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Abstract: This work is focused on the image processing using the OpenCV library and detecting 

moving objects in video using convolutional neural networks. The created application can detect 

moving objects in the video and contains additional functionality. The application includes the 

YOLO convolutional model, which helps to detect moving objects. 

Keywords: OpenCV, CNN, neuronové sítě, počítačové vidění, detekce pohybujících se objektů. 

1 ÚVOD 

Člověk dostává očima hodně informací o vnějším světě a poté je umí velmi efektivně zpracovávat. 

V současnosti se naučily také počítače analyzovat obraz přijatý kamerou, což získalo název počíta-

čové vidění. Postupem času si počítačové vidění začalo získávat velkou popularitu a dnes se použí-

vá v různých oblastech jako automatizace, medicina, ochrana, ve výrobě pro zlepšení a kontrolu 

kvality výrobku a ve spoustě dalších oblastí. 

Tato práce je věnována analýze pohybujících se objektů v obraze. Cílem práce je implementace 

GUI aplikace, která bude schopná detekovat objekty s využitím konvolučních neuronových sítí. 

Navíc bude aplikace podporovat instalace videa a pomocí dalších nastavení bude možné rozpoznat 

objekty: auta, lidi, motorky, autobusy apod. 

2 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU 

Zpracování obrazu je část počítačového vidění. Celý proces je možné následovně rozdělit: 

• snímání a digitalizace obrazu,  

• předzpracování obrazu, 

• segmentace obrazu, 

• popis objektů, 

• klasifikace objektů [1]. 

2.1 SNÍMÁNÍ A DIGITALIZACE OBRAZU 

Dnes má každý člověk ve svém mobilu kameru a může v jakýkoliv moment něco vyfotit nebo na-

točit video. Všechny fotografie nebo videa se ukládají do paměti telefonu a lze je chránit dlouhou 

dobu. V minulosti, když se využívaly kazety, se video zapisovalo pomocí analogového signálu. Ale 

kvůli demagnetizaci kazety mohou být některé soubory ztraceny bez možnosti obnovení. Pro ulo-

žení a obnovu souboru po dlouhé době je vhodným řešením využití digitálního signálu. Proto byl 

vymyšlen proces digitalizace, tzn. proces převodu spojitého analogového signálu na signál digitální 

[2].  
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2.2 PŘEDZPRACOVÁNÍ OBRAZU 

Cílem předzpracování obrazu je jeho zlepšení pro další zpracování. Existuje několik metod, které 

můžeme potřebovat pro opravu nebo zlepšení původního obrázku:  

• filtrace šumu, 

• jasová transformace, 

• geometrická transformace. 

2.3 SEGMENTACE OBRAZU 

Segmentace slouží k analýze obrazu a popisu jeho obsahu pro další zpracování. Segmentace může 

být kompletní, nebo částečná. Rozdílem je jen to, že při částečné segmentaci nemusí části obrazu 

(segmenty) přímo korespondovat s objekty. Existuje několik metod pro provedení segmentace:  

• prahování obrazu, 

• detekce hran. 

2.4 POPIS A KLASIFIKACE OBJEKTU 

Po segmentaci je potřeba objekt co nejlépe popsat. Pro jeho popis může posloužit charakteristika 

objektu. Může to být například jas, kontrast, rotace objektu apod. Je velmi důležité najít co nejvíce 

příznaků, které budou sloužit pro klasifikaci objektu. 

Klasifikace objektu probíhá podle nalezených příznaků. Jejím principem je rozdělení příznaků do 

soukromých tříd, s jejichž pomocí je neuronová síť schopná se učit. Úkolem klasifikace obrázků je 

pořídit původní obrázek a přiřadit mu jeho třídu (kočka, pes apod.). 

3 NEURONOVÁ SÍŤ 

Teoreticky můžeme říct, že neuronová síť (NS) je jako mozek člověka, kde jsou miliony neuronů, 

jež si sdělují informace pomocí elektronických impulzů. Neurony se spojují mezi sebou pomocí 

synapsí. O neuronech a synapsích bude pojednáno níže v práci. Struktura neuronových sítí je téměř 

stejná jako v biologii. Pomocí této struktury mohou stroje analyzovat, pamatovat si a reprodukovat 

informaci z paměti. Na obrázku 1 je vidět struktura neuronové sítě [3].  

 

 

Obrázek 1: Struktura neuronové sítě. 
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3.1 NEURON A SYNAPSE 

Neuron je buňka, která přijímá informaci a provádí nad ní základní výpočty a rozpracovanou in-

formaci posílá dál. Když je využito velké množství neuronů, používají se vrstvy. První – vstupní, 

vrstva přijímá informaci. Druhá – skrytá, zpracovává předanou informaci a posílá ji dál. Třetí - vý-

stupní, zobrazuje výsledek. V případě zpracování velkého množství informací může být využito 

několik skrytých vrstev.   

Jak bylo uvedeno výše, synapse je spoj mezi dvěma neurony. Každá synapse má různou váhu, a ta 

je také jediný a nejdůležitější parametr. Čím přesněji je vybraná váha, tím lepší je výsledek. První 

váhy se vybírají náhodně a pomocí výpočtu chyby NS se můžeme dozvědět funkčnost NS a zvolit 

vhodnější váhy. Vhodným algoritmem pro výpočet chyby je tzv. algoritmus backpropagation. 

3.2 UČENÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ 

Učení sítě je proces výběru správných parametrů – váhy synapse, který se obyčejně provádí pomo-

cí adaptačních algoritmů, jež můžeme rozdělit na dvě skupiny: učení s učitelem a učení bez učitele 

[3]. 

Pro učení s učitelem potřebujeme dataset, ve kterém budou rozpracovány příklady, tzn. že budou 

připravené úkoly a správné odpovědi. NS probírá všechny správné odpovědi a nachází mezi nimi 

závislosti. Dataset slouží jako učitel a pomáhá trénovat NS. Po době, kdy se data z datasetu dostala 

na vstup a byla zpracována neuronovou sítí, se vypočítá chyba NS. Při velké hodnotě chyby se mě-

ní parametr váhy synapse a stejný proces probíhá znovu, dokud hodnota chyby nebude v námi po-

žadovaném rozsahu. 

V případě učení bez učitele, probíhá trénování pomocí shlukování objektů do různých tříd. Napří-

klad na vstup pošleme 10 000 různých objektů s charakteristikou, budou to například studenti. Pro-

gram je rozdělí na různé třídy podle známých parametrů získaných při popisu a klasifikaci objektu. 

Tento typ se nevyužívá k učení neuronové sítě často. 

3.3 KONVOLUČNÍ NEURONOVÁ SÍŤ 

Konvoluční neuronová síť (CNN) je část hloubkového učení (anglicky deep learning) neuronové 

sítě. Díky své metodě konvolucí a struktuře je vhodná pro rozpoznání obrazu, jeho detekci a klasi-

fikaci. Struktura CNN se skládá z mnoha vrstev: konvoluční vrstva, pooling vrstva a plně propoje-

ná vrstva. 

Hlavní funkcí CNN je proces konvoluce. Tento proces je doprovázen pomocí tzv. filtru. Tímto fil-

trem je matice s váhami, která hraje nejdůležitější roli v konvoluci a učení CNN. Metoda konvolu-

ce pracuje pomocí násobení každého elementu matice obrazu na matici filtru [4]. Jsou několik mo-

delů CNN: R-CNN, SSD, YOLO. 

4 ZÁVĚR 

Pro zpracování obrazu jsem si vybral knihovnu OpenCV. Jsou v ní hotové nástroje a metody urče-

né pro zpracování obrazu a jeho analýzy.  

Pro řešení problémů detekcí pohybujících se objektů v obraze jsem vybral CNN model yolov4-tiny 

a připravil jsem vlastní datovou sadu. Vlastní datová sada byla vytvořena kvůli tomu, že po tréno-

vaní známe datove sady COCO byla metrika modelu mnohem horší. Trénování probíhalo na gra-

fické kartě NVIDIA GTX 1050, která nepodporuje trénování většího modelu CNN jako je yolov4, 

na kterém bych dosáhl lepších metrických hodnot. Snímky pro datovou sadu byly pořízeny z do-

pravních kamer a anotovány programem Yolo_mark. Celkem bylo použito kolem 1000 snímků pro 

trénování a 100 pro testování NS. Pro trénování modelu YOLO jsem využil framework Darknet. 

Výhodou tohoto frameworku je možnost provádět výpočty na CPU a GPU, což je velmi důležité a 

zrychlí to práci. 
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Ve výsledku byl vytvořen program, který dokáže rozpoznat: lidi, auta, autobusy, jízdní kola, moto-

cykly, dodávky a kamiony. V programu můžete otevřít jakékoli video ve formátu mp4, vybrat typ 

objektu, který má být detekován, a zobrazit hodnotu pravděpodobnosti, že se jedná o stejný objekt, 

který jste vybrali. Nakonec můžete vybrat ROI (Region Of Interest) a program bude detekovat ob-

jekty pouze v této oblasti.  

Následující tabulka znázorňuje výsledné metriky natrénovaného modelu YOLO. Nejvhodnější na-

trénovaný model dosahuje průměrnou přesnost mAP 61.24%, recall 0.75, f-score 0.73 a průměrnou 

hodnotu IoU 55.12%. Z tabulky je možné vidět ze nejlepší hodnoty přesnosti dosahuje třída „Au-

ta“. Třída dosáhla hodnotu TP 411 a zároveň hodnota FP dosáhla 128. Zároveň nejmenší hodnoty 

přesnosti dosáhla třída „Jízdní kola“. Je to pravděpodobně z důvodu, že vytvořený dataset obsahuje 

nízký počet snímků, kde se zmíněná třída „Jízdní kola“ vyskytuje. Natrénovaný model dosahuje 

průměrnou hodnotu 63.7 FPS na grafické kartě NVIDIA GTX 1050. 

 

Název třídy AP [%] TP  FP 

Auta 77,55 411 128 

Lidi 58,76 22 28 

Kamiony 64,31 22 14 

Dodávky 46,14 19 22 

Jízdní kola 30,90 2 4 

Motocykly 60,00 3 3 

Autobusy 91,02 16 3 

Tabulka 1: Výsledky trénování YOLO modelu. 
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