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Abstrakt 

V práci se věnuji problematice předpovědi počasí pouze z kamerového záznamu. Snažím se 
prezentovat základní meteorologické informace, které může obloha poskytnout. Zabývám se typy 
oblaků, jejich vlastnostmi, metodami, kterými lze obloha co nejvýstižněji popsat. Ukazuji základní 
zákonitosti mezi meteorologickými veličinami. Zkoumám přesnost informací, které použité metody 
z obrazu získávají a snažím se zjistit, zda jimi lze předpovědět déšť, vlhkost vzduchu a zda bude svítit 
slunce v horizontu 1h. 
 

Abstract 

The bachelor’s thesis submitted is dedicated to weather forecast based only on a video stream. At 
first, basic weather information which the sky can provide are presented. Cloud types including their 
properties and methods which the sky can most efficiently describe are dealt with. At second, basic 
circumstances between weather information are discussed. The objective of this work is to prove 
accuracy of the methods used for gaining data from the video stream and to find out whether it could 
be possible to use them for forecasting the rain, air humidity and sunshine for the period of time one 
hour later. 
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1 Úvod 
Práce se zabývá tématem předpovědi počasí z obrazu získaného snímáním oblohy 

videokamerou. Nenašel jsem nikoho, kdo by se věnoval úplně stejnému tématu. Podobnou 

problematikou se ale zabývá mnoho institucí. Z dostupných zdrojů jsem získal informace o 

rozpoznávání objektů, konkrétně rozpoznávání oblaků. Způsob, jakým můžeme k problematice 

rozpoznávání oblačnosti přistupovat, je uveden na začátku práce.  

Na ukázku uvádím přístup k rozpoznávání oblaků, který zvolili v Helsinách na University of 

Technology. Rozpoznávání oblaků není cílem této práce, ale dá se na něm ilustrovat přístup k řešení 

problému tohoto typu. Z jejich článku vyzvednu použité metody a přístupy, které použili při vytváření 

klasifikátoru oblaků. 

Následující kapitola se zabývá předpovědí počasí z kamerového záznamu. Ukazuji v ní, do 

jakých kategorií se oblaky dělí a popisuji zde jejich základní charakteristiku. Předkládám také 

informace o vzniku a složení oblačnosti. Jako zajímavost uvádím, jaké typy oblaků jsou dešťové a 

jaké nikoli. 

V další části se zaobírám atmosferickými frontami. Popisuji co to atmosferické fronty jsou, čím 

jsou určeny a jak se projevují. Tyto informace doplňuji o meteorologická data, která jsou pro 

předpověď počasí relevantní. 

V navazující kapitole předkládám, jaké vlastnosti a informace se dají o oblacích zjistit a jakými 

metodami lze tyto vlastnosti získat. Uvádím zde také, s jakými konkrétními příznaky budu při 

předpovídání pracovat. 

V následující kapitole se zabývám tím, jak data popisující oblohu získávám, jak jsem vytvořil 

data, podle kterých budu počasí předpovídat a jakým způsobem samotnou předpověď počasí realizuji. 

V kapitole o implementaci popisuji hlavní myšlenky samotných programů, které používám 

k získávání a úpravám dat. V rámci ní jsou popsány mé zkušenosti s umístěnou kamerou, kterou 

pořizuji video záznam oblohy. Uvádím zde technické parametry kamery, mezi něž patří i místo jejího 

umístění. 

Na to navazuje kapitola, která popisuje experimenty na datové sadě provedené. Budu zjišťovat 

pravděpodobnost úspěšné předpovědi při daném vektoru příznaků reálné meteorologické situace. 

Ukáži, jakých výsledků dosáhla předpověď deště, vlhkosti vzduchu a zda bude svítit slunce 

V další části této kapitoly vyhodnocuji všechny provedené experimenty. Zaměřuji se na 

úspěšnost každé vybrané metody a rozebírám důležitost jednotlivých příznaků popisujících obraz. 

V úplném závěru práce shrnuji všechny důležité poznatky, které jsem při práci získal a 

pokouším se je srovnat s výsledky, kterých dosáhli na Helsinki University of Technology při 

podobném experimentu.  
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Obr. 2.1 – rozdělení snímku videozáznamu s oblohou do sektorů 

2 Rozpoznávání oblaků – Helsinki 

University of Technology 

Tématem předpovědi počasí a věcí s ní spojených se nezabývám jako první. Chtěl bych 

upozornit na článek podobný mé bakalářské práci. Článek se jmenuje Nový přístup k rozpoznávání 

oblaků ze zemského povrchu. Nezabývá se přímo předpovědí počasí, ale rozpoznáváním oblačnosti, 

konkrétně jednotlivými typy oblaků.  

Autoři článku popisují výrobu klasifikátoru, který na kamerovém záznamu o velikosti 

768x512 pixelů a barevné hloubce 256 odstínů šedi rozpoznává typy oblaků. Úhel záběru kamery je 

120°. Z obrazu se snaží abstrahovat příznaky, jako je ostrost hran, velikost obrysů, vláknitost útvaru a 

snaží se hledat asociace mezi obrysy oblaků a jejich středovou výplní.  

„Hrany oblaků mohou být detekovány gradientní funkcí ( )yxf ,Δ , která je získána 

z konečného rozdílu aproximací v digitálním obraze.“ [8] Dále je k tomuto bodu uvedeno, že gradient 

může být aproximován součtem rozsahů úrovní šedi v předdefinovaném sousedství (okolí). Takovými 

parametry se vyznačují oblaky typu Cumulus. Naproti tomu oblaky typu Stratus, Nimbostratus, 

Altostratus a Cirrostratus mají své okraje nezřetelné.  

Velikost obrysu oblaku je problematičtější, protože se hrana oblaku nedá přesně definovat.  

“Je možné použít jednoduchou prostorovou masku pásmové propusti s různými poloměry nebo 

rozdělit obraz na spojité oblasti stupně šedi, ze kterých můžeme velikost obrysů získat rekurzivně.“ 

[8] 

„U řásnovitosti se počítá vláknitý segment jako aproximace druhé derivace dělena rozdíly 

stupňů šedi sousedících s aktuálním umístěním.“ [8] V souhrnu se vláknitost dá vyjádřit jako součet 

sousedních oddělených stupňů šedi nebo jako vektor dvou nerovnoměrně oddělených gradientů. 

Tento postup je určen k nalezení oblaku Cirru, Cirrostratu, Nimbostratu a Cumulonimbu.  

V poslední řadě se v článku na obraz oblohy nahlíží jako na kompozici objektů (částečky 

oblaků). Nahlížet na obraz jako na texturu není vhodné. Jako příklad jsou ukázány středové oblasti 

Cumulu a Stratu, které často mívají stejný jas, ale odlišné hrany. Jestliže jsou centrální oblasti 
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klasifikovány lokálně, budou některé z nich klasifikovány chybně. Řešení je následující. Lokální 

informace o hranách oblaků se přenáší dovnitř každé jeho částečky. Tuto metodu lze přirovnat 

k metodě region grow. 

Samotnou klasifikaci oblaků pánové Markus Peura, Ari Visa a Pekka Kostamo dělají pomocí 

algoritmu K-nearest neighbour, který prohledává databázi vektorů příznaků s popisem. Každý snímek 

je rozdělen do sektorů podle obr. 2.1. Sektory snímku jsou vyhodnocovány zvlášť.  

Podobnému tématu se věnuje článek Rozpoznávání oblaků z celkového obrazu oblohy [9]. 

Autoři tohoto článku rozpoznávají oblaky pomocí algoritmu binárního rozhodovacího stromu. Další 

článek Rozpoznávání jednovrstvých oblaků založené na algoritmu PCA [10] řeší problém algoritmem 

PCA. 
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3 Předpověď počasí z video záznamu 

Meteorologii, oblačnosti a předpovědi počasí je věnováno velké množství knih. Potřebnou 

znalostí jsou v tomto oboru základní meteorologické veličiny. Mezi tyto veličiny patří vlhkost 

vzduchu, atmosferický tlak, rosný bod, teplota vzduchu. Je dobré porozumět izobarickým mapám a 

nutné rozpoznávat jednotlivé typy oblaků. 

Tato práce se zabývá předpovědí deště, slunečního svitu a úrovně vlhkosti vzduchu větší nebo 

menší než 70% v horizontu jedné hodiny. 

3.1 Typy oblaků 
„Oblaky vznikají kondenzací a desublimací ve vyšších vrstvách ovzduší. Ale hlavní příčinou 

vzniku je adiabetické ochlazování vzduchu při jeho stoupání do výšky.“ [1] Rozlišují se následující 

typy adiabetického1 ochlazování: přímý výstup (konvekce), pozvolný výstup (teplá fronta) nebo 

nucený výstup (překážka v pohybu oblaku nebo studená fronta). Samotné oblaky jsou tvořeny vodní 

párou, vodními kapičkami nebo ledovými krystalky. 

Oblaka se pohybují ve třech různých vrstvách (výškách). Vysoká oblačnost patří do výšek 5 – 

13km. Řadí se do ní oblaky typu Cirrus(Ci), Cirrostratus(Cs) a Cirrocumulus(Cc). Střední oblačnost 

dosahuje výšek 2 – 7km a patří do ní oblaky Altocumulus(Ac) a Altostratus(As). Nízká oblačnost se 

pohybuje ve výškách do 2km. Pohybují se zde oblaky Stratocumulus(Sc), Stratus(St) a 

Nimbostratus(Ns). Speciální skupinou jsou oblaky s výškovým vývojem Cumulus(Cu) a 

Cumulonimbus(Cb). Tyto oblaky mají základnu v kategorii nízké oblačnosti a vrchol v oblačnosti 

vysoké. 

3.2 Charakteristika oblaků 
V nadcházejícím textu popisuji jednotlivé typy oblaků s jejich základní charakteristikou 

doplněnou o meteorologické informace. Jsou zde diskutována fakta, jak oblak na obloze vypadá a zda 

je dešťový. 

                                                      
1 Adiabetické ochlazování je termodynamický děj. Nedochází při něm k přenosu tepla mezi vzduchem 

stoupajícím vzhůru a okolím. Teplý vzduch se stoupáním dostává do oblastí nižšího tlaku vzduchu, kde se 

rozpíná a tím se ochlazuje. 
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Vysoká oblačnost 
Vysoké oblaky jsou tvořeny ledovými krystalky. Mají vždy bílou barvu. Slunce jimi 

prosvítající má ostré obrysy. Z těchto mračen dešťové srážky nevypadávají. 

Cirrus (Ci) znamená v překladu řasa. Na obloze tvoří vláknité řady, pruhy nebo pásy. Objevuje 

se nejčastěji před příchodem a po odchodu studené fronty. To signalizuje změnu počasí. Z Cirru 

žádné srážky nevypadávají. 

Cirrocumulus (Cc) se dá přeložit jako řasová kupa (říká se mu beránky). Vyskytuje se ve formě 

skupiny bílých chomáčků. „Rychlost jejich tvoření je úměrná rychlosti změny počasí.“ [1] 

Cirrostratus (Cs) se překládá jako řasová sloha. Působí jako průsvitný souvislý bělavý závoj 

přes velkou část oblohy.  

Středně vysoká oblačnost 
Do skupiny středně vysoké oblačnosti patří Altokumulus (Ac) – vyvýšená kupa. Tvoří vrstvy 

nebo řady bělavých chomáčů, které někdy mívají vlastní stín. Jsou slabě průsvitné. Tyto chomáče 

mohou částečně nebo zcela zakrývat slunce. Za určitých podmínek může nastat situace, kdy se 

Altocumulus změní až v několik kilometrů vysoký bouřkový mrak Cumulonimbus. 

Altostratus (As) neboli vysoká sloha se dá charakterizovat jako vláknitě světle šedý hustý 

závoj, který z části nebo zcela zakrývá oblohu. Slunce někdy skrz Altostratus částečně prosvítá. 

Z oblaku mohou vypadávat slabé srážky. 

Nízká oblačnost 
Do skupiny nízké oblačnosti patří Stratocumulus (Sc), též slohová kupa. Tvoří vrstvy nebo 

řady plochých kupovitých objektů téměř bez mezer (říká se jim někdy nízké šedé beránky). 

Stratus (St), v překladu sloha, je rovnoměrná šedá vrstva s jednolitou základnou bez patrných 

obrysů. Pohybuje se velmi nízko a proto z ní někdy vyčnívají vrcholky hor. Je typickým důsledkem 

působení teplé fronty. Ze Stratu vypadávají srážky trvalejšího charakteru. 

Nimbostratus (Nb), dešťová sloha, je nízká beztvará tmavá oblačnost, která zakrývá celou 

oblohu. Z oblaku vypadávají dlouhotrvající srážky v podobě deště nebo sněhu v závislosti na teplotě 

ovzduší – hustě sněží nebo prší. 

Oblaka s výškovým vývojem 
Poslední kategorií oblaků jsou oblaka s výškovým vývojem. Patří do ní oblak Cumulus (Cu), 

jemuž se říká kupa. Je nejčastějším reprezentantem této kategorie. Dá se popsat jako mohutný, hustý, 

ostře ohraničený oblak s kupovitým vrcholem. Základna oblaku je šedá a vodorovná. Jeho vrchol je 
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stříbřitý a tvarem připomíná květák. Tento typ oblaku vzniká především v létě činností vzestupných 

proudů. Pokud najdeme na obloze Cumulus,  přetrvá dlouhodoběji pěkné počasí. 

Posledním oblakem je Cumulonimbus (Cb) – bouřkový mrak. Skládá se z mohutné husté kupy 

a dosahuje výše několika kilometrů. Má tvar věží či hradeb, vrchol se podobá vějíři nebo kovadlině 

s temně zbarvenou roztrhanou základnou. Dá se považovat za typického zástupce smíšeného oblaku. 

Způsobuje lokální bouřky často provázené kroupami. 

Existují ještě další typy oblaků, ale ty nejsou pro mou práci relevantní. Jedná se o oblaky ve 

fázi přechodu z jednoho typu do druhého. 

Srážky 
 Srážky se dělí do dvou tříd na srážky horizontální a vertikální. Horizontální srážky vznikají 

usazováním vodních par z nízko táhnoucích oblaků na studené půdě. Patří sem úkazy jako rosa, jiní, 

jinovatka, námraza a ledovka. 

„Vertikální srážky vznikají srážením vodních par na kondenzačních jádrech. K zemi padají až 

v určité velikosti, kdy jejich hmotnost přesáhne sílu vzdušných proudů, které je udržují ve vzduchu.“ 

[1] Nejčastěji srážky vypadávají ze Stratu, Nimbostratu a Cumulonimbu. 

3.3 Frontální systémy 
Důležitým pojmem ve frontálních systémech jsou vzduchové hmoty. Vzduchové hmoty jsou 

stejnorodá kvanta vzduchu s podobnými fyzikálními vlastnostmi na rozsáhlém území. Toto území 

dosahuje šířky 500 – 5000km, a sahá do výšky až 10km. Atmosferickou frontu potom definujeme 

jako rozhraní mezi dvěmi vzduchovými hmotami. Přesunem vzduchových hmot se pohybuje i fronta 

souhlasně s izobarami, proto lze frontální pohyb předpovídat. 

Při pohybu vzduchových hmot mohou nastat dvě situace. Studená vzduchová hmota se mísí se 

vzduchem teplým, nebo se teplá vzduchová hmota mísí se studenou. 

Teplá fronta 
Teplá fronta (obr. 3.1)2 vzniká přílivem teplého vzduchu nad ustupující studený vzduch. 

Postupuje pomalu. V souvislosti s výstupnými pohyby vzduchu dochází ke kondenzaci vodních par a 

tvoří se tak mohutný systém typické vrstevnaté oblačnosti. To má za následek vznik dlouhotrvajících 

srážek na rozsáhlém území. 

                                                      
2 Obr. 3.1 – 3.3 pocházejí z webové stránky [14]. V originále jsou jejich popisky slovensky, proto jsem je 

přeložil na české. 
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 Oblačný systém začíná vysokými oblaky Cirrus a Cirrostratus, později s frontou 

přicházejí Altostraty. V této fázi frontálního systému začínají vypadávat srážky. Konečná fáze teplé 

fronty nastává s příchodem Cumulonimbů (dešťové slohy). Když fronta odejde, oblačnost se protrhá a 

začne se oteplovat.  

Studená fronta 
Studená fronta (obr. 3.2) je tvořena chladným vzduchem. Ten se pohybem podsouvá pod 

ustupující teplou vzduchovou masu. Teplý vzduch proto vystupuje podél frontálních ploch vzhůru. 

Studená fronta je přibližně o 40% rychlejší než teplá. Pohybuje se rychlostí okolo 50km/h. Z toho 

plyne, že se obě fronty za čas dostihnou a vznikne fronta okluzní popsaná dále. Studená fronta také 

uzavírá sektor tlakové níže a přináší s sebou rychlou změnu počasí. 

Studená fronta se podobá frontě teplé, jen z pohledu sledu oblaků probíhá v obráceném pořadí. 

Napřed jde kupovitá oblačnost s přeháňkami, bouřkami a nárazovým větrem tvořená Stratocumuly a 

Cumulonimby. Později převládnou trvalé srážky z Nimbostratu a Altostratu. Po jejich odchodu 

následuje ochlazení spojené s proměnlivou oblačností. Až i tato část frontálního systému odezní, 

začne se obloha vyjasňovat. 

 

Obr. 3.1 – charakter teplé fronty – je z něj patrné, jak se teplý vzduch nasouvá nad studený. 

Můžeme si také všimnout posloupnosti postupujících mračen. 
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Okluzní fronta 
Okluzní fronta (obr. 3.3) se vytvoří, pokud studená fronta dostihne frontu teplou. Když se tak 

stane, spojí se studený vzduch s teplým vzduchem před sebou. Tyto spojené vzduchové hmoty poté 

vytlačí teplý vzduch do výše. Charakter okluzní fronty určuje rozdíl obou studených vzduchových 

hmot. Obvykle je pronikající vzduch chladnější, počasí pak odpovídá přechodu fronty studené. 

 
 

Obr. 3.2 – charakter studené fronty – znázorňuje podsouvání studeného vzduchu pod teplý. 

Obrázek též znázorňuje posloupnost oblaků postupující studené fronty. 

 
 

Obr. 3.3 – charakter okluzní fronty – studená fronta dostihla frontu teplou. Vlivem toho 

dochází k výtlaku teplého vzduchu do výše. 
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3.4 Relevantní meteorologická data 
Všechny meteorologické veličiny jsou mezi sebou vzájemně provázány. Pro další postup je 

nutné znát jejich základní vlastnosti.  

Důležitou roli v předpovědi počasí hraje atmosferický tlak. Pěkné, slunečné počasí se váže 

k oblasti vysokého tlaku vzduchu (anticyklóně). Naopak špatné a deštivé počasí přichází s tlakovou 

níží (cyklónou).  Můžeme říct, že pokud atmosferický tlak stoupá, je pravděpodobné, že se počasí 

bude zlepšovat a naopak. Z toho vyplývá, že při vysokém tlaku vzduchu se oblačnost vytváří 

v nejvyšších vrstvách, ze které jak bylo řečeno dříve srážky nevypadávají. 

Důležitá informace je obsažena v rychlosti a směru větru. Obě tyto veličiny umožňují 

předpovědět, za jak dlouho dojde k přesunu oblaků frontálního systému a jakým směrem se tento 

frontální systém pohybuje. Z toho se dá vyvodit rychlost změny počasí. 

Svou roli hraje i sluneční svit a teplota. Samotné slunce se využívá k upřesňujícímu zařazení 

oblaků na obloze. V kapitole 3.1 se píše, že přes některé oblaky slunce prosvítá, při jiném typu 

oblačnosti je slunce na obloze zároveň s ním a někdy je oblaky zcela překryto.  

Před příchodem deště se nepatrně mění i teplota. Je to patrné v létě, kdy vodní kapky 

vypadávající z oblaků ochlazují ohřátý vzduch nad zemí. 

Všechny výše popsané meteorologické veličiny měří každá profesionální meteorologická 

stanice3. Meteorologická stanice, jejíž data využívám ve své práci, je popsána dále textu. 

 

                                                      
3 ve skutečnosti jich měří mnohem více např. obsah CO2 ve vzduchu, průměrné srážky, atd. 
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Obr. 4.1 –  představitel oblaku Cirrus (Ci) 

s jeho typickým řásnitým vzorem 

 
Obr. 4.2 – představitel oblaku Cirrocumulus (Cc). 

Jsou zde patrné malé chomáčky tvaru oblázků. 

4 Jak se dá předpovídat počasí 

Předpověď počasí není jednoduchá záležitost. Nejedná se jen o rozpoznání oblaků, ale o 

komplexní pohled na veškerá dostupná meteorologická data.  

4.1 Parametrický popis oblaků 
Oblaky se dají rozpoznávat následujícím způsobem. Podíváme se na oblohu a zjistíme tvar 

oblaků, které vidíme. Zajímá nás, v jaké výšce se oblak nachází, jeho vnitřní struktura, barva, tvar 

základny. Důležitá informace je, zda se jedná o oblak s výškovým vývojem. Takovou informaci nám 

však pohled z kamery namířené kolmo vzhůru neposkytne. Následující text popisuje, jakými 

vlastnostmi můžeme jednotlivé oblaky z pohledu pozorovatele (v tomto případě kamery) popsat. 

Pokud hledáme oblak Cirrus (obr. 4.1)4, hledáme vzor pruhů zřetelně od sebe oddělených 

hranami. Okraje mohou být rozfoukány větrem. Na některých oblacích je jasně viditelná vláknitost a 

řásnovitost. Cirrus nemá žádnou základnu. Jeho barva je světle bílá a pohybuje se v nejvyšších 

vzduchových vrstvách.  

Oblak Cirrocumulus (obr. 4.2)5 se skládá z malých kupovitých útvarů blízko vedle sebe. Útvary 

mají tvar oblázků. Ty jsou někdy tak jemné, že mohou působit jako zrnitý vzor. Tento typ oblaků 

vytváří pásy, které nemusí být na první pohled zřetelné a jasné. Pohybuje se v nejvyšších 

vzduchových vrstvách. 

Oblaky Cirrostratus (obr. 4.3)6 jsou svou lehkostí podobné Cirrům, ale dosahují mnohem 

větších velikostí. Tento oblak je průsvitný a ve svém nitru vytváří pruhy do různých směrů. U 

                                                      
4 Obr. 4.1 pochází z webové stránky [15] 
5 Obr. 4.2 pochází z webové stránky [16] 
6 Obr. 4.3 pochází z webové stránky [17] 
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Obr. 4.3 – představitel oblaku Cirrostratus 

(Cs). Tvoří jej pruhy vybíhající do různých 

směrů. 

 
Obr.4.4 – představitel oblaku Altocumulus (Ac). Je 

tvořen velkými sytými útvary podobných 

oblázkům, někde od sebe oddělené a jinde spojené. 

 
Obr. 4.5 – Představitel oblaku 

Altostratus (As) s patrným vodorovným 

žebrováním. 

 
Obr. 4.6 Představitel oblaku Cumulus (Cu). Je vidět 

květákovitý tvar oblaku se zřetelnými obrysy. 

Cirrostratu se nedají rozpoznat okraje. Při pohledu na ně pozvolna přecházejí v oblohu. Vypadají jako 

„bělavý závoj“ zakrývající velkou část oblohy. Pohybují se v nejvyšších vzduchových vrstvách. 

Oblak Altocumulus (obr. 4.4)7 je na první pohled velice podobný Cirrocumulu. Skládá se 

z kupovitých částí podobných oblázkům, ale narozdíl od Cirrocumulu jsou tyto útvary větší a sytější. 

Altocumuly jsou šedé nebo bílé barvy a nejsou průsvitné. Když se na ně díváme, dá se říci, že mezery 

mezi útvary vytvářejí mapu. Tyto útvary mohou být jak oddělené, tak i spojené. Hlavní odlišností od 

Cirrocumulu je to, že Altocumulus má svůj vlastní stín. Patří do středně vysoké oblačnosti.  

Oblak Altostratus (obr. 4.5)8 má tmavě šedou nebo tmavě modrou barvu. Zabírá velkou část 

oblohy, ale jedná se o oblak s malým vertikálním vývojem (je tenký). Může se stát, že se uprostřed 

oblaku objeví kousek nebe. Jeho obrysy jsou nezřetelné. Altostratus se vyznačuje vodorovným 

žebrováním nebo pruhy rovnoběžnými s horizontem. Patří mezi středně vysokou oblačnost. 

Oblak Cumulus (obr. 4.6)9 má věžovitý, květákovitý tvar s tmavou vodorovnou základnou. Má 

zřetelné obrysy. Tento oblak se nedá s žádným jiným zaměnit. Pokud najdeme oblak s takovými 

                                                      
7 Obr. 4.4 pochází z webové stránky [18] 
8 Obr. 4.5 pochází z webové stránky [19] 
9 Obr. 4.6 pochází z webové stránky [20] 
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Obr. 4.8 – představitel oblaku Nimbostratus 

(Ns). Oblak je velice tmavé šedé až černé 

barvy s nevýraznými přechody. 

vlastnostmi, vždy se jedná a Cumulus. Na videozáznamu se oblak Cumulus špatně vyhledává, protože 

je oblakem s vertikálním vývojem (kamera zachytí pouze jeho základnu). Proto jsou pro něj důležité 

doplňující vlastnosti, jako jsou tmavší základna a zřetelné obrysy. 

Oblak Stratocumulus (obr. 4.7)10 má vodorovnou tmavou jasně viditelnou základnu. Tento typ 

oblaku může být na obloze naskládán za sebou a pokrývat ji tak celou. Má šedou až tmavě šedou 

barvu. Od Stratu se liší tím, že je uvnitř nestejně barvený, nepůsobí jako jednolitá plocha. Při pohledu 

z hora má vrchní část kumulovitou strukturu, což nelze z pozemního kamerového záznamu určit. 

V jeho případě bude hrát roli velikost oblaku a to, že jejich shluky zakrývají celou oblohu. Patří do 

nízké oblačnosti. 

Oblak Nimbostratus (obr. 4.8)11 má tvar šedé velmi tmavé vrstvy. Má hustou strukturu a 

vytváří plochy s nevýraznými přechody. Od Stratu a Stratocumulu se liší svým zbarvením. Je tmavě 

šedý až černý. Patří do nízké oblačnosti.  

Oblak Stratus (obr. 4.9)12 je jednolité šedé barvy bez znatelných obrysů a hran. Dal by se 

přirovnat k mlze umístěné na obloze. Při tenkých vrstvách může prosvítat slunce. Tento oblak by se 

na kameře za určitých podmínek mohl jevit jako modrá obloha díky jejímu automatickému vyvážení 

bílé barvy. Ale protože je tento oblak tmavší a fyzicky existuje jako hmota, kamera zaznamená na 

obloze pohyb, což u jasného nebe udělat nelze. Oblak Stratus patří do nízké oblačnosti. 

Oblak Cumulonimbus (obr. 4.10)13 je oblak s mohutným vertikálním vývojem. Jeho základna 

je šedé až černé barvy. Jedna jeho část je velice podobná Cumulu, jiná je hladká a jednobarevná, 

vrchní část oblaku je zploštělá. Protože oblak zasahuje do všech vrstev a každá vrstva překrývá tu pod 

sebou, není jej možné na kamerovém záznamu rozeznat. Budu se spoléhat na popis použitých metod, 

které budou zjišťovat velikost oblaků, jejich tvary a další věci popsané kapitolou 4.3.  
                                                      
10 Obr. 4.7 pochází z webové stránky [21] 
11 Obr. 4.8 pochází z webové stránky [22] 
12 Obr. 4.9 pochází z webové stránky [23] 
13 Obr. 4.10 pochází z webové stránky [24] 

 
Obr. 4.7 – představitel oblaku Stratocumulus 

(Sc) s jasně viditelnou základnou. Oblaky jsou  

na obloze naskládány za sebou. 
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Obr. 4.9 – představitel oblaku Stratus (Sc) vypadá 

jako jednolitá šedá plocha. 

4.2 Rychlost a směr větru 
Video záznam poskytuje kromě obrazové hodnoty mnohem více dalších informací. Za použití 

metod uvedených v další části textu můžeme v obraze nalézt oblasti, které se dají na jednotlivých 

snímcích sledovat. Z toho vyplývá, že můžeme zjišťovat jejich pohyb. 

Obraz jsem rozdělil do 8 kvadrantů, tedy do 8 směrů a každé pohybující se oblasti jsem určil 

její směr pohybu (obr. 4.11). Z takových informací lze vypočítat průměrný směr pohybu, který bude 

určovat, jakým směrem se pohybuje většina detekovaných oblastí. Průměrný směr pohybu 

sledovatelných oblastí využívám jako údaj o směru větru. 

Rychlost větru je přímo úměrná rychlosti změny počasí. Je tomu tak, protože čím více vítr 

fouká, tím rychleji se přesunuje atmosferická fronta a tím rychleji se mění počasí. Rychlost větru se 

dá spočítat z detekovaných sledovatelných oblastí. 

 
Obr. 4.10 – představitel oblaku Cumulonimbus 

(Cb). Z bočního pohledu je vidět jeho obrovský 

vertikální vývoj. 

1
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Obr. 4.11 – růžice směrů pohybu sledovatelných oblastí. Hodnota 0 nastává, pokud se oblast nepohnula. 
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4.3 Extrakce relevantních příznaků 
V této části jsou popsány metody, které popisují obraz z video záznamu. Oblaky typu Cirrus a 

Cirrostratus jsou tvořeny pruhy nebo pásy. Proto jsem zvolil metodu fourierovy transformace, u které 

by se tento vzor měl ve výsledcích projevit. 

Struktura oblaku by měla být dostatečně vyjádřena slovníkem Huových momentů a jejich 

histogramem. Typickými oblaky, ne kterých je patrná tato vlastnost jsou Cumuly, Stratocumuly a 

Cumulonimby. 

LBP by měly pospat okraje a textury oblaků, které jsou typické pro Cirrocumuly, Altocumuly a 

všechny odnože oblaku typu Cumulus. 

Energie obrazu, neboli jeho celkový kontrast vyjadřuje kontrast obrazu, který je důležitý u 

oblaků Stratus a Altostratus. 

Podrobnější popis metod je uveden v následujícím textu. 

Local binary pattern - LBP14 
První metodou, kterou na video záznam aplikuji je „Local binary pattern“ – LBP. Je to metoda 

určena k analýze textur.  

Tato jednoduchá metoda prochází všechny pixely obrazu. Ke každému pixelu vybere jeho 

okolí (4-okolí, 8-okolí, atd.). Dále budu uvažovat jen 8-okolí. Hodnota uprostřed slouží jako práh pro 

hodnoty okolí. Výpočet binárního vzoru je dán rovnicí 4.1, kde P je počet okolních bodů (okolí) a R 

vzdálenost od středu okolí . 

(4.1)   ( )∑
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 Hodnoty okolí získáme ze vztahu 4.2. 

(4.2)   ( )
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<
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=
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LBP popisuje strukturu a tvar objektů v obraze jako texturu. Metodu jsem implementoval 

s modifikací rotačně invariantní, což zaručuje shodu popisu objektu v jakémkoli natočení. 

U LBP není důležitá hodnota jednoho binu, ale histogram celého obrazu. Pro větší informační 

hodnotu aplikuji ve své práci LBP na obraz 3x. Po každé aplikaci zmenšuji obraz na poloviční 

velikost. 

                                                      
14 Informace o LBP jsem čerpal z [11] 
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Rychlá diskrétní fourierova transformace DFT15 
Další metodou aplikovanou na obraz je rychlá diskrétní fourierova transformace DFT popsána 

rovnicí 4.3. Tato operace poskytne informace o spektru obrazu. Popisuje obraz z pohledu frekvencí. 

Metoda dává výsledek v komplexní rovině a proto je obraz po transformaci přepočítán na reálná čísla.  

Z vypočítaného spektra vytvářím histogram o šířce 8 binů.  

  (4.3)  ∑
−
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−=⎟
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⎝
⎛−=

1
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1,,0,2exp
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n
nk Nkkn
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π
 

Adaptivní prahování 
 Metoda adaptivního prahování – „adaptive threshold“ slouží k nalezení objektů (oblaků) 

v obraze. Metoda přepočítá celý obraz ze stupňů šedi na dvoutónový obraz jen s černou a bílou 

barvou. Dělící práh určující tyto dvě hodnoty není pevně stanoven, ale je určen algoritmem 

CV_ADAPTIVE_THRES_MEAN_C, který dává hodnotám pixelů v okolí středu S do vzdálenosti D 

stejnou váhu.  

 Ve své implementaci používám vzdálenost D rovnou pětině velikosti obrazu. Z výsledků 

metody počítám histogram, který říká, kolik je v obraze bílých a kolik černých bodů. Tuto informaci 

mohu považovat za celkovou velikosti objektů v obraze, minimálně za jakoukoli hodnotovou 

informaci o pixelech. 

 Vyprahovaný obraz se také používá jako vstup pro metody popsány v textu dále. 

Kontury, Huovy momenty 
Další metoda se zabývá získáváním kontur objektů v obraze. S vypočítaných kontur, tzn. 

obrysů objektů, se získávají momenty obrazu, konkrétně Huovy momenty. Tyto momenty jsou 

invariantní k posunutí, velikosti a rotaci. Popisují tvary objektů.  

 Huovy momenty jsou velice citlivé na šum. I malý šum dokáže výsledek ovlivnit. Proto je po 

spočítání adaptivního prahu provedena redukce šumu. Matematický základ Huových momentů je 

popsán rovnicemi 4.4 až 4.11. 

 (4.4) moment prostorový  amoment  centrální je  kde 00qp,)12/()(
00

,
, m

m qp
qp

qp μ
μ

η ++=  

 

 (4.5)   02201 ηη +=h  

                                                      
15 Informace o rychlé fourierové transformaci, adaptivním prahování, konturách, Huových příznacích, 

sledovatelných oblastech, centrálních a prostorových momentech jsem čerpal z [7]. 
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Slovník, kterým reprezentuji výsledné informace poskytované Huovými momenty, se počítá 

následovně. Pro danou konturu se vypočítá její velikost a také všechny hodnoty Huových momentů. 

Na příznakový vektor tvořený těmito hodnotami se aplikuje Rank transformace. Transformovaná data 

se přiřadí do jedné z 250 skupin, jejichž souřadnice středů jsou předem spočítány algoritmem K-

means. Jako poslední krok se z těchto 250 skupin počítá histogram o stejné délce jako je počet skupin. 

SSD16, SAD17 
Tyto dvě metody procházejí 2 snímky video záznamu jdoucích po sobě pixel po pixelu a 

počítají rozdíly (vzdálenosti) mezi jejich hodnotami. Vypočítané hodnoty popisují velikost změn 

dvou po sobě jdoucích snímků.  

SSD – „Sum of square differences“ se počítá podle rovnice 4.12. Určuje čtvereční vzdálenost 

mezi dvěma pixely dvou obrazů na stejné pozici. 

(4.12)  ∑
=

−
N

n
nn imgimg

1

2)21(  kde N je počet pixelů snímků a imgx je obraz 

SAD – „Sum of absolute differences“ je dáno rovnicí 4.13. Určuje absolutní vzdálenost mezi 

dvěma pixely dvou obrazů na stejné pozici. 

(4.13)  ∑
=

−
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n
nn imgimgabs

1
)21(    kde N je počet pixelů snímků a imgx je obraz 

Energie obrazu 
Energie obrazu, neboli její celkový kontrast, je další informací, kterou lze z video záznamu 

abstrahovat. Předpokládám, že by moha napomoci k rozpoznání objektů na obloze. 
                                                      
16 Informace o SSD jsem čerpal z [13]. 
17 Informace o SAD jsem čerpal z [12]. 
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Počítá se podle vztahu 4.14. 

 

(4.14)   2)),()(( yxIIavgE −= ∑  

Počet sledovatelných oblastí, ztracené oblasti a poměr mezi nimi 
Počet sledovatelných oblastí zjišťuji pomocí funkce cvGoodFeaturesToTrack knihovny 

OpenCV. Tato funkce vrací počet oblastí, které se dají v obraze sledovat. To ve své práci využívám 

k dalším výpočtům, jako je výpočet směru pohybu objektů po obloze.  

Myslím si, že je dobré tento příznak vyzkoušet, protože získám informaci o tom, jaké oblasti a 

kolik jich lze v obrazu sledovat. Tímto budu moci určit, jak se obraz oblohy mění ve dvou po sobě 

jdoucích snímcích. 

Ztracené oblasti jsou číslo, které říká kolik sledovatelných oblastí se ztratí mezi dvěma snímky. 

Myslím si, že bude relevantní spočítat i poměr mezi nalezenými a ztracenými oblastmi. Slibuji si od 

toho komplexnější popis dané kategorie vlastností. 

Centrální a prostorové momenty 
Centrální moment počítám z nalezených sledovatelných oblastí. Snažím se jimi získat popis 

oblasti, kterou nalezené sledovatelné oblasti vytvářejí. Tato informace by mohla rovněž pomoci 

k zlepšení celkového popisu obrazu s oblohou. 

Centrálních momentů je 7. Počítají se pomocí rovnice 4.15. Prostorových momentů je 10 a 

jejich výpočet je dán vztahem 4.16. Pro výpočet centrálních momentů je důležitá hodnota xavg a yavg, 

které se získají vztahem 4.17 a 4.18. Je proto nutné napřed spočítat momenty prostorové a teprve poté 

momenty centrální. 

Ve své práci počítám prostorové momenty m00, m10, m01, m20, m11, m02, m30, m21, m12, 

m03 a centrální momenty mu20, mu11, mu02, mu30, mu21, mu12, mu03. 
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Histogram směrů a průměrný směr 
O směru pohybu objektů po obloze se zabývám v kapitole 4.2. Z každé detekovatelné oblasti 

dvou po sobě jdoucích snímků určím směr, který patří do osmi oblastí zachycených na obr. 4.11. 

Z těchto směrů počítám histogram o velikosti 9, abych dodržel stejnou délku vektorů příznaků. 0 ve 

výsledku znamená žádný pohyb sledované oblasti. 

Ze všech spočítaných směrů dále počítám průměrný směr. Tato informace mi bude říkat, 

kterým směrem průměrně fouká vítr. 
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5 Popis implementace 

5.1 Pořizování záznamu 
Základním kamenem práce je pořízení kamerového záznamu oblohy, který je dále 

zpracováván. K tomu bylo nutné vyřešit několik zásadních věcí. Musel jsem vybrat kameru, která má 

vhodné parametry k pořizování záznamu oblohy. Kamera má čočku objektivu zároveň s jeho 

okrajem. To plní svůj účel za deštivého počasí, kdy se voda na objektivu nehromadí, ale volně stéká 

dolů. 

Umístěná kamera se kontroluje v rozmezí 2 – 3 týdnů, aby nedocházelo vlivem poruchy nebo 

povětrnostních podmínek ke znehodnocení nebo ztrátě pořizovaných dat.  

Technické informace o HW 
Záznam je pořizován bezpečnostní vodotěsnou kamerou KPC-S230CWX. Kompletní 

technické informace jsou uvedeny v tabulce 7.1. 

Systém PAL 
Snímací zařízení SONY 1/3“ SUPER HAD CCD 
Systém snímání 2 : 1 prokládaně 
Snímací frekvence H : 15.635 (KHz), V : 50 (Hz) 
Pixelů (celkem) 537(H) x 597(V) 
Pixelů (efektivních) 500(H) x 582(V) 
Horizontální rozlišení 380 TV řádků 
Elektronická uzávěrka 1/50 ~ 1/100,000s Auto 
Poměr S / N (signál / šum) Více jak 46dB (funkce AGC vypnuta) 
Zpracování signálu Digital Signal Processor (DSP) 
Vyvážení bílé Automaticky (2,100 ˚ K ~ 8,000 ˚ K) 
Citlivost 0.5 Lux / F 2.0 
Gamma korekce ∂=0.45 
Systém synchronizace Interní 
Video výstup Kompozitní 1［vp-p］75(Ω) nevyvážený 

Napájení 12V DC (±10%) 
Pracovní teplota -10º - 50ºC (vlhkost max. 60%, nesmí kondenzovat) 
Skladovací teplota -20º - 60ºC (vlhkost max. 85%, nesmí kondenzovat) 
Rozměry 23mm (Φ) 
Možnosti čočky f2.97, f3.6, f6, f8, f12mm 
Skladovací teplota -20º - 60ºC (vlhkost max. 85%, nesmí kondenzovat) 
Volitelné možnosti Kamera může být osazena snímacím čipem Ex-View Sony CCD 

Tabulka 7.1 – Technické informace kamery KPC-S230CWX 
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Kamera má úhel záběru 120°, což umožňuje snímat velkou část oblohy najednou. To je velmi 

pozitivní, protože tím získávám informace z velké části oblohy. 

Záznam je ukládán do PC s frekvence procesoru 2,4GHz, 1GB RAM, GeForce 2MX, 60GB 

HDD. V PC je instalována grabovací karta typu Leadtek WinFast TV2000, která umožňuje 

zpracování analogového signálu z kamery. Na počítači je nainstalován operační systém Windows XP 

se základními ovladači a také SW, který samotný záznam z kamery pořizuje (popsán v kapitole 7.3). 

Monitor mi byl zapůjčen Fakultou stavební VUT v Brně. 

Jako zápor kamery musím uvést automatické vyvážení bílé. Na záznamu nelze rozeznat modrá 

obloha od jednolité šedé plochy. Výsledkem toho je, že záznam není barevný, ale jen ve stupních 

šedi.  

Umístění kamery 
Kamera je umístěna na střeše budovy C Fakulty stavební VUT v Brně. Toto rozhodnutí má 

svůj opodstatněný význam. Fakulta stavební vlastní profesionální meteorologickou stanici, která je 

umístěna právě na střeše této budovy. Aby se data meteostanice přesně shodovala s kamerovým 

záznamem, je kamera umístěna v její bezprostřední blízkosti. To zaručuje, že pokud meteostanice 

naměří srážky v určitý čas, na záznamu bude vidět oblačnost, která tyto srážky způsobila. 

Kamera je uchycena k zábradlí ochozu střechy. To se ukázalo jako dobré řešení s jednou 

výjimkou. Pokud se do zábradlí opře velmi silný nárazový vítr, mírně se rozkmitá a ovlivňuje záznam 

tak, že při přehrání působí trhaně. 

 Aby byla předpověď objektivní, měla by být kamera natočena kolmo vzhůru. Tím 

neupřednostňuje žádnou světovou stranu a nesnímá oblaky z jedné strany dříve než z jiné. K vůli 

povětrnostním podmínkám (hlavně kvůli sněhu a dešti) je kamera mírně natočena cca 1-2° SV 

směrem. To zaručí odtok vody z objektivu a tím i případné odplavení nečistot. Protože se kamera při 

provozu zahřívá, neměl jsem problémy se zamrzáním objektivu v zimním období. I při 16° mrazech 

byl pohled přes kameru čistý.  

Kamera je natočena tímto směrem ještě z jednoho důvodu. Ze SV směru v zimě nikdy přímo 

do objektivu nesvítí slunce a nedochází tak k oslnění kamery. V létě je tato situace taktéž 

minimalizována. Toto opatření se ukázalo jako velice užitečné. Žádný záznam nebyl slunečním 

svitem znehodnocen. 

Ke kameře náleží i PC, ve kterém se záznam uchovává. Bylo mi umožněno jej umístit 

k technickému zázemí meteorologické stanice pod střechou, takže je chráněno proti venkovním 

vlivům a nemusím se bát o poškození HW.  
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Časové rozpětí uložených dat  
Záznam se začal pořizovat 20.1.2009 a stále se pořizuje. Pro účely této práce, je použit 

záznam do 24.3.2009. Během této doby nemohly nastat veškeré meteorologické situace a proto by 

bylo vhodnější mít záznam z celého roku. Je dobré, že záznam zachycuje překlenutí dvou ročních 

období a vytvářený software tak dostane informace o sněžení i o dešti. 

Z této doby se ještě musí odečíst cca 14 dní, které byly ztraceny výpadkem elektrického proudu 

v Brně. Záznam byl tímto poškozen a nedá se použít. K vůli této události byl pozměněn i software, 

který záznam ukládá tak, že je každý den uložen do samostatného souboru a proto není možné přijít o 

delší záznam než jednoho dne18. 

Meteorologická stanice 
Meteorologická stanice je profesionální. Každých 15 min ukládá hodnoty následujících 

veličin: teplota minimální, teplota maximální, teplota průměrná, vlhkost vzduchu, tlak vzduchu, 

sluneční svit, hladinu CO2 , rychlost větru, směr větru, průměrná rychlost větru, průměrný směr větru 

a srážkový úhrn. 

Tato data jsou pro mou práci velice důležitá. Slouží pro kontrolu předpovědi počasí 

vytvořeného software a k vytváření datových sad. Předpokladem dobrých výsledků SW je přesnost 

naměřených dat. Všechna tato data jsou srovnatelná s údaji Českého hydrometeorologického ústavu. 

5.2 Použitá knihovna, OS 
Všechen software, který jsem napsal, je určen pro platformu Windows. Při výrobě jsem 

používal překladač a celé prostředí programu Microsoft Visual Studio 2005. 

Pro práci s obrazem a videem jsem zvolil knihovnu openCV 1.1pre1. Obsahuje spoustu 

užitečných funkcí, které používám při extrakci příznaků z video záznamu a nemusel jsem je tudíž sám 

programovat. To s sebou nese výhody spojené s otestovaným kódem. Proto jsem až příliš nemusel 

kontrolovat správnost výpočtů samotných metod. 

Knihovna OpenCV se snadno instaluje, ale narazil jsem na problém při společném používání 

s MS Visual Studiem 2005. Při spuštění přeložených zdrojových souborů program vždy zkolaboval. 

Musel jsem proto nainstalovat aktualizaci MS Visual Studia, která tento problém s knihovnou 

openCV 1.1pre1 řeší. U starší verze knihovny OpenCV problém nenastával. 

K vyhodnocování dat z meteorologické stanice používám program Rapid miner, který v sobě 

implementuje velké množství učících se algoritmů. Je napsán v jazyce Java a velmi snadno a 

intuitivně se ovládá. 
                                                      
18 To ovšem za předpokladu, že se znovu spustí PC a SW pro ukládání záznamu. 
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5.3 Popis implementace SW 
Tato kapitola není dokumentací k softwareové části práce. Jejím účelem je vysvětlit důležité 

myšlenky jednotlivých programů. Za dokumentační část se může považovat příloha č.1. Následující 

kapitoly nejsou nijak chronologicky seřazeny a jsou navzájem nezávislé. Všechny zdrojové kódy jsou 

okomentovány tak, aby bylo pochopitelné, co se v jednotlivých úsecích a funkcích děje. 

SW pro ukládání video záznamu ZZK 
Program má název ZZK – záznam z videokamery. Je napsán v jazyce C++. Ke své práci 

využívá knihovnu time.h. Ta implementuje funkce pro práci se systémovým časem a jeho převodem 

na reálný čas. Využívá také knihovnu OpenCV pro zpracování a uložení dat z kamery. 

Program je ve svém jádru velice jednoduchý. Po spuštění proběhne počáteční inicializace 

ukládání video záznamu. Důležité je nastavení barevné hloubky záznamu, jeho rozměrů a počet 

snímků za sekundu. 

Následuje navázání spojení s připojenou video kamerou. K tomu využívám knihovnu 

openCV. Knihovna poskytuje funkce pro vytvoření pracovního okna, které přijímá příkazy od 

uživatele. Můžeme to nazvat velice jednoduchým uživatelským rozhraním. Okno aplikace vytvářím 

proto, aby bylo možné zobrazit to, co právě kamera snímá a ukládá. Je to kontrola pro uživatele, aby 

věděl, že vše v pořádku funguje. 

Jádrem programu je hlavní smyčka, ukončující se stiskem klávesy ESC. Tato smyčka každý 

den v čase 00:00:00 uloží současný ukládaný záznam, a začne ukládat nový do souboru 

pojmenovaného dle aktuálního data. Datum v tomto případě zajišťuje jednoznačnost. Nemohou nastat 

dva dny jdoucí po sobě se stejným datem. 

Hlavní smyčka také provádí ihned při pořizování záznamu redukci šumu obrazu. Ukládaný 

snímek se získá z průměru hodnot každého pixelu z 10 snímků zachycených po sobě. Vztah 7.1 uvádí 

výpočet hodnoty každého pixelu výsledného obrazu ze sekvence snímků. 

(7.1)  ∑
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, kde I je intenzita pixelu a x,y jeho souřadnice  

Snímek oblohy se do video záznamu ukládá každé 2s 19. Tento časový interval jsem zvolil 

jako kompromis mezi velikostí uloženého souboru s daty a rychlostí změny situace na obloze. 

                                                      
19 S intervalem 2s nejsou uložené všechny video záznamy použité v práci. Část z nich (počáteční záznamy)  jsou 

uloženy v intervalu 10s. 
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SW pro získání  Huových momentů - GetNthRowFile 
 Program napsaný v jazyce C++. Pro svou funkci nevyužívá žádnou specializovanou 

knihovnu. Je určen ke zmenšení vstupních dat.  

 Není potřeba vytvářet slovník Huových momentů ze všech dostupných dat. Snímky jdoucí po 

sobě dávají velmi podobnou informaci o stavu oblohy. Kvůli zmenšení pracovních dat jsem se 

v tomto případě rozhodl použít každý desátý snímek. Program načte hodnoty Huových momentů ze 

vstupního souboru. Na každém řádku jsou Huovy momenty jednoho snímku. Výstupem programu je 

transformovaný vstupní soubor s Huovými momenty uložen do výstupním souboru. 

SW pro výpočet slovníku Huových momentů – K-means 
Program je napsán v jazyce C++. Slouží k vytvoření podpůrných souborů potřebných 

k výpočtu Huových momentů z obrazu. 

V programu často pracuji se strukturou typu „vector“ definovaném ve stejnojmenném 

hlavičkovém souboru. Dělám to proto, protože všechna data zpracovávám sekvenčně a „vector“ je 

k sekvenčnímu přístupu přímo určen. 

K normalizaci Huových momentů využívám Rank transformaci. Rank transformace rozloží 

data na číselné ose tak, že mezi každými dvěmi daty je stejná vzdálenost. Data se seřadí podle 

velikosti a každé jednotlivé seřazené dato se vydělí svou pozicí na číselné ose podle vztahu 7.2.  

(7.2)  1;1
+≤= iiii xxx

i
x  ,kde xi  je dato a i je jeho pozice na číselné ose 

Slovník se nepočítá jen z Huových momentů ale také z velikostí kontur. Velikost objektu na 

obloze je důležitější než samotný jeho tvar. Tvar objektu není zanedbatelný, ale v poměru k velikosti 

kontury můžeme říct, že je kontura důležitější. Z toho důvodu všechny kontury normalizuji tak, že 

jim dávám 10x větší váhu podle vztahu 7.3. 
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Kde C je aktuální kontura, Csize rozdíl mezi maximem a minimem a Cnorm počítaná normalizovaná 

kontura. 

Konturu normalizuji tak, že od maxima velikosti kontury odečtu 1% hodnot a tím zvyšuji 

přesnost výpočtu. Dále se kontura dělí rozdílem mezi maximální a minimální velikostí kontury a 

násobí konstantou 10, která zvyšuje váhu příznaku. Hodnoty Cmin a Cmax jsou vypočítány ze všech 

pracovních dat. 
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Poslední fází vytvoření slovníku je rozdělení pracovních dat do skupin. Toto rozdělení 

provádím K-means algoritmem. Ten pracuje podle následujícího schématu: 

1. Vezmi jako svůj vstup data a počet clusterů N. 

2. Náhodně vyber středy shluků(clusterů) dat. 

3. Každý bod prostoru přiřaď nejbližšímu středu shluku. 

4. Přesuň střed clusteru z předem definovaného bodu do nového středu daného 

přiřazenými body clusteru. 

5. Vrať se na bod 3 pokud se střed některého z clusterů změnil. 

Já jsem si zvolil počet clusterů 250, aby výsledná data dávala co nepřesnější interpretaci dění na 

obloze. 

SW získávání příznaků – AllInOne 
Program je napsán v jazyce C++. Využívá instanci třídy TDoAll, která je potomkem třídy 

TBase. Třída TBase poskytuje metody pro práci se vstupními a výstupními soubory a pro přístup 

k pixelu obrazu. Třída TDoAll implementuje metody k analýze obrazu. Obsahuje jen jednu veřejnou 

metodu, která provádí abstrakci příznaků z uloženého video záznamu. Program využívá k získání 

informací z obrazu funkce knihovny openCV. 

Rozhodl jsem se napsat třídu TDoAll tak, aby člověk který ji bude používat, nemusel rozumět 

žádným z využitých metod, aby stačilo pouze aplikovat jednu metodu na celý záznam a o vnitřní 

výpočet se nemusel starat.  

Program pracuje s barevným videem, které převádí do stupňů šedi. Je to proto, protože 

zachycený obraz také není barvený(díky vyvážení bílé kamerou), ale je kódovaný do tří základních 

barev RGB. Tím se ze snímku odstraní nadbytečná data. 

Všechny využívané metody jsou popsány v kapitole 4.3. Zde se budu podrobněji věnovat 

důležitým abstrakčním metodám. 

Huovy momenty zpracovávám dvěmi způsoby. První z nich je, že vezmu hodnoty každého 

Huova momentu zvlášť, rozdělím je do 28 binů, mezi kterými je numerická vzdálenost 1e-5 a udělám 

z nich histogramy. Velká většina hodnot Huových momentů padla do intervalu (-1;1). To jsou také 

krajní hodnoty histogramu. 

Další způsob zpracování Huvých momentů je vyrobit z nich slovník. Ten počítám pomocí 

Rank transformace a K-means algoritmu, což mi zaručí stejnou délku výsledného vektoru příznaků. 

Uvádím to zde proto, protože Huovy momenty počítám z obrazových kontur. Takových kontur se na 

snímků nalézá více a to ještě v každém snímku různý počet. Proto je nutné počet Huových momentů 

normalizovat. To stejné platí při sestavování histogramů Huových momentů. 

V programu se využívá adaptivního prahování k získání vyprahovaného obrazu, který se dále 

využívá. Adaptivní prahování je v openCV implementováno tak, že se práh na zvoleně velké oblasti 
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vypočítá jako průměrná hodnota pixelů této oblasti mínus konstanta K. Parametr 

CV_ADAPTIVE_THRES_MEAN_C znamená, že všechny pixely ve zvolené oblasti mají stejnou 

váhu. Z vyprahovaného obrazu ještě odstraňuji šum funkcemi cvDilate a cvErode. 

U detekce sledovatelných oblastí je důležité, aby byla vybrána taková oblast, která se určitě 

nebo s velkou pravděpodobností objeví i v následujícím snímku. Používaná funkce knihovny openCV 

cvGoodFeaturesToTrack k tomu využívá definice Shi a Tomasi. 

Velice důležité je v obraze najít kontury. Jsou to obrysy, které od sebe oddělují objekty 

v obraze. V podání knihovny openCV je to seznam bodů, který tyto obrysy (křivku) popisují. Funkce 

knihovny cvFindContours pracuje s dvoubarevným obrazem. Na něm zjišťuje přechody mezi černou 

a bílou barvou a popisuje obrys takových oblastí pomocí kontury. Z kontur, jak bylo řečeno dříve, se 

počítají Huovy momenty. 

SW pro popis snímků 
Programy provádějící popisování snímků jsou dva. Oba jsou napsány v jazyce C++. První 

z nich LF – labling frame potřebuje předpřipravené soubory s naměřenými hodnotami 

z meteorologické stanice. Program nezpracovává video soubory, ale pouze soubory s informacemi o 

snímcích. Každému snímku záznamu přiřadí načtenou hodnotu předpovědní veličiny z přiloženého 

souboru. 

Protože dat je mnoho, pro jednodušší zpracování tento program popisuje pouze každý čtvrtý 

snímek se získanými daty. Mohu si to dovolit i z toho důvodu, protože změna dat mezi jednotlivými 

snímky není příliš velká. Program dále kategorizuje data do souborů dle použité extrakční metody 

hodnotu předpovědní veličiny podle toho, jaká byla naměřena 1h po pořízení snímku. 

Druhý program Labling data využívá výstup předchozího programu. Jeho účelem je popsat 

získaná data z video záznamu předpovědními veličinami. Aby nedocházelo k tomu, že se data popíší 

špatně, probíhá kontrola shody čísla a data snímku ze souboru s popisem a čísla a data snímku, který 

se právě popisuje. 

5.4 Postup vedoucí k předpovědi počasí 
Tato kapitola popisuje, jak na sebe navazují jednotlivé SW, co počítají a co je jejich 

výsledkem. Bude zde popsán postup, jak dosáhnout výsledných dat určených k předpovědi počasí. 

Video záznam získávám použitím SW ZZK – záznamu z kamery. Tento SW ukládá každé dvě 

sekundy jeden snímek z kamery. K vůli možným výpadkům elektrického proudu byl SW upraven tak, 

aby byla data z každého dne uložena v samostatném souboru. Video soubor s příponou avi, datovým 

tokem 25 snímků za sekundu o velikosti 320x240 pixelů není jediným výstupem ZZK. Ke každému 

video souboru náleží jeden textový soubor, který obsahuje informace o konkrétních snímcích jako je 

číslo snímku, datum a čas pořízení. 
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Takto získaný textový soubor s informacemi o snímcích musíme označkovat – každý snímek 

popsat meteorologickou hodnotou získanou z meteostanice ve stejnou dobu, jako byl snímek pořízen. 

Tyto meteorologické hodnoty jsou tři: déšť, sluneční svit a vlhkost vzduchu.  

SW LF – labling frame (popisování snímků) přiřadí každému snímku binární hodnotu 1 nebo 0, 

pokud prší, svítí slunce nebo byla dosažena 70% hranice vlhkosti vzduchu. 1 znamená, že daný 

meteorologický jev nastal, 0 nikoli. Takto jsou popsány všechny pořízené videozáznamy a jsou 

připraveny pro program Labling data. 

SW AllInOne, je program, který počítá všechny příznaky video záznamu oblohy uvedené 

v kapitole 4.3. Výstupní soubory obsahují koncová data určena k předpovědi počasí. 

Konečná fáze předzpracování dat končí u SW Labling data (popisování dat). Tento program 

popíše všechny data získané programem AllInOne předpřipravenými daty z programu LF a rozdělí je 

do kategorií podle typu příznaku. 
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6 Testování 

Testovaní a experimenty s daty provádím za použití naivního Bayesovského klasifikátoru a 

také pomocí Gaussian mixture model (GMM), jehož implementaci mi poskytl pan Ing. Michal 

Hradiš. Trénování probíhá algoritmem expectation maximization (očekávání maxima). 

Gaussian mixture model je užitečný, pokud modelujeme reálná data. Za reálná data považuji 

taková data, která jsou mezi sebou velmi promíchána a na první pohled neoddělitelná. Tento přístup 

mi umožní jen za pomoci směsice gaussových křivek z rovnice (6.1) pokrýt co nejvíce vstupních dat. 

Každá gaussova křivka je dána střední hodnotou µ (6.2) a hodnotou rozptylu Σ (6.3) (variancí).  
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kde x(t) jsou data, µ je vektor středních hodnot a Σ je kovarianční matice rozptylů 

Algoritmus expectation maximization (EM) se používá k trénování GMM, snaží se najít jeho 

nové parametry v podobě střední hodnoty a variance. Funguje to tak, že jsou všechna data rozdělena 

do N gaussovských rozložení, ale zároveň s tím je ke každému datu spočítána pravděpodobnost 

náležitosti do jedné z uvažovaných tříd. To nám umožní při přepočtu středních hodnot a variancí 

zvýšit přesnost náležitosti každého data do jednotlivého gaussovského rozložení. Vzorce, které 

algoritmus k výpočtu využívá jsou uvedeny ve vztazích 6.4, 6.5 a 6.6. 

(6.4)  
∑
∑

=

== T

t c

T

t cnew
c

t

txt

1

1)(

)(

)()(

γ

γ
μ  

(6.5)  
∑

∑
=

=
−

= T

t c

T

t
new

ccnew
c

t

txt

1

1
2)(

)(2

)(

))()((

γ

μγ
σ  

(6.6)  ∑
=

c
old

c
old

cc

old
c

old
cc

c txNP
txNPt

),);((
),);(()( )(2)(

)(2)(

σμ
σμγ  

kde μ  je střední hodnota, σ je variance, γ pravděpodobnost náležitosti prvku k dané třídě a P je váha 

 

 Jak již bylo řečeno, k testování také využívám program Rapid miner. Ten v sobě 

implementuje mnoho učících se algoritmů. Já jsem ke svému testování využil naivní Bayesův 
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klasifikátor, který funguje stejně jako gaussian mixture model, ale pracuje jen s jednou gaussovou 

křivkou. 

Všechny výsledky experimentů budu znázorňovat ve formě ROC křivek. ROC křivka je dána 

hodnotami DR (decision rate) a FPR (false positive rate). DR udává poměr mezi správně 

klasifikovanými pozitivními vzorky a všemi pozitivními vzorky, vztah 6.7. FPR představuje poměr 

mezi nesprávně klasifikovanými negativními vzorky a všemi negativními vzorky, vztah 6.8. Výsledná 

ROC křivka je dána právě těmito dvěmi hodnotami. Počítá se pomocí prahové hodnoty, která 

rozděluje klasifikovaná data na dvě třídy.  

(6.7.)   
FNTP

TPDR
+

=  

(6.8)   
TNFP

FPFPR
+

=  

kde TP je true positive, FN je false negative, FP je false positive, TN je true negative z tab. 6.1 

 

Výpočet ROC křivky je znázorněn v tabulce a na obr. 6.1. Čím dříve se ROC křivka dostane 

do nejvyšších hodnot, tím lepšího výsledku klasifikátor dosáhl. Pokud ROC křivka tvoří přímku, 

dosáhl klasifikátor náhodného výsledku a pro další využití je téměř nepoužitelný. 

 
Předpovídaná hodnota 

pozitivní 

Předpovídaná hodnota 

negativní 

Skutečně pozitivní TP FN 

Skutečně negativní FP TN 

Tab. 6.1 

 

Pozitivní 

Negativní 

práh 

- +FN TP 

TN FP 

 
Obr. 6.1 – diagram k výpočtu ROC křivky 
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6.1 Navržení testů 

Testy na meteorologických datech 
Při těchto experimentech se snažím za pomocí naivního Bayesovského klasifikátoru zjistit 

přesnost předpovědi deště, slunečního svitu a vlhkosti vzduchu jednu hodinu dopředu jen z dat 

získaných meteostanicí (teplota, rychlost a směr větru, hladina CO2, vlhkost vzduchu, srážky, 

atmosferický tlak). Testy jsou prováděny na 16437 vzorcích. Protože v tomto případě pohled 

z kamery zcela zanedbávám, používám pro testy naměřené hodnoty od 1.10.2008 do 24.3.2009. Pro 

rozdělení dat na testovací a trénovací množinu jsem použil čtyřnásobnou cross validaci ze všech dat 

za dříve uvedené období. 

Tyto experimenty vyhodnocuji pro všechny příznaky získané meteorologickou stanicí a ještě 

jednou pro specifický výběr příznaků – teplota vzduchu, tlak vzduchu, sluneční svit, vlhkost, rychlost 

a směr větru, srážky bez průměrných měřených hodnot. 

Výsledky se budu snažit demonstrovat pomocí tabulky, která říká kolik dat které třídy bylo 

rozpoznáno správně a špatně. Tabulku doplňuje graf složený z ROC křivky. 

Z uvedených dat budu zjišťovat, zda lze počasí pomocí naivního Bayesovského klasifikátoru 

předpovídat a jaké přesnosti předpovědi lze dosáhnout. 

Testy na získaných příznacích z video záznamu 
Na data z video záznamu budu aplikovat GMM s algoritmem EM. Model GMM pro kladnou 

třídu je tvořen deseti gaussovými křivkami, model pro zápornou třídu dvaceti gaussovkami. Takto 

vytvořený klasifikátor bude rozhodovat o předpovědi počasí. Testovací data pro tyto experimenty 

byla pořízena v rozmezí od 20.1.2009 do 24.3.2009.  

Příznakový vektor klasifikátoru je tvořen z dat získaných metodami popsanými v kapitole 

4.3. Pro každý typ příznaku a pro každou předpovídanou meteorologickou veličinu budu zjišťovat 

přesnost klasifikátoru. Výsledky znázorním pomocí ROC křivky. Dále vypočítám hodnoty AUC (area 

under curve) – hodnoty, které jsou plochou pod ROC křivkou. Z výsledků budu zjišťovat, jaké typy 

příznaků dopadly nejlépe a jaké nedávají žádnou relevantní informaci. 
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6.2 Vyhodnocení výsledků 

Testy na meteorologických datech 
Z výsledků uvedených v dalším textu vyplývá, že z dat získaných meteorologickou stanicí lze 

dobře předpovídat určité změny počasí. Tabulka 8.1 ukazuje, jaké procentuální úspěšnosti dosáhla 

předpověď, že bude či nebude svítit slunce. Naivní Bayesův klasifikátor pracoval s 16743 vzorky. 

Z grafu 8.1 vidíme grafické znázornění výsledků v podobě ROC křivky. 

Výsledky předpovědi deště můžeme vidět v tabulce 8.2. Experiment byl proveden se stejným 

počtem dat za stejné časové období jako předchozí. Je z něj patrné, že přesnost předpovědi deště je 

menší než u předpovědi slunce. Pravděpodobnost předpovědí by se dala zvýšit například údaji ze 

satelitních snímků. Experiment ukazuje, že je jednodušší předpovídat nedeštivé počasí, protože se dá 

přesněji charakterizovat měřenými veličinami. 

Na grafu 8.2 je výsledek znázorněn ROC křivkou. Zalomení křivky v nižších hodnotách 

signalizuje větší chybovost při klasifikaci. 

třída 0 (nesvítí slunce) třída 1 (svítí slunce) úspěšnost předpovědi v %
předpověď třídy 0 14232 331 97,73
předpověď třídy 1 1002 1178 54,04  

Tab. 8.1 – výsledky předpovědi slunečního svitu 

Třída 0 (neprší) Třída 1 (prší) Úspěšnost předpovědi v %
Předpověď třídy 0 15069 455 97,07
Předpověď třídy 1 679 540 44,3  

Tab. 8.2 – výsledky předpovědi deště 
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graf. 8.1 – ROC křivka předpovědi slunečního svitu z meteorologických dat.  
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graf. 8.3 – ROC křivka předpovědi vlhkosti vzduchu z meteorologických dat. 

Posledním pokusem s meteorologickými daty je předpověď relativní vlhkosti vzduchu. Jeho 

výsledky jsou uvedeny v tabulce 8.3. Počet a typ dat, na kterých tento pokus proběhl je stejný 

s předchozím experimentem. Výsledky jsou velice podobné předpovědi deště. Logicky to vyplývá 

z meteorologických jevů. Pokud prší, zvyšuje se tím vlhkost vzduchu a opačně. V mém experimentu 

jsem dosáhl přesnosti předpovědi pro obě třídy v rozmezí mezi 70 – 86%. 

Z ROC křivky grafu 8.3 je patrné, že pravděpodobnost chybně klasifikovaných dat je 

podobná jako v předchozím případě. Klasifikátor je v tomto případě funkční. 

Třída 0 (menší než 70%) Třída 1 (větší než 70%) Úspěšnost předpovědi v %
Předpověď třídy 0 11115 1705 86,7
Předpověď třídy 1 1166 2757 70,28  

Tab. 8.3 – výsledky předpovědi zda je relativní vlhkost vzduchu větší než 70% 
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graf. 8.2 – ROC křivka předpovědi deště z meteorologických dat. 
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Na uvedených testech je patrná korelace dat meteorologické stanice s časem. Při určitých 

hodnotách meteorologických proměnných lze se slušnou pravděpodobností v průměru okolo 60% 

říct, jak budou tyto proměnné vypadat za nějakou dobu, v mém případě za 1 hodinu. 

Když porovnáme grafy 1.4 – 1.6 z přílohy č.1 s předchozími třemi experimenty, vidíme, že 

při redukování příznaků z meteorologických dat dostáváme převážně přesnější výsledky než za 

použití všech dostupných meteorologických dat. Je tomu proto, protože některé příznaky nebyly 

informativní, jako například hladina CO2, která nemá s počasím nic společného. K horšímu výsledku 

vedlo také to, že jsem původně jako příznaky použil i průměrné hodnoty meteorologických veličin 

naměřených meteorologickou stanicí. 

Testy na získaných příznacích z video záznamu 
Veškerá grafická vyhodnocení experimentů na příznacích z video záznamu v podobě ROC 

křivek jsou uvedena v příloze č.1. konkrétně jsou to grafy 1.7 – 1.42. ROC křivka je zde znázorněna 

červenou barvou. Modrá čára grafu znázorňuje hranici, kdy klasifikátor rozhoduje náhodně. 

V následující části se zabývám výsledky předpovědi deště. Grafické znázornění pomocí ROC 

křivek je uvedeno v příloze č.1. Tabulka 8.4 zachycuje výsledky všech typů příznaků ve formě AUC 

(plochy pod křivkou ROC).  

Z výsledků AUC pro předpověď deště vyplývá, že nejlepších výsledků v předpovědi dosáhly 

příznaky ztracené sledovatelné oblasti, prostorové momenty, adaptivní prahování a také histogram 

Typ příznaku Hodnota AUC 

Adaptivní prahování 0,738767624 

Centrální momenty 0,538032913 

Fourierova transformace 0,51565753 

Slovník Huových momentů 0,584344692 

Histogram Huových momentů 0,485122937 

LBP1 0,574630695 

LBP2 0,582465319 

LBP3 0,484941734 

Histogram směrů větru 0,637502996 

Ztracené sledovatelné oblasti 0,779748685 

Prostorové momenty 0,742038705 

SSD, SAD a energie obrazu 0,589542396 

Tab. 8.4 – Tabulka AUC hodnot jednotlivých typů příznaků pro předpověď deště. Pravý sloupec 

znázorňuje úspěšnost extrakčních metod. 
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směrů větru, byť už s nižší úspěšností. Naopak nejhůře dopadly příznaky z LBP3 a histogramu 

Huových momentů.  

K předpovědi dešte je důležité rozpoznání objektů na obloze. To je doloženo kladnými 

výsledky adaptivního prahování a podobných příznaků. Neočekávaně dopadly příznaky histogramu 

Huových momentů popisující tvar objektu. Je tomu tak zřejmě proto, protože histogram nedává tak 

přesnou informaci, jako slovník Huových momentů, který dopadl o poznání lépe. 

Když shrnu výsledky předpovědi deště, můžu říct, že předpovídat rozhodně jde a za pomocí 

některých příznaků dokonce dobře. Téměř všechny příznaky překročily hranici náhodnosti. Nejlepší 

dva příznaky jsou v tabulce 8.4 barevně vyznačeny. 

Tato následující část se věnuje předpovědi slunečního svitu. Tak jako v předchozí části budou 

výsledky znázorněny AUC hodnotami v tabulce 8.5. Příslušné ROC křivky jsou umístěny v příloze 

č.1. 

Na první pohled je z výsledků patrné, že pro tuto předpověď jsou důležité zcela jiné příznaky 

než pro předpověď deště a také že jsou méně přesné. Takový výsledek jsem očekával, protože 

předpovídat to, zda bude svítit slunce je mnohem složitější a závisí na jiných faktorech než déšť. 

Přesto jsem u některých příznaků dosáhl dobrých výsledků. 

. Hlavní roli v tomto případě hrají ztracené sledovatelné oblasti, prostorové momenty a 

slovník Huových momentů i s jejich histogramem. Z výsledků vyplývá, že velikost spolu se 

strukturou objektů na obloze jsou při předpovědi slunečního svitu zanedbatelné. 

Typ příznaku Hodnota AUC 

Adaptivní prahování 0,416791797 

Centrální momenty 0,439671276 

Fourierova transformace 0,540874383 

Slovník Huových momentů 0,687011769 

Histogram Huových momentů 0,625742084 

LBP1 0,509553646 

LBP2 0,534048046 

LBP3 0,416603702 

Histogram směrů větru 0,618042489 

Ztracené sledovatelné oblasti 0,685206253 

Prostorové momenty 0,676735052 

SSD, SAD a energie obrazu 0,454541858 

Tab. 8.5 – Tabulka AUC hodnot jednotlivých typů příznaků pro předpověď slunečního svitu. 

Pravý sloupec znázorňuje úspěšnost extrakčních metod. 
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Nejhůře dopadly příznaky adaptivního prahování a LBP3 což potvrzuje předchozí tvrzení. 

Špatných výsledků dosáhly také příznaky SAD a SSD, z čehož lze odvodit, že i velikost změny mezi 

dvěma snímky není v tomto případě podstatná. 

Při shrnutí všech poznatků můžu jen konstatovat, že i sluneční svit jde pomocí GMM 

předpovídat. Dva vyznačené příznaky v tabulce 8.5 jsou pro tento typ předpovědi nejvhodnější. 

Poslední předpovědní veličinou je vlhkost vzduchu. Ta se předpovídá ze všech vybraných 

meteorologických veličin nejhůře. Výsledky jsou opět ve formě AUC hodnot zapsaných v tabulce 

8.6. Všechny potřebné ROC křivky jsou znázorněny v grafech v příloze č.1. 

Z výsledků je vidět, že pro tento experiment jsou důležité podobné typy příznaků jako pro 

předpověď deště. Příznak ztracené sledovatelné oblasti opět patří mezi nejlepší. K němu se přidávají 

příznaky centrální a prostorové momenty společně s LBP1, LBP3, SSD, SAD a energií obrazu. 

Nejhůře dopadl příznak LBP2 a slovník Huových momentů. Je vidět, že tvar objektů na obloze 

popsaný Huovými momenty, není při předpovědi vlhkosti vzduchu relevantní. Zásadní roli nehraje 

ani celková velikost objektů na obloze reprezentována příznakem adaptivní prahování. Výsledky jsou 

podobné s předpovědí deště proto, protože veličina vlhkost vzduchu je s ní provázána. Když se 

schyluje k dešti, vlhkost vzduchu se zvyšuje a naopak. 

Když všechny poznatky sumarizuji, dostávám se k pozitivnímu celkovému výsledku. Lze 

předpovědět, zda nastane hladina vlhkosti vzduchu větší nebo menší než 70%. V tabulce 8.6 jsou 

vyznačeny dva typy příznaků, které dosáhly nejlepšího výsledku. 

Typ příznaku Hodnota AUC 

Adaptivní prahování 0,514008103 

Centrální momenty 0,608354962 

Fourierova transformace 0,527538822 

Slovník Huových momentů 0,463945175 

Histogram Huových momentů 0,52197726 

LBP1 0,589418164 

LBP2 0,442185674 

LBP3 0,608092818 

Histogram směrů větru 0,537937353 

Ztracené sledovatelné oblasti 0,707108181 

Prostorové momenty 0,595448039 

SSD, SAD a energie obrazu 0,574400175 

Tab. 8.6 – Tabulka AUC hodnot jednotlivých typů příznaků pro předpověď vlhkosti vzduchu. 

Pravý sloupec znázorňuje úspěšnost extrakčních metod. 
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Nakonec bych zhodnotil příznaky, které dopadly ve všech případech nejhůře. Patří mezi ně 

příznaky fourierovy transformace, které se drží lehce nad úrovní náhodné předpovědi. Informace o 

spektru obrazu zřejmě není pro jakoukoli předpověď počasí podstatná. 

Předpovídání každé meteorologické veličiny je něčím specifické. Pomocí dosažených 

výsledků můžeme vybrat příznaky, které dosáhly nejlepšího hodnocení a ostatní zanedbat nebo se je 

pokusit vylepšit. Tyto poznatky jsou z práce nejdůležitější. Provedený výzkum může sloužit jako 

podklad pro další rozvoj v této oblasti informatiky. 
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7 Závěr 
Za základní kámen práce se dá považovat sběr dat z video kamery. V tomto ohledu jsem se 

nesetkal s žádnými zásadními problémy. Kamera fungovala výborně a poskytla velice uspokojivá 

data ke zkoumání. Veškeré získané video záznamy jsou přiloženy k práci na DVD jako příloha č.2. 

Myslím si, že by použití kamery bez automatického vyvážení bílé barvy mohlo vést k získání ještě 

jinému typu informací, které by popisovaly meteorologické situace probíhající na obloze barevně. 

Tím by bylo možné dosáhnout přesnějšího popisu snímku záznamu. 

Mým hlavním cílem bylo zjistit, zda lze z časové posloupnosti obrazů oblohy předpovídat 

počasí. Z vyhodnocených testů popsaných v kapitole č.8 jednoznačně vyplývá, že zvolené vlastnosti 

popisující video snímek nejsou dostačující k tomu, abych vůbec mohl počasí předpovídat. 

Abstrahované příznaky nejsou natolik informativní, aby se podle nich dal předpovídat sluneční svit, 

vlhkost vzduchu a déšť v časovém horizontu jedné hodiny.  

Když se zamyslím nad vyhodnocenými daty z meteorologické stanice zjišťuji, že 

meteorologické veličiny jako je vlhkost vzduchu, tlak vzduchu, teplota, sluneční svit a další, jsou 

mezi sebou velice provázány. S velmi dobrou úspěšností lze za jejich pomocí některé meteorologické 

veličiny předpovídat. Jiná situace nastává u dat získaných z videa. 

Ze všech experimentů, které se týkají předpovědi počasí z video záznamu vyplývá, že mnou 

zvolený přístup dosáhl uspokojivých výsledků. Z přílohy č.1 je zřejmé, že klasifikátor GMM 

založený na EM algoritmu dosahuje téměř ve všech případech lepších výsledků než náhodných.  

Záleží však na typu příznaku. Vyplývá z toho, že se ne všechny příznaky hodí k předpovědi všech 

mnou zvolených meteorologických veličin. 

Porovnat mé výsledky s těmi, kterých dosáhli na Helsinky University of Technology je velice 

problematické. Já používám zcela jiné metriky. Při rozpoznávání oblaků dosáhli úspěšnosti v průměru 

70%. Když to porovnám s mými výsledky, tak jsem nedosáhl takové přesnosti, ale klasifikátor GMM 

fungoval správně a dokázal od sebe vzorky dvou tříd u většiny typů příznaků rozlišit. 

Další postup by se měl týkat hledání příznaků, které budou s počasím a s časem více 

provázány. Vhodný postupem se jeví také vytvoření samostatného klasifikátoru pro rozpoznávání 

oblaků a dalšího pro určování směru pohybu objektů po obloze. Takto předzpracované informace 

spolu s dodatečnými informacemi získaných ze snímků by mohly být vstupem konečného 

klasifikátoru, který by předpovídal počasí. 

Práce podává potřebné meteorologické znalosti nutné k pochopení meteorologické 

problematiky. Jejím zjištěním je fakt, že mnou zvolený postup nevede k pozitivním výsledkům. Práce 

také může být podkladem pro to, jakými směry je nutné se v budoucnu vydat a jakých chyb se 

vyvarovat. 
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