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ÚVOD

V poslední době dochází k nárůstu množství digitálních dat, ze kterých lze jejich
vhodným zpracováním získat určitou znalost. Důraz je kladen nejen na kvalitu zpra-
cování dat, ale i na rychlost, s jakou jsou tyto operace prováděny. Proto je nezbytné
na jedné straně vyvíjet nové algoritmy a metody, které budou dosahovat lepší přes-
nosti při zpracování dat, ale zároveň se zabývat i optimalizací stávajících metod pro
nasazení na speciálních typech výpočetního hardwaru, který výrazně urychlí vý-
počty. Tyto optimalizované metody dokáží snížit čas výpočtu trvající běžně dny na
několik málo minut a zároveň díky speciálním typům hardware dochází k výraznému
snížení spotřeby elektrické energie.

Hlavním přínosem práce je výzkum, implementace, experimentální ověření a op-
timalizace automatizovaných strojových metod pro získávání znalostí z multimedi-
álních dat, kde bylo na vybraných problémech dosaženo vyšší přesnosti ve srovnání
s konvenčními metodami. Vybrané výsledky byly publikovány na mezinárodních
konferencích a také v impaktovaných časopisech [1, 2]. V rámci práce se podařilo
vybrané algoritmy akcelerovat, čímž bylo dosaženo úspory elektrické energie i vý-
početního času při dosažení přesnějších výsledků. Tyto metody je možné použít a
kombinovat v rámci jednoho komplexního systému.

Funkčnost vytvořených metod byla ověřena na vybraných problémech: při detekci
arterií z ultrazvukových snímků s pomocí evolučně optimalizovaného objektového
detektoru [1] bylo při zpracování v reálném čase dosaženo 96 % úspěšnosti detekce
pro data zdravých pacientů a 95 % úspěšnosti pro data nemocných pacientů. U dosa-
vadních metod nepřesáhla přesnost jejich detekce 90 % a zároveň proces neprobíhal
v reálném čase. Pro určení stupně nemoci artérie byla provedena následná klasifikace
s pomocí algoritmů hlubokého učení, kde bylo dosaženo 98 % přesnosti klasifikace
pro 3 úrovně nemoci. Další navržená metoda [3, 4], která vylepšila současný stav
problematiky, byla optimalizována pro speciální hardware, kde bylo díky této op-
timalizaci dosaženo pro algoritmus k-nejbližších sousedů 882-ti násobné zrychlení
v porovnání s běžnou verzí algoritmu.

Dále byla ověřena přesnost klasifikace při automatickém rozpoznávání emocí
z textu. Výsledky byly publikovány v impaktovaném časopise [2] (IF=0,59). Do-
sažená přesnost byla 86,89 % při klasifikaci do pěti emočních tříd, přičemž bylo
dosaženo 11,4 % zlepšení oproti současným přístupům. Dále byla funkčnost metod
ověřena na příkladech detekce domů ze satelitních snímků s dosaženou přesností
detekce 78 %. Stejnou metodou byly z obrazů počítačové tomografie detekovány jed-
notlivé materiály obsažené v meteoritech, kde výsledkem byly získané objemy těchto
obsažených materiálů.
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1 CÍLE DISERTACE

Cílem disertační práce bylo navrhnout původní algoritmy strojového učení pro získá-
vání znalostí z multimediálních dat, které budou na vytipovaných příkladech dosa-
hovat přesnější výsledky, než současné přístupy. Některé algoritmy budou navrženy
pro spuštění v distribuovaných systémech, čímž dojde k razantnímu urychlení celého
procesu a ušetření značného množství elektrické energie. Výsledkem bude, že díky
tomuto urychlení bude možné použít větší množství vstupních dat nebo spustit al-
goritmus vícekrát s různými parametry za účelem natrénovat přesnější modely pro
získávání znalostí z multimediálních dat.

Pojmem multimediální data jsou zde myšlena obrazová data, textová data, audio
data a video sekvence. Navržené algoritmy budou zpracovávat přímo tato nestruk-
turovaná data a dále data, která byla z těchto nestrukturovaných dat získána.

Hlavními cíli disertace tedy bude:
• Vytvoření a optimalizace vybraných současných metod za účelem jejich akcele-

race. Tyto vytvořené metody budou určeny pro nasazení na speciálních para-
lelních zařízeních, která se vyznačují vysokým výpočetním výkonem a nízkou
spotřebou ve srovnání s běžnými výpočetními procesorovými stanicemi.

• Vytvořit komplexní systém pro trénování a testování objektového detektoru,
který díky vytvořeným optimalizovaným algoritmům bude fungovat dostatečně
rychle a díky vytvořeným variantám několika obrazových příznaků (Haar,
HOG, LBP) bude určen pro řešení různých typů problémů.

• Rozšířit systém pro detekci objektů v obrazech o algoritmy hlubokého učení,
které budou sloužit pro kategorizaci již detekovaných částí snímků.

• S použitím evolučních algoritmů provést optimalizaci výběru parametrů kaská-
dového modelu pro objektový detektor za účelem zvýšení přesnosti.

• Rychlostní optimalizace učícího se algoritmu k-nejbližších sousedů pro zpraco-
vání velkých objemů dat.

• Pro algoritmus trénovatelné segmentace optimalizovat testovací proces pro
zpracování většího množství snímků o vyšším rozlišení.

• Připravit nové databáze a ověřit funkčnost algoritmů na dalších vybraných
problémech. Otestovat rychlost vytvořených algoritmů pro grafické akcelerá-
tory na velkých databázích.

• Na vybraných příkladech dosáhnout lepších výsledků, než jsou dosaženy za
použití metod známých v současnosti.

• Provést srovnání dosažených výsledků s dosavadními přístupy.
V disertační práci budou popsána navržená řešení. Dále budou provedeny testy

navržených metod na vybraných příkladech.
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2 NAVRŽENÉ METODY ŘEŠENÍ

Navržená řešení se zabývají výběrem a optimalizací metod pro získávání znalostí
z multimediálních dat. Jedná se o optimalizaci algoritmů vytvořených v rámci sys-
tému pro detekci a klasifikaci objektů v obrazech, dále o optimalizované verze učících
se algoritmů umělé inteligence vhodných pro zjišťování znalostí z báze dat a nakonec
o optimalizování testovací části algoritmu trénovatelné segmentace.

Schémata zobrazená v rámci této kapitoly obsahují bloky, které označují určitou
vlastnost části metody. Vstupy jsou označovány modrou barvou a výstupy červenou
barvou. Bloky, které jsou ohraničeny hnědou barvou, označují vytvořenou optimali-
zovanou verzi algoritmu pro paralelní hardware. Zeleně ohraničené bloky označují,
o jaké části byly současné metody rozšířeny.

2.1 Systém pro detekci objektů v obrazech

V rámci práce byl vytvořen komplexní systém pro trénování a testování objektového
detektoru, který díky algoritmům speciálně navrženým pro distribuované systémy
spolu s kombinací několika variant obrazových příznaků (Haar, HOG, LBP) a evo-
luční optimalizací při trénování kaskádního modelu a který dokáže dosáhnout lepších
výsledků při detekci objektů.

Tento systém se skládá ze tří hlavních částí, kde první část slouží k natréno-
vání kaskádního modelu pro detekci objektů (viz obrázek 2.1), druhá část je určena
k trénováním modelu pro klasifikaci různých typů detekovaných obrazů s pomocí
hlubokého učení (viz obrázek 2.2) a poslední část (viz obrázek 2.3) slouží k de-
tekci objektů na základě natrénovaného kaskádního modelu a ke klasifikaci takto
detekovaných objektů do kategorií.

Trénování detektoru

Schéma trénování kaskádního modelu je zobrazeno na obrázku 2.1. Vstupem pro
trénování kaskádního modelu jsou trénovací positivní a negativní snímky, které jsou
předzpracovány a s pomocí algoritmu AdaBoost jsou na základě zvolených obrazo-
vých příznaků (Haar, HOG, LBP) vybírány ty s nejmenší trénovací chybou. V pří-
padě Haarových příznaků byla vytvořena verze algoritmu schopná běžet na paralel-
ním hardware (GPU akcelerátorech), kde pro případ velkých trénovacích data setů
bylo dosaženo až 150-ti násobného zrychlení.
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Obr. 2.1: Schéma systému pro trénování detektoru

Detekční a klasifikační proces

Pokud je již natrénován potřebný kaskádní a klasifikační model, kde jejich trénování
bylo časově a paměťové náročné, následuje aplikování těchto modelů, které by mělo
být na druhou stranu provedeno nejlépe v reálném čase. Schéma procesu je zobra-
zeno na obrázku 2.3. Vstupem je snímek, v kterém budou hledány a klasifikovány
objekty. Dalšími vstupy jsou natrénované modely pro klasifikaci a predikci objektů.
Po načtení snímků následuje jeho předzpracování, poté jsou na základě natrénova-
ného kaskádního modelu detekovány objekty. Protože každý objekt bývá zpravidla
detekován mnohonásobně, musí být výstupní detekce dále zpracovány a pro každý
objekt vytvořena jedna, ta nejvíce vypovídající. Takto detekované objekty jsou dále
klasifikovány klasifikačním modelem a výstupem je obraz s detekovanými objekty a
určenou kategorií každého objektu.
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Obr. 2.2: Schéma pro trénování modelu pro klasifikaci detekovaného objektu meto-
dami hlubokého učení.

Obr. 2.3: Schéma detekčního a klasifikačního procesu.

2.1.1 Optimalizace trénovacího procesu

V rámci práce byly výpočetně nejnáročnější části trénovacího procesu optimalizo-
vány pro spuštění na grafických akcelerátorech. Grafické akcelerátory na rozdíl od
běžných procesorů obsahují až tisíc krát více výpočetních jader, která ale na dru-
hou stranu zvládají pouze jednoduší instrukce a jsou i pomalejší. V případě použití
velkého množství trénovacích snímků (řádu desítek tisíc) je možné díky optimalizo-
vanému trénovacímu procesu urychlit výpočet z několika týdnů na několik hodin.
Tento optimalizovaný proces může být distribuován mezi více grafických akcelerá-
torů souběžně. Optimalizované funkce byly vytvořeny za pomocí prostředí NVIDIA
CUDA [5]. Z důvodů složitějšího vývoje algoritmů pro grafické akcelerátory byla
vytvořena optimalizovaná verze pouze pro Haarovy příznaky, které patří v oblasti
detekce objektů mezi častěji používané.

Optimalizovány byly dvě nejvíce výpočetně náročné funkce: první pro hledání
optimálních prahových hodnot a polarit slabých klasifikátorů (viz obrázek 2.4) a
druhá (viz obrázek 2.5) pro hledání nejlepších klasifikátorů, kdy byla užita opti-
malizace algoritmu AdaBoost. Protože grafické akcelerátory nedokážou zpracovávat
objekty z programovacího jazyka JAVA, bylo nutné všechny tyto objekty (Haarovy
příznaky, integrální obrazy a klasifikátory) převést do polí typu float, protože gra-
fické akcelerátory neumí v současné době efektivně pracovat s dvojitou přesností,
ale pouze s jednoduchou.

První optimalizovaná funkce, která nastavuje parametry klasifikátorů, má na
vstupu 189 664 Haarových příznaků a integrální obrazy všech trénovacích snímků
(viz obrázek 2.4). Nejprve jsou tato data převedena na pole typu float a následně

8



Input: Haarovy příznaky, integrální obrazy
Output: slabé klasifikátory

1 transformace integrálních obrazů
2 transformace příznaků
3 kopírování příznaků a integrálních obrazů do paměti GPU
4 foreach příznak do
5 počítání prahových hodnot (na základě všech integrálních obrazů)
6 nastavení nejlepší prahové hodnoty a polarity klasifikátoru
7 end
8 kopírování všech klasifikátorů do CPU

Obr. 2.4: Schéma určení prahových hodnot a polarit klasifikátorů.

kopírována do paměti GPU. Po skončení výpočtu jsou klasifikátory s nastavenými
parametry kopírovány zpět do CPU. Druhá optimalizovaná funkce akceleruje algo-
ritmus AdaBoost(viz obrázek 2.5), kde je na základě vstupních integrálních obrazů
a seznamu klasifikátorů vybrán v každé iteraci nejlepší klasifikátor. Tyto algoritmy
byly testovány až na 4 GPU, kde nejlepší zrychlení bylo 150-ti násobné oproti kla-
sické CPU verzi algoritmu. Podrobné testování optimalizovaného algoritmu bude
popsáno v kapitole 3.3.

Input: slabé klasifikátory, integrální obrazy
Output: jeden nejlepší klasifikátor

1 transformace integrálních obrazů
2 transformace klasifikátorů
3 kopírování klasifikátorů a integrálních obrazů do paměti GPU
4 foreach klasifikátor do
5 klasifikátor předpovídá třídu každého integrálního obrazu
6 výpočet a nastavení chyby klasifikátoru
7 end
8 kopírování chyb všech klasifikátorů do CPU
9 nalezení klasifikátoru s nejnižší chybou

10 změna vah integrálních obrazů podle předpovězené třídy nejlepším klasifiká-
torem

Obr. 2.5: Schéma hledání nejlepších klasifikátorů algoritmem AdaBoost.
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2.1.2 Evoluční optimalizace kaskádního modelu

V průběhu trénovacího procesu je vytvářen kaskádní klasifikátor. Parametry jakými
jsou počet stupňů kaskády a počet klasifikátorů v jednotlivých stupních kaskády
musí být určeny před začátkem trénovací fáze. Dalším parametrem, který je možné
měnit, je prahová hodnota stupně kaskády. Určení těchto parametrů je složité, liší
se případ od případu a vyžaduje již jisté zkušenosti. Při nevhodném určení těchto
parametrů může být v případě velkého množství klasifikátorů v kaskádě (dojde
k přetrénování) zvýšena výpočetní náročnost a snížena přesnost detekce. Na druhou
stranu, pokud bude klasifikátorů menší množství, bude přesnost detekce snížena
množstvím falešně positivních detekcí.

Obr. 2.6: Schéma evolučního skládání kaskády klasifikátorů.

Z těchto důvodů byly v rámci optimalizace kaskádního modelu (viz obrázek
2.6) implementovány evoluční algoritmy, jejichž cílem je rozřadit klasifikátory do
stupňů a určit prahové hodnoty stupňů za účelem dosažení co nejlepší přesnosti
na velkých testovacích snímcích. Pro vytvoření evolučních funkcí byla použita volně
dostupná knihovna JGAP1 (Java Genetic Algorithms Package). Z důvodů výpočetní
náročnosti evoluční optimalizace, kde tento proces trval v závislosti na řešeném

1Dostupný z URL: http://jgap.sourceforge.net/
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problému i několik dní, byl tento algoritmus rozšířen o možnost být spuštěn ve
výpočetním klastru čítajícím desítky výpočetních stanic (v tomto případě). Tento
výpočetní klastr běžel na volně dostupném prostředí Apache Spark2, které slouží
pro distribuované výpočty. Výše zmíněné prostředí je vytvořeno v jazyku JAVA a
funkcionálním jazyku SCALA. V samotné evoluční optimalizaci byla pro výpočet
v klastru upravena (s použitím funkcionálního programování) nejvíce časově náročná
„hodnoticí (fitness) funkce“.

2.1.3 Detekční a klasifikační proces

Detekční proces slouží k aplikování natrénovaného kaskádního modelu na vstupní
obraz. Vstupem procesu je snímek, ve kterém budou hledány a klasifikovány objekty.
Dalšími vstupy jsou kaskádní a klasifikační model. Celý proces začíná předzpracová-
ním vstupního snímku podle zvoleného typu obrazových příznaků, dále jsou nasta-
veny startovní rozměry detekčního okna, parametr velikosti zvětšení detekčního okna
po každé iteraci a parametr velikosti posunu detekčního okna ve vstupním snímku
(definováno jako součin velikosti detekčního okna a hodnoty velikosti posunu). Po
nastavení startovní velikosti detekčního okna je nastavena pozice detekčního okna
ve snímku. Tímto vznikne výřez ze vstupního snímku (pod okno). Toto pod okno
je dále posláno na první stupeň kaskádního modelu, pokud je vyhodnoceno jako
positivní, je dále zpracováno následujícím stupněm, v opačném případě už dále není
toto pod okno zpracováváno a proces pokračuje vytvořením dalšího pod okna. V pří-
padě, že pod okno projde všemi stupni kaskádního modelu, je přidáno do seznamu
detekovaných oblastí. Dále je detekční okno posouváno s definovaným krokem, do-
kud se neposune přes celý snímek. Pak následuje zvětšení velikosti detekčního okna
a celý proces se opakuje, dokud není velikost detekčního okna větší než menší ze
stran vstupního obrazu.

Klasifikace detekovaného objektu

Takto detekované objekty ve vstupním obrazu mohou být dále klasifikovány mode-
lem hlubokého učení. Výstupem klasifikace je detekce označená jménem kategorie
snímku, která byla klasifikována s největší jistotou. Pokud je výstupem detekčního
procesu falešně positivní snímek, který klasifikační model nezná, je možné nastavit
prahovou hodnotu pro klasifikaci, aby v případě takovýchto falešně positivních de-
tekcí byla klasifikační kategorie označena jako neznámá. Klasifikace detekovaných
objektů byla v této práci použita např. při klasifikování stupně plaku v artérii.

2Dostupný z URL: http://spark.apache.org/
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2.2 Optimalizace učících se algoritmů umělé inte-
ligence

Optimalizace učících se algoritmů umělé inteligence spočívá zejména v možnostech
spouštět tyto algoritmy na paralelním hardware, jakými jsou více procesorové sys-
témy, grafické akcelerátory nebo výpočetní klastr. Dále pak spočívá ve způsobu
samotné implementace, kdy použitím nízko úrovňového, neobjektového programo-
vání a vhodných implementačních technik pracuje výsledný algoritmus efektivněji
(většinou na úkor jednoduché rozšiřitelnosti a úpravy algoritmu).

2.2.1 Optimalizovaný algoritmus k–nejbližších sousedů

Vzhledem ke komplikovanosti vývoje algoritmů pro grafické akcelerátory byl optima-
lizován pouze algoritmus k-NN, který je vhodný pro řešení jednodušších problémů,
na druhou stranu je schopen zpracovávat velké objemy dat, čehož běžné neparale-
lizované algoritmy nejsou v takovém rozsahu schopné. V případě řešení složitějších
problémů (hůře separovatelná data) je nutné využít jiné algoritmy (např. SVM).
Další nespornou výhodou využití grafických akcelerátorů pro výpočet je spotřeba
elektrické energie, která byla pro vybraný řešený problém desetkrát nižší, než v pří-
padě použití klasických CPU systémů. V případě pořizovací ceny je tato cena v sou-
časné době řádově nižší pro GPU akcelerátory, ve srovnání s CPU systémem, který
má stejný výpočetní výkon.

Prvně byl pro zpracování velkých databází použit algoritmus k–NN z volně do-
stupného programu RapidMiner3, který patří v současné době mezi nejpoužívanější
prostředí pro analýzu dat. Tato verze CPU algoritmu byla bohužel velmi pomalá.
Z tohoto důvodu byl vytvořen vlastní optimalizovaný GPU algoritmus. Vytvořená
verze pracuje s mnoha metrikami (např. Manhattanská, Euklidovská, kosinová, . . . ).

Princip algoritmu je vysvětlen ve schématu na obrázku 2.7. Vstupem algoritmu
jsou trénovací a testovací databáze, které jsou převedeny do datových polí o formátu
float4 [6], který je schopen v jednom kroku zpracovat 4 hodnoty typu float. Dále
je kernel optimalizován například použitím rychlých lokálních pamětí. Logika algo-
ritmu k–NN musela být oproti běžně používané verzi algoritmu modifikována kvůli
efektivnímu nasazení na GPU. V původní CPU verzi jsou vždy spočteny všechny
vzdálenosti mezi testovacím prvkem a všemi prvky trénovacími a až nakonec je hle-
dáno k nejbližších sousedů. Z důvodů obrovské paměťové náročnosti (každé paralelní
vlákno si musí alokovat pole pro uložení všech vzdáleností) byl algoritmus modifiko-
ván tak, aby k nejbližších sousedů bylo hledáno po každém spočtení vzdálenosti mezi

3Dostupné z URL: https://rapidminer.com/
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testovacím a trénovacím prvkem. Dále je sečten počet sousedů pro každou třídu a
následně vybrána třída s největším počtem těchto sousedů, která je nastavena jako
predikovaná třída pro daný testovací prvek. Vytvořený algoritmus byl publikován
v pracích autora [3, 4].

Input: trénovací data (float4 ), testovací data (float4 )
Output: predikované hodnoty

1 načtení testovacího prvku z databáze
2 foreach trénovací prvek do
3 foreach atribut do
4 výpočet vzdáleností mezi atributy trénovacího a testovacího prvku;

suma vzdáleností
5 end
6 for 𝑘 = 0 to počet nejbližších sousedů do
7 if suma vzdáleností < vzdálenost pro k–tého souseda then
8 vzdálenost k–tého souseda = suma vzdáleností
9 posunutí hodnot vzdáleností pro další k–té vzdálenosti

10 break
11 end
12 end
13 end
14 čítání počtů sousedů pro každou třídu
15 vybrání třídy s nejvyšší počtem sousedů
16 nastavení predikce podle třídy

Obr. 2.7: Schéma optimalizovaného algoritmu k–nejbližších sousedů.

Podpora pro více grafických akcelerátorů

Pro paralelní běh GPU algoritmů na větším počtu grafických akcelerátorů současně
byla v rámci práce vytvořena knihovna, která dokáže automaticky a optimálně roz-
dělit činnost mezi všechny dostupné grafické akcelerátory. Vstupní data pro GPU
jsou rozdělena a kopírována do příslušných typů pamětí podle toho, jakého jsou typu
a jestli musí být dostupná na všech zařízeních nebo jestli pouze musí být dílčí část
dat na jednom zařízení. Tato knihovna je založena na platformě OpenCL a jednou
z jejích výhod je jednoduché a rychlé použití při vytváření nových GPU algoritmů.
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2.3 Metoda trénovatelné segmentace

V rámci této kapitoly bude popsána rychlostní a paměťová optimalizace testovacího
procesu trénovatelné segmentace. Při zpracování obrazů s vyšším rozlišením (např.
letecké snímky) je v případě velkého množství zpracovávaných dat nutné dosáhnout
přijatelného času jejich zpracování. Proto byla vytvořena verze optimalizovaná pro
více procesorové systémy.

Obr. 2.8: Navržený trénovací proces trénovatelné segmentace.

Optimalizace trénovací části (viz obrázek 2.8) procesu trénovatelné segmentace
nebyla provedena, protože trénování probíhá zpravidla na souboru dat obsahujícím
maximálně stovky hodnot ručně definovaných uživatelem. Jedná se tedy o výpočetně
nenáročný proces. Výstupní natrénovaný model je použit v následném testovacím
procesu.

2.3.1 Optimalizace testovací části

Vstupem optimalizovaného testovacího procesu je snímek určený k segmentaci spolu
s klasifikačním modelem. Na snímek jsou aplikovány stejné obrazové transformace,
jako tomu bylo v případě trénování modelu. Dále následuje optimalizovaná část
testovacího procesu: vstupní snímek je nejprve rozdělen na 𝑁 částí, kde 𝑁 značí
počet použitých paralelních vláken CPU. Znamená to tedy, že všechny části obrazu
jsou zpracovávány navzájem paralelně. Dále je každá 𝑁 -tá část obrazu zpracována
následovně: její zpracování probíhá ve smyčce po 5000 pixelech (zvoleno experimen-
tálně), kdy jsou nejprve na základě již dříve transformovaných obrazů vyčteny hod-
noty všech obrazů pro danou pozici pixelu a uloženy do jednoho řádku tabulky, na
kterou je dále aplikován natrénovaný model, který predikuje hodnoty jednotlivých
výstupních pixelů. Po skončení výpočtu všech CPU vláken je výstupem segmento-
vaný obraz.
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3 OVĚŘENÍ NOVÝCH METOD NA VYBRA-
NÝCH PŘÍPADECH

Funkčnost vytvořených algoritmů byla ověřena na vybraných příkladech. Tréno-
vatelná segmentace byla použita pro řešení problému detekce domů ze satelitních
snímků a pro segmentaci obrazových dat meteoritů. Optimalizovaný algoritmus k-
nejbližších sousedů byl nasazen pro klasifikaci velkých objemů dat. Systém pro de-
tekci objektů v obrazech byl použit pro trénování optimalizovaného obličejového
detektoru a dále pro lokalizaci arterie z ultrazvukového snímku a klasifikaci úrovně
jejího plaku.

3.1 Segmentace obrazových dat meteoritů

Díky počítačové tomografii (CT - Computed Tomography - metoda využívající rent-
genové záření) je v dnešní době možné zobrazovat například vnitřní orgány v tělech
živočichů nebo lze CT využít pro odlišení materiálů obsažených v různých tělesech.
Výstupem metody je série obrázků snímaného objektu tvořící dohromady 3D obraz.
Pro následné oddělení jednotlivých částí 3D obrazu od sebe jsou využívány segmen-
tační metody, díky kterým jsou tyto různé části materiálů lokalizovány, dále mohou
být určeny jejich rozměry nebo spočten objem.

V rámci práce byl řešen problém segmentace meteoritů a materiálů obsažený
v meteoritech. Zkoumané 3 meteority byly nalezeny v různém časovém období v blíz-
kosti Žďáru nad Sázavou. Snímkování meteoritů probíhalo ve spolupráci s měřící la-
boratoří Středoevropského technologického institutu (CEITEC - Central European
Institute of Technology). Cílem bylo ze získaných 3D obrazů segmentovat meteorit
od jeho pozadí, dále segmentovat jednotlivé materiály (železo, nikl, troilit) obsažené
v meteoritu a určit jejich množství. Naměřené výsledky byly odeslány pro publiko-
vání do mezinárodního konferenčního sborníku [7].

3.1.1 Navržené řešení

Prvním cílem bylo oddělit pozadí od meteoritu. K tomu měl být podle prvotních od-
hadů použit jednoduchý algoritmus pro prahování obrazu. Bohužel zvolená prahovací
hodnota, která fungovala pro jednu část snímků 3D obrazu, nefungovala správně již
pro jinou část. Problém byl v kolísající světelné intenzitě jednotlivých snímků, kde
maximální rozdíl mezi průměrnou pixelovou hodnotou dvou obrazů byl 60 (v rozsahu
0-255). Proto, aby byly správně segmentovány jednotlivé materiály obsažené v me-
teoritu, musel být navržen normalizační algoritmus, který před zpracovával snímky
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určené k segmentaci.
Pro řešení problému byly navrženy metody segmentace meteoritu od pozadí,

dále normalizační proces a segmentace jednotlivých materiálů. Pro segmentaci ma-
teriálů byl vždy nejprve vyzkoušen algoritmus prahování, ale protože v některých
případech nelze rozpoznat jednotlivé materiály jen podle barvy, ale i podle tvaru,
umístění, atd., musel být vytvořen složitější proces obsahující trénovatelnou segmen-
taci zpravidla s dalšími metodami pro zpracování obrazu.

3.1.2 Dosažené výsledky

Výsledkem celého procesu bylo spočítat objemové zastoupení jednotlivých materiálů
obsažených v meteoritu. To bylo provedeno na základě spočtených velikostí segmen-
tovaných částí každého 2D obrazu a díky známé velikosti voxelu (pixel v prostoru)
byly spočteny objemy pro celý 3D obraz. V tabulce 3.1 jsou zobrazeny vypočtené
objemy meteoritů a materiálů v nich obsažených. Z toho 2,4 % všech tří meteoritů je
tvořeno kovy a 2,9 % je zastoupen troilit. Výsledkem tohoto výzkumu provedeného
společně s CEITEC byl závěr, že všechnu tři meteority patřily zřejmě do stejného
roje meteoritů, i když byly nalezeny v různém časovém období.

Tab. 3.1: Vypočtené zastoupení jednotlivých segmentovaných částí.

Objem Objem Zastoupení Objem Zastoupení
met. [mm3] Fe-Ni [mm3] Fe-Ni [%] troilitu [mm3] troilitu [%]

Met. 1 1801 55 3 63 3.5
Met. 2 12985 348 2,7 311 2,4
Met. 3 12887 261 2 429 3,3

3.2 Testování optimalizované verze algoritmu k–
nejbližších sousedů

V této kapitole budou popsány dosažené výsledky při testování algoritmu k–nejbližších
sousedů na větších trénovacích souborech dat. Cílem testování nebylo změřit přes-
nost natrénovaného modelu, ale ověřit a změřit zrychlení optimalizované verze al-
goritmu. Optimalizovaný algoritmus k–nejbližších sousedů, vytvořený v rámci této
práce v prostředí CUDA byl již publikován v [3, 4].
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3.2.1 Dosažené výsledky

Testy byly provedeny s použitím jednoho, dvou, třech a čtyřech grafických akcele-
rátorů. Pro srovnání s akcelerovanými verzemi algoritmu byla použita CPU verze
k–NN algoritmu z prostředí programu RapidMiner. Výsledky klasifikace byly pro
všechny verze algoritmů stejné. Dosažené výsledky jsou popsány v tabulce 3.2. Pro
tyto testy byl nastaven parametr 𝑘 = 5, protože je to běžně uživateli nastavovaná
hodnota.

Obr. 3.1: Akcelerace CUDA verze algoritmu k-NN.

Tab. 3.2: Výsledky výpočtů pro CUDA implementaci k = 5.

1 CPU 1 GPU 2 GPUs 3 GPUs 4 GPUs
0,4 mil., 1000 atributů 17h 35min 818 s 419 s 286 s 218 s
2 mil., 100 atributů 2d 4h 10min 2038 s 1023 s 683 s 523 s
1 mil., 10 atributů 1h 55min 47,3 s 23,9 s 15,9 s 12,6 s
4 mil., 10 atributů 1d 7h 29min 757 s 377 s 252 s 196 s
1 mil., 4 atributy 1h 12min 18 s 9,3 s 6,4 s 4,9 s

CPU - Intel Core i7 3770@4.1GHz, L3 paměť - 8192kB
4 GPU - 2x3072 jader, paměť. 2x4096MB@6 GHz, GPU - 1019 Mhz
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Z výsledků je zřejmé, že výpočetní úloha trvající na CPU dny, může být při
nasazení na GPU spočtena během několika minut. Výsledky zrychlení mezi CPU
verzí algoritmu a verzí algoritmu vytvořenou v prostředí CUDA, jsou zobrazeny na
obrázku 3.1. Z grafu dále vyplývá, že při zvyšujícím se počtu atributů klesá zrychlení
algoritmu. Naopak se zvyšující se velikostí databáze se zrychlení zvyšuje. Nejvyšší
zrychlení bylo dosaženo pro testovací soubor dat obsahující čtyři atributy a čítající
milion prvků. Toto výsledné zrychlení bylo 882-ti násobné.

3.2.2 Srovnání s jinými pracemi

Vytvořený algoritmus k-NN byl srovnán s jinými současnými řešeními. Pro testy byl
použit běžný grafický akcelerátor Nvidia sloužící primárně v zábavním průmyslu pro
hraní 3D her. Oproti tomu ve většině jiných prací je pro výpočet použit profesionální
hardware Nvidia Tesla. Vytvořený algoritmus může být nasazen na systémy s více
grafickými akcelerátory pro dosažení většího zrychlení. Verze algoritmů publikova-
ných v jiných pracech jsou vytvořeny obvykle pro nasazení na jednom GPU.

Tab. 3.3: Porovnání řešení pro GPU optimalizaci algoritmu k-NN.

Řešení Zrychlení [-] Typ GPU Více GPU
Liang a kol. (2009) [8] 47x Nvidia Tesla C1060 ne
Komarov a ko. (2014) [9] 80x Nvidia Tesla C2050 ne
Gavahi a kol. (2015) [10] 110x Nvidia Tesla K20x ne
Tang a kol. (2015) [11] 336x Nvidia Tesla C2075 ne
Navržená metoda 882x Nvidia GTX 690 ano

Z výsledků zobrazených v tabulce 3.3 vyplývá, že nejvyššího zrychlení dosáhla
nově vytvořená metoda, kde bylo dosaženo 882-ti násobného zrychlení, kdy byl al-
goritmus spuštěn na 4 GPU akcelerátorech.

3.3 Trénování optimalizovaného obličejového de-
tektoru

V této části budou popsány výsledky trénování a testování objektového detektoru,
který byl optimalizován pro grafické akcelerátory. Pro otestování optimalizovaného
algoritmu byl zvolen problém detekce obličejů. Tato úloha vyžaduje použití větších
trénovacích databází pro získání dostatečné klasifikační přesnosti. Tímto požadav-
kem je výrazně zvýšena doba trénování detektoru a proto nebylo cílem změřit přes-
nost detekce natrénovaného modelu, ale změřit zrychlení optimalizované verze algo-
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ritmu oproti CPU verzi algoritmu. Funkčnost natrénovaného detektoru byla zběžně
ověřena na několika snímcích. Testovací proces natrénovaného detektoru pro GPU
optimalizován nebyl z důvodů velmi rychlé detekce většiny řešených problémů při
nasazení na více-jádrovém CPU. Výsledky byly již publikovány v [12].

3.3.1 Dosažené výsledky

Pro výpočty byl použit počítač s procesorem Intel Core i7-3770 s frekvencí procesoru
3,7 GHz, 16 GB pamětmi a s dvěma dvou jádrovými GPU GeForce GTX 690. Cel-
kový výpočetní výkon systému byl 11,24 TFLOPS. Trénování detektoru probíhalo
na CPU s jedním použitým jádrem, dále postupně na 1 až 4 grafických akcelerá-
torech. Vstupem trénovacího procesu bylo 6977 snímků s rozlišením 24x24 pixelů a
dále 189 664 vygenerovaných Haarových příznaků.

Tab. 3.4: Výsledky výpočtů - trénovaní obličejového detektoru.

1 CPU 1 GPU 2 GPU 3 GPU 4 GPU
Prahové hodnoty & polarity 20 250 s 492 s 252 s 180 s 134 s
Algoritmus AdaBoost 136,3 s 3,02 s 1,66 s 1,25 s 1,1 s

CPU - Intel Core i7 3770@3.7Ghz, L3 cache - 8192kB
4 GPU - 2x3072 jader, paměti 2x4096MB@6 GHz, GPU - 1019 Mhz

Tabulka 3.4 zobrazuje dobu trénování detektoru pro jednotlivé optimalizované
funkce, kde první funkce hledá optimální parametry všech lineárních klasifikátorů a
druhá funkce hledá nejlepší klasifikátory s pomocí funkce AdaBoost, kde zobrazený
čas trvání je pro nalezení právě jednoho lineárního klasifikátoru. Při použití CPU byl
čas výpočtu pro použití první optimalizované funkce 5 hodin a 40 minut ve srovnání
s 134 s, pokud běžel výpočet na 4 GPU. Dále pro druhou optimalizovanou funkci
byl nejlepší klasifikátor vyhledán s pomocí CPU za 136,6 s v porovnání s 1,1 s při
použití 4 GPU. Nejvyšší zrychlení (viz obrázek 3.2) bylo tedy pro první funkci 151
násobné a pro druhou funkci 124 násobné při použití 4 GPU. Nižší zrychlení pro
druhou optimalizovanou funkci je dosaženo z důvodů rychlého výpočtu jedné iterace
(nalezení nejlepšího klasifikátoru) a tím opakovaného kopírování dat do GPU a zpět,
což je časově náročné. Výsledný natrénovaný detektor se skládal z 3000 klasifikátorů
a čas trénování na CPU byl přibližně 5 dnů. Při použití 4 GPU trval výpočetní proces
přibližně jednu hodinu.
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Obr. 3.2: Zrychlení funkcí optimalizovaných pro GPU.

3.4 Detekce artérie z ultrazvukových snímků

V rámci této části práce byla řešena rychlá a velmi přesná lokalizace artérie v ul-
trazvukových snímcích zdravých pacientů. V prvotní verzi, která byla publikována
v impaktovaném článku [1] (IF=2,1), byla dosažena přesnost detekce 97 % na da-
tabázích zdravých pacientů. Při otestování tohoto natrénovaného detektoru na ne-
mocných pacientech (arterie obsahovala různé množství plaku uvnitř její stěny) byla
přesnost detekce 89 % pro pacienty s menší mírou plaku v tepnách a 44 % pro pa-
cienty s vyšší mírou plaku. V rámci této práce byl původní publikovaný postup
rozšířen. Byla vytvořena nová trénovací databáze zahrnující i data nemocných paci-
entů. Dále byl na těchto databázích natrénován a evolučně optimalizován detektor,
jehož přesnost byla na datech nemocných pacientů 95 % a na datech zdravých pa-
cientů 96 %. S touto kapitolou souvisí kapitola 3.5, která se zabývá trénováním a
testováním modelu hlubokého učení (konvoluční neuronové sítě), kde je tento model
použit pro klasifikaci detekované tepny do 3 kategorií (zdravá arterie, nižší úroveň
plaku arterie, vyšší úroveň plaku arterie).

3.4.1 Použité databáze snímků arterie

Ultrazvuková snímky použité pro trénování a testování detektoru byly nasnímány
s pomocí tří ultrazvukových přístrojů. Data byla nasnímána na celkem 21 pacien-
tech, kde 75 video sekvencí patřilo zdravým a 4 video sekvence nemocným pacien-
tům. Databáze obsahuje data 18 zdravých pacientů ve věku 25 až 40 let, jednoho
třináctiletého zdravého dětského pacienta a 2 nemocných pacientů ve věku přes 70
let. Všichni pacienti souhlasili s poskytnutím jejich dat pro výzkumné účely. Ukázka
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positivních a negativních trénovacích snímků je zobrazena na obrázku 3.3.

(a) Positivní snímky (b) Negativní snímky

Obr. 3.3: Detekce příčného řezu arterie - ukázka původních trénovacích dat.

3.4.2 Dosažené výsledky

Tato část se zabývá popisem trénování a následného testování různých kaskádních
modelů pro rychlou a přesnou detekci artérie v příčném řezu ultrazvukového snímku.
Cílem trénování bylo vytvořit robustní detektor, který by dosahoval dostačujících
výsledků jak pro zdravé, tak i pro nemocné pacienty. K tomu byla vytvořena tréno-
vací databáze skládající se z dat zdravých i nemocných pacientů.

Výsledky trénování a testování

Nejprve byly na základě vstupních 407 positivních a 407 negativních snímků natré-
novány kaskádní modely založené na metodách Haar, HOG a LBP, kde trénovací
algoritmus AdaBoost vybíral 350 nejlepších klasifikátorů (počet klasifikátorů byl
zvolen experimentálně).

Takto natrénované modely byly testovány s uvažování pouze jedné nejvýznam-
nější detekce (za předpokladu, že každý ultrazvukový snímek obsahuje právě jednu
artérii). Přesnost detekce (míra správných detekcí) 𝑅TP = 𝑁TP

𝑁I
, kde 𝑁TP označuje

počet správně detekovaných objektů a 𝑁I označuje celkový počet testovacích snímků.
Testování natrénovaných kaskádních modelů probíhalo na 5-ti databázích ultra-

zvukových snímků, které byly vytvořeny na základě typu ultrazvukového přístroje
a dále rozděleny na trénovací a testovací část. Výsledky jsou zobrazeny v tabulkách
3.5 a 3.6, kde byla spočtena úspěšnost detekce.
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Tab. 3.5: Přesnost detekce pro databáze zdravých pacientů (omezené předpokladem
výskytu pouze jedné tepny v obraze).

Trénovací data Testovací data Testovací data
Ultrasonix (283) Ultrasonix (538) Toshiba (433)

Kask. model 𝑅TP [%] 𝑅TP [%] 𝑅TP [%]
Haar 91,16 97,39 92,14
HOG 89,39 97,21 27,71
LBP 82,33 86,61 76,46
Haar & k-NN 85,86 97,76 80,36
Haar & evol. 96,46 97,58 95,15

Tab. 3.6: Přesnost detekce pro databáze nemocných pacientů (omezené předpokla-
dem výskytu pouze jedné tepny v obraze).

Trénovací data Testovací data
Philips (207) Philips (486)

Kask. model 𝑅TP [%] 𝑅TP [%]
Haar 99,51 91,44
HOG 29 36,65
LBP 96,61 95,11
Haar & k-NN 65,7 86,96
Haar & evol. 100 95,11

Evoluční optimalizace kaskádního modelu

Kaskádní model založený na metodě Haar byl evolučně optimalizován, následně
otestován na obrazových databázích a výsledky (Haar & evol.) jsou zobrazeny v již
zmíněných tabulkách 3.5 a 3.6. Z výsledků je patrné že optimalizovaný model zlepšil
stávající výsledky neoptimalizované metody Haar pro trénovací databázi Ultrasonix
na 96,46 % (o 5,3 %), pro testovací databázi Toshiba na 95,15 % (o 3 %) a pro testo-
vací databázi Philips (nemocní pacienti) na 95,11 % (o 3,67 %). Pro zbylé testované
databáze byly výsledky srovnatelné. Celkově tedy původní metoda Haar dosahovala
v průměru 94,32 % přesnosti detekce. Oproti tomu evolučně optimalizovaná metoda
Haar dosahovala v průměru 96,86 % přesnosti detekce a tím bylo dosaženo zlepšení
o 2,54 %.
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(a) Originální snímek arterie (b) Zobrazení všech nalezených
detekcí

(c) Zobrazení detekované arte-
rie

Obr. 3.4: Ukázka detekce nemocné arterie.

Detekované arterie

Výstupem detekčního procesu jsou lokalizované arterie v ultrazvukových snímcích.
Detekční proces je zobrazen na obrázku 3.4. Ve vstupním snímku pacienta (viz
obrázek 3.4a) jsou hledány všechny výskyty arterie. Tyto výskyty jsou zobrazeny
na obrázku 3.4b. Po následném sloučení a filtraci detekcí je výsledná detekce arterie
zobrazena na obrázku 3.4c.

3.4.3 Srovnání s jinými pracemi

Systém popsaný v rámci této práce byl porovnán (viz tabulka 3.7) s jinými řešeními,
které se zabývají detekcí příčného řezu arterie z ultrazvukových snímků. Cílem vy-
tvořené nové metody bylo natrénovat dostatečně robustní kaskádní model, který by
měl vysokou přesnost detekce jak na zdravých, tak i nemocných pacientech.

Tab. 3.7: Porovnání současných řešení pro detekci příčného řezu arterie.

Zdraví pac. Nemocní pac.
Řešení 𝑅TP [%] Detekce [s] Metoda 𝑅TP [%]
Golemati a kol. [13] 83 0,166 HT1 54
Říha a Beneš [14] 84 3 HT, OT2 —
Beneš a kol. [15] 90 1,5 HT, OT —
Říha a kol. [1] 97 0,013 Viola-Jones 57
Nová metoda 96 0,0025 Viola-Jones 95

Měření úspěšnosti jednotlivých řešeních probíhalo na základě srovnání přesnosti
detekce na zdravých i nemocných pacientech, dále byl také porovnáván čas zpraco-
vání jednoho snímku. Z výsledků vyplývá, že nová metoda vytvořená v rámci této
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práce dosáhla druhé nejvyšší přesnosti detekce na zdravých (96 %) databázích pa-
cientů a dále nejvyšší přesnosti detekce na nemocných (95 %) databázích pacientů.
Průměrná rychlost detekce jednoho snímku byla 2,5 ms. Při srovnání použitých me-
tod dosáhla metoda Viola-Jones (kaskádní detektor s Haarovými příznaky) oproti
metodám optického toku a Houghovy transformace, jak vyšší přesnosti detekce, tak
i vyšší rychlost detekce.

3.5 Určení stupně plaku v arterii

Určením množství plaku v arterii lze snadněji předpovídat nemoc, jakou je napří-
klad ateroskleróza. V předcházející kapitole byl otestován kaskádní model, který
dokáže přesně lokalizovat arterii v ultrazvukovém snímku. Následným cílem je tuto
detekovanou artérii klasifikovat do některé ze tříd: zdravá, nízký stupeň plaku, vyšší
stupeň plaku.

3.5.1 Dosažené výsledky

Pro klasifikaci detekované arterie byl natrénován klasifikační model hlubokého učení,
konkrétně konvoluční neuronová síť. Pro trénování byla vytvořena nová trénovací
databáze snímků skládající se z celkem 300 snímků, kde byly rovnoměrně zastoupeny
všechny tři klasifikační kategorie. Celková průměrná dosažená přesnost klasifikace
byla 98 %. Průměrný změřený čas detekce a klasifikace jednoho snímku byl 25 ms,
což znamená, že vytvořený systém je schopný pracovat v reálném čase.

(a) Snímek zdravého paci-
enta

(b) Snímek nemocného pacienta
s nižší úrovní plaku.

(c) Snímek nemocného paci-
enta s vyšší úrovní plaku.

Obr. 3.5: Ukázka klasifikace arterie.

Na obrázcích 3.5a, 3.5b a 3.5c jsou zobrazeny příklady detekovaných a klasifi-
kovaných arterií. Každá detekce arterie byla vykreslena jinou barvou podle typu
klasifikační třídy.
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4 ZÁVĚR

Práce se zabývá optimalizovanými automatickými metodami strojového učení pro
získávání znalostí z multimediálních dat. V dnešní době je vývoj optimalizovaných
verzí současných algoritmů i vývoj nových algoritmů potřebný z důvodu nárůstu
objemů multimediálních dat, která je nutné kvalitně a efektivně zpracovávat a to
většinou v reálném čase. Díky speciálním typům paralelního hardware byly výpočty
výrazně urychleny a algoritmus mohl být otestován vícekrát s různými parametry
za účelem dosažení větší přesnosti při řešení vybraných příkladů. Výpočty trvající
běžně v řádech dní bylo možné urychlit navrženými metodami na několik málo minut
a zároveň tím byla ušetřena elektrická energie.

Hlavním přínosem této práce je výzkum, implementace, experimentální ověření
a optimalizace automatizovaných strojových metod pro dolování znalostí z multi-
mediálních dat, kde na vybraných případech bylo s jejich pomocí dosaženo vyšší
přesnosti v porovnání s konvenčními metodami. Vybrané výsledky byly publikovány
v časopisech s impaktním faktorem [1, 2]. Tyto metody mohou využívat speciální
paralelní hardware, díky kterému je dosaženo úspory elektrické energie i výpočet-
ního času při dosažení lepší přesnosti řešených problémů. Vytvořené metody jsou
přístupné v rámci jednoho komplexního systému, kde mohou být jednoduše použity
a kombinovány.

Funkčnost vytvořeného systému byla ověřena na vybraných příkladech. Prvotní
verze detekce arterií z ultrazvukových snímků byla publikována v impaktovaném
časopise [1] (IF=2,1) a v rámci této práce byla rozšířena o natrénování nového
detektoru, který funguje jak na zdravých, tak i nemocných pacientech. S pomocí
evoluční optimalizace byl tento objektový detektor otestován na nově vytvořených
databázích, kde bylo při zpracování v reálném čase (2,5 ms na snímek) dosaženo 96 %
úspěšnosti detekce pro data zdravých pacientů a 95 % úspěšnosti detekce pro data
nemocných pacientů. Tato evoluční optimalizace byla nasazena v klastru počítačů,
kdy výpočet trval 185 minut při použití 28-mi výpočetních stanic oproti 86 hodinám
v případě použití jedné výpočetní stanice. Bez použití evoluční optimalizace byla
přesnost detekce modelu v průměru o 2,5 % nižší. Dále byl pro každou detekovanou
arterii klasifikován stupeň její nemoci s pomocí algoritmů hlubokého učení, kdy bylo
dosaženo 98 % přesnosti klasifikace pro 3 úrovně plaku v arterii. Dalším řešeným
příkladem byla detekce domů ze satelitních snímků. S pomocí metody trénovatelné
segmentace byla dosažena přesnost detekce 78 %. Za použití metody trénovatelné
segmentace byly z 3D obrazů počítačové tomografie detekovány materiály obsažené
ve třech meteoritech. Výsledkem celého procesu bylo spočtené zastoupení těchto ma-
teriálů, kde 2,4 % objemu meteoritů bylo tvořeno kovy (železo, nikl) a 2,9 % tvořily
sulfidy (troilit).
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Jedním z dalších přínosů je vytvoření a otestování optimalizovaných algoritmů
navržených pro grafické akcelerátory. Algoritmus k-nejbližších sousedů dosáhl 882-ti
násobného zrychlení v porovnání s běžnou verzí algoritmu. Při provedených testech
bylo pro verzi pro GPU spotřebováno 66x méně elektrické energie. V tomto pří-
padě probíhalo porovnání spotřeby mezi vytvořeným optimalizovaným algoritmem
a odpovídajícím algoritmem z prostředí programu RapidMiner. Protože jsou grafické
akcelerátory používané v dnešní době v porovnání s použitou Nvidia GeForce GTX
690 podstatně výkonnější a zároveň energeticky úspornější díky snižujícím se roz-
měrům vyráběné architektury jádra GPU, bude hodnota ušetřené elektrické energie
ještě vyšší. Při srovnání cen je hardwarové řešení skládající se z grafických akcele-
rátorů v tomto případě 59x levnější, než při použití klasických výpočetních stanic
s CPU. Při testování optimalizovaného algoritmu určeného pro trénování objekto-
vého detektoru bylo dosaženo 137-mi násobného zrychlení, při 10,5x nižší spotřebě
elektrické energie. Cena řešení s grafickým hardwarem by byla při stejném výkonu
v tomto případě 10x levnější.

Klasifikace hutních materiálů pomocí laserové spektrometrie [17] (IF=3,047, za-
tím odesláno k publikování) byla provedena s použitím nově navržených postupů
pro zpracování obrazu a učících se algoritmů umělé inteligence. Výsledky ukázaly,
že oproti běžným postupům, lze výrazně zvýšit celkovou přesnost na 99,1 % při
klasifikaci materiálů do 50 tříd. Automatické rozpoznávání emocí z textu bylo pub-
likováno v impaktovaném časopise [2] (IF=0,59), kde byla dosažena přesnost 86,89 %
při klasifikaci do pěti emočních tříd, přičemž bylo dosaženo 11,4 % zlepšení oproti
současným řešením.

Na práci by mohlo být v budoucnu navázáno vytvořením dalších optimalizova-
ných algoritmů umělé inteligence. V případě procesu trénovatelné segmentace by
mohla být práce rozšířena o možnosti pracovat s více klasifikačními třídami.
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ABSTRAKT

Kvalitní a efektivní zpracování rostoucího množství multimediálních dat začíná být
v dnešní době stále více potřebné pro získání určité znalosti z těchto dat. Práce se
zabývá výzkumem, implementací, optimalizací a experimentálním ověřením auto-
matických metod strojového učení pro získávání znalostí z multimediálních dat, kde
bylo v řadě příkladů dosaženo vyšší přesnosti ve srovnání s konvenčními metodami a
vybrané výsledky byly publikovány v časopisech s impaktním faktorem [1, 2]. K tomu
byly v práci speciálně vytvořeny výpočetní metody, které využívají masivně paralelní
hardware, díky kterému je dosaženo úspory elektrické energie a výpočetního času při
dosažení lepší přesnosti řešených problémů. Výpočty trvající běžně v řádech dní bylo
možné urychlit novými metodami na několik málo minut. Funkčnost vytvořených
metod byla ověřena na vybraných problémech: detekce krční arterie z ultrazvuko-
vých snímků a následné určení stupně nemoci této arterie, detekce staveb z leteckých
snímků pro získání jejich zeměpisných souřadnic, detekce jednotlivých materiálů ob-
sažených v meteoritu ze snímků počítačové tomografie, zpracování velkých databází
strukturovaných dat, klasifikace hutních materiálů s pomocí laserové spektrometrie
a automatická klasifikace emocí z textů.

ABSTRACT

The quality and efficient processing of increasing amount of multimedia data is
nowadays becoming increasingly needed to obtain some knowledge of this data. The
thesis deals with a research, implementation, optimization and the experimental ve-
rification of automatic machine learning methods for multimedia data analysis. Cre-
ated approach achieves higher accuracy in comparison with common methods, when
applied on selected examples. Selected results were published in journals with im-
pact factor [1, 2]. For these reasons special parallel computing methods were created
in this work. These methods use massively parallel hardware to save electric energy
and computing time and for achieving better result while solving problems. Compu-
tations which usually take days can be computed in minutes using new optimized
methods. The functionality of created methods was verified on selected problems:
artery detection from ultrasound images with further classifying of artery disease,
the buildings detection from aerial images for obtaining geographical coordinates,
the detection of materials contained in meteorite from CT images, the processing
of huge databases of structured data, the classification of metallurgical materials
with using laser induced breakdown spectroscopy and the automatic classification
of emotions from texts.
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