko druhov, ich počet
môže byť rozličný a taktiež záleží na sekvencii zapojenia vrstiev, prípadne je možné
vytvoriť aj paralelné zapojenia. Nastavení a rôznych možností vytvorenia architek-
túry siete je nespočetné množstvo. Neexistuje však žiadny návod, akým spôsobom
navrhúť architektúru, a preto je vždy závislý na tíme odborníkov a ich skúsenostiach
a intuícii [47, 48].

Obvyklá architektúra klasifikačnej siete pozostáva z niekoľkých konvolučných
vrstiev extrahujúcich informácie pomocou operácie konvolúcie [32] s aktivačnou fun-
kciou ReLU (angl. Rectified Linear Unit), ktorá znižuje počet iterácií potrebných ku
konvergencii [42], a každá nasledovaná združovacou vrstvou, ktorá znižuje počet
trénovateľných parametrov siete redukciou rozmeru obrazu [40]. Následuje konver-
zia do 1D vektoru a niekoľko plne prepojených vrstviev, medzi ktorými sa používa
regularizačná metóda zahadzovania (dropout), ktorá je veľmi účinná pri zabránení
pretrénovania [40, 42]. Posledná vrstva – klasifikačná, obsahuje toľko neurónov, do
koľkých tried sa klasifikuje a zvyčajne má aktivačnú funkciu „softmax“ (normali-
zuje finálne hodnoty pravdepodobností [49]) [17, 50, 51]. Typický príklad siete pre
klasifikáciu obrazov je zobrazený na Obr. 1.3. Táto architektúra bola použitá na
klasifikáciu písma, popísanú v kapitole 3.

Obr. 1.3: Príklad architektúry konvolučnej siete pre klasifikáciu obrazu [51].
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1.3.2 Detekcia

Myšlienka riešiť detekciu objektov přišla už v roku 1994 a je popísaná v práci [52].
Jednou z najjednoduchších a stále používaných metód pre detekciu pohybujúcich
sa objektov je odčítanie pozadia [53], ktorá je však dobre použiteľná len pre sta-
tické kamery. Ďalšia známa metóda je mix Gaussiánov [54] (angl. Mixture Of Gas-
sians), ktorá dokáže priebežne reagovať na periodické dynamické zmeny pozadia.
Výskum a prehľad metód pre detekciu tvárí pomocou tradičných metód je popí-
saný v [55]. Niektoré najvýznamnejšie základné metódy ako Viola-Jones [56], HOG
[57] (angl. Histogram of Oriented Gradients) a C4 [58] sú už nedostačujúce a začí-
najú byť nahradzované viac komplexnejšími metódami založenými na konvolučných
neuronových sieťach. V posledných rokoch sa ukázalo, že CNN vykazujú najlepšie
výsledky pre oblasť spracovania obrazu a stali sa tak bežným štandardom pre prácu
s obrazom [59].

Detekcia objektov je náročnejšia ako samotná klasifikácia, pretože popri klasifi-
kovaní zároveň udáva aj polohu detekovaného objektu v obraze. Detekcia objektov je
základným predpokladom pre mnohé aplikácie merania podobnosti objektov. Preto
sú v tejto kapitole v krátkosti zhrnuté niektoré metódy z posledných trendov detek-
cie, ktoré samozrejme pracujú na základe hlbokého učenia.

Najpresnejšie detektory viacnásobných prekrývajúcich sa objektov súčasnej doby
sú založené na CNN a pracujú na podobnom princípe: Návrh oblasti, kde by sa
mohol nachádzať objekt, prevzorkovanie pixelov alebo príznakov oblasti, aplikácia
klasifikátoru [60].

Prvá z metód pracujúcích na tomto princípe bola metóda Regional CNN [61],
ktorej hlavnou myšlienkou je prvotné predikovanie oblastí, kde by sa mohol nachá-
dzať objekt (bez ohľadu na triedu). Nasleduje prechod hlbokou konvolučnou sie-
ťou a extrakcia vektoru príznakov a nakoniec jeho klasifikácia na základe lineár-
neho SVM. Ďalej nasledovalo niekoľko vylepšení a optimalizácií tejto architektúry,
napr. Fast R-CNN [42], kde namiesto individuálnych oblastí sa pracuje s celým ob-
rázkom a vytvára príznakovú mapu, z ktorej pomocou RoIPool2 vrstvy extrahuje
vektory príznakov jednotlivých objektov. Následne bola v práci [62] – Faster R-CNN
odstránená posledná slabina, a to hypotéza oblastí s objektami. V práci bola na-
vrhnutá tzv. Region Proposal Network – sieť zložená z konvolučných vrstiev, ktorá
v jednom prechode predikuje oblasť objektov a ich triedy zároveň. Tieto metódy ale
stále neboli vhodné pre aplikácie bežiace v reálnom čase.

Metóda SSD (angl. Single Shot multibox Detector) [60] výrazne prekonala rých-
losť detekcie najrýchlejších zo spomínaných metód. Je 8 × rýchlejšia pri zachovaní
rovnakej presnosti detekcie. Používa doprednú konvolučnú neurónovú sieť produku-

2Region of Interest Pooling layer
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júcu viacrozmerné, presne definované oblasti vo viacerých mapách príznakov, z nich
sú potom vypočítané príslušnosti jednotlivých objektov k daným triedam a spraco-
vané algoritmom NMS3 [63] (angl. Non-Maximum Suppression). Výhoda tohto typu
siete je, že dokáže detekovať všetky objekty v jednom prechode sieťou. Vizualizácia
architektúry siete SSD je zobrazená na Obr. 1.4.

Obr. 1.4: Architektúra siete SSD [60].

Existuje mnoho ďalších metód na detekciu objektov s vysokou presnosťou a rých-
losťou, niektoré z nich sú porovnané na Obr. 1.5, tučným písmom sú zvýraznené
metódy, ktoré sa podarilo vylepšiť autorom článku [64].

V súčasnej dobe je za najlepšiu metódu pre detekciu objektov považovaná sieť
YOLOv3 [65] (z angl. You Only Look Once) a RetinaNet [66], pričom RetinaNet
vykazuje len minimálne presnejšie výsledky, viď Obr. 1.5. Pri detektoroch objektov
sa však často zohľadňuje aj možná rýchlosť detekcie, pri ktorej víťazí práve YOLO.
Táto neurónová sieť je kombinácou plne prepojenej neurónovej siete a konvolučnej
siete, ktorej kľúčovou vlastnosťou je extrakcia príznakov z obrazu, ako bolo ukázané
na príklade na Obr. 1.2. Na vstup siete prichádza vždy jeden snímok s pevným rozlí-
šením, čím dochádza k deformácii obrazu, ktorá ale neovplyvňuje detekciu, pretože
rovnaký princíp bol použitý aj pri trénovaní [67].

3NMS – Algoritmus na potlačenie viacnásobných detekcií rovnakého objektu.
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Obr. 1.5: Porovnanie detekčných modelov súčasnosti. Prevzaté z [64].

1.3.3 Podobnosť

Metódy pre meranie podobnosti obrazov zvyčajne pozostávajú z extrakcie príznakov
a metriky na porovnanie týchto príznakov. Hlavnou myšlienkou je pokúsiť sa nájsť
príznaky invariantné voči zmenám nasvietenia, veľkosti objektu, natočenia objektu
apod. [68].

Vhodným riešením ku generalizácii porovnávania obrazov je vytvorenie modelu
hlbokej konvolučnej neurónovej siete, z ktorej je možné získať 1D vektor príznakov
vstupného obrazu. Pokiaľ tento postup absolvuje viacero obrazových dát, je možné
ich výsledné vektory porovnať a tým stanoviť mieru podobnosti daných obrazov.

Tento prístup riešia tzv. Siamské neurónové siete [69] pozostávajúce z dvoch iden-
tických neurónových sietí, kde do každej z nich vstupuje jeden obrázok. Pretože sú
siete rovnaké, počítajú rovnakú funkciu a extrahujú rovnaké príznaky pre obidva
obrázky. Základný princíp Siamských sietí je znázornený na Obr. 1.6.

Namiesto učenia sa klasifikovať vstupné obrázky sa Siamská sieť učí rozpozná-
vať rozdielnosť medzi nimi, resp. medzi vektormi príznakov, extrahovaných z oboch
obrázkov. Rozdiel sa meria pomocou niektorej z funkcií na meranie podobnosti vek-
torov, napr. Euklidovskou vzdialenosťou.

Práce venujúce sa problému identifikácie ľudí, v angličtine sa tento problém
označuje ako „person re-identification“, navrhujú rôzne vylepšenia Siamských sietí.
Napr. v [70] je použitá architektúra siete, pozostávajúca z troch nezávislých Siam-
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Obr. 1.6: Príklad základnej myšlienky Siamskej siete [51].

ských sietí (vstupné obrazy sa delia na tri prekrývajúce sa časti), ktoré sú na
konci spojené pre meranie podobnosti. V [71] použili architektúru nazvanú FPNN
(z angl. Filter Pairing Neural Network) s novou vrstvou nazvanou „patch-matching“,
ktorá násobí príznaky oboch obrázkov z konvolučných vrstiev. Práca [68] zahŕňa
vrstvu, ktorá porovnáva konvolučné funkcie zachytávajúce lokálne vzťahy medzi
vstupnými obrazmi a následne vrstvu, ktorej príznaky sumarizujú tieto rozdiely.

1.4 Transformácie typu obraz-obraz
Strojové učenie, konkrétne fungovanie neurónových sietí, je možné pokladať za náj-
denie mapovacej funkcie, ktorá sa na základe vstupu snaží odvodiť požadovaný vý-
stup. V podstate sa jedná o transformačnú funkciu, či už vektora, matice alebo ten-
zora. Môže sa jednať o regresiu, čiže predpoveď jedného čísla, alebo o klasifikáciu, kde
výstupom býva spravidla vektor. Výstup neurónovej siete však môže byť aj matica
alebo tenzor, čoho sa využíva práve pri obrazových transformáciách typu obraz-
obraz (angl. image-to-image translations). Jedná sa o „preklad“ vstupného obrazu
na korešpondujúci výstup, resp. jednej reprezentácie scény na inú, pomocou vhod-
ných trénovacích dát. Zjednodušene povedané sa jedná o predikciu pixelov z iných
pixelov [72].
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Prvé významné riešenia tohto problému boli za použitia CNN, u ktorých sa
predpokladal najväčší úspech, nakoľko vykazujú v oblasti spracovania obrazov naj-
lepšie výsledky. Napr. práce [73, 74], sú založené práve na dopredných konvoluč-
ných neurónových sieťach, tieto siete však pre tento typ úloh často produkujú
rozmazané obrázky na výstupe. Pre CNN je však nesmierne zložité vytvoriť vý-
stup, ktorý by vypadal realisticky (príp. by bol ťažko rozpoznateľný od skutočnosti),
resp. automaticky sa naučiť stratovú funkciu, ktorá by to dokázala [72]. Posledná
doba však priniesla pokrok aj v tejto oblasti a boli uvedené tzv. generatívne adver-
sariálne siete (angl. Generative Adversarial Networks – GANs) [75], ktoré používajú
dve siete proti sebe, generatívny model 𝐺, ktorý sa učí „generovať“ čo najviac re-
alistické dáta a diskriminatívny model 𝐷, ktorý sa učí rozpoznávať skutočné dáta
od falošne generovaných dát. Tieto dve siete sa trénujú súčasne [76]. Tradičný GAN
model používa pre generovanie (mapovanie vstupu na výstup) výstupu náhodný šum
(obvykle vektor určitej dĺžky). Pre dosiahnutie konkrétného cieľa a adaptácie siete
pre určitý problém sa definovali tzv. podmienené GANy (angl. conditional GANs),
ktorých generátor nepoužíva iba náhodný šum na vstupe, ale spolu s ním aj ďalšie
– závislé dáta, spravidla iný obraz [72]. Na základe týchto dvoch vstupov sa snaží
pomocou trénovacích dát naučiť čo najlepšie generovať požadovaný výstup a sa-
mozrejme čo najlepšie generalizovať. V tejto oblasti vzniklo množstvo prác, pričom
zaujímavými prácami sú napr. StyleGAN [77], alebo DCGAN [78].

Autori práce [72] zverejnili zdrojové kódy a rozšírili prácu tak, aby bola verej-
nosti viac prístupná s možnosťou trénovania rôznych aplikácií modelových transfor-
mácií typu obraz-obraz. Vytvorený nástroj zverejnili ako dnes už veľmi dobre známy
Pix2Pix4. Ukážka rôznorodosti použitia vytvoreného nástroja a poukázanie na ši-
roké spektrum ďalších možností aplikácií v oblasti transformácií typu obraz-obraz,
je zobrazená na Obr. 1.7.

Obr. 1.7: Príklad transformácií typu obraz-obraz nástroja Pix2Pix. Prevzaté z [72].

4https://github.com/phillipi/pix2pix
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1.4.1 Jednosnímkové superrozlíšenie

Superrozlíšenie (SR) patrí vo svojom odbornom zaradení pod skupinu transformácií
typu obraz-obraz, nakoľko na vstupe je obraz (pixely) takisto ako na jeho výstupe.
Ako názov napovedá, superrozlíšenie je proces zvyšovania počtu pixelov a spolu
s tým aj spravidla spojené, resp. očakávané zlepšovanie kvality snímkov. Pokiaľ nie
je uvedené inak, pod pojmom superrozlíšenie je obvykle myslené použitie jednosním-
kové (angl. single-frame). Hypotetický príklad superrozlíšenia je ukázaný na Obr. 1.8.

Obr. 1.8: Ukážka princípu jednosnímkového superrozlíšenia.

Tradičné metódy sú založené na generovaniu obrazu s vysokým rozlíšením z ob-
razu s nízkym rozlíšením pomocou rôznych techník popísaných v [79]. Hlavnou vý-
zvou je obnoviť chýbajúce informácie v obraze s pôvodným nízkym rozlíšením. Pre
praktické použitie by však mali byť zvážené aj iné faktory degradácie, napríklad roz-
mazanie a šum [80]. V posledných rokoch existuje mnoho prístupov, ako sú prístupy
vo frekvenčnej oblasti, interpolačné prístupy (jedny z najznámejších, napr. bikubická
[81], bilineárna [82], lanczos [83]), prístupy využívajúce strojové učenie, kde práve
posledné spomenuté vykazujú najlepšie výsledky. Používajú sa predovšetkým archi-
tektúry typu konvolučná neurónová sieť (CNN) [84] a generatívne adversariálne siete
(GANs) [85].

Väčšina metód superrozlíšenia sa zaoberá tzv. všeobecným superrozlíšením (angl.
general super-resolution), tj. nemajú vymedzenú oblasť, na ktorú sa zameriavajú.
Jednou z prvých známejších metód založených na hlbokom učení bola Super-Resolu-
tion Convolutional Neural Network (SRCNN) [84], ktorá je pomerne jednoduchá
v porovnaní s dnešnými architektúrami, obsahuje iba 3 vrstvy, ale aj napriek tomu
výrazne prekonala možnosti interpolačných metód. Ďalšou významnou architektú-
rou je Super-Resolution Generative Adversarial Network (SRGAN) [85] založená
na spomínaných generatívnych adversariálnych sieťach. Inovácia bola v použití re-
ziduálnej architektúry a použití stratovej funkcie zvanej „perceptual loss function“
[86], namiesto pixelových stratových funkcií ako je napr. MSE (Mean Square Error –
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stredná kvadratická chyba). Inšpirovaním touto sieťou a odstránením vrstiev dávko-
vej normalizácie (angl. batch normalization), modifikovaním stratovej funkcie a pou-
žitím prenosového učenia [87], vznikla metóda Enhanced Super-Resolution Genera-
tive Adversarial Network (ESRGAN) [88]. Metóda Enhanced Deep Super-Resolution
Network (EDSR) [80] prišla s myšlienkou trénovať veľko-rozmerné (angl. high-scale)
modely z predtrénovaných malo-rozmerných (angl. low-scale) modelov a zdielať váhy
medzi rôznymi škálami [89].

Medzi jednosnímkové metódy, ktoré sa zameriavajú na oblasť superrozlíšenia
tvárí, patrí napr. Ultra-Resolution by Discriminative Generative Networks [90] zalo-
žená na GAN, so zväčšujúcim faktorom 8, pričom generátor a diskriminátor je tvo-
rený konvolučnou neurónovou sieťou. Ďalšou z metód je FSRNet na základe CNN,
a metóda FSRGAN, tvoriaca realistickejšie textúry ako FSRNet [91]. Progressive
Face Super-Resolution via Attention to Facial Landmarks [92] je ďalším prístupom
založeným na GAN, ktorá používa progresívnu metódu nadvzorkovania a bola tu
zavedená tzv. „facial attention loss“. Vďaka narastajúcemu výpočetnému výkonu sú
neurónové siete schopné generovať komplexné obrazy, avšak treba myslieť na to, že
tieto siete sú generatívne, tzn. že nekladú dôraz na rekonštrukciu na základe vstup-
ného obrazu, ale informácie si viac-menej „domýšľajú“ – generujú. Z tohto dôvodu
sú metódy založené na GAN sieťach takmer nepoužiteľné pre biometrickú identifi-
káciu, nakoľko často generujú neexistujúce tváre [89, 93, 94]. V dizertačnej práci sa
preto s nimi ďalej neuvažuje.

1.4.2 Viacsnímkové superrozlíšenie

Viacsnímkové superrozlíšenie (angl. multi-frame) používa na vstupe niekoľko sním-
kov (rovnakej scény) alebo sekvenciu snímkov s cieľom rekonštruovať alebo zvýšiť
kvalitu do jedného výsledného obrázku vo vyššom rozlíšení. Hypotetická ukážka
princípu superrozlíšenia tváre zo sekvencie snímkov je zobrazená na Obr. 1.9.

Obr. 1.9: Ukážka princípu superrozlíšenia z viacerých snímkov.
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Tieto metódy majú väčší potenciál pre odstránenie šumu a kvalitnejšiu rekon-
štrukciu alebo superrozlíšenie, ako jednosnímkové metódy. Predpokladá sa, že množ-
stvo informácie obsiahnuté v sekvencii snímkov je vyššie ako v jednom snímku
[89]. Niektoré z moderných metód používajú tzv. metódu registrácie obrazov
(angl. image registration), napr. v kombinácii so spätnoväzobným učením [95], pri-
čom proces registrácie je rozdelený do sekvencie klasifikačných problémov. Ďalšia
metóda [96] je na základe VGG [97] architektúry a odhaduje transformačný mo-
del priamo na základe dvoch vstupných obrazov. Metóda deformácie obrazov
(angl. image warping) býva niekedy vo viacsnímkovom superrozlíšení využívaná pre
lícovanie obrázkov na centrálny obrázok [98] s cieľom potlačiť deformácie alebo do-
plniť chýbajúce časti obrazu [99].

Jednou zo súčasných metód superrozlíšenia z viacerých snímkov založených na
CNN je DeepSUM [100]. Metóda používa registráciu obrazov vo vnútri CNN a dy-
namicky aplikuje filtre do vyšších obrazových dimenzionálnych reprezentácií. Táto
architektúra bola trénovaná na datasete zo súťaže Proba-V5, obsahujúci satelitné
snímky. Ďalšia metóda [101] používa ResNet [102] na zväčšenie (angl. upscale) so
zväčšovacím faktorom 2. Zároveň je použitá registrácia obrazov na snímky nízkeho
rozlíšenia na zistenie pixelového posunu. Ďalším krokom je „shift-and-add fusion“ na
vytvorenie rekonštruovaného obrazu, na ktorý je nakoniec aplikovaný EvoIM proces.
Jednou z častých aplikácií viacsnímkových metód superrozlíšenia je rekonštrukcia vi-
dea. Metóda Frame-Recurrent Video Super-Resolution [103] používa predchádzajúce
predikované snímky ako vstup pre ďalšie snímky. Jednotlivé kroky tejto metódy sú:
odhad toku, jeho zväčšenie, deformácia predchádzajúceho výstupu, mapovanie do
nižšej dimenzie, superrozlíšenie. Ďalšou metódou zaoberajúcou sa rovnakým problé-
mom a navyše oblasťou anglicky označovanou „Unpaired Video Translation“ je Te-
coGAN [104] – metóda adversariálneho učenia pre rekurentné trénovanie. Metóda
EDVR [105] využívajúca deformovateľné konvolúcie a „fusion module“ sa používa
na problém rekonštrukcie obrazov, napr. doostrovania. Ani jedna z týchto metód
nemá vymedzené zameranie, tj. sú považované za všeobecné viacsnímkové metódy
superrozlíšenia (angl. general multi-frame super-resolution) [89]. Jedným z poku-
sov o viacsnímkové superrozlíšenie so zameraním sa na tvár je metóda popísaná
v [98], pozostávajúca z extraktora príznakov, deformácie obrazu a rekonštrukcie.
Metóda bola testovaná na datasete Youtube Faces Database [106], pričom tento
dataset nebol vytvorený za týmto účelom. Autori preto museli pripraviť dataset,
pričom použili vždy rovnaké rozlíšenie, Gaussovo rozostrenie s konštantnou hodno-
tou a pravdepodobne rovnakú interpoláciu, čo nereflektuje reálne situácie a model
bude pravdepodobne preučený a neschopný generalizovať [89].

5https://kelvins.esa.int/proba-v-super-resolution
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1.4.3 Datasety

Ako bolo už spomínané, metódy hlbokého učenia vyžadujú veľké množstvo trénova-
cích dát, aby mohol byť vytvorený model s uspokojivou výkonnosťou. To je jedným
z najväčších problémov pre oblasť superrozlíšenia tvárí, predovšetkým u viacsním-
kového spracovania v podobe sekvencií snímkov tvárí. Absencia datasetov je problé-
mom takisto pre spracovanie jednosnímkovými metódami, tu je však možnosť trans-
formovať stávajúce datasety, ktoré na to síce nie sú priamo určené, ale je možné ich
použiť. Jedná sa predovšetkým o známe trénovacie datasety predovšetkým pre účely
rozpoznávania osôb, akými sú napr. Labeled Faces in the Wild (LFW) [107], FERET
[108], PubFig [109], CelebA [110] a Youtube Faces Database [106]. Tieto datasety sú
porovnané v Tab. 1.1, kde Vzorky udáva počet vzoriek v datasetoch, či už obrázkov
(o) alebo videií (v), Identity je počet osôb, Sekvencie značí, či dataset obsahuje
sekvencie alebo nie. Či je dataset určený alebo uspôsobený pre superrozlíšenie je
vidieť v stĺpci SR a posledný stĺpec Bias označuje náchylnosť k nesprávnemu ge-
neralizovaniu a robustnosti, predovšetkým z dôvodu tvorenia datasetov zo snímok
celebrít (metódy majú tendencie generovať „krásne“ tváre) [89].

Tab. 1.1: Porovnanie vlastností známych datasetov súčasnosti.

Dataset Vzorky Identity Sekvencie SR Bias
LFW 13233 (o) 5749 nie nie áno

FERET 14126 (o) 1199 nie nie ?
PubFig 58797 (o) 200 nie nie nie
CelebA 202599 (o) 10177 nie nie áno

Youtube Faces DB 3425 (v) 1595 áno nie ?
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2 Ciele dizertačnej práce
Hlavný cieľ dizertačnej práce je vytvoriť metódy založené na umelej inteligencii
pre potreby biometrickej identifikácie tváre, kde súčasné metódy zlyhávajú. Jedná
sa predovšetkým o prípady obrázkov s nízkou kvalitou obrazu (osvetlenie, vplyv
počasia atď.) a nízkym rozlíšením. Pozornosť je upriamená na superrozlíšenie zo
sekvencie snímkov namiesto použitia iba jedného vstupného snímku. Tento postup
je motivovaný ľudským mozgom, ktorý je schopný si vytvoriť predstavu o podobnosti
človeka zo sledovania menej kvalitného videa, namiesto použitia iba jedného snímku
(zastaveného) videa. Aby bolo možné dosiahnuť hlavný cieľ dizertačnej práce, je
práca rozdelená na niekoľko menších, dielčích bodov:

• Zmapovať stav vedy a techniky v oblasti umelej inteligencie a strojového uče-
nia a ich súčasné metódy (hlboké učenie), ale aj tradičné metódy. Aplikovať
tradičné aj súčasné metódy na vybraný problém obrazového spracovania dát
a výsledky prezentovať.

• Navrhnúť a experimentálne overiť systém biometrickej identifikácie pomocou
tváre človeka pri nepriaznivých podmienkach záznamu. Systém bude zamerený
na prevádzku v reálnom čase.

• Optimalizácia presnosti identifikácie tváre. Použitá metóda bude používať zvy-
šovanie kvality obrazu z jedného snímku osoby.

• Vytvoriť vhodný trénovací dataset pre superrozlíšenie zo sekvencie snímkov
obsahujúcej snímky tvárí. Požiadavky na dataset sú: objemová zrovnateľnosť
s prednými svetovými datasetmi, snímky z rôznych snímacích zariadení a pro-
stredí, rôzne nasvietenie, vzdialenosť a uhol, osoby rôzneho veku, etnika.

• S pomocou vytvoreného datasetu experimentálne porovnať viacsnímkové a jed-
nosnímkové metódy. Dosiahnuté výsledky prezentovať a zhodnotiť pomocou
vhodných metód na určovanie podobnosti obrazov. Vytvoriť online platformu
pre objektívne celosvetové zrovnanie výsledkov superrozlíšenia rôznych vý-
skumných tímov.

Práca má za cieľ spraviť prínos do oblasti superrozlíšenia tváre zo sekvencie
niekoľkých menej kvalitných snímkov. Táto oblasť je málo preskúmaná a neexis-
tuje vhodná trénovacia množina, ktorá by slúžila ako základ pre experimenty tímov
z celého sveta. Motiváciou výsledného systému je pomoc pri policajnom pátraní po
páchateľoch závažných trestných činov (lúpežné prepadnutia, napadnutia atp.).
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3 Navrhnuté metódy riešenia
Práca sa venuje skúmaniu súčasných metód zaoberajúcimi sa určovaním podobnosti
obrazov. Do tejto oblasti všeobecne spadajú problémy ako je klasifikácia a detekcia
objektov, ale taktiež transformácie typu obraz-obraz, ktorými môžu byť zvyšovanie
kvality obrazu (napr. rekonštrukcia tváre) alebo superrozlíšenie. Jednou z najzná-
mejších oblastí pre určovanie podobnosti objektov na základe obrazovej informácie
je pravdepodobne rozpoznávanie ľudí pomocou tváre. Vďaka vývoju nových metód
a technológií neustále narastá dostupný výpočetný výkon a tým pádom aj možné
aplikácie zahŕňajúce aj rozpoznávanie osôb. Nevyriešeným problémom je ale identi-
fikácia, resp. superrozlíšenie tvárí z obrazov nízkej kvality.

Výskumná činnosť bola od začiatku zameraná na umelú inteligenciu a obrazové
spracovanie dát. Všetky jednotlivé výskumné oblasti sa navzájom prelínajú a stavajú
na spoločných základoch. Táto práca sa zaoberá problémom rozpoznávania ľudí z ne-
kvalitných záznamov a hľadá spôsob, akým vylepšiť súčasný stav poznania v tejto
oblasti. Práca postupne prechádza návrhom riešenia od všeobecnejších problémov
ku konkrétnemu problému – prínosu v oblasti rozpoznávania osôb z nekvalitných
snímkov za pomoci superrozlíšenia zo sekvencie snímkov tvárí. Pred vymedzením
sa na túto konkrétnu oblasť však bolo nutné vykonať ďalšie potrebné experimenty,
ktoré stavajú na rovnakých základoch. Tieto experimenty, ktoré priniesli potrebný
prehľad a zručnosti v danom odvetví, sú taktiež postupne popísané v tejto práci
spoločne s dosiahnutými výsledkami. Tieto práce sa týkajú obrazového spracovania
dát a začínajú základom do strojového učenia pomocou tradičných metód, neskôr
prechádzajú na problematiku hlbokého učenia (klasifikácia, detekcia a podobnosť).
Ďalej je vytvorený celý systém pre biometrickú identifikáciu, ktorý je následne opti-
malizovaný pomocou zvyšovania kvality tváre z jedného snímku osoby. Nakoniec
sa práca dostane k jej hlavnému cieľu a prínosu, ktorým je superrozlíšenie tváre
z niekoľkých snímkov. Tento postup je spolu s dosiahnutými vedeckými výsledkami
a oblasťami graficky znázornený na Obr. 3.1.
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Obr. 3.1: Grafický popis riešenia dizertačnej práce. Postup práce od obecného ku
konkrétnemu zameraniu – hlavnému cieľu.
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3.1 Spracovanie obrazov pomocou tradičných metód
Tradičné metódy strojového učenia nie sú obvykle používané pre spracovanie ob-
razov, resp. pre úlohy, kde je potrebné sémantické pochopenie obrazu. Zvyčajne sú
pre tento typ problémov nasadzované metódy hlbokého učenia, ktoré však pre svoje
správne fungovanie potrebujú veľké množstvo trénovacích dát. Čo však robiť v prí-
pade, keď nie je dostatočný počet dát, a napriek tomu je riešený problém komplexný
a je nutné použitie pokročilých techník? Tradičné metódy strojového učenia môžu
byť v tomto prípade veľmi efektívne, pokiaľ sú použité správnym spôsobom. Platí
u nich v podstate podobná zásada, ako sa hovorí: „Natrénovaný model bude tak
dobrý, aké sú k dispozícii trénovacie dáta.“ Súčasťou riešenia takmer každého prob-
lému za použitia strojového učenia je aj tzv. predspracovanie dát. V rámci plnenia
cieľov dizertačnej práce a postupného zamerania sa na špecifickú oblasť (hlavný cieľ
práce), bol jeden z prvých výskumov orientovaný na rozpoznávanie ručne písaného
textu, práve za použitia aj tradičných metód.

3.1.1 Rozpoznávanie ručne písaného textu

Pod oblasť spracovania obrazov patrí aj optické rozpoznávanie písma (angl. Optical
Character Recognition – OCR). Rozpoznávanie znakov z tlačených dokumentov nie
je také náročné, pretože znaky majú presne definovaný štýl, veľkosť, medzery. . . Roz-
poznávanie ručne písaného textu je považované za jednu z najťažších úloh OCR [111]
a v tejto práci je vykonaný experiment, ktorý písmo rozpoznáva pomocou tradič-
ných metód strojového učenia. Rozpoznávané písmo je Comenia skript [112] – nový,
jednoduchý, moderný skript písma uvedený na základné školy v Českej Republike.
Niektoré znaky však môžu mať viacero variánt zápisov. Ukážka Comenia skriptu
a poukázanie na niekoľko rôznych zápisov znakov, čo komplikuje rozpoznávanie, je
na Obr. 3.2. Tieto znaky už majú odstránený šum a sú prevedené do čierno-bieleho
formátu.

Obr. 3.2: Ukážka rôznych variánt zápisu Comenia skriptu. Prevzaté z [17].
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U každého problému strojového učenia je veľmi dôležitá kvalita trénovacích dát,
ktorá zahŕňa tzv. čistenie dát alebo obecne nazývané predspracovanie dát. V tomto
prípade ide o pomerne zložité predspracovanie dát, ktoré je detailne popísané v práci
[17]. Toto predspracovanie zahŕňa použitie externého OCR software Tesseract [113]
na detekciu jednotlivých znakov, vyrovnanie náklonu znakov a ich čistenie od šumu
(diakritika, časti susedných znakov atď.) a normalizovanie na určitú veľkosť v okne.
Ukážka predspracovania jedného detekovaného znaku je na Obr. 3.3.

Obr. 3.3: Ukážka predspracovania znaku [18].

Po predspracovaní dát bol vytvorený dataset o veľkosti cca 12000 vzoriek ob-
rázkov jednotlivých znakov s veľkosťou 25 × 25 pixelov. Všetky obrázky znakov boli
označené do príslušných tried označujúcich individuálne znaky a nakoniec prekonver-
tované do čierno-bielej podoby. Takto pripravené obrázky bolo možné prekonvertovať
do 1-rozmerného vektoru o dĺžke 625 príznakov. Vzhľadom k malému množstvu dát
bol zvolený algoritmus SVM, ktorý spomedzi tradičných metód strojového učenia
vykazuje najlepšie výsledky [27]. V práci boli vyskúšané rôzne variácie trénovania
SVM modelu ako:

• použitie rôznych SVM jadier (lineárne, polynomiálne, sigmoid, RBF),
• vytvorenie osobitnej triedy pre tzv. „porušené“ znaky, ktoré vznikajú v dô-

sledku nesprávnej detekcie znakov alebo prekrývajúcich sa častí znakov (príp.
diakritiky). Trénovanie prebehlo ako aj s použitím tejto špeciálnej triedy, tak
aj bez použitia tejto triedy,

• rozdelenie znakov s viacerými spôsobmi zápisu do jednotlivých tried, alebo ich
zlúčenie v jednej triede,

• vyskúšanie združovacej metódy, konkrétne tzv.„max-pooling“ [40] a rôznych
veľkostí okien pri trénovaní.

Na meranie výkonnosti natrénovaných modelov bola použitá k-násobná krížová va-
lidácia, ktorá je jedným zo základných spôsobov pre hodnotenie modelov strojového
učenia. Bola použitá spolu s metódou stratifikácie, pomocou ktorej obsahuje každá
podmnožina (trieda) rovnaký počet vzoriek pre testovanie [114]. V práci boli ďa-
lej použité a testované metódy kombinovania viacerých klasifikátorov (angl. voting)
[115] a korekcie chýb vo forme algoritmu na opravu znakov v slove (angl. spellchecker).
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3.1.2 Rozpoznávanie materiálu zo spektroskopie

Ďalšia aplikácia tradičných metód strojového učenia bola v oblasti klasifikácie hut-
ných materiálov za pomoci laserovej spektroskopie, skr. LIBS (angl. Laser-Induced
Breakdown Spectroscopy). Oproti tradičným prístupom v tejto oblasti sa namiesto
konverzie širokopásmového „echellogramu“ do 1D spektra využíva práve celý 2D ob-
raz, obsahujúci rozmanitejšie spektroskopické informácie (konverziou do 1D sa môžu
stratiť niektoré dôležité informácie).

V navrhnutom riešení, popísanom v [116], sa používa určitá oblasť záujmu (okno)
echellogramov, ktorá je následne normalizovaná pomocou ekvalizácie histogramu
[117]. V ďalšom kroku je vybraných 225 pixelov rôzne distribuovaných po celom
obrázku (experimentovalo sa aj s 86 a 21 pixelmi), ktoré obsahujú najväčšie množ-
stvo informácie v echellograme, tj. spektrálne čiary. Tieto najvýznamnejšie pixely
boli lokalizované pomocou metódy výpočtu mediánového obrázku pre každú triedu.
Všetky mediánové obrázky boli následne porovnané pre získanie rozdielového ob-
rázku, z ktorého sa následne vypočítal obrázok s maximálnymi hodnotami pixelov.
Tento obrázok obsahuje oblasti s vysokou intenzitou pixelov a z ich stredov sa zobrali
súradnice pixelov, ktoré tvoria atribúty (príznaky) daného echellogramu. S takouto
reprezentáciou dát už je možné trénovať modely strojového učenia [116].

Vybraných 225 bodov (pixelov) z echellogramov značne redukuje dimenzionalitu
dát – 1024 × 1024 (cca 1 mil. hodnôt) je reprezentovaných pomocou 255-tich hodnôt.
Vytvorené datasety obsahujú 5000 vzoriek – echellogramov, ktoré sú rozdelené do
trénovacej a testovacej množiny v pomere 70:30, a taktiež podľa druhu značiek – 50
druhov vzoriek (chemických prvkov) alebo 13 druhov hornín. Pomocou vytvorených
dát, ale aj dát z 1D spektra, boli následne natrénované modely tradičného strojového
učenia, konkrétne SVM a ako kontrast k nemu jednoduchá L2R LR [118] (Level
2 Regularized Logistic Regression), a ich presnosti boli porovnané [116].

3.2 Podobnosť obrazov s použitím hlbokého učenia

3.2.1 Klasifikácia

V rámci pokračovania výskumu rozpoznávania písma sa usilovalo o použitie najmo-
dernejších techník v oblasti spracovania dát, a to pomocou hlbokého učenia [17], čo
je priamo v súľade s cieľmi práce. Jedná sa o rozpoznávanie nového Comenia skriptu,
ktorého ukážka spolu s poukázaním na niekoľko rôznych zápisov znakov (kompli-
kácia klasifikácie) bola na Obr. 3.2. Aby bolo možné použiť hlboké učenie a jeho
najvhodnejšiu formu pre obrazy – konvolučné neurónové siete (CNN), je zvyčajne
potrebné mať veľký objem trénovacích dat, čo predstavuje v tomto prípade prob-
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lém. Postup experimentu je preto rozdelený na niekoľko logických krokov popísaných
blokovým diagramom na Obr. 3.4.

Obr. 3.4: Blokový diagram experimentu pre klasifikáciu písma pomocou CNN [17].

Nedostatok dát je bežný problém pri trénovaní hlbokého učenia, buď z pohľadu
neschopnosti modelu začať sa učiť, alebo z pohľadu pretrénovania, čo znamená, že
model sa síce naučí to, čo má, ale je schopný pracovať len s trénovacími datami
a pre nové dáta je nepresný [32, 33, 37, 38]. Preto bolo potrebné nájsť spôsob, akým
množinu dát rozšíriť. Nedostatku dát a s tým spojeným problémom sa venuje aj
experiment popísaný v časti 3.2.3.

Prvou možnosťou je zabudovaná funkcia Keras [119] (nástroj pre hlboké učenie)
– ImageDataGenerator(), ktorá umožňuje rôzne operácie so vstupnými dátami, ako
napríklad natáčanie obrazu, zmenšovanie a zväčšovanie obrazu, horizontálne a ver-
tikálne otočenia obrazu apod. Na prípad písma nebolo možné použiť všetky úpravy
a výsledná množina nebola dostačujúca na natrénovanie použiteľného modelu.

Druhou možnosťou je vytvorenie (generovanie) syntetických dát. Táto metóda
bola použitá aj v prípade písma, dôležité však je, aby testovanie prebiehalo na
reálnych dátach. Boli použité obidve možnosti a na rozšírenie datasetu boli použité
umelo vytvorené obrázky písma nasledovne [17]:

• Transformácia originálu – použitie rôznych transformácií ako náklon, zmena
veľkosti apod. V niektorých prípadoch bolo možné použiť aj horizontálne pre-
klopenie (napr. znaky „i“ a „l“). Príklady zápisov znakov sú na Obr. 3.5.

• Polo-syntetické dáta – nové obrázky písma boli vytvorené už z existujúcich, ale
po transformáciách ako rotácie, horizontálne a vertikálne preklopenia vznikli
obrázky iných znakov ako originálnych. Zvyčajne tieto transformácie fungujú
pre dvojicu obrázkov napr.: Horizontálne preklopenie („b“ a „d“), vertikálne
preklopenie („p“ a „b“), vertikálne + horizontálne preklopenie („p“ a „d“),
90∘ rotácia („N“ a „z“) a mnohé ďalšie.

• Syntetické dáta – nové obrázky boli vytvorené pomocou náhodne vygenerova-
ných čiar s rôznou pozíciou, šírkou, dĺžkou, náklonom a ich kompozíciou na
vytvorenie znaku (napr. „T“ a „E“)
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Obr. 3.5: Ukážka Comenia skriptu a vyznačenie najdôležitejších problémov pre roz-
poznávanie. Žltou farbou sú označené rovnaké znaky s rozdielnym zápisom, ostatné
farby poukazujú na rozdielne znaky s podobným zápisom [18].

S väčším množstvom dát už bolo možné natrénovať jednoduchú architektúru
konvolučnej neurónovej siete popísanej na Obr. 3.6.

Obr. 3.6: Architektúra použitej hlbokej neurónovej siete pre klasifikáciu písma
(export z nástroja Keras [119]). Prevzaté z [17].
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Sieť bola trénovaná pomocou optimalizačnej metódy SGD [120] (angl. Stochastic
Gradient Descent – stochastický gradientný zostup) a s použitím metódy včasného
zastavenia [121] (angl. Early stopping) s maximálnym čakaním 35, aby sa zabránilo
pretrénovaniu, pričom trénovanie modelu bolo ukončené po 178-mich epochách. Pre
trénovanie neurónovej siete bola využitá možnosť akcelerácie výpočtov na grafickej
karte (NVIDIA GeForce GTX 690) s nástrojmi Keras [119] a Theano [122].

Následne boli na rovnakej trénovacej množine natrénované aj tradičné klasifi-
kačné metódy strojového učenia, ako sú lineárny klasifikátor, k-najbližších susedov,
rozhodovací strom, náhodný les a SVM. Všetky výsledné modely týchto metód stro-
jového učenia boli navzájom porovnané spoločne s metódou hlbokého učenia na zá-
klade ich výkonnosti na testovacej množine, konkrétne sa porovnávala ich presnosť
[17].

3.2.2 Detekcia objektov

Dizertačná práca sa v rámci jej cieľov ďalej sústreďuje na rozpoznávanie osôb v reál-
nom čase. Základným predpokladom pre tento systém je extrakcia tvárí zo scény
statického obrazu. Video je vo svojej podstate iba sekvenciou niekoľko po sebe idú-
cich obrazov, preto je možné pristupovať k rozpoznávaniu osôb z videa spracovaním
jeho jednotlivých snímkov. Výskum a prehľad metód pre detekciu tvárí pomocou
tradičných metód je popísaný v [55]. Prehľad základných algoritmov pre detekciu
objektov, konkrétne postáv, bol zhrnutý v časti 1.3.2. Na vytvorenie systému pre au-
tomatickú biometrickú identifikáciu ľudí je preto potrebné ako prvé implementovať
detekčný systém. Do úvahy prichádzajú dve možnosti, a to detekcia postáv – celých
ľudí a následná extrakcia tváre (biometrickú identifikáciu nie je možné vykonávať
iba na základe detekovanej postavy). Druhou možnosťou je potom priama detekcia
tvárí z videa.

Model pre detekciu postáv

Táto práca sa zameriava na biometrickú identifikáciu ľudí pri nepriaznivých pod-
mienkách záznamu. V podstate to znamená použitie v reálnom prostredí, oproti
často kontrolovaným, ideálnym podmienkam používaným vo vedeckom výskume.
Dôraz sa kladie práve na video záznamy, ktoré boli zachytené na priemyselné, bez-
pečnostné kamery, u ktorých aj moderné metódy rozpoznávania tvárí zlyhávajú.
Prvou myšlienkou preto bolo detekovať najskôr postavy, ktoré sú pomerovo väč-
šie oproti tváram daných postáv, tým pádom by malo byť jednoduchšie postavu
detekovať a následne z detekcie extrahovať tvár. V rámci tohto experimentu bolo
vybraných niekoľko typových metód pre detekciu objektov, ktorých výkonnosť bola
navzájom porovnaná, viď Obr. 3.7.

35



Obr. 3.7: Ukážka detekcie postáv rôznych detektorov, kde (a) Viola-Jones [56], (b)
HOG [57], (c) C4 [58], (d) SSD [60]. Prevzaté z [2].

Ako sa predpokladalo, metódy hlbokého učenia sú v oblasti spracovania obrazov
výrazne výkonnejšie ako metódy založené na tradičných prístupoch. Preto sa ďa-
lej použila metóda hlbokého učenia, konkrétne sieť SSD. Aby však detektor postáv
fungoval spoľahlivo aj v nepriaznivých podmienkach, bolo nutné vytvoriť vhodný
trénovací dataset a následne natrénovať model pre detekciu postáv. Proces experi-
mentu je znázornený blokovým diagramom na Obr. 3.8.

Obr. 3.8: Blokový diagram postupu experimentu – detekcia postáv [2].

Pri tvorení databáze bol kladený dôraz na kamery snímajúce v nízkom rozlíšení,
rôzne prostredia, hlavne verejné priestranstvá (obchodné centrá, ulice). Bolo vy-
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tvorených cca 730 vzoriek – obrázkov, ktoré obsahovali niekoľko označených postáv.
Dataset bol rovnomerne rozdelený na trénovaciu a validačnú množinu a okrem týchto
dvoch množín obsahuje aj 64 vzoriek pre testovanie, ktoré boli zaznamenané na iné
kamery. Ďalej bola využitá databáza zo súťaže VOC 2007 – „The Pascal Visual
Object Classes Challange 2007“ [123], ktorá obsahuje cca 5000 trénovacích a 5000
testovacích snímkov s označenými 20-timi triedami. V kategórii „človek“ je približne
2000 vzoriek. Kombináciou novovytvorenej databáze postáv, primárne z rozmaza-
ných, nekvalitných snímkov (angl. wild) a databáze VOC 2007 bolo natrénovaných
niekoľko modelov:

• boli zmazané všetky triedy okrem „človeka“ a ponechaná iba VOC databáza,
• boli zmazané všetky triedy okrem „človeka“ a ponechaná VOC databáza +

nové vzorky,
• VOC databáza so všetkými triedami + nové vzorky,
• iba nové vzorky.

Pre trénovanie modelov bola použitá metóda prenosového učenia [87] (angl. transfer
learning), pri ktorej sa používajú existujúce váhy už natrénovaného modelu. Pou-
žité boli originálne váhy modelu SSD natrénovanom na VOC 2007 datasete a nové
modely boli následne dotrénované (angl. fine-tuning [124]). Parametre siete použité
pri trénovaní boli nasledovné: rýchlosť učenia (angl. learning rate) 0,001, rozklad
(angl. decay) 0,0005, veľkosť dávky (angl. batch size) 32 a optimizér ADAM [125].
Maximálny počet trénovacích epoch bol nastavený na 42000, po ktorom už sa pres-
nosť modelu nezvyšovala. Na testovacej množine boli následne všetky modely otes-
tované a ich výsledky sú porovnané a zobrazené v kapitole 4 [2].

Podobnosť ľudí pomocou Siamských neurónových sietí

V náväznosti na detekciu postáv bol vykonaný ďalší experiment priamo pre meranie
podobnosti obrazov – rozpoznávanie osôb na základe Siamských neurónových sietí.
Keďže sa jedná o oblasť počítačového videnia a spracovanie obrazu, bolo vhodné
použiť konvolučnú neurónovú sieť. Nie je však možné použiť sieť určenú pre klasifi-
káciu, ktorá má na vstupe jeden obrázok a určuje jeho asociáciu k určitým triedam.
U merania podobnosti obrazov sú na vstupe obrázky dva a nehľadá sa asociácia k ur-
čitej triede, ale určuje sa rozdiel medzi týmito dvoma obrazmi. Tento problém rieši
tzv. Siamská neurónová sieť [69] obsahujúca dve identické neurónové siete so zdie-
ľanými váhami. Každá z nich má na vstupe jeden z obrázkov a keďže sú identické
(s rovnakými váhami), extrahujú rovnaké príznaky z obrázkov. Namiesto klasifiká-
cie ako výstupnej vrstvy neurónovej siete sa používa meranie podobnosti vektorov
(extrahovaných príznakov). V tomto prípade bola použitá Euklidovská vzdialenosť.
Použitá architektúra je zobrazená na Obr. 3.9.
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Obr. 3.9: Navrhnutá architektúra Siamskej neurónovej siete [51].

Dataset pre trénovanie modelu bol vytvorený z videa použitého na súťaži „i-Lids
bag and vehicle detection challenge“ na konferenci IEEE International Conference
on Advanced Video and Signal based Surveillance, 2007 [126]. Dataset obsahuje 56
osôb a 1179 obrázkov a bol rozdelený do množín na trénovanie (trénovacia/vali-
dačná množina) a na testovanie. Nakoľko má Siamská sieť na vstupe dva obrázky,
musí byť vstup vo forme [obrázok1, obrázok2, značka], kde značka definuje, či
sa jedná o rovnaké postavy alebo nie (1/0). Pozitívne vzorky boli vytvorené ako
všetky kombinácie obrázkov jednotlivých postáv. Ďalej sa náhodne vytvára rovnaký
počet negatívnych vzoriek, pretože pre trénovanie neuronových sietí je dôležité mať
vybalancovaný dataset. Príklad trénovacích vzoriek je na Obr. 3.10.

Obr. 3.10: Príklad párov obrázkov určených pre trénovanie modelu kde a) je pozi-
tívny pár (rovnaká osoba), b) je negatívny pár (rozdielne osoby). Prevzaté z [51].
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Navrhnutá sieť bola natrénovaná a bolo ju možné použiť pre nasadenie v reálnom
čase, avšak dosiahnuté výsledky (viď kapitola 4) neboli natoľko uspokojivé, aby táto
metóda bola reálne použitá. Navyše sa práca zameriava na biometrickú identifikáciu
ľudí pomocou tváre. Vyššie popísaný postup pre detekciu postáv by prinášal ďalšiu
réžiu, pretože by bolo nutné vykonať dve operácie detekcie – ako prvá je detekovaná
postava, následne by sa ešte musela detekovať zvlášť tvár. Ďalší postup bol preto
zameraný na priamu detekciu tváre.

Detekcia tvárí

V prípade celého systému pre biometrickú identifikáciu ľudí, u modelu pre detekciu
tvárí nie je potreba žiadnych dodatočných algoritmov, čo poskytuje veľkú výhodu
pri spracovaní v reálnom čase. Avšak pre natrénovanie kvalitného modelu, ktorý je
schopný detekovať aj tváre z nepriaznivých podmienok, je nutné vytvoriť vhodný
trénovací dataset s veľkým počtom snímkov s tvárami. Nasledujúce databázy boli
použité pre vytvorenie trénovacieho datasetu, pre detekciu tvárí:

• FDDB [127] – 5171 tvárí na 2845 snímkoch.
• Color-Fashion Dataset [128] – 2682 postáv žien v rôznom prostredí a šatách.
• BioID [129] – 1521 čiernobielych snímkov tvárí.
• Psychological Image Collection at Striling [130] – keďže dáta sú neoznačko-

vané, bolo nutné ich najskôr vytvoriť. Z toho dôvodu boli zvolené databáze
z časti „2D face sets“ Aberdeen (684 snímkov), Iranian women (369 snímkov),
Nottingham scans (312 snímkov), Stirling faces (312 snímkov).

Kombináciou týchto databází vznikol nový dataset tvárí pozostávajúci z 5701
vzoriek snímkov obsahujúcich tváre, rozdelený na tri množiny (trénovacia = 2710
snímkov, validačná = 2580 snímkov, testovacia = 411 snímkov). Ukážka vzorku
z datasetu je na Obr. 3.11.

Obr. 3.11: Príklad označeného obrázku z datasetu pre detekciu tvárí.
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Autori metódy YOLOv3 [65], ktorá je momentálne jednou z najúspešnejších me-
tód pre detekciu objektov, natrénovali model na detekciu tvárí a sprístupnili ho verej-
nosti. Tento model je však naučený detekovať aj časti tvárí, profilové alebo ešte viac
natočené tváre, čo je pre biometrickú identifikáciu osôb nevhodné. Keby sa uvažovalo
priame použitie tohto modelu, bolo by nutné dotrénovať ešte ďalší klasifikátor ako
filter, ktorý by prepúšťal ďalej do systému iba tie tváre, ktoré je možné rozpoznávať.
Tento krok by znova priniesol zbytočnú réžiu, preto sa rozhodlo o natrénovaní vlast-
ného detektoru tvárí. Počas trénovania siete YOLOv3, resp. vytvorenia výsledného
funkčného modelu však nastávali problémy so správnou veľkosťou tzv. základných
boxov (angl. anchor boxes), ktoré definujú predvolené veľkosti detekovaných objek-
tov. Vzhľadom na veľkú variabilitu vstupných dát a napriek niekoľkým pokusom
o správne nastavenie týchto hodnôt a opakovanému trénovaniu sa nepodarilo natré-
novať vhodný model na detekciu tvárí tak, aby výsledná detekcia správne označila
(orámovala) tvár. Pre natrénovanie detekčného modelu bola preto použitá architek-
túra SSD [60] ako v prípade detekcie postáv, ale s predtrénovanými váhami zo siete
VGG-16 [97]. Natrénovaný model nevykazoval nedostatky ako model natrénovaný
na architektúre YOLOv3.

3.2.3 Systém pre biometrickú identifikáciu ľudí

Cieľom tejto časti práce je navrhnúť a vyvinúť inteligentný monitorovací systém,
ktorého účeľom je možnosť doplniť stávajúce kamerové systémy o schopnosť au-
tomaticky upozorniť na hľadané, či podozrivé osoby, a to v reálnom čase. Oproti
stávajúcim metódam bude navrhnutý systém využívať najmodernejšie metódy hl-
bokého učenia, vďaka ktorým sa očakávajú dobré výsledky a vyššia odolnosť proti
maskovaniu (okuliare, šatky atď.). Systém bude možné nasadiť na štandardné, dnes
bežne známe a využívané kamerové vybavenie. Jeho pridaná hodnota bude schop-
nosť tieto záznamy analyzovať a vyhodnocovať, vďaka čomu bude možné spoľahlivo
a ekonomicky zabezpečiť monitorované priestory. Motiváciou vyvíjanej technológie
je reakcia na bezpečnostné riziká vo svete, hlavne v súvislosti s migračnou krízou
a teroristickými útokmi. Cieľom systému je poskytnúť riešenie, ktoré s minimálnym
zásahom do súkromia a slobôd občanov bude upozorňovať na bezpečnostné riziká.

Celá aplikačná časť tohto systému je napísaná v programovacom jazyku Python
[131] a využíva knižnicu numpy1 určenú a optimalizovanú pre vedecké výpočty s 𝑁 -
dimenzionálnymi poľami. S výpočetným serverom (jadrom systému) je možné komu-
nikovať pomocou definovaného rozhrania – požiadavkami a odpoveďami vo formáte
JSON2. Spôsob komunikácie a definícia požiadaviek a odpovedí je v prílohe A.1.

1https://numpy.org/
2https://www.json.org/json-en.html
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Nakoľko je celý systém zložitý, skladá sa z niekoľkých jednotlivých častí (kom-
ponent/služieb), ktoré majú síce za úlohu spracovanie rozdielnych nezávislých častí,
tieto časti ale na seba nadväzujú a musia byť vykonané sekvenčne. Princíp celého
systému je nasledujúci: najskôr je na základe vstupného snímku urobená detek-
cia tvárí pomocou natrénovaného detektoru (SSD) popísaného v predchádzajúcej
časti. Následne sú vyrezané jednotlivé časti obrázku obsahujúce detekcie tvárí. Ďa-
lej sú tieto tváre zakódované jednosmernou funkciou do vektoru o dĺžke 128 hodnôt
alebo inak povedané, z tvárí sú vypočítané (extrahované) príznaky pre rozpozná-
vanie. Vytvorené vektory príznakov sú pomocou Euklidovskej vzdialenosti následne
porovnané so všetkými ďalšími vektormi v databázi hľadaných osôb, ktorá je súčas-
ťou systému. Kvôli rýchlosti je načítaná databáza osôb v RAM pamäti a zálohovaná
na disku. Obsahuje iba anonymizované dáta – identifikátor osoby a jej vypočítaný
vektor príznakov. Celý vyvíjaný systém je koncipovaný ako serverovská časť, ktorá
komunikuje cez definované rozhranie a pracuje na princípe spracovania jedného ob-
razu (jeden snímok videa). Rýchlosť spracovania je kritická a návrh a implementácia
systému je pripravená tak, aby systém stíhal spracovávať snímky rýchlosťou videa.

Komponenta systému pre rozpoznávanie tvárí používa nástroj Face-recognition
[132], založený na hlbokej neurónovej sieti pre rozpoznávanie ľudí, nazvanej Facenet
[133], ktorá dosahuje presnosť 99,63 % na datasete LFW [107] a presnosť 95,12 % na
datasete YoutubeFaces [106]. Každý nástroj pre rozpoznávanie tvárí zápasí s prob-
lémom rôzneho natočenia tvárí, resp. uhlu snímania tváre. Moderné metódy s týmto
problémom počítajú a riešia ho pomocou metód spracovania obrazu v podobe rôz-
nych transformácií ako sú rotácie, posuny apod., aby sa docielilo čo najviac vy-
centrovanej tváre (ústa a oči) [134]. K tomuto účelu sa používa metóda na odhad
významných bodov tváre [135] (angl. face landmarks estimation), pričom nachádza
68 bodov, ktoré obsahuje každá tvár. Tieto body sú zobrazené na Obr. 3.12.

Obr. 3.12: Vizualizácia vytvorenia odhadu významných bodov tváre. Prevzaté
z [134, 135].
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Kľúčovou časťou pre meranie podobnosti osôb je však proces vytvorenia vektora
príznakov tváre (zakódovanie tváre) – extrahujú sa najvýznamnejšie a najcharak-
teristickejšie črty/príznaky tváre. K tomu je použitá v nástroji Face-recognition
spomínaná sieť Facenet [133], ktorá nie je trénovaná klasickým spôsobom pre klasifi-
káciu alebo detekciu. Táto sieť je trénovaná pre generovanie 128-ich hodnôt tváre (na
základe meraní autorov, 128 číselný vektor vykazuje najlepšie výsledky). Počas tré-
novania má sieť na vstupe dva obrázky rovnakej osoby a jeden obrázok inej osoby
a snaží sa nájsť také hodnoty, ktoré majú minimálny rozdiel pre rovnakú osobu,
a naopak čo najväčší rozdiel pre rozdielne osoby. Tento proces je vizualizovaný na
Obr. 3.13 [134, 136].

Obr. 3.13: Vizualizácia procesu trénovania rozpoznávania tváre pomocou nástroja
Face-recognition [134, 136].

Nakoľko do služby rozpoznávania tváre prichádzajú už výrezy tvárí zo služby
detekcie, nastáva problém v rôznych veľkostiach detekcií a neschopnosti nástroja
Face-recognition vypočítať príznaky správne z detekcie inej veľkosti. Preto bolo
nutné použiť zabudovaný detektor tvárí nástroja Face-recognition, ktorý je po-
važovaný v systéme pre biometrickú identifikáciu ako forma predspracovania – nor-
malizácia vstupnej detekcie, viď Obr. 3.14.
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Obr. 3.14: Ukážka funkcie detekčných algoritmov a výstup vo forme ohraničujúcich
rámčekov, a) SSD, b) HOG, c) zobrazuje nadbytočnosť, ktorá nie je potrebná pre
vytvorenie vektoru príznakov – odstránenie slúži ako normalizácia vstupných dát.

Nástroj Face-recognition má vlastný detektor tvárí (na výber je CNN alebo
HOG), na zákláde ktorého následne vypočíta príznaky tváre pomocou spomínanej,
natrénovanej siete Facenet. Z dôvodu výpočetnej náročnosti bolo rozhodnuté o pou-
žití metódy HOG. Systém predpokladá beh v reálnom čase, preto akékoľvek ušetrenie
výpočetného výkonu je dôležité. Keby sa použije detekcia pomocou CNN, bolo by
to kontraproduktívne, pretože prvá časť systému je už natrénovaný detektor tvárí
(SSD), ktorý funguje s vysokou presnosťou a vyžaduje hardwarovú akceleráciu. Bolo
by zbytočné následne použiť ďalšiu CNN pre detekciu tváre už z hotového výrezu,
ktorá by tiež potrebovala hardwarovú akceleráciu (Facenet taktiež potrebuje har-
dwarovú akceleráciu). Rýchlosť spracovania pomocou jednotlivých možností spolu
s navrhnutým prístupom je zobrazená v Tab. 4.5 v časti 4.3.

Beh v reálnom čase

Jednou z podmienok pre vytvorenie systému pre biometrickú identifikáciu je aj jeho
možnosť behu v reálnom čase, čo nie je triviálna úloha, nakoľko je potrebných nie-
koľko úkonov od predspracovania obrázku, detekcie tvárí, orezania tvárí, výpočet
vektorov príznakov, vyhľadanie ich prípadnej zhody v databáze a zaslanie odpo-
vede. Jeden z bežných programátorských prístupov pre optimalizáciu programov je
použitie viacerých vláken, prípadne vytvorenie tzv. multi-processingu pre paraleli-
záciu výpočtov. Tento postup však nemá takmer žiadny prínos pri použití hlbokých
neurónových sietí, pretože ich výpočetný čas na procesore (angl. Central Processing
Unit – CPU) je minimálne o dva rady horší ako za použitia akcelerácie pomocou
grafických kariet [137].

Keďže sa jedná o zložitý systém využívajúci niekoľko komponent, predovšet-
kým detekciu a rozponávanie tvárí, bolo nutné vytvoriť vhodný návrh, aby bol
výsledný systém univerzálny, prehľadný, udržateľný, ľahký na odlaďovanie a vedel
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pracovať s odlišnými technológiami. Preto bol zvolený návrh pomocou architektúry
tzv. mikroslužieb a frontovacieho systému, ktorý spĺňa vyššie uvedené.

Mikroslužby rozdeľujú celý systém na menšie časti, ktoré sú nezávislé a samos-
tatne fungujúce. Obvykle sa služby navrhujú takým spôsobom, aby bolo možné
pustiť niekoľko inštancií tej istej služby, v tomto prípade jeden obraz (vytvorený
program) pre službu, ktorý sa po spustení mení na kontajner, pričom z jedného
obrazu môže byť vytvorených niekoľko inštancií. Služby majú definované vstupy
a výstupy (rozhranie) a na komunikáciu medzi jednotlivými službami – pre beh
systému ako celku sa používa frontovací systém. Výhodou front je práve prepojenie
služieb, ktoré dokonca môžu používať úplne iné technológie. Ďalšou výhodou je, že
môžu mať viac „producentov“ a viac „konzumentov“, čo umožňuje napríklad aktu-
alizáciu (výmenu) služby za behu programu bez výpadku. Princíp fronty a ukážka
výmeny služby bez výpadku je zobrazená na Obr. 3.15.

Obr. 3.15: Princíp fronty a ukážka nahradenia služby počas behu aplikácie. Architek-
túra mikroslužieb umožňuje pripojenie viacerých „konzumentov“ do fronty a spra-
covávanie jej úloh.

Hlavná časť systému obsahuje tri služby. Už spomínané jednotlivé služby pre
detekciu tvárí - ďalej SSD, služba pre rozpoznávanie tvárí (normalizácia, výpočet
vektorov príznakov a vyhľadanie v databáze) – ďalej FR a pribudla služba na ob-
sluhovanie prichádzajúcich požiadaviek (angl. task handler). Táto služba je zodpo-
vedná za kontrolu správnosti prichádzajúcich požiadaviek, riešenie prípadných chýb
a smerovanie požiadaviek. Popis možných požiadaviek je definovaný v prílohe A.1.
Vizualizácia architektúry celého navrhnutého systému je zobrazená na Obr. 3.16.

Ako bolo spomínané, systém komunikuje cez definované rozhranie, prijíma po-
žiadavky, ktoré postupujú do jednotlivých front a následne sú spracované pomocou
jednotlivých služieb. Obrázky sú zakódované do formátu Base64 kvôli prenosu me-
dzi službami. Fronty fungujú na princípe FIFO (angl. First In First Out) a v prípade
pomalého spracovania službami, zostávajú uložené a čakajú na spracovanie vo fronte.
V prípade, že to nastane (požiadavky sa produkujú rýchlejšie ako sa stíhajú spraco-
vať), je možné pripojiť ďalšiu inštanciu služby, ktorá sa pripojí do fronty a paralelne
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Obr. 3.16: Vizualizácia systému pre biometrické rozpoznávanie ľudí. Prevzaté z [137].

pomáha so spracovaním požiadaviek. Tento spôsob je nazvaný ako škálovateľnosť
systému a je využitý pre beh v reálnom čase. Detailnejší popis je vo výsledkoch
práce v časti 4.3 [137].

Detekcia príznakov pre Parkinsonovu chorobu

Popri výskume a študovaní problému rozpoznávania tvárí prišla myšlienka využiť
tieto metódy pre detekciu neurodegeneratívnych chorôb (ako je napr. Parkinsonova
choroba, ktorá je druhá najčastejšia [138]) za pomoci snímku tváre človeka – hľadanie
podobnosti objektov na základe obrazu. Konkrétne sa jedná o detekciu hypomímie,
ktorá je jedným z typických symptómov Parkinsonovej choroby, prejavujúca sa pre-
dovšetkým nižšou schopnosťou hýbaním svalov tváre, resp. neschopnosťou vyjadro-
vať emócie [139]. Motiváciou tohto experimentu bolo zistenie, či je možné detekovať
hypomímiu zo statického snímku tváre, keďže lekári vedia identifikovať hypomímiu
pohľadom. Doterajší výskum a experimenty v tejto oblasti sa venovali iba spracova-
niu videa, nie statického snímku [136].

Úlohou experimentu nebolo predpovedať vývoj alebo konktrétny stav hypomí-
mie, ale iba jednoduchá klasifikácia bez ďalšej, detailnejšej znalosti zdravia pacien-
tov. K dispozícii bolo niekoľko videí s 50-timi ľuďmi trpiacimi Parkinsonovou cho-
robou a 50-timi zdravými ľuďmi. Ľudia zahrnutí v týchto videách tvoria trénovaciu
množinu, ktorá je vybalancovaná ako vekovo, tak aj pohlavím. Detailné informácie
o databáze sú k dispozícii v [136]. Aby mohol byť natrénovaný klasifikačný model,
bolo ako prvé potrebné vytvoriť novú, vhodnú trénovaciu množinu a následne tré-
novať rôzne algoritmy strojového učenia. Postup experimentu je vizualizovaný na
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Obr. 3.17.

Obr. 3.17: Blokový diagram experimentu detekcie hypomímie [136].

Zjednodušene povedané, z každého videa bola detekovaná tvár, vypočítané prí-
znaky tváre (128 hodnôt) a priradená značka, či sa jedná o človeka zdravého alebo
o človeka trpiaceho hypomímiou. Experiment sa považuje za problém binárnej klasi-
fikácie a k trénovaniu modelov vzniklo 100 vzoriek, ktoré boli náhodne premiešané.
Hlboké učenie nemohlo byť v tomto prípade použité vzhľadom na veľmi malý počet
trénovacích dát, preto boli použité niektoré z najznámejších tradičných algoritmov
strojového učenia, ako 𝑘-najbližších susedov [21], rozhodovací strom [22], náhodný
les [23], algoritmus podporných vektorov [26] a XGBoost [25]. Na hodnotenie mo-
delov boli použité dve metódy, prvá je tzv. „leave-one-out cross-validation“ a druhá
je rozdelenie trénovacej množiny na trénovaciu a testovaciu [136].

Nástavbou na problém detekcie hypomímie zo statického snímku je prirodzene
použitie videa. Hlavnou motiváciou je fakt, že hypomímiu je lepšie rozpoznávať z vi-
dea, keďže sa jedná o obmedzenú schopnosť tvárových svalov (zlá artikulácia, malá
hybnosť úst. . . ). Cieľom preto bolo vytvoriť metódu, ktorá bude schopná z videa
rozprávajúcej osoby počítať rôzne vzdialenosti na tvári, predovšetkým šírku a výšku
tváre, obočia, vzdialenosť medzi ústami a nosom atď. Tieto namerané hodnoty budú
uložené pre každý snímok videa a bude tak vytvorená časová rada pre ďalšie spra-
covanie. Vďaka časovým radám je možné sledovať rozdiely medzi jednotlivými me-
raniami a podrobne ďalej skúmať túto problematiku. Navrhnutým riešením bolo
použitie nástroja Face-recognition [132], konkrétne jeho časti pre narovnávanie
tvárí, ktorá ale nebude využitá pre tento účel, avšak iba pre extrakciu významých
bodov tváre (face landmarks estimation [106]), popísaných v predchádzajúcej časti.
Vďaka tomu je možné počítať definované vzdialenosti a ukladať ich vo forme časovej
rady [140].
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Vplyv pozadania na trénovanie neurónovej siete

Počas vývoja systému pre biometrickú identifikáciu sa narazilo na potenciálny prob-
lém pre rýchle pretrénovanie detekčných modelov hlbokého učenia. Myšlienka pre
urýchlenie procesu trénovania hlbokých konvolučných nerónových sietí spočívala
v príprave trénovacích dát takým spôsobom, aby sa daná sieť mohla sústrediť na dô-
ležité časti obrazu. Proces 2D konvolúcie spracúváva celý obrázok s relatívne malým
jadrom, ktoré prechádza aj časti obrazu, ktoré nemajú pre trénovanie siete žiadnu
pridanú hodnotu, viď Obr. 3.18.

Obr. 3.18: Ukážka prechodu konvolučného jadra 3 × 3 obrázkom, kde (a) obrázok
neobsahuje žiadny šum, (b) prípad s viacerými objektami a šumom. Prevzaté z [141].

Tieto časti obrazu naopak môžu prinášať réžiu počas trénovania. Binárna klasi-
fikácia osôb bola vybraná pre demonštráciu tohto problému s osobami George Bush
(530 obrázkov) a Colin Powell (236 obrázkov) z datasetu LFW [107]. 294 obrázkov
Georga Busha bolo odstránených kvôli balancovaniu datasetu. Predpokladom tohto
experimentu bolo, že konvolučné vrstvy sa skôr naučia extrahovať potrebnú infor-
máciu z obrázkov, kde je odstránený šum – všetko okrem klasifikovaného objektu.
Na takto pripravených dátach sa natrénuje prvý model, ktorý začne rýchlo konver-
govať a následne po dosiahnutí určitej presnosti sa pomocou metódy prenosového
učenia [87] dotrénuje nový model na originálnych dátach, aby bol schopný genera-
lizovať a nedošlo k pretrénovaniu. Tento predpoklad urýchlenia procesu trénovania
je zobrazený na Obr. 3.19 [141].

Boli vytvorené dve kópie datasetu, jedna bola ponechaná originálna a druhá s od-
stráneným šumom (začiernením všetkého okrem klasifikovaného objektu). Testovacia
množina pozostáva samozrejme z originálnych dát. Bolo vytvorených 5 rôznych ne-
urónových sietí inšpirovaných známymi klasifikačnými architektúrami VGG-16 [97],
LeNet-5 [142] a AlexNet [11]. Pre trénovanie bola využitá GPU (angl. Graphics Pro-
cessing Unit) akcelerácia spolu s nástrojmi Keras [119] a Tensorflow [143]. Viac
informácií o experimente je možné násjť v [141] spolu s dosiahnutými výsledkami,
ktoré sú stručne popísané aj v časti 4.3.2.
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Obr. 3.19: Hypotéza experimentu s prenosovým učením. Trénovanie modelu na dá-
tach s odstráneným šumom a následné použitie prenosového učenia by malo spôsobiť
rýchlejšie konvergovanie [141].

Ako bolo spomínané v úvode práce v popise súčasného stavu vedy a techniky,
problémom pri trénovaní hlbokých konvolučných sietí je množstvo dát. V prípade
nedostatočného množstva trénovacích vzoriek sa môže sieť ľahko pretrénovať alebo
naopak nemusí začať vôbec konvergovať (nedokáže sa učiť – nájsť závislosti v dá-
tach). V rámci experimentovania s odstraňovaním šumu a sledovaním jeho vplyvu na
proces trénovania neurónových sietí bola otestovaná aplikácia metódy odstránenia
šumu z datasetu s malým množstvom vzoriek pre trénovanie siete. Ako v predchá-
dzajúcom prípade bol demonštratívne vybraný problém binárnej klasifikácie dvoch
osôb. Pripravený dataset bol vytvorený z datasetu LFW [107], kde každá z osôb
obsahovala 100 trénovacích a 50 testovacích snímkov. Vo výsledku vznikli 4 data-
sety: originálne obrázky s a bez odstráneného šumu a orezané obrázky tváre s a bez
odstráneného šumu.

Cieľom experimentu je poukázať na účinnosť odstránenia šumu z obrázkov ta-
kým spôsobom, že sieť je schopná konvergovať oproti normálnemu postupu. Preto
bolo nutné zamedziť akejkoľvek náhodnosti pri trénovaní a taktiež nepoužiť žiadnu
formu prenosového učenia [87] alebo dotrénovania [124]. Navrhnutá sieť bola taktiež
inšpirovaná sieťou LeNet [142] a počet epoch nastavený na 1000, veľkosť dávky 1,
rýchlosť učenia 0,0001 a SGD optimizér. Detailnejší popis experimentu je v [144]
a hlavné výsledky sú zhrnuté v časti 4.3.2 tejto dizertačnej práce.
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3.3 Zvyšovanie kvality snímku tváre
Kvôli optimalizácii presnosti identifikácie tvárí bola do vytvoreného systému im-
plementovaná jednosnímková metóda, ktorá je zavolaná službou pre rozpoznávanie
tváre, a to iba v prípade, že nie je schopná vypočítať príznaky tváre. Snímok je preto
poslaný do služby superrozlíšenia a po vykonaní tejto operácie je následne vrátený
do pôvodnej služby pre rozpoznávanie tváre, ktorá sa pokúsi o výpočet príznakov
znovu. Tento proces je zobrazený na Obr. 3.20.

Obr. 3.20: Pridanie funkcie superrozlíšenia do stávajúceho systému.

Aby však takáto služba (resp. model), mohla byť vytvorená, bolo potrebné vy-
tvoriť vhodný trénovací dataset, ktorého tvorba spočívala v niekoľkých krokoch:

1. Detekcia tváre pomocou Viola-Jones detektoru [56] – ako detektor tvárí je
použitá kaskáda haar_frontal_face_alt.xml a databáza bola LFW [107].

2. Zmena veľkosti obrázku pomocou bikubickej interpolácie (nástroj OpenCV3).
3. Z obrázku sa zobrala iba jedna najväčšia detekcia v prípade, že bolo na obrázku

viac tvárí.
4. Vytvorilo sa viacero trénovacích databází:

• zmenšenie na 24 × 24 px a 50 % JPEG kompresia.
• zmenšenie na 32 × 32 px a 50 % JPEG kompresia.
• zmenšenie na 64 × 64 px a 50 % JPEG kompresia.
• zmenšenie do náhodnej škály od 24 × 24 do 64 × 64 pixelov a s 30–70 %

JPEG kompresiou.
3https://opencv.org/
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Vyššie popísaný postup vytvárania trénovacieho datasetu je vizualizovaný na
Obr. 3.21, konkrétne sa jedná o model 64 × 64.

Obr. 3.21: Ukážka postupu tvorenia databázy.

Testovacia množina bola vytvorená rovnakým spôsobom, navyše však je nutné
poznamenať niekoľko bodov:

1. Zobrali sa iba tie osoby z datasetu LFW, kde boli presne dve fotky danej osoby.
2. Jedna fotka sa použila ako „referenčná“ – prebehla iba detekcia tváre, orezanie

tváre a zmena veľkosti na 256 × 256 px.
3. Druhá fotka je nazvaná ako „originál“:

• Najskôr prebehla detekcia a orezanie tváre, následne zmena veľkosti na
256 × 256 px.

• Daný výrez sa zmenšil na niektorú hodnotu (24 × 24, 32 × 32, 64 × 64
alebo náhodne) a uložil s 50 % alebo náhodnou kompresiou, podľa typu
databázy.

• Následne sa uložená fotka zväčšila na 256 × 256 px a uložila s 50 % alebo
náhodnou kompresiou.

Vytvorená trénovacia množina obsahuje 10954 snímkov tvárí a testovacia mno-
žina 667 snímkov. Ukážka vytvoreného datasetu je na Obr. 3.22.
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Obr. 3.22: Ukážka vytvorenej databázy, vstup nižšej a výstup vyššej kvality.

Na natrénovanie modelu pre zvyšovanie kvality bola použitá neurónová sieť
Pix2Pix [72], ktorá je jedna z najznámejších v oblasti transformácií typu obraz-obraz.
Vstupný a výstupný rozmer obrázkov je rovnaký – 256 × 256 pixelov. Trénovalo sa
niekoľko modelov na základe použitého datasetu, podľa rozmerov zmenšených ob-
rázkov. Výsledkom sú 4 modely, nazvané podľa veľkosti: 24 × 24, 32 × 32, 64 × 64
a náhodný model. Každý model sa trénoval na 100 epochách a ich výkonnosť sa
porovnala (výsledky sú v kapitole 4).

Sieť Pix2Pix je však založená na GAN princípe, ktorá je vo svojej podstate
generatívna. Jedna zo súčasných metód, zvaná PULSE [145], založená na GAN, bola
prezentovaná na významnej svetovej konferencii CVPR4 so zaujímavými výsledkami.
Avšak príspevok na sociálnej sieti twitter5 s názvom „PULSE: Medical and military
decision based on hallucinated pixels?“ poukazuje na veľký nedostatok GAN sietí
a ich generatívny charakter, pri ktorom dostala sieť na vstup obrázok Barracka
Obamu v malom rozlíšení a pomocou superrozlíšenia daná metóda vytvorila výrazne
odlišne vyzerajúcu osobu.

3.4 Zvyšovanie rozlíšenia zo sekvencie snímkov
Motiváciou tejto (hlavnej) časti návrhu metód riešenia je takmer nepreskúmaná ob-
lasť superrozlíšenia zo sekvencie snímkov so zameraním sa na rekonštrukciu jedného
výsledného obrázku tváre. Jedná sa predovšetkým o vstupnú sekvenciu snímkov
s nízkou kvalitou, u ktorých je biometrická identifikácia nemožná, resp. veľmi ob-
tiažna. V tejto oblasti nie sú stanovené žiadne základné štúdie, nakoľko chýbajú
definované metriky hodnotenia a hlavne voľne dostupný, dostatočne veľký dataset,
ktorý by mohol vedecký svet používať pre svoje experimenty a na základe ktorého

4http://cvpr2020.thecvf.com/
5https://twitter.com/AlexVasilescu/status/1277012139610271744
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by sa mohli porovnávať dosiahnuté výsledky. Oproti oblasti superrozlíšenia z jed-
ného snímku tváre je tento experiment inšpirovaný človekom, resp. jeho mozgom,
ktorý si pri pohľade na video osoby dokáže predstaviť jej podobu, i keď sa jedná
o nízku kvalitu záznamu [89]. Hypotetická vyššia schopnosť extrahovať informácie
zo sekvencie snímkov oproti jednosnímkovému prístupu je zobrazená na Obr. 3.23.

Obr. 3.23: Motivácia pre použitie sekvencie snímkov [89].

Nakoľko najúspešnejšie metódy superrozlíšenia sú na základe neurónových sietí,
tento experiment sa nimi taktiež primárne zaoberá. Bolo natrénovaných a porovna-
ných 9 architektúr neurónových sietí, zahŕňajúcich metódy jednosnímkové aj viacs-
nímkové. Spolu s 3-mi interpolačnými metódami bolo nakoniec porovnaných 12
metód pomocou objektívnych metrík aj subjektívneho ľudského hodnotenia. Aby
mohli byť natrénované a porovnané, bol vytvorený nový dataset obsahujúci sekven-
cie snímkov tvárí v nízkom rozlíšení a požadovaný obrázok (angl. ground truth/label)
v dvojnásobnom, vysokom rozlíšení [89]. Celý experiment je graficky znázornený na
Obr. 3.24.

Obr. 3.24: Vizualizácia experimentu pre superrozlíšenie zo sekvencie snímkov [89].
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3.4.1 Návrh datasetu

V oblasti superrozlíšenia tváre zo sekvencie snímkov neexistuje dataset, pomocou
ktorého by bolo možné riešiť tento problém. Známe svetové datasety s obrázkami
tvárí boli popísané v časti 1.4.3. Tieto datasety obsahujú viac než 10000 vzoriek
a viac než 1000 rozdielnych osôb. Minimálne takéto hodnoty musel mať vytvorený
dataset, aby mohol byť považovaný za tzv. „large-scale“ a mohol byť vo svete uzná-
vaný. Sekvencie snímkov však obsahuje jediný dataset a tým je Youtube Faces Data-
base [106], ktorý však nie je primárne určený pre superrozlíšenie, ale pre rozpozná-
vanie osôb, preto je pre oblasť superrozlíšenia nevyhovujúci. Novovytvorený dataset
si kladie za cieľ vylepšiť nedostatky stávajúcich datasetov, a to hlavne pomocou
záznamov z rôznych snímacích zariadení, z rôznych prostredí (nasvietenie, vzdia-
lenosť. . . ), záznamov ľudí rôzneho veku, oboch pohlaví, rôznych etnických skupín,
nezahŕňať iba celebrity apod. [89].

Dataset bol vytvorený z približne 300 videí, dostupných na Youtube6. Pri tvorbe
datasetu boli použité moderné vedecké metódy ako detektor YOLOv3 [65] a jeho
implementácia7, a spomínaný Face-recognition [132] nástroj založený na sieti Fa-
cenet [133]. Niektoré metódy počítačového videnia boli použité za pomoci nástroja
OpenCV. Tváre boli detekované na náhodných snímkoch videí pomocou YOLOv3
a následne pomocou OpenCV sa zobrali 3 snímky pred a po. V tomto kroku bolo vy-
tvorených 36123 sekvencií, ktoré bolo nutné ďalej filtrovať niekoľkými krokmi [89]:

1. Zo stredného (originálneho) obrázku sa pomocou Face-recognition pokú-
sia extrahovať príznaky tváre. Sekvencie, kde to nie je možné, sú zmazané.
Redukcia z 36123 na 25174 sekvencií.

2. Je možné, že niektoré sekvencie obsahujú viacero tvárí, čo môže byť spôsobené
napríklad strihom vo videu. Preto je stredný obrázok porovnaný pomocou
Face-recognition s prahovou hodnotou 0,7 so všetkými ostatnými obráz-
kami v sekvencii. Pokiaľ nepatria všetky tváre jednej osobe, sú tieto sekvencie
zmazané. Redukcia z 25174 na 24930.

3. Nakoľko bolo vytváraných niekoľko sekvencí z jedného videa, je možné, že sa
osoby budú opakovať. Problémom ale je, aby sa rozlíšilo medzi veľmi podob-
nými sekvenciami a sekvenciami kde síce je tá istá osoba, ale pod iným nasvie-
tením, uhlom atď. Face-recognition v tomto prípade nie je vhodná metóda,
preto bolo použité meranie SSIM (definované nižšie) s prahovou hodnotou 0, 7.
Redukcia sekvencií z 24930 na 22705.

4. Pri sťahovaní troch obrázkov pred a po detekcii tváre sa mohlo stať, že napr. kvô-
li strihu videa sa na niektorých obrázkoch nenachádza tvár. Pomocou detekcie

6https://www.youtube.com/
7https://github.com/sthanhng/yoloface
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nástroja Face-recognition boli tieto sekvencie identifikované a zmazané. Re-
dukcia sekvencií z 22705 na 18021.

5. Obrázky sekvencie sú normalizované na veľkosť 32 × 32 px a originálny poža-
dovaný obrázok (angl. ground truth/label) na veľkosť 64 × 64 px (príp. ak bolo
možné, tak aj na 128 × 128 px alebo 256 × 256 px). U zmenšovania obrázkov
bola náhodne vybraná niektorá zo známych interpolačných metód: najbližší
sused, bilineárna, bikubická, lanczos (8 × 8). Obrázky sekvencií boli následne
uložené s náhodnou hodnotou JPEG kompresie v škále (30–70).

6. Finálny krok bola opätovná kontrola originálnych obrázkov, či po normali-
zácii je stále možné extrahovať príznaky tváre pomocou Face-recognition
nástroja. Redukcia z 18021 na 17426.

Vizualizácia tvorby datasetu je zobrazená na Obr. 3.25 korešpondujúca s popisom
jednotlivým filtračných krokov.

Obr. 3.25: Vizualizácia procesu tvorby datasetu [89].

Každá jedna sekvencia obsahuje 7 snímkov osoby v nízkom rozlíšení 32 × 32 px,
požadovaný obrázok v dvojnásobnom vysokom rozlíšení 64 × 64 px, a informačný
súbor s informáciami o zdroji videa, veľkosti JPEG kompresie a interpolačnej metóde.
Ukážka jednej sekvencie datasetu je zobrazená na Obr. 3.26.

Obr. 3.26: Ukážka jednej vzorky vytvoreného datasetu [89].
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Po všetkých filtračných krokoch obsahuje dataset vo výsledku približne 6000–
7000 osôb počítaných na základe Face-recognition nástroja, bližšia diskusia k po-
čtu osôb je v časti 4.5.1. Celkovo obsahuje dataset 17426 sekvencií, ktoré sú rozdelené
cca v pomeru 70/15/15 na jednotlivé množiny, viď Tab. 3.1.

Tab. 3.1: Rozdelenie vytvoreného datasetu na množiny.

Trénovacia Testovacia Privátna testovacia Prieskum
Počet vzoriek 12200 2600 2500 126

Verejne dostupné sú trénovacia množina a testovacia množina. Pre objektívne
hodnotenie vytvorených modelov bola rezervovaná privátna testovacia množina,
ktorá je uložená na VUT v Brne. 126 vzoriek bolo vyčlenených pre prieskum [89].

3.4.2 Výber vhodných architektúr

Hlavným cieľom práce je superrozlíšenie tváre na základe niekoľkých snímkov (sek-
vencie) na rozdiel od trendov v tejto oblasti, ktorými sú superrozlíšenie z jedného
snímku tváre. Tieto metódy sú považované za aktuálne najlepšie vo svete. Je to
čiastočne spôsobené tým, že superrozlíšeniu zo sekvencie snímkov sa nevenuje taká
pozornosť a pokrok v tejto oblasti je pomalší [146]. Porovnanie s poprednými po-
dobnými metódami je preto problematické vzhľadom na ich veľmi malé množstvo
a rozdielnosť v použití. Preto aj iné významné vedecké práce, ako napr. [100, 101,
146, 147], porovnávajú výsledky s poprednými metódami superrozlíšenia z jedného
snímku. Z toho dôvodu boli natrénované a porovnané jednosnímkové metódy, po-
písané v časti 1.4.1, konkrétne metódy: SRCNN, EDSR, SRGAN, ESRGAN. Do
výsledného porovnania boli taktiež zahrnuté klasické, dobre známe interpolačné me-
tódy, konkrétne bikubická, bilineárna a lanczos [89].

Navrhnuté viacsnímkové metódy [89] sa striktne vymedzujú proti použitiu GAN,
nakoľko pre účely biometrickej identifikácie nie je možné použiť akýkoľvek genera-
tívny prístup (viď časť 3.3). Majú spoločný základ v sieti U-Net [148] (viď Obr. 3.27).

Obr. 3.27: Vizualizácia základnej U-Net architektúry. Prevzaté z [89].
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U-Net sieť je stále jednou z najpoužívanejších architektúr v oblasti segmentá-
cie, avšak pre superrozlíšenia nedávala uspokojivé výsledky, preto jednotlivé viacs-
nímkové architektúry používajú rôzne modifikácie tejto siete a kombinácie s inými
blokmi ako Reziduálny blok (ResBlock) [149] a tzv. GEU blok [150], vykazujúcimi
lepšiu presnosť. Navhrnuté architektúry sú pomenované podľa použitých kombiná-
cií blokov – U-Net+GEU, U-Net+GEU2, U-Net+GEU3 a U-Net+ResBlock a ich
vizualizácie sú zobrazené v prílohe A.3.

U-Net+ResBlock používa oproti bežnému U-Net tzv. sub-pixel konvolučnú
vrstvu [151] namiesto upsampling vrstvy. Pred touto sieťou je použitá 3 × kon-
volučná vrstva s LeakyReLU a následne 5 × reziduálny blok. U-Net+GEU je po-
dobná architektúra, akurát je namiesto reziduálneho bloku použitý GEU blok a hneď
za vstupnou základnou extrakciou príznakov sú výstupy spojené a poslané do GEU
blokov. Nakoľko táto architektúra produkovala tzv. „checkerboard artefakty“ [152],
bola vytvorená U-Net+GEU2 architektúra so snahou ich potlačiť. Zmenila sa veľ-
kosť konvolučného jadra na 7 (z pôvodných 3), aktivačná funkcia GEU je ReLU
namiesto sigmoidy a U-Net sieti sa vrátila pôvodná upsampling vrstva namiesto
sub-pixel konvolučnej vrsty. U-Net+GEU3 je zložená z rovnakých častí ako pred-
chádzajúca architektúra, je však zamenené ich poradie, čo má za následok možnosť
extrahovať komplexnejšie príznaky. Detailný popis architektúr je možné nájsť v [89].

Trénovanie modelov prebiehalo na vytvorenom datasete popísanom vyššie, tým
pádom vstupom do sietí bolo 7 obrázkov rozmeru 32 × 32 px a výstupom jeden
obrázok s dvojnásobným rozlíšením – 64 × 64 px. Na urýchlenie výpočtov bola po-
užitá akcelerácia pomocou grafických kariet (Nvidia Titan XP a Nvidia GeForce
GTX 1080 Ti). Počet iterácií na epochu bol 500, počet epoch 700, veľkosť dávky
8, rýchlosť učenia 0,0001. Tieto parametre boli nastavené na základe experimentov
a predbežných výsledkov, s cieľom zamediť preučeniu sietí. Implementácie jedno-
snímkových metód boli stiahnuté z verejných repozitárov (Github) a museli byť
čiastočne modifikované, trénovacie parametre spravidla zostali rovnaké ako navrhli
ich autori [89].

3.4.3 Hodnotenie kvality

Natrénované modely, alebo akékoľvek metódy pracujúce v oblasti obrazového spra-
covania, predovšetkým pri určovaní podobnosti rôznych objektov, je spravidla po-
trebné navzájom porovnávať, preto je nutné na to definovať určité spôsoby. Jedným
zo základných rozdelení týchto spôsobov je na objektívne a subjektívne metriky.
Zatiaľ čo objektívne metriky využívajú matematické definície, subjektívne metriky
využívajú ľudský zrakový systém, v angličtine často označovaný ako „human visual
system“.
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Objektívne metriky

Výhodou objektívnych metrík je ich presná definícia, deterministický chararakter,
konzistentnosť a reprodukovateľnosť. Metriky, ktoré hodnotia podobnosť obrazov,
resp. kvalitu vytvoreného (zrekonštruovaného) obrazu s jeho originálom, sú zvolené
primárne ako matematické funkcie alebo na základe open-source projektov, aby
bola zaručená práve ich reprodukovateľnosť a konzistentnosť [89]. Boli zvolené na-
sledovné objektívne metriky:

Stredná kvadratická chyba – Mean Square Error (MSE) [153] je definovaná ako:

𝑀𝑆𝐸 = 1
𝑚 · 𝑛

𝑚∑︁
𝑖=1

𝑛∑︁
𝑗=1

(𝐼(𝑖, 𝑗) − 𝐼(𝑖, 𝑗))2, (3.1)

kde 𝐼 je originálny obrázok a 𝐼 je rekonštruovaný obrázok, obidva o šírke 𝑚 a výške
𝑛 pixelov. MSE dosahuje najlepšiu hodnotu, keď je rovno 0, tzn. že rekonštruovaný
obrázok je totožný s originálnym obrázkom a obecne platí, že čím nižšia hodnota
MSE, tým je kvalita rekonštruovaného obrázku lepšia (obrazy sú si podobnejšie).

Špičkový odstup signálu od šumu – Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) [154]
vyjadruje pomer medzi maximálnou možnou energiou signálu a energiou šumu:

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10 · log10(
𝑅2

𝑀𝑆𝐸
), (3.2)

kde 𝑅 je maximálna možná hodnota pixela. Jednotkou PSNR je decibel [dB] a vyššia
hodnota udáva vyššiu kvalitu obrazu, resp. vzájomnú podobnosť rekonštruovaného
a originálneho obrazu.

Štrukturálna podobnosť – Structural Similarity (SSIM) [155] je metrika vy-
jadrujúca podobnosť dvoch obrazov, zameriavajúc sa na extrahovanie štrukturálnej
informácie:

𝑆𝑆𝐼𝑀(𝐼, 𝐼) = (2𝜇𝐼𝜇𝐼 + 𝐶1) + (2𝜎𝐼𝐼 + 𝐶2)
(𝜇2

𝐼 + 𝜇2
𝐼

+ 𝐶1)(𝜎2
𝐼 + 𝜎2

𝐼
+ 𝐶2)

, (3.3)

kde 𝜇 je priemer, 𝜎2 je variancia, 𝜎 je kovariancia signálov 𝐼, 𝐼 a 𝐶1 a 𝐶2 sú konštanty.
SSIM môže nadobúdať hodnoty v intervale [−1; 1]. Vyššia hodnota reprezentuje
lepšiu kvalitu, resp. podobnosť medzi rekonštruovaným a originálnym obrazom.

Ostrosť (angl. sharpness) je definovaná ako rozdiel kumulatívnej pravdepodob-
nosti rozmazania – Cumulative Probability of Blur Detection (CPBD) [156] medzi
originálnym a rekonštruovaným obrázkom. CPBD definuje ostrosť obrazu:

𝐶𝑃𝐵𝐷 = 𝑃 (𝑃𝐵𝐿𝑈𝑅 ≤ 𝑃𝐽𝑁𝐵) =
𝑃𝐵𝐿𝑈𝑅=𝑃𝐽𝑁𝐵∑︁

𝑃𝐵𝐿𝑈𝑅=0
𝑃 (𝑃𝐵𝐿𝑈𝑅), (3.4)

kde

𝑃𝐵𝐿𝑈𝑅 = 𝑃 (𝑒𝑖) = 1 − 𝑒𝑥𝑝(−| 𝑤(𝑒𝑖)
𝑤𝐽𝑁𝐵(𝑒𝑖)

|𝛽), (3.5)
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kde 𝑤(𝑒𝑖) je šírka hrany 𝑒𝑖, 𝑤𝐽𝑁𝐵 je šírka hrany zvanej JNB (Just Noticeable Blur)
[157], ktorá závisí na lokálnom kontraste okolo hrany a 𝛽 je parameter so stanovenou
mediánovou hodnotou 3,6, určenou autormi vzhľadom k výsledkom ich práci [158].

Ďalšie metriky sú založené na nástroji Face-recognition [132], ktorý využíva
sieť Facenet [133]. Tento nástroj síce nie je považovaný za najlepší v súčasnosti, av-
šak je typu open-source a jeho výstupy sú konzistentné a reprodukovateľné. Bola
stanovená metrika počet nerozponateľných tvárí – FR failed, ktorá udáva počet
obrázkov, z ktorých nástroj nedokázal extrahovať príznaky tváre. V ideálnom prí-
pade je výsledkom 0 a v najhoršom sa rovná celkovému počtu testovaných obrázkov,
v tomto prípade 2500. Z obrázkov, u ktorých bolo možné extrahovať príznaky tváre
testovanou metódou, sa počíta ďalšia metrika, ktorou je index podobnosti tvárí –
FR rate (all). Táto metrika počíta zhodu pomocou Euklidovskej vzdialenosti medzi
extrahovaným vektorom príznakov so skutočným vektorom príznakov (predikovanej
a skutočnej tváre) a následne je vypočítaný priemer všetkých hodnôt. Aby bola táto
metrika viac vypovedajúca, je definovaný index podobnosti tvárí z prieniku obráz-
kov, u ktorých všetky testované metódy dokázali extrahovať príznaky – FR rate
(∩) [89].

Subjektívne metriky

Počas experimentu však bolo zistené, že modely, ktoré subjektívne pri ľudskom
vnímaní vykazovali relatívne dobré výsledky, pri hodnotení pomocou objektívnych
metrík tomu tak nebolo. Ľudské vnímanie a hodnotenie kvality je veľmi dôležité,
obzvlášť pokiaľ sa jedná o oblasť bezpečnosti a identifikácie ľudí. Na Obr. 3.28 je
možné vidieť rôzne deformácie (artefakty), ktoré zohrávajú pre ľudské vnímanie
významnú úlohu.

Obr. 3.28: Rôzne metódy superrozlíšenia s 2-násobným zväčšením a dôležitosť rôz-
nych artefaktov (deformácií) pri ľudskom vnímaní.

Zaujímavým poznatkom je už spomenutá rozdielnosť medzi objektívnymi met-
rikami a ľudským vnímaním, pri ktorom sa zdajú byť lepšie obrázky napravo, ale
podľa niektorých objektívnych metrík sú lepšie rekonštruované obrázky viac naľavo.
Z tohto dôvodu bola zavedená subjektívna metrika pomocou ľudského ohodnotenia
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(subjektívne hodnotenie). 126 sekvencií datasetu, vybraných tak, aby boli čo
najviac rozdielne, bolo vyčlenených pre vytvorenie prieskumu, v ktorom budú ľudia
vyberať najlepšiu fotku podľa ich uváženia [89].

Prieskumu sa zúčastnilo 100 ľudí rôzneho veku, z rôznych krajín, rôzneho zame-
rania, napr. študenti vysokých škôl, IT odborníci, dokonca niekoľko expertov v danej
oblasti, ale aj ľudia, ktorí nepracujú s informačnými technológiami. Ľudia sa pries-
kumu účastnili anonymne. Prieskum bol vytvorený ako webová stránka typu anketa,
kde boli v jednotlivých sekciách zobrazené výsledné obrázky všetkých 12-tich metód
pre jednu sekvenciu. Názvy metód samozrejme neboli k dispozícii, takisto ako aj
vstupná sekvencia a požadovaný, výsledný obrázok (z dôvodu navodenia reálnejšej
situácie) [89]. Ukážka webového rozhrania prieskumu je zobrazená na Obr. 3.29.

Obr. 3.29: Ukážka užívateľského rozhrania pre prieskum subjektívneho hodnotenia
kvality modelov.

3.4.4 Návrh testu pre verejnosť

Oblasť superrozlíšenia zo sekvencie snímok je len málo preskúmaná, obzvlášť čo sa
týka zamerania sa na superrozlíšenie tvárí. Pozornosť sa venuje spravidla jednosním-
kovým metódam, ktoré vykazujú stále veľmi dobré výsledky. Avšak informácia ob-
siahnutá v sekvencii snímkov musí byť spravidla vyššia ako v jednom snímku. Prob-
lémom, prečo sa tejto oblasti nevenuje toľká pozornosť, je predovšetkým absencia
potrebného datasetu, pomocou ktorého je možné trénovať rôzne modely a experi-
mentovať v tejto oblasti. Avšak vytvorenie a zverejnenie datasetu nestačí, pretože
nie sú stanovené žiadne pravidlá, žiadne východiskové výsledky, od ktorých by sa
vedecký svet mohol odraziť a s ktorými by sa mohol porovnávať.

Preto táto práca taktiež pojednáva o navrhnutí komplexného systému – rieše-
nia, ktoré by prinieslo väčšiu pozornosť tejto problematike. Jedná sa predovšetkým
o niekoľko častí, ktorými sú už spomínané vytvorenie a zverejnenie datasetu, ďa-
lej vytvorenie počiatočných výsledkov na tomto datasete a nadefinovanie určitého
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objektívneho spôsobu hodnotenia výsledkov. Cieľom je mať všetky informácie pre-
hľadne na jednom mieste, snažiť sa o automatizáciu hodnotenia výsledkov a možnosť
zobrazovania vedúcich tímov (podobný systém ako je napr. Kaggle8).

Z toho dôvodu bol navrhnutý MLFDB server – webová stránka, ktorá nielen po-
skytuje dataset, ale taktiež ponúka overenie natrénovaných modelov na privátnom
testovacom datasete, ktorý je k dispozícii v obmedzenej podobe, tj. bez požadova-
ných obrázkov (ground truth/label). Dôvodom je práve to, aby sa zabezpečila ob-
jektivita hodnotenia modelov a zamedzilo sa prispôsobovaniu výsledkov na testovací
dataset. Ďalším obmedzením je presne definovaný počet požiadaviek na hodnotenie
modelu. Viac informácií o hodnotení modelov a webovej stránke MLFDB je v časti
4.5.3.

8https://www.kaggle.com/
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4 Overenie navrhnutých metód
Overenie navrhnutých metód riešenia, resp. výsledky experimentov, ktoré plnia jed-
notlivé ciele dizertačnej práce, sú popísané a rozdelené do jednotlivých častí v tom
istom slede ako sú popísané v kapitole 3 – Navrhnuté metódy riešenia.

4.1 Tradičné metódy

4.1.1 Rozpoznávanie ručne písaného textu

Rozpoznávanie ručne písaného textu sa zameriava na konkrétny Comenia skript,
ktorý sa začína používať na základných školách v Českej Republike. Toto vymedze-
nie sa na konkrétny font robí prácu jedinečnou. Počas experimentu bolo vyskúša-
ných niekoľko variánt návrhu riešenia, ako napr. trénovanie modelu s väčším počtom
tried (zahŕňajúc rôzne formy zápisu) alebo vytvorenie osobitnej triedy, pomenovanej
ako „porušená“, pre znaky, ktoré sú obtiažne detekovateľné (napr. prekrývajúce sa
znaky, vplyv diakritiky alebo len časti znakov). Dosiahnuté výsledky klasifikátoru
SVM s použitím rôznych jadier je možné vidieť v Tab. 4.1 ako pre prípad s extra trie-
dou pre „porušené“ znaky, tak aj pre prípad bez tejto triedy. Výsledky v tabuľkách
sú ďalej rozdelené podľa počtu tried, resp. podľa toho, či sa znaky s viacerými mož-
nými zápismi rozdeľovali do zvláštnych tried alebo boli zahrnuté do jednej triedy.
Najlepší výsledok je zvýraznený.

Tab. 4.1: Presnosť [%] algoritmu SVM s a bez triedy pre „porušené“ znaky [18].

Jadro 28 tried 53 tried 27 tried 52 tried
(znaky spolu) (znaky oddelene) (znaky spolu) (znaky oddelene)

Polynomiálne 70,88 61,70 72,73 62,85
Sigmoid 79,67 76,77 89,22 83,83

RBF 90,36 85,05 92,86 86,49
Lineárne 83,21 79,76 88,86 83,64

Najlepšia dosiahnutá presnosť klasifikácie bola 92,86 % bez použitia extra triedy
pre „poškodené“ znaky a bez rozdeľovania rovnakých znakov s iným zápisom do
ďalších tried. Možný dôvod pre prípady nesprávnej klasifikácie znakov je pravdepo-
dobne relatívne malá veľkosť datasetu, ale aj jeho nevyváženosť – niektoré znaky
majú v texte väčšie zastúpenie ako iné. Metóda „votingu“ a použitia algoritmu na
opravu znakov v slove („spellchecker“) vylepšili presnosť rozpoznávania, avšak tieto
metódy sú aplikované až v tzv. „postprocessingu“ a nie sú brané ako predmet tejto
práce, viac informácií je možné získať v [18].
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4.1.2 Rozpoznávanie materiálu zo spektroskopie

Algoritmus SVM bol použitý aj ako zástupca tradičných metód strojového učenia
pri klasifikácii materiálov v interdisciplinárnom výskume s Fakultou Strojního Inže-
nýrsví a CEITEC (the Central European Institute of Technology – Stredoeurópska
technologická inštitúcia) popísanom v [116]. V rámci experimentu bola navrhnutá
metóda na klasifikáciu tzv. „echellogramov“ bez ich nutnosti konverzie do 1D, čo
je konvenčný prístup v tejto oblasti. Táto konverzia môže viesť ku strate niekto-
rých dôležitých informácií. Analýza vzoriek prebiehala pomocou LIBS technológie
a echellogramy boli získané z EMCCD (Electron Multiplying Charge Coupled De-
vice) detektora a následne podvzorkované takým spôsobom, že bolo vybraných 225,
86 a 21 najvýznamnejších pixelov z celého 1024 × 1024 echellogramu. Výsledné
dva datasety sú rozdelené podľa typu klasifikačnej úlohy, ktorou je buď klasifikácia
konkrétnych hornín (13 tried), alebo klasifikácie jednotlivých vzoriek – chemických
prvkov (50 vzoriek) [116].

Samotná klasifikácia prebiehala pomocou natrénovaných modelov linárneho L2R
LR a nelineárneho SVM algoritmu. Tieto modely boli taktiež natrénované aj pomo-
cou tradičného prístupu v tejto oblasti, ktorým je prekonvertovanie echellogramu do
1D spektra. Dosiahnuté výsledky navrhnutého riešenia preukázali vysokú výkonnosť
a sú porovnané v Tab. 4.2, pričom najlepšie výsledky sú zvýraznené.

Tab. 4.2: Presnosť [%] SVM a L2R LR klasifikácie materiálov [116].

Model Dimenzia dát SVM L2R LR Počet tried
1D spektrum 35000 × 5000 96,5 95,5 50 vzoriek
225 pixelov 225 × 5000 98,13 97,2 50 vzoriek
86 pixelov 86 × 5000 97,7 97,3 50 vzoriek
21 pixelov 21 × 5000 96,5 92,5 50 vzoriek

1D spektrum 35000 × 5000 98,9 98,9 13 hornín
225 pixelov 225 × 5000 99,2 99,3 13 hornín
86 pixelov 86 × 5000 99,13 98,9 13 hornín
21 pixelov 21 × 5000 98,5 95,4 13 hornín

Najlepšie výsledky boli dosiahnuté pomocou SVM pri klasifikácii do 13-tich tried
a s 225-timi vybranými pixelmi. U algoritmu SVM boli vyskúšané aj iné jadrá (RBF,
polynomiálne. . . ), avšak najlepšie výsledky boli dosiahnuté za použitia lineárneho
jadra a s parametrom 𝐶 = 5 (complexity). Výber väčšieho množstva významných
pixelov (viac než 225) zanášalo šum do učenia a znižovalo presnosť modelu a naopak
znižovanie množstva pixelov viedlo taktiež k nižším presnostiam modelu [116].
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4.2 Hlboké učenie
Ako bolo spomenuté v úvode tejto práce, návrh architektúr hlbokého učenia je ne-
smierne zložitý, preto bolo jednou z myšlienok nad rámec cieľov dizertačnej práce
vytvoriť metódu pre automatický návrh hlbokých neurónových sietí. Na riešenie
tohto problému vo svete bolo publikovaných niekoľko prác s rôznymi prístupmi
[47, 48, 159, 160, 161]. Ako najvhodnejšie sa javili evolučné algoritmy, konkrétne
genetické programovanie [162], ktorého možnosti boli experimentálne otestované
a zhodnotené v článku [3]. K samotnému návrhu architektúr neurónových sietí po-
mocou genetického programovania však nedošlo kvôli nemožnému spracovaniu vý-
počtov v reálnom čase (každá sieť v populácii by sa musela trénovať, ohodnotiť
a opakovať po niekoľko populácií).

Avšak popri výskumnej práci a jednotlivých výskumných aktivitách, ktoré majú
prevažne spoločné základy – trénovanie rôznych modelov hlbokého učenia, vznikol
za iniciatívy kolegu Ing. Pavla Harára software „KEX – Software pro zjednodušení
správy experimentů frameworku Keras“ [163]. Tento software – knižnica, uľahčuje
proces experimentovania s rôznymi sieťami a nastaveniami hyperparametrov sietí
hlbokého učenia. Motiváciou vytvorenia knižnice bola práve skutočnosť, že je veľmi
obtiažne správne definovať architektúru siete a jej hyperparametre. Knižnica pracuje
s výskumným experimentom ako celkom v prehľadnej štruktúre, vytvára štatistiky
a grafy na základe trénovania a je možné nadefinovať rôzne parametre siete, ktoré
sa majú vyskúšať [164] (metóda známa pod angl. „grid search“). Knižnica pracuje
s nástrojmi Keras [119] a Tensorflow [143].

4.2.1 Klasifikácia

Experiment zaoberajúci sa rozpoznávaním ručne písaného textu nového Comenia
skriptu bol rozšírený o klasifikáciu písma pomocou metód hlbokého učenia. Problé-
mom však bolo, že pôvodne vytvorený dataset nemal dostatočne veľký počet vzoriek
písma na trénovanie modelov hlbokého učenia. Pomocou navrhnutých metód navy-
šovania dát vznikol nový, rozšírený dataset, ktorý už je považovaný za vhodný pre
trénovanie modelov hlbokého učenia, obsahujúci 805–1085 vzoriek pre každú kate-
góriu [11, 12]. Finálny dataset obsahuje viac než 22000 obrázkov v 25-tich triedach.
Vzhľadom na to, že niektoré znaky boli umelo generované, v testovacej množine boli
ponechané iba originálne znaky pre správne zhodnotenie výkonnosti modelov [17].

V rámci experimentu bolo natrénovaných niekoľko metód strojového učenia s hľa-
daním vhodného nastavenia parametrov pomocou metódy zvanej „grid search“ [164].
Následne boli všetky natrénované modely s najlepšou presnosťou vybrané a porov-
nané a zobrazené v Tab. 4.3.
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Tab. 4.3: Porovnanie presnosti metód strojového učenia [17].

Metóda Presnosť [%]
Lineárny klasifikátor 61,06
K -najbližších susedov 82,59

Rozhodovací strom 51,84
Náhodný les 69,57

Algoritmus podporných vektorov 81,03
Hlboké učenie 90,04

Najlepšia dosiahnutá presnosť – 90,04 %, spomedzi všetkých klasifikátorov bola
pomocou metódy hlbokého učenia. Pomocou tradičných metód bola dosiahnutá naj-
lepšia presnosť 82,59 % pomocou metódy 𝑘-najbližších susedov (o 1,56 % úspešnejšia
oproti SVM). Na základe výsledkov sa potvrdilo, že hlboké učenie, konkrétne kon-
volučné neurónové siete, dokážu lepšie spracovať obrazové informácie a dosahujú
lepšie výsledky ako tradičné metódy strojového učenia. Taktiež bolo dokázané, že je
možné natrénovať model na umelo vytvorených dátach a pri testovaní na reálnych
dátach funguje s obstojnou presnosťou [17].

Aplikácia hlbokého učenia v spracovaní prirodzeného jazyka

V predchádzajúcej časti dizertačnej práce bol venovaný priestor problému ručne písa-
ného textu a jeho klasifikácii na základe výrezov jednotlivých znakov písma. Hlboké
učenie, konkrétne konvolučné neurónové siete sú veľmi často používané práve pre
oblasť spracovania obrazov. Nakoľko sa aplikácia hlbokého učenia týkala problému
rozpoznávaniu písma, ktoré spadá do oblasti spracovania prirodzeného jazyka, bola
tejto oblasti taktiež venovaná pozornosť nad rámec cieľov tejto dizertačnej práce.
Odhaduje sa, že 80 % všetkých dát je práve v textovej podobe a z toho len 5 %
má pridanú hodnotu [?]. Podobne ako pri spracovaní obrazu, človek nie je schopný
takéto množstvo informácií spracovať, preto sa nielen veda pokúša o jeho spraco-
vanie rôznymi metódami, zahŕňajúc hlboké učenie. Nakoľko ide o oblasť hlbokého
učenia, popri postupovaní k plnení hlavného cieľa práce, bol venovaný priestor aj
tejto problematike, najmä akým spôsobom sa využíva hlboké učenie pri spracovaní
prirodzeného jazyka a extrahovania informácií z textu. Výstupy tohto výskumu sú
spracované pod názvom „A Novel Big Data Approach for Text Supported Service
Operations Management“ ako kapitola knihy „Big Data for Service Operations Ma-
nagement“ od vydavateľa Springer, ktorá ku dňu písania tejto dizertačnej práce čaká
na publikovanie (prijaté 23.11. 2020).
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4.2.2 Detekcia objektov

Detekcia postáv

Detekcia postáv patrí k jednej z najťažších úloh spracovania obrazov. Spravidla
sa v súčasnosti používajú metódy hlbokého učenia spolu s konvolučnými vrstvami.
Metóda pre detekciu ľudí bola prvým krokom pri návrhu systému pre biometrickú
identifikáciu ľudí za nepriaznivých podmienok záznamu. Pre tento účel bolo na-
trénovaných niekoľko modelov na základe vytvorených datasetov pre nepriaznivé
prostredie. Grafické porovnanie funkčnosti natrénovaných detektorov je ukázané na
príklade v Obr. 4.1.

Obr. 4.1: Ukážka porovnania detektorov postáv za použitia trénovacích datasetov,
kde (a) iba originál VOC – originál SSD model (b) zmazané všetky kategórie ok-
rem „človeka“, ponechaná iba VOC databáza (c) zmazané všetky kategórie ok-
rem „človeka“, VOC databáza + nové vzorky (d) VOC databáza + nové vzorky
(e) iba nové vzorky. Prevzaté z [2].

Celkové výsledky presnosti a falošných detekcií natrénovaných modelov v závis-
losti na detekčnom prahu, sú porovnané v Tab. 4.4.

Tab. 4.4: Porovnanie presnosti [%] a falošne pozitívnych detekcií postáv [%] na tes-
tovacej množine [2].

Detektor Prah 0,5 Prah 0,4 Prah 0,3 Prah 0,2 Prah 0,1
Acc. Fal. d. Acc. Fal. d. Acc. Fal. d. Acc. Fal. d. Acc. Fal. d.

HOG 34,71 15,10 — — — — — — — —
Viola-Jones 17,80 10,43 — — — — — — — —

C4 28,58 13,31 — — — — — — — —
SSD + nové vzorky 47,27 5,76 53,13 6,47 59,04 10,43 69,13 23,02 85,14 70,50

SSD iba nové vzorky 53,37 11,87 60,44 18,35 66,61 20,50 75,86 34,53 89,59 80,58
SSD + nové vz. 1 kat. 43,06 2,78 52,30 8,27 59,56 9,71 67,16 17,27 81,87 70,14

SSD originál 1 kat. 43,80 3,60 50,76 8,63 60,36 12,59 69,89 36,69 90,48 86,33
SSD originál 45,30 6,83 51,32 7,91 54,75 14,39 60,91 22,30 81,85 62,95

Presnosť (Acc.) reprezentuje priemernú hodnotu zo všetkých individuálnych ob-
rázkov ako pomer medzi predikovanými detekciami a označenými skutočnými de-
tekciami. Boli testované rôzne hodnoty prahov (angl. threshold) pravdepodobnosti
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detekcie, pričom pri ich znižovaní stúpal počet falošných detekcií (Fal. d.) expo-
nenciálne. Najlepšie výsledky vykazoval model pri použití detekčného prahu 0,3.
Ďalej sa docielil 11,98 % nárast presnosti oproti originálnemu SSD modelu. Dôle-
žitým poznatkom tohto experimentu bolo, že nanovo natrénovaný model vykazuje
veľmi podobný priebeh ako dotrénovaný model s použitím už predtrénovaných váh
a metódy v angličtine známej pod názvom „fine-tuning“ [2].

Týmto spôsobom sa môže docieliť rýchlej adaptácie modelu pretrénovaním a veľ-
kým znížením výpočetnej náročnosti vzhľadom na trénovanie na malom počte dát
(6000 vs. 700 snímkov). Túto hypotézu sa podarilo potvrdiť aj navrhnutým expe-
rimentom popísaným v časti 3.2.3, ktorého výsledky sú zhrnuté v tejto kapitole,
v časti 4.3.2.

Podobnosť ľudí pomocou Siamskej neurónovej siete

V náväznosti na model detekujúci postavy bol vykonaný experiment na rozpozná-
vanie ľudí na základe ich celých postáv. To znamená, že takáto identifikácia ľudí
by mohla pomôcť k okamžitému pátraniu po určitej osobe na základe jej okamžitej
podoby, tj. oblečenia. Táto metóda sa ukázala však ako nevhodná pre biometrickú
identifikáciu ľudí, pretože vôbec nezohľadňuje jej hlavné princípy, ktorými sú zame-
ranie sa na hlavné črty tváre.

Dosiahnutá presnosť natrénovaného modelu bola 81,66 % na validačnej množine
a 70,28 % na nezávislej testovacej množine. Relatívne nízka presnosť modelu môže
byť spôsobená malým množstvom trénovacích dát, čo vedie trénovací proces prav-
depodobne k pretrénovaniu modelu. Na druhú stranu nebolo možné zjednodušiť
architektúru siete, pretože by model nebol schopný generalizovať a naučiť sa extra-
hovať správne príznaky pre tento problém. Ďalším problémom je spôsob počítania
presnosti, keďže testovacia množina má značky 0 a 1 určujúce, či sa jedná o rov-
nakú alebo rozdielnu osobu a je pomerne zložité pretransformovať výstup Siamskej
siete, ktorá udáva mieru rozdielnosti medzi obrazmi, na tento typ dát. Na počítači
s procesorom Intel® Core™ i7-6700, 3,40GHz a 64-bit Windows 10 s 32 GB RAM pa-
mäte bol priemerný čas predikcie 16,92 ms (možnosť behu v reálnom čase) vrátane
predspracovania ako zmena veľkosti obrazov a ich normalizácia [51].

Detekcia tvárí

Vykonaný výskum jednoznačne ukázal, že detekovať priamo tváre je výhodnejšie či
už z pohľadu rýchlosti systému, ktorá je kritická pre beh v reálnom čase, tak aj
z pohľadu presnosti detekcie. Detekcia postáv by prinášala značnú mieru ďalšieho
spracovania podobne ako spomínaný problém s modelom natrénovaným pomocou
siete YOLOv3 [65], ktorý zanáša do systému veľké množstvo nadbytočného šumu,
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ktorému sa predišlo práve použitím siete SSD [60]. Natrénovaný model dosahuje
94,61 % presnosť na testovacej množine, ktorá vôbec nebola použitá pre trénovanie,
tzn. model tieto obrázky nikdy nevidel. Ukážka výsledku modelu je na Obr. 4.2.

Obr. 4.2: Príklad detekcie tvárí natrénovaným modelom.

4.3 Systém pre biometrickú identifikáciu ľudí
Cieľom tejto časti práce bol návrh inteligentného monitorovacieho systému, ktorý má
dopĺňať možnosti stávajúcich kamerových systémov o schopnosť automaticky mo-
nitorovať a analyzovať verejné priestory. Navrhnutý a vytvorený systém je schopný
s minimálnym zásahom do súkromia a slobôd občanov upozorňovať na bezpečnostné
riziká, vrátane výskytu podozrivých a hľadaných osôb na monitorovaných oblastiach,
vrátane verejných priestorov (napr. letiská). Jeho ďalšou funkciou je schopnosť overo-
vať identity osôb vyskytujúcich sa v strážených oblastiach (napr. jadrové elektrárne)
a upozorňovať na pohyb neoprávnenej osoby. Implementačne sa jedná o kombináciu
hardware (výpočetná stanica s masívne paralelným hardware s aspoň 4000 výpočet-
nými jadrami a minimálne 7 GB NVRAM) so špeciálnym software umelej inteligencie,
čím bol vo výsledku vyvinutý prototyp [165].

Výsledný systém pre biometrickú identifikáciu využíva technológiu hlbokého uče-
nia, konkrétne konvolučné neurónové siete ako pre časť detekcie tvárí [60], tak aj
pre časť rozpoznávania tvárí [133]. Vďaka tomu sa predpokladá vysoká precíznosť,
presnosť, robustnosť, schopnosť generalizácie a odolnosti voči kamufláži. Systém ne-
ukladá žiadne citlivé a osobné údaje o ľuďoch, nakoľko používa pre identifikáciu iba
vektor príznakov o dĺžke 128 hodnôt, vypočítaných z tváre pomocou jednosmernej
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funkcie. Vďaka vhodnému návrhu systému je možné ho nasadiť a implementovať na
stávajúce kamerové systémy, pričom jeho škálovateľná architektúra umožňuje pri-
dávať výpočetný výkon a tým obsluhovať väčšie množstvo kamerových záznamov.
Systém komunikuje cez presne definované rozhranie vo formáte JSON, viď príloha
A.1.

Jednou z podmienok na vytvorenie systému pre biometrickú identifikáciu ľudí
bolo aj umožnenie behu systému v reálnom čase. Nakoľko navrhnutý systém používa
dve hlboké neurónové siete, bolo takmer nevyhnutné využiť možnosť hardwarovej
akcelerácie pomocou grafických kariet. Face-recognition nástroj používa metódu
HOG [57] pre detekciu tvárí a sieť Facenet [133] pre rozpoznávanie tvárí. Porovnanie
priemerných časov jednotlivých operácií je zobrazené v Tab. 4.5. Predovšetkým sa
jedná o porovnanie výhody použitia SSD detektoru ako prvého kroku a následné za-
slanie detekcií do služby na rozpoznávanie tvárí, oproti použitiu samotného nástroja
Face-recognition s HOG detektorom.

Tab. 4.5: Porovnanie priemerných časov operácií na CPU a GPU (Titan Xp) [137].

Operácia CPU [s] GPU [s]
Detekcia metódou SSD 0,76 0,02

Extrakcia príznakov tváre 0,35 0,01
HOG detekcia a extrakcia príznakov tváre 1,26 0,35
SSD detekcia a extrakcia príznakov tváre — 0,031

Posledný záznam v tabuľke poukazuje na výkonnosť a efektívnosť hardwarovej
akcelerácie hlbokého učenia na GPU. Dosiahnutý čas 0,031 sekúnd je čas potrebný
na detekciu tváre pomocou SSD modelu a následné vypočítanie príznakov tváre
pomocou služby rozpoznávania tváre (FR).

Systém využíva grafickú akceleráciu pomocou masívne paralelných výpočetných
kariet, aby výpočty hlbokých neurónových sietí bežali v reálnom čase. Veľkou pred-
nosťou systému je však aj jeho škálovateľnosť, ktorá umožňuje jeho nasadenie aj
do prostredí s niekoľkými kamerami. Výsledný návrh pomocou architektúry mik-
roslužieb a front má niekoľko zásadných výhod. Jednotlivé služby (detekcia tváre,
rozpoznávanie tváre atď.) bežia nezávisle, je docielená lepšia prehľadnosť a sú prepo-
jené frontami, ktoré slúžia ako vyrovnávacie pamäte (angl. buffer), tzn. požiadavky
sa nezahodia, ale ukladajú sa vo fronte. Na základe toho je možné prípadné obme-
dzenie rýchlosti prichádzajúcich požiadaviek alebo pridávania výpočetných zdrojov
(ďalších inštancií služieb) za behu programu. Vizualizácia celého systému s využitím
jeho škálovateľnosti je zobrazená na Obr. 4.3. Samozrejme je ošetrená aktualizácia
a zálohovanie databáze naprieč všetkými inštanciami služieb.
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Obr. 4.3: Možnosť škálovateľnosti navrhnutého systému pre biometrickú identifiká-
ciu ľudí. Prevzaté z [137].

Vďaka vhodnému návrhu a škálovatelnosti systému je možné použiť niekoľko in-
štancií jednotlivých služieb za účelom rýchlejšieho spracovania požiadaviek. Za po-
užití jednej inštancie služby na detekciu tvárí (SSD) je rýchlosť spracovania 40 fps,
pri použití dvoch inštancií je to 60 fps. Mohlo by sa zdať, že by malo nastať dvojná-
sobné zrýchlenie, je to ale spôsobené pamäťovou náročnosťou modelu SSD, ktorý sa
nezmestí dvakrát do pamäte grafickej karty, preto je len časť druhého modelu ak-
celerovaná pomocou GPU. Služba na rozpoznávanie tvárí (FR) pracuje rýchlosťou
13 fps, za použití štyroch inštancií sa dosahuje rýchlosť spracovania približne 50 fps.
Merania boli uskutočnené na grafickej karte Nvidia Titan XP [137].

Ako je vidieť z predchádzajúcich výsledkov a samotného návrhu riešenia, sys-
tém pre biometrickú identifikáciu potrebuje pre svoj beh v reálnom čase špecifický
hardware. Kombinácia použitých moderných metód strojového učenia a špeciálneho
hardware robí z vytvoreného systému prototyp [165]. Systém bol otestovaný a je od-
porúčané jeho nasadenie a prevádzka na serveri s požiadavkami uvedenými v prílohe
A.2.

Systém využíva moderný spôsob architektúry mikroslužieb, ktorá je často v praxi
používaná, a nasledujúce nástroje, pomocou ktorých je možná jej implementácia.
RabbitMQ1, ktorý slúži vo vytvorenom systéme ako frontovací systém (angl. message-
broker system). Jednotlivé služby systému, tj. detekcia tvárí, rozpoznávanie tvárí,

1https://www.rabbitmq.com/
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superrozlíšenie sú implementované pomocou Docker2, jedného z najpoužívanejších
kontajnerových nástrojov súčasnosti. Vďaka tomu je prototyp veľmi ľahko distribu-
ovateľný a je možné ho pomerne jednoducho konfigurovať podľa potrieb (zákazník,
prostredie, spôsob použitia). Viac informácií je možné nájsť v článku [137].

4.3.1 Detekcia príznakov pre Parkinsonovu chorobu

Popri dlhotrvajúcom výskume a vývoji systému pre biometrickú identifikáciu ľudí zo
záznamov s nízkou kvalitou bolo nutné hlbšie preskúmanie a pochopenie princípov,
či už samotného rozpoznávania osôb pomocou tváre alebo trénovanie a princípy
architektúr hlbokého učenia. Tieto znalosti zároveň s vývojom systému vytvorili
priestor na experimenty, ktoré sú síce nad rámec cieľov dizertačnej práce, ale súvisia
s postupom na dosiahnutie ich cieľov. Výstupy týchto experimentov boli prezento-
vané na národných [140] a medzinárodných vedeckých konferenciách [136, 141, 144]
a ich hlavné prínosy sú zhrnuté aj v tejto dizertačnej práci.

Prvý z týchto experimentov sa venuje problému detekcie hypomímie zo static-
kého snímku tváre osôb (hypomímia je jedným z hlavných príznakov Parkinsonovej
choroby). Cieľom tejto štúdie bolo oproti stávajúcim metódam využívajúcim video,
poukázať na možnú detekciu hypomímie len z jedného statického snímku. Pomocou
metód pre meranie podobnosti objektov – ľudí na základe ich obrazu, sa podarilo
vytvoriť vhodnú trénovaciu množinu a natrénovať niekoľko tradičných algoritmov
strojového učenia. Výsledné modely sú určené pre binárnu klasifikáciu a predpove-
dajú, či osoba na obrázku trpí hypomímiou alebo nie. Výsledky porovnania presnosti
modelov pomocou krížovej validácie a overením na testovacej množine je možné vi-
dieť v Tab. 4.6.

Tab. 4.6: Presnosť modelov detekcie hypomímie [136].

Metóda Presnosť [%]
Krížová val. Pomer 50/50 Pomer 60/40 Pomer 70/30

𝐾-najbližších susedov 63,37 58,82 65,57 71,83
XGBoost 59,41 50,98 67,21 83,10

Rozhodovací strom 67,33 50,98 65,57 73,24
Náhodný les 58,42 60,70 77,05 85,92

SVM 35,64 49,02 57,38 64,79

Najlepšia dosiahnutá presnosť pomocou krížovej validácie bola 67,33 % spome-
dzi všetkých algoritmov, a to algoritmom rozhodovací strom. V prípade overenia
presnosti na testovacej množine dosahuje najlepšie výsledky algoritmus náhodný

2https://www.docker.com/
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les a ako je vidieť z výsledkov, presnosť stúpa priamo úmerne so zväčšujúcou sa
trénovacou množinou. To bolo očakávané chovanie a pravdepodobne modely budú
pretrénované, preto je potrebné uvažovať s výslednou presnosťou 67,33 %. Cieľom
ale nebolo dosiahnutie vysokej presnosti, ale poukázanie na to, že tento postup je
taktiež možný, no predpokladá sa, že zo sekvencie snímok budú výsledky presnejšie
[136].

Ďalší z experimentov bol preto venovaný práve problematike detekcie hypomímie,
resp. stanovenia jej štádia z videí. V tomto experimente však nešlo o samotné tréno-
vanie modelov strojového učenia a robenie predikcií, ale o vytvorenie nástroja, ktorý
dokáže tvár na videu parametrizovať do podoby vhodnej pre ďalšie strojové a šta-
tistické spracovanie. Vytvorený program využíva nástroj Face-recognition [132],
konkrétne jeho časť na odhad významných bodov tváre (face landmark estimation
[106]), vďaka ktorej sú v každom snímku videa počítané rôzne merania a vzdiale-
nosti na tvári a ukladané do súboru (JSON), čím vzniká časová rada. Tieto merania
sú predovšetkým: šírka a výška tváre, šírka a výška úst, plocha úst, šírka
a výška obočia, vzdialenosť medzi nosom a ústami. . . [140]. Vďaka meraniam
hodnôt v každom snímku videa je možné následne určovať mieru a rýchlosť pohybu
rôznych tvárových svalov, čo je kritické pre určovanie hypomímie a sledovanie stavu
u Parkinsonovej choroby. Vytvorený program je však univerzálny a môže byť použitý
aj za iným účelom, napr. pre študovanie rozpoznávania textu z hovorenej reči, alebo
aj identifikácia, či daná osoba text povedala apod. [140].

4.3.2 Vplyv pozadia na trénovanie neurónovej siete

Ďalším experimentom, ktorý vznikol popri hlavných cieľoch práce ako vedľajší vý-
stup, podobne ako v prípade detekcie hypomímie popísanej v predchádzajúcej časti,
je vplyv pozadia (resp. šumu) obrázkov na trénovanie neurónovej siete [141]. Tento
experiment pojednával o probléme aktualizácie modelov hlbokého učenia z pohľadu
času potrebného na trénovanie, ktorý aj napriek použitiu grafických kariet je stále
relatívne dlhý. Cieľom experimentu bolo nájsť spôsob, akým uľahčiť neurónovej sieti
problém, ktorý má riešiť.

V návrhu riešenia (časť 3.2.3) sa experiment zakladá na prenosovom učení a pred-
pokladu, že konvolučná neurónová sieť, resp. konvolučné filtre v jej jednotlivých kon-
volučných vrstvách, sa dokážu rýchlejšie naučiť svoje váhy, keď bude šum maximálne
redukovaný oproti signálu. Po natrénovaní na takto upravených dátach sa s použitím
prenosového učenia model dotrénuje na dátach reálnych (so šumom).

Výsledky experimentu sú zobrazené v Tab. 4.7, kde CNN č. je identifikátor
natrénovaných neurónových sietí, Dataset poukazuje na použité dáta pri tréno-
vaní, či už s odstráneným šumom alebo reálne (originálne) dáta. Stop epocha je
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číslo epochy, pri ktorej model trénovaný na datasete bez šumu dosiahol presnosť
modelu trénovaného na originálnom datasete, Epocha TL označuje počet epoch
potrebných pre dosiahnutie rovnakej presnosti po aplikovaní prenosového učenia
a Finálna epocha definuje celkový počet epoch potrebný pre dosiahnutie rovnakej
presnosti (Presnosť) pomocou navrhnutého riešenia a normálneho postupu (tréno-
vanie priamo na originálnych dátach). Akcelerácia nakoniec udáva percentuálne
zrýchlenie procesu trénovania [141].

Tab. 4.7: Akcelerácia procesu trénovania použitím navrhnutej metódy [141].

CNN Dataset Stop Epocha Finálna Presnosť Akcelerácia
č. epocha TL epocha [%] [%]
1 bez šumu 4 11 15 66 70

originál — — 50 66 —
2 bez šumu 6 2 8 73 84

originál — — 50 66 —
3 bez šumu 10 2 12 73 79

originál — — 50 73 —
4 bez šumu 11 14 25 81 50

originál — — 50 79 —
5 bez šumu 11 8 19 66 62

originál — — 50 66 —

Na základe výsledkov je možné konštatovať, že u každej z použitých sietí nastala
akcelerácia učiaceho procesu v priemere o cca 69 %. Dosiahnutá presnosť nebola
cieľom tohto experimentu, ale metrikou, pomocou ktorej sa poukázalo na vplyv
šumu (okolia/pozadia) klasifikovaných objektov na rýchlosť učenia modelov, ktoré sú
schopné dosiahnuť rovnakú presnosť, ale v značne kratšom čase oproti normálnemu
postupu [141].

Významnejším výstupom tejto práce je však zistenie, že pomocou navrhnutej
metódy – odstraňovania šumu, je možné natrénovať modely, ktoré by za použi-
tia normálneho postupu nekonvergovali. Táto situácia môže najčastejšie nastať pri
nedostatočne veľkej trénovacej množine alebo pri nevhodných trénovacích dátach,
z ktorých sa sieť nedokáže naučiť potrebné závislosti [144]. Dokazujú to dosiahnuté
výsledky trénovania modelov na malom množstve dát, ktoré sú zobrazené na grafoch
na Obr. 4.4.

Na grafe vľavo sú zobrazené priebehy trénovania modelov na datasete s výrezmi
tvárí, tzn. neobsahujú takmer žiadny šum a preto sa v oboch porovnávaných prípa-
doch dokázali modely naučiť klasifikovať osobu. Na grafe vpravo sú však zobrazené
priebehy trénovania modelov na originálnom datasete, kde snímky obsahujú veľa
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Obr. 4.4: Proces trénovania a závislosť presnosti na počte epoch pri použití vali-
dačnej množiny, pričom vľavo boli použité orezané obrázky a vpravo originálne,
neorezané obrázky [144].

šumu a v prípade neodstráneného šumu z obrázkov sieť nedokázala vôbec konvergo-
vať [144].

Dosiahnutá presnosť nebola predmetom tohto experimentu, ale cieľom bolo po-
ukázanie na potenciál navrhnutej metódy odstraňovania šumu pre prípady malého
datasetu alebo nekvalitných dát, ktorá spolu s metódou prenosového učenia môže
byť veľmi efektívna pre trénovanie modelov v týchto prípadoch.

4.4 Jednosnímkové spracovanie

4.4.1 Zvyšovanie kvality tvárí

Jednou z požiadaviek systému pre biometrickú identifikáciu bola práve schopnosť
rozpoznávať ľudí z málo kvalitných záznamov. Navrhnutý a vytvorený systém bolo
preto nutné optimalizovať z hľadiska presnosti rozpoznávania, konkrétne zlepšenie
schopnosti vypočítať príznaky tvárí osôb aj zo záznamov, kde to je veľmi obtiažne,
a s ohľadom na dosiahnutý výsledok to doteraz nebolo možné. Nakoľko sa pred-
pokladá beh systému v reálnom čase, je veľmi pravdepodobné, že sa bude používať
možnosť škálovateľnosti jednotlivých služieb (komponent) systému. Pri návrhu a ná-
slednej implementácii optimalizačnej metódy pre zvyšovanie kvality obrázkov tvárí
to predstavovalo komplikáciu. Vytvorená optimalizačná služba sa používa iba v prí-
pade, keď stávajúci systém nedokáže z obrázku tváre vypočítať príznaky, v opačnom
prípade sa nepoužíva. Z tohto dôvodu sa používa iba jedna inštancia tejto služby,
ktorej rýchlosť je dostačujúca. Implementácia optimalizácie s použitím metódy pre
zvyšovanie kvality obrázkov tváre do stávajúceho systému je znázornená na Obr. 4.5
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Obr. 4.5: Implementácia procesu zvyšovania kvality tvárí do stávajúceho systému.
Ohľad je braný aj na beh systému v reálnom čase a možnosť jeho škálovateľnosti.

Aby takáto optimalizačná služba mohla vzniknúť, bola vytvorená vhodná tréno-
vacia množina, ktorá obsahuje 10954 párov tvárí (nízka a vysoká kvalita) a taktiež
bola vytvorená testovacia množina obsahujúca 667 párov obrázkov tvárí pre zhod-
notenie výkonnosti modelov. Na vytvorenom datasete boli natrénované 4 modely,
ktoré bolo nutné určitým spôsobom zhodnotiť a porovnať podľa ich výkonnosti.
Ako bolo popísané v návrhu riešenia tohto zadania (časť 3.3), v testovacej množine
sú dva typy obrázkov – „referenčné“, ktoré slúžia iba pre porovnanie vzdialeností
extrahovaných príznakov nástrojom Face-recognition, a druhý typ obrázkov, na-
zvaný „originál“, ktorý je zmenšený na definované rozmery a použitý na predikciu.
Dôležitá je však aj výkonnosť modelov z pohľadu človeka a jeho subjektívneho vní-
mania. Niekoľko ukážok natrénovaných modelov a ich výstupov je zobrazených na
Obr. 4.6, na obrázku je taktiež vidieť vstupný a požadovaný výstupný obrázok.

Výsledky modelu sú zo subjektívneho hľadiska veľmi dobré a z výstupov modelov
je vidieť značné zvýšenie kvality oproti vstupnému obrázku. U porovnaní modelov
je práve nutné zohľadniť ich vstup. Napríklad porovnanie s modelom 64 × 64, kde
sa tento model naučil na konkrétnu mieru zmenšenia a JPEG kompresie, na rozdiel
od náhodného modelu, ktorý má na vstupe rôzne veľké obrázky s rozdielnou mie-
rou kompresie, sú výsledky obdobné aj s týmto značným sťažením. Pre objektívne
zhodnotenie sú modely porovnávané aj s bikubickou interpoláciou, ktorá je jednou
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Obr. 4.6: Ukážka výsledkov modelov pre zvyšovanie kvality obrázku tváre.

z najpoužívanejších metód pre zmenu veľkostí obrazov v súčasnosti. Porovnanie
jednotlivých natrénovaných modelov je zobrazené vo výsledkoch v Tab. 4.8. Index
podobnosti tvárí je v tabuľke označený ako pred. rate pre priemer natrénovaných
modelov a bik. rate pre priemer za použitia bikubickej interpolácie. Počet detek-
cií, resp. počet obrázkov, kde bolo možné vypočítať príznaky z tváre, je označený
obdobne – pred. det. pre natrénované modely a bik. det. pre bikubickú interpolá-
ciu. Percentuálny nárast (pokles v prípade záporného čísla) modelov voči bikubickej
interpolácii je označený ako diff.

Tab. 4.8: Porovnanie natrénovaných modelov pre zvyšovanie kvality tváre.
Originálne obrázky

Model Pred. rate Bik. rate Pred. det Bik. det. Diff. rate [%] Diff. det. [%]
24 × 24 0,5820 0,5394 656 495 −7,85 32,53
32 × 32 0,5096 0,4744 654 605 −7,42 8,10
64 × 64 0,2742 0,2310 651 650 −18,72 0,15
Náhodný 0,3938 0,3673 652 625 −7,21 4,32

Referenčné obrázky
24 × 24 0,6325 0,5933 644 486 −6,20 32,51
32 × 32 0,5885 0,5556 642 593 −5,92 8,26
64 × 64 0,4719 0,4553 635 634 −3,66 0,16
Náhodný 0,5297 0,5106 639 612 −3,73 4,41

V tabuľke sú porovnané metriky aj pre „originál“ obrázky, kde by miera podob-
nosti osôb mala byť v ideálnom prípade 0 (čím menšia hodnota, tým lepšia), ale
zároveň sa porovnávajú aj metriky s tzv. „referenčnými“ obrázkami. Cieľom bolo
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porovnanie miery podobnosti osôb predikovaného obrázku s iným obrázkom tej istej
osoby, kvôli možnému skresleniu. Ako je vidieť z výslednej tabuľky, u tohto porovna-
nia vykazujú natrénované modely lepšie výsledky čo sa týka percentuálneho rozdielu
v miere podobnosti osôb v porovnaní s bikubickou interpoláciou. Percentuálny roz-
diel počtu detekovaných osôb je takmer zhodný pre oba prípady.

Dôležitým výstupom tohto experimentu je predovšetkým lepšia schopnosť natré-
novaných modelov detekovať tváre, resp. vypočítať príznaky tváre z obrázku osoby
oproti prípadu použitia bikubickej interpolácie. Je ale vhodné poznamenať, že index
podobnosti tvárí sa vždy počítal iba z obrázkov, kde bolo možné vypočítať príznaky
tváre. Tým pádom bol pre každý prípad použitý rôzny počet obrázkov a pravdepo-
dobne aj iné osoby. Tomuto problému sa detailnejšie venuje časť 4.5.2.

Pre reálne nasadenie do stávajúceho systému bol ako najspoľahlivejší model vy-
braný ten s trénovacou množinou označenou ako náhodná – kvôli vyššej variabi-
lite, robustnosti, generalizácii a praktickému využitiu. Táto optimalizácia systému
pre biometrickú identifikáciu priamo využíva transformácie typu obraz-obraz a kon-
krétne sa jedná o metódu zvyšovania kvality obrazu z jedného snímku osoby, čím
priamo napĺňa ciele dizertačnej práce. Výsledný model bol implementovaný do vy-
tvoreného systému, ktorého vedeckým výstupom je prototyp [165].

4.5 Spracovanie sekvencie snímok
Hlavný cieľ práce sa sústreďuje na oblasť superrozlíšenia zo sekvencie snímok, ktorá
nie je tak výrazne preskúmaná ako oblasť superrozlíšenia za pomoci jedného snímku.
Obzvlášť čo sa týka superrozlíšenia so zameraním sa na tváre. Motiváciou bolo, že
informácia obsiahnutá v sekvencii snímkov musí byť spravidla vyššia ako v jednej
snímke. Problémom je však predovšetkým absencia potrebného datasetu, pomocou
ktorého je možné trénovať rôzne modely a experimentovať v tejto oblasti. Následne
je nutné mať možnosť objektívne porovnať rôzne dosiahnuté výsledky podľa defino-
vaných hodnotiacich metrík. Preto sa táto práca zameriava na riešenie, ktoré by pri-
nieslo väčšiu pozornosť tejto problematike. Jedná sa o spomínané časti – vytvorenie
a zverejnenie datasetu, ďalej vytvorenie počiatočných výsledkov na tomto datasete,
nadefinovanie určitého objektívneho spôsobu hodnotenia výsledkov a umožnenie rôz-
nym tímom z celého sveta porovnávať svoje výsledky.

4.5.1 Dataset

Na základe popisu v časti 3.4.1 bol vytvorený dataset nazvaný Multi-frame Labe-
led Faces Database – MLFDB, ktorý je určený pre experimentovanie a trénovanie
modelov v oblasti superrozlíšenia tvárí zo sekvencie snímkov. Zameriava sa pritom
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na nekvalitné vstupné dáta (video), z ktorého je snaha o čo najlepšiu rekonštrukciu
tváre do vyššieho rozlíšenia. V súčasnosti neexistuje podobný dataset a vytvorený
dataset je počtom vzoriek porovnateľný s poprednými, známymi datasetmi pre tré-
novanie modelov hlbokého učenia (ako bolo uvedené v Tab. 1.1 v časti Návrhu metód
riešenia). Dataset obsahuje 17426 sekvencií (vzoriek), ktoré sú rozdelené pomerom
70/15/15 na trénovaciu množinu (12200 sekvencií), verejnú testovaciu množinu (2600
sekvencií), privátnu testovaciu množinu (2500 sekvencií) a množinu pre prieskum
subjektívneho hodnotenia (126 sekvencií). Trénovacia a verejná testovacia množina
sú verejne dostupné na vytvorených stránkach MLFDB3. Privátna testovacia mno-
žina je taktiež dostupná, avšak v obmedzenej forme – obsahuje iba sekvencie bez
požadovaných obrázkov (labelov). Dataset obsahuje najrôznejšie sekvencie, za pou-
žitia rôznych snímacích zariadení, rôzneho nasvietenia, uhlov, vzdialenosti, kvality
atď. Taktiež obsahuje záznamy z reálnych prostredí a veľké spektrum ľudí, rôzneho
veku, etnických skupín, s okuliarmi alebo bez apod. Predovšetkým eliminuje nedos-
tatky iných známych datasetov, ktoré sú vytvorené prevažne z celebrít a sú často
tvorené v kontrolovanom prostredí [89].

Každá vzorka datasetu pozostáva zo sekvencie siedmich obrázkov nízkeho rozlíše-
nia – 32 × 32 px a v nízkej kvalite a k nim požadovaný obrázok (label) vysokej kvality
a dvojnásobného rozlíšenia – 64 × 64 px. Pokiaľ to kvalita vstupného videa umožňo-
vala, boli vytvorené aj požadované obrázky (labels) vo vyššej kvalite – 128 × 128 px
(12165 sekvencií) a 256 × 256 px (4199 sekvencií). Jedna vzorka ďalej obsahuje tex-
tový súbor s informáciami o zdroji videa, presnom čísle snímku (angl. frame), použi-
tej interpolácii pri zmenšovaní obrázkov a veľkosti JPEG kompresie. Nakoľko dataset
obsahuje požadované výsledné obrázky aj vo vyššom rozlíšení, je možné ho použiť
aj na trénovanie modelov s vyšším zväčšovacím faktorom, tj. 4, alebo 8. Dataset je
primárne určený pre oblasť superrozlíšenia tvárí zo sekvencie snímkov nízkej kvality,
avšak jeho použitie môže byť širšie, napríklad pre superrozlíšenie jednosnímkovými
metódami alebo pre akékoľvek problémy súvisiace so superrozlíšením alebo rozpoz-
návaním tvárí. Jedna sekvencia (vzorka) so všetkými náležitosťami je uložená ako
jedna zložka. Ukážka jednej vzorky datasetu je zobrazená na Obr. 4.7 a príklad
niekoľkých vzoriek datasetu a jeho rôznorodosť je zobrazená na Obr. 4.8 [89].

3http://splab.cz/mlfdb/
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Obr. 4.7: Ukážka jednej vzorky datasetu – sekvencia snímkov v nízkom rozlíšení
tváre spolu s výslednými obrázkami vo vyššom rozlíšení.

Obr. 4.8: Ukážka sekvencií datasetu MLFDB [89].

Nakoľko dataset obsahuje veľké množstvo vzoriek, nebolo možné manuálne zistiť
koľko rôznych osôb sa v ňom nachádza. Preto bol tento počet odhadnutý pomocou
automatizovanej metódy na základe nástroja Face-recognition [132]. Hoci autori
nástroja experimentálne zistili, že prahová hodnota 0,6 (zhody dvoch tvárí) je štatis-
ticky najlepšia, pričom menšia hodnota je považovaná za presnejšiu zhodu a hodnota
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vyššia naopak menšiu pravdepodobnosť zhody. Po aplikovaní tejto hodnoty na vy-
tvorený dataset za účelom zistenia počtu identít však bolo zistené, že táto hodnota
nie je vhodná, viď Tab. 4.9 [89].

Tab. 4.9: Počet identít v datasete na základe nástroja Face-recognition a rôznych
prahových hodnôt [89].

Prahová hodnota 0,6 0,5 0,45 0,4 0,35
Počet ľudí 76 2378 6651 10822 13369

Keďže dataset bol vytvorený z cca 300 rozdielnych videií, je nepravdepodobné,
že by obsahoval len 76 rôznych osôb. Na základe znalostí a manuálnej kontroly pri
vytváraní datasetu bolo odhadnuté, že hraničná hodnota 0,45 by mohla byť správná
pre tento prípad. Počet identít v datasete je preto odhadovaný na 6000–7000 [89].

4.5.2 Porovnanie metód

Metódy jednosnímkového superrozlíšenia su považované za najpresnejšie v súčas-
nosti, preto boli niektoré z nich implementované, natrénované a porovnané s me-
tódami viacsnímkovými. Konkrétne sa jedná o metódy EDSR, SRCNN, SRGAN
a ESRGAN. Do výsledkov boli taktiež zahrnuté aj známe interpolačné metódy ako
bilineárna, bikubická a lanczos. Nakoľko U-Net+GEU vytvára tzv. „checkerboard
artefakty“, bol na jej výsledky aplikovaný Gaussov filter. Dosiahnuté výsledky boli
zaujímavé a preto sa uvažuje o tejto metóde ako samostatnej [89].

Na hodnotenie výkonnosti jednotlivých metód boli použité objektívne metriky
popísané v časti 3.4.3, ktorými sú: SSIM, MSE, PSNR, ostrosť ako rozdiel medzi
skutočným a predikovaným obrázkom, počet nerozpoznateľných tvárí (FR failed)
a index podobnosti tvárí, počítaný zo všetkých obrázkov, ktoré daná metóda bola
schopná rozpoznať (FR rate (all)), a taktiež index podobnosti tvárí na prieniku
obrázkov, ktoré dokázali rozpoznať všetky metódy (FR rate (∩)), tzn. 1518 ob-
rázkov z celkového počtu 2500 (veľkosť testovacej množiny). Všetkých 12 metód je
porovnavných v Tab. 4.10 [89].

Ako je patrné z výsledkov, metóda SRCNN dosiahla najlepšie výsledky, čo sa týka
počtu najlepších, objektívnych metrík. Nie je tu však zahrnuté subjektívne ľudské
vnímanie a rozdiely v iných metrikách sú pomerne veľké oproti iným metódam,
predovšetkým FR failed je 643 oproti 256-tim, ktoré dosiahla metóda U-Net+GEU2.
V tejto reprezentácii výsledkov sú len absolútne hodnoty a nijak sa nerobí rozdiel
v dôležitosti metrík, kde napr. MSE pravdepodobne nebude tak vypovedajúce ako
SSIM. Metóda U-Net+GEU2 výrazne prekonala SRCNN pri subjektívnom ľudskom
vnímaní, ako je popísané nižšie. Táto metóda ale spomedzi objektívnych metrík má
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Tab. 4.10: Výsledky jednosnímkových a viacsnímkových metód – priemer [89].
Metóda SSIM MSE PSNR Ostrosť FR rate (all) FR rate (∩) FR failed

bicubic 0,806 227,196 25,654 0,084 0,476 0,473 674/2500
bilinear 0,809 217,368 25,769 0,158 0,471 0,468 693/2500
lanczos 0,802 238,247 25,504 0,024 0,483 0,480 700/2500
EDSR 0,780 286,999 24,687 −0,025 0,495 0,494 701/2500

SRCNN 0,815 216,940 25,771 0,209 0,461 0,456 643/2500
SRGAN 0,760 320,981 24,234 −0,078 0,511 0,510 771/2500

ESRGAN 0,788 281,192 24,604 −0,016 0,488 0,485 470/2500
U-Net+GEU 0,760 276,459 24,383 −0,129 0,507 0,503 317/2500

U-Net+GEU+filter 0,815 234,552 25,196 0,239 0,464 0,458 394/2500
U-Net+GEU2 0,799 256,511 24,878 0,031 0,472 0,467 259/2500
U-Net+GEU3 0,799 243,433 25,135 0,004 0,471 0,466 270/2500

U-Net+ResBlock 0,812 239,114 25,141 0,130 0,468 0,463 581/2500

iba jednu najlepšiu hodnotu. Za zmienku ale stojí, že v porovnaní s metódou SRCNN
však rozdiel ich výsledkov je len minimálny, až na FR failed a ostrosť v prospech
U-Net+GEU2 [89].

Výsledky boli ďalej prepočítané pomocou normalizácie (škála 0–1) pre lepšiu či-
tateľnosť, zahrnutie subjektívneho hodnotenia a zdôraznenie rozdielov. Minimálne
a maximálne hodnoty boli odvodené z hodnôt v Tab. 4.10 pre každú metriku, a v prí-
pade, že daná metrika je s vyšším číslom horšia, je vo výslednej tabuľke uvažované
s hodnotou 1−𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑥), aby mali všetky hodnoty rovnakú logiku – menšia hodnota
je lepšia. Tieto výsledky sú zobrazené v Tab. 4.11, kde sub. h. reprezentuje subjek-
tívne hodnotenie, sum1 je finálne skóre všetkých objektívnych metrík a sum2 je
finálne skóre, zahŕňajúce aj subjektívne hodnotenie [89].

Tab. 4.11: Porovnanie normalizovaných hodnôt všetkých metód pre výpočet finál-
neho skóre [89].

Metóda SSIM MSE PSNR Ostr. FR (∩) FR fail. Sub. h. Sum1 Sum2

bicubic 0,164 0,099 0,076 0,340 0,315 0,811 1 1,805 2,805
bilinear 0,109 0,004 0,001 0,655 0,222 0,848 0,989 1,839 2,828
lanczos 0,236 0,205 0,174 0,085 0,444 0,861 0,999 2,005 3,004
EDSR 0,636 0,673 0,705 0,703 0,089 0,863 0,977 3,669 4,646

SRCNN 0 0 0 0,872 0 0,750 0,978 1,622 2,600
SRGAN 1 1 1 1 0,315 1 0,995 5,315 6,310

ESRGAN 0,491 0,618 0,759 0,051 0,537 0,412 0,844 2,868 3,712
U-Net+GEU 0 0,572 0,903 0,532 0,870 0,113 0,570 2,990 3,560

U-Net+GEU+filter 0 0,169 0,374 1 0,037 0,246 0,578 1,844 2,422
U-Net+GEU2 0,281 0,380 0,581 0,115 0,204 0 0 1,571 1,571
U-Net+GEU3 0,281 0,255 0,414 0 0,185 0,021 0,204 1,166 1,370

U-Net+ResBlock 0,055 0,213 0,410 0,536 0,130 0,629 0,834 1,973 2,807

Po tejto čitateľnejšej reprezentácii je vidieť, že U-Net+GEU2 a U-Net+GEU3
dosahujú lepšie finálne skóre oproti metóde SRCNN, dokonca aj bez zahrnutia sub-
jektívneho hodnotenia. Spolu so subjektívnym hodnotením sa rozdiely medzi nimi
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ešte prehlbujú. Grafická ukážka dosiahnutých výsledkov jednotlivých metód je zo-
brazená na Obr. 4.9.

Obr. 4.9: Porovnanie výsledkov všetkých použitých metód na niekoľkých sekven-
ciách, ktoré neboli použité pri trénovaní [89].

Ako je možné vidieť z vizualizácie, interpolačné metódy nie sú konštruované na
tak zložité úlohy a ich výsledky sú neuspokojivé, ako sa aj očakávalo. Výsledky SR-
GAN a EDSR vyzerajú porovnateľne s interpolačnými metódami. SRCNN, ktorá
vykazuje najlepšie hodnoty u objektívnych metrík, má zdanlivo trochu lepšie vý-
sledky oproti ostatným jednosnímkovým metódam, okrem ESRGAN metódy, kto-
rej výsledky sú ostrejšie, avšak niekedy s deformáciami. Všetky viacsnímkové me-
tódy dosahujú pocitovo výrazne lepšie výsledky, pričom U-Net+ResBlock vytvára
viac rozmazané obrázky, čo je pre ľudské vnímanie neprirodzené, podobne aj U-
Net+GEU+filter, ale nie tak výrazne. Ostatné viacsnímkové metódy na prvý pohľad
vypadajú podobne [89].

Subjektívne hodnotenie kvality modelov hrá významnú úlohu, nakoľko
predpokladané aplikácie uvažujú použitie v oblasti bezpečnosti, preto je dôležité,
ako vnímajú výsledky metód ľudia. Vytvoreného prieskumu sa zúčastnilo 100 ľudí,
ktorí mali vybrať podľa ich názoru najlepšiu fotku danej osoby, pričom bolo vedľa
seba zobrazených 12 výsledných obrázkov všetkých metód, bez vstupnej sekvencie
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a bez skutočného obrázku (label). Týchto porovnaní bolo 126 a vybraná mohla byť
vždy iba jedna metóda. Výsledky prieskumu sú prezentované na Obr. 4.10 [89].

Obr. 4.10: Výsledky subjektívneho hodnotenia kvality modelov. Prieskum obsahoval
126 porovnaní 12-tich metód a účastnilo sa ho 100 ľudí [89].

Z výsledkov je zreteľné, že metóda U-Net+GEU2 vykazuje najlepšie výsledky
v ľudskom vnímaní. Nasledujúcou metódou je U-Net+GEU3 a ako je ďalej vidieť,
aplikácia Gaussovho filtru nehrala takmer žiadnu rolu pri prieskume. Po výraz-
nom rozdiele je ďalšiou metódou U-Net+ResBlock s podobným výsledkom ako má
ESRGAN metóda, ktorá ako jediná vyčnieva spomedzi jednosnímkových metód.
Významným prínosom tohto prieskumu je, že subjektívne hodnotenie je nesmierne
dôležité pri hodnotení modelov superrozlíšenia, obzvlášť pri aplikácii biometrickej
identifikácie. Metódy s dobrými výsledkami objektívnych metrík v ľudskom vnímaní
zlyhali oproti metódam, ktoré nevykazovali až tak dobré výsledky pri objektívnych
metrikách [89].

4.5.3 Celosvetové porovnanie výsledkov

Na webových stránkach Signal Processing Laboratory (SPLAB) Vysokého učenia
technického v Brne je dostupný online hodnotiaci systém pre metódy superrozlíše-
nia tváre zo sekvencie snímok. Akýkoľvek výskumný tím zo sveta si môže nechať
objektívne otestovať svoje výsledky a zapojiť sa tým do rebríčku, kde víťazí tím
s najlepšími výsledkami. Každý tím má obmedzený počet požiadaviek na testovanie
výsledkov, aby sa zabránilo prispôsobovaniu výsledkov na testovaciu množinu.

Privátna testovacia množina datasetu obsahujúca 2500 sekvencií snímkov v nízkej
kvalite je použitá na toto hodnotenie výsledných modelov. Táto množina je dostupná
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bez požadovaných (ground truth/label) obrázkov, ku ktorým sa modely snažia ap-
roximovať svoje funkcie. Výsledné obrázky modelov sú porovnané práve s týmito
obrázkami a následne je vypočítané skóre modelu pomocou niekoľkých metrík. Aby
bolo možné vytvoriť jednu absolútnu hotnotu skóre, počíta sa priemer zo všetkých
metrík, ktorý sa ďalej normalizuje. Nižšia hodnota sa považuje za lepšiu a v prí-
pade, že pre danú metriku platí, že vyššia hodnota je lepšia, použije sa 1−𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑥).
Používajú sa nasledujúce metriky s definovanými rozsahmi pre normalizovanie:

• Stredná kvadratická chyba – Mean Square Error (MSE). Hodnoty pre norma-
lizáciu sú: 𝑚𝑖𝑛 = 0, 𝑚𝑎𝑥 = 500.

• Štrukturálna podobnosť – Structural Similarity (SSIM). Hodnoty pre norma-
lizáciu sú: 𝑚𝑖𝑛 = 0, 𝑚𝑎𝑥 = 1; (𝑠𝑘ó𝑟𝑒 = 1 − 𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑥)).

• Špičkový odstup signálu od šumu – Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR). Hod-
noty pre normalizáciu sú: 𝑚𝑖𝑛 = 0, 𝑚𝑎𝑥 = 50; (𝑠𝑘ó𝑟𝑒 = 1 − 𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑥)).

• Rozdieľ ostrosti – na základe hodnôt CPBD. Hodnoty pre normalizáciu sú:
𝑚𝑖𝑛 = 0, 𝑚𝑎𝑥 = 1.

• Nerozpoznanie tváre – pomocou nástroja Face-recognition [132] sa extra-
hujú príznaky z tváre. Pokiaľ algoritmus nedokáže extrahovať príznaky, tvár sa
hodnotí ako nerozpoznateľná. V tomto prípade sa nepočíta priemer a hodnoty
pre normalizáciu sú: 𝑚𝑖𝑛 = 0, 𝑚𝑎𝑥 = 2500.

Celkové skóre je suma normalizovaných metrík a čím je výsledné skóre nižšie, tým
je výsledok lepší (chyba je nižšia). Hlavným cieľom bolo nastaviť akési pomyseľné
mantinely v podobne presne definovaného hodnotenia výsledných modelov a udať
počiatočné výsledky dosiahnuté na tomto datasete. V oblasti superrozlíšenia zo sek-
vencie snímkov so zameraním sa na tvár neexistuje v súčasnosti žiadny dataset na
trénovanie a taktiež spomínané základy, od ktorých by sa vedecký svet mohol odraziť
a začať venovať väčšiu pozornosť aj tejto oblasti. Na uľahčenie bola vytvorená celá
MLFDB stránka, na ktorej má ktokoľvek možnosť nahrať dosiahnuté výsledky a ne-
chať ich objektívne vyhodnotiť. Ukážka vytvoreného užívateľského rozhrania je na
obrázku v prílohe A.4, spoločne s dosiahnutými výsledkami, ktoré budú taktiež do-
stupné na webových stránkach MLFDB4 a porovnané s výsledkami iných tímov. Pre
všetkých platia rovnaké pravidlá (obmedzený počet hodnotení výsledných modelov)
a objektívne hodnotenie modelov [89].

4http://splab.cz/mlfdb/results.html
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5 Záver
Táto práca sa zaoberá jednou z dôležitých oblastí určovania podobnosti objektov
na základe obrazovej informácie – biometrickou identifikáciou osôb pomocou tváre.
Práca sa primárne zameriava na výskum superrozlíšenia tváre zo sekvencie obrázkov
nízkeho rozlíšenia (nekvalitné video) a porovnáva tento prístup s jednosnímkovými
metódami, ktoré sú stále považované za najpresnejšie v tejto oblasti. Aj napriek vý-
raznému technologickému pokroku a automatizovaným metódam je tu stále priestor
pre zlepšovanie presnosti rozpoznávacích algoritmov, ktoré zlyhávajú predovšetkým
pri hraničných situáciách, kedy je ešte možné osoby rozpoznať. Práca je inšpirovaná
schopnosťou ľudí identifikovať osoby z videí nízkej kvality, kde u jedného snímku
takéhoto videa to je takmer nemožné.

Vlastné riešenie práce začína od všeobecnejších problémov, ktoré nielenže stavajú
na rovnakých základoch, ale priniesli aj nevyhnutné znalosti a zručnosti v danom
odvetví potrebné na splnenie hlavných cieľov práce. Tieto problémy sa týkajú ob-
razového spracovania dát pomocou tradičných metód strojového učenia a hlbokého
učenia (klasifikácia, detekcia a podobnosť). Následne bol vytvorený celý systém pre
biometrickú identifikáciu, ktorý bol optimalizovaný pomocou zvyšovania kvality jed-
ného snímku tváre. Nakoniec sa vlastné riešenie práce dostáva k jej hlavnému cieľu,
ktorým je superrozlíšenie tváre z niekoľkých snímkov.

Funkčnosť navrhnutých metód riešenia bola overená na vybraných problémoch,
pričom klasifikácia pomocou tradičných metód strojového učenia bola aplikovaná
na rozpoznávanie ručne písaného textu s dosiahnutou presnosťou 92,86 % pomocou
algoritmu SVM s RBF jadrom [18]. SVM bolo použité aj pri klasifikácii materiálu
zo spektroskopie, kde bola dosiahnutá presnosť 99,2 % pre 13 hornín [116] (Q1, IF:
3,998). Na problém rozpoznávania písma sa aplikovali navrhnuté metódy navyšo-
vania dát a hlbokého učenia, ktoré dosiahlo presnosť 90,04 % (SVM 81,03 %) [17].
Nakoľko výskum zasahoval do oblasti spracovania prirodzeného jazyka, výstupy boli
spracované ako kapitola knihy „Big Data for Service operations Management“ pod
názvom „A Novel Big Data Approach for Text Supported Service Operations Ma-
nagement“ (čaká na publikovanie).

Práca ďalej pojednáva o detekcii osôb [2], čo však prináša réžiu do vytvore-
ného systému pre biometrickú identifikáciu, ktorý nakoniec používa vlastný natré-
novaný model na detekciu tvárí. Systém je vďaka jeho vhodnému návrhu škálovateľný
a schopný bežať v reálnom čase (vykonáva detekciu tvárí, extrakciu príznakov tvárí,
porovnanie s databázou hľadaných osôb) [137]. Kombináciou špeciálneho hardware
a unikátneho software je systém uvedený ako prototyp [165]. Popri vývoji systému
boli metódy rozpoznávania tváre použité pre detekciu hypomímie [136]. Taktiež bol
riešený problém rýchlejšieho trénovania hlbokých sietí [141] pomocou odstraňovania
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šumu z obrázkov, s ďalším prínosom v schopnosti siete konvergovať oproti použitiu
klasického prístupu v prípade málo trénovacích dát [144]. Systém biometrickej iden-
tifikácie bol ďalej optimalizovaný pomocou tzv. transformácie typu obraz-obraz so
zameraním sa na zvyšovanie kvality snímkov tvárí, čím bol dosiahnutý percentuálny
nárast presnosti o cca 4,35 %.

Hlavný prínos práce je návrh metód pre superrozlíšenie tváre zo sekvencie sním-
kov nízkeho rozlíšenia [89]. Jedná sa primárne o prípady, kde identifikácia osôb je na
hranici rozpoznania, pričom navrhnuté metódy sa vymedzujú proti použitiu genera-
tívneho prístupu (GANs). Pre overenie funkčnosti navrhnutých metód bola vytvo-
rená nová trénovacia a testovacia množina obsahujúca 17426 sekvencií tvárí nízkeho
rozlíšenia [89]. Veľkosťou je porovnateľná s poprednými svetovými databázami, avšak
oproti stávajúcim databázam neobsahuje iba známe osobnosti, ale zahŕňa rôznych
ľudí, rôzne etniká, obe pohlavia a širokú škálu veku, a obsahuje snímky z odlišných
snímacích zariadení, nasvietení, uhlov apod. Navrhnuté metódy prekonali výkon-
nosť jednosnímkových metód, ktoré sú stále považované za najlepšie v súčasnosti,
konkrétne najlepšie výsledky dosahuje metóda U-Net+GEU3. Metódy boli porovná-
vané na základe objektívnych metrík, ale aj pomocou ľudského hodnotenia, pričom
bolo dokázané, že výsledky objektívnych metrík neodpovedajú vnímaniu človeka.
Porovnanie týchto metód potvrdilo hypotézu, že viacsnímkové metódy majú lepšiu
schopnosť kvalitnejšie vytvoriť výstup ako jednosnímkové metódy. Použité architek-
túry, dataset a zdrojové kódy boli zverejnené spolu s vybranými výstupmi v časopise
(Q2, IF: 2,474) v [89].

Na prácu by sa mohlo v budúcnu priamo naviazať či už použitím vyšších zväč-
šovacích faktorov (vytvorený dataset umožňuje 4× a 8× zväčšenie), použitím iného
(príp. variabilného) počtu snímkov v sekvenciách alebo nepriamo akoukoľvek formou
využitia vytvoreného datasetu, spôsobu hodnotenia a možnosti automatického ove-
renia výkonnosti na privátnej testovacej množine. Predovšetkým sa však vytvoril
základ a motivácia pre vedu a výskum tejto oblasti.
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Zoznam symbolov, veličín a skratiek
CNN Convolutional Neural Network – konvolučná neurónová sieť

CPBD Cumulative Probability of Blur Detection

CPU Central Processing Unit – počítačový procesor

EDSR Enhanced Deep Super-Resolution Network

ESRGAN Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Network

FR Face Recognition – rozpoznávanie tváre

GANs Generative Adversarial Neural Networks

GPU Graphics Processing Unit – grafický akcelerátor

HOG Histograms of Oriented Gradients

𝑘–NN 𝑘–Nearest Neighbors – 𝑘–najbližších susedov

L2R LR Learning to Rank Linear Regression

LFW Labeled Faces in the Wild – dataset tvárí

MLFDB Multi-frame Labeled Faces Database

MSE Mean Square Error – stredná kvadratická chyba

NMS Non-Maximun Suppression

OCR Optical Character Recognition – optické rozpoznávanie znakov

PSNR Peak Signal to Noise Ratio – Špičkový odstup signálu od šumu

RBF Radial Basis Function – jadro algoritmu SVM

ReLU Rectified Linear Unit – aktivačná funkcia

SPLAB Signal Processing Laboratory – laboratórium spracovania signálov

SR Super–Resolution – superrozlíšenie

SRCNN Super-Resolution Convolutional Neural Network

SRGAN Super-Resolution Generative Adversarial Network

SSD Single Shot multibox Detector – metóda na detekciu objektov

SSIM Structural Similarity – štrukturálna podobnosť

SGD Stochastic Gradient Descent – stochastický gradientný zostup

SVM Support Vector Machines – algoritmus podporných vektorov

VOC The Pascal Visual Object Classes Challange 2007 – databáza

YOLO You Only Look Once – metóda na detekciu objektov
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A Prílohy

A.1 Komunikácia s výpočetným serverom
Požiadavky môžu byť:

{’task’: ’ADD_PERSON’, ’id’: ’person_xyz’, ’image_data’: <base64>}
{’task’: ’REMOVE_PERSON’, ’id’: person_xyz’}
{’task’: ’LIST_PERSONS’ }
{’task’: ’FACERECOGNITION’, ’frame_id’: 1, ’image_data’: <base64>}

Požiadavok facerecognition môže obsahovať kľúč settings s ďalšími voliteľnými
parametrami, ktoré je možné menit dokonca v reálnom čase počas behu systému:

Kľúč nastavenia Hodnoty Popis
cut_images 1/0 obrázok je rozdelený na štvrtiny

nms_overlap_threshold 0–1 ako moc sa musí detekcia prekrývať pre zlúčenie
facedetection_threshold 0–1 hraničná hodnota pre označenie detekcie

facerecognition_resize_images 1/0 tvár je normalizovaná na definovanú veľkosť
facerecognition_resize_width 0–1024 nastavuje sa šířka, výška je pomerová

use_superresolution 1/0 použije sa superrozlíšenie
superresolution_max_time 0–10 nastaví maximálny čas čakání na odpoveď zo superrozlíšenia

Ukážka požiadavku, ktorý je možné zaslať do systému:

Odpovede systému sú taktiež v JSON formáte:
• V prípade nesprávneho formátu požiadaviek vráti odpoveď s kľúčom ERROR

a hodnotu ako vysvetlenie chyby, napr. {’ERROR’: ’task is not in JSON
format’} alebo {’ERROR’: ’image_data are not in base64 format’}

• Po pridaní alebo zmazaní osoby vráti odpoveď s kľúčom add, kde hodnota je
true alebo false. V prípade false, je pridaný kľúč reason s vysvetlením.
Príklady: {’add’: ’false’, ’reason’: ’More than one face was found
in the image!’}, alebo {’remove’: ’true’}

• Po požiadavku LIST_PERSONS vráti zoznam osôb v databázi ako kľúč a hodnota
je potom počet obrázkov danej osoby.

• Po facerecognition požiadavku vráti pôvodný JSON požiadavok, z ktorého
je odstránený obrázok v Base64 a doplnené sú dva kľúče: results a rectangles
s poľami (indexami si odpovedajúce), príklad:
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A.2 Požiadavky prototypu
Operačný systém

Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 18.04.1 LTS
Release: 18.04
Codename: bionic

Docker a Nvidia Docker

Server: Docker Engine - Community
Engine:
Version: 18.09.1
API version: 1.39 (minimum version 1.12)
Go version: go1.10.6
Git commit: 4c52b90
Built: Wed Jan 9 19:02:44 2019
OS/Arch: linux/amd64
Experimental: false

NVIDIA Docker: 2.0.3
Docker-compose
docker-compose version 1.21.2, build a133471
docker-py version: 3.3.0
CPython version: 3.6.5
OpenSSL version: OpenSSL 1.0.1t 3 May 2016

NVIDIA-SMI 410.78
Driver Version: 410.78
CUDA Version: 10.0

Počet výpočetných jadier GPU bol stanovaný minimálne na 4000 a pre beh sys-
tému ako takého je potrebné minimálne 7 GB NVRAM. Potrebná pamať na GPU
bola vypočítaná na cca 11 GB (Facedetection: 9128 MB, Facerecognition 150 MB,
Superresolution: 865 MB).
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A.3 Architektúry pre viacsnímkové superrozlíšenie
U-Net+ResBlock [89]:

U-Net+GEU [89]:
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U-Net+GEU2 [89]:

U-Net+GEU3 [89]:
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A.4 Webová stránka MLFDB - časť výsledky
Dostupné z: http://splab.cz/mlfdb/results.html
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