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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá metodami hlubokého učení pro rozpoznávání 

obrazů přes historii po vývoj moderních metod. Hlavní důraz je kladen na 

konvoluční neuronové sítě a na nich postavené modely určené pro klasifikaci, 

detekci a segmentaci obrazu. Metody jsou následně využity pro praktickou aplikaci 

počítání projíždějících automobilů na snímcích z dopravní kamery. Po otestování 

dostupných modelů byla použita architektura sítě YOLOv2, která byla 

přetrénována na vlastní sadě trénováních dat. Součástí aplikace je i přidání 

sledovacího algoritmu SORT.  
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Abstract 

This master‘s thesis deals with the Deep Learning methods for image recognition 

tasks from the first methods to the modern ones. The main focus is on 

convolutional neural nets based models for classification, detection and image 

segmentation. These methods are used for practical implemetation – counting 

passing cars on video from traffic camera. After several test of available models, 

the YOLOv2 architecture was chosen and retrained on own dataset. The 

application also includes the addition of the SORT tracking algorithm. 
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Úvod 
V roce 1998 publikovala skupina vědců vedená Yann LeCunem článek ohledně 

využití vícevrstevných umělých neuronových sítí trénovaných pomocí algoritmu 

zpětné propagace a gradientní metody k rozpoznání sady digitalizovaných ručně 

psaných číslic (0-9). Použitá neuronová síť uměla určit číslici s 90% úspěšností a 

smetla tak ze stolu doposud používané techniky. Hlavním posláním autorů bylo 

sdělit, že samoučící se systémy mohou předčít doposud pečlivě navrhované a 

složité algoritmy strojového učení.  Až do posledních několika let však byla tato 

oblast stále pouze okrajovou části vědní disciplíny Umělá inteligence, která se 

zabývá strojovým učení, neuronovými sítěmi a klasifikací.  

Roku 2010 byla spuštěna soutěž ILSVRC – ImageNet Large Scale Visual 

Recognition Challange, kde výzkumné týmy z celého světa porovnávaly úspěšnost 

klasifikátorů obrazu. Dodaná sada trénovacích dat - ImageNet poskytovala více jak 

1,2 milionů obrazů rozdělených do 1000 kategorií. V prvním ročníku byla vítězná 

chybovost 28% o rok později 25%. Rok 2012 však byl přelomový, soutěž poprvé 

vyhrála hluboká konvoluční neuronová síť s 16% chybovostí. Přístup pomocí 

metod hlubokého učení tak zaznamenal velký úspěch a v minulém roce již naučená 

neuronová síť předčila v klasifikaci obrazu lidský mozek (chybovost okolo 3%). 

Dnes má tato soutěž celkem 5 hlavních kategorií, které se dále dělí. Typů přístupu 

ke konstrukci neuronových sítí je velice mnoho a zatím neexistuje univerzální síť, 

která by excelovala ve všech testovaných odvětvích zpracování obrazu (lokalizace 

objektu, sledování na videu, klasifikace scény a její segmentace).  

Díky programům, které nám dovedou vyhledat obrázky, na kterých se 

vyskytuje zadaný dotaz nebo naopak prozradit co se na obrázku nebo videu 

vyskytuje je tak umělá inteligence v očích širší veřejnosti stále skloňovanějším 

pojmem. Sledovací systém typu „Big Brother“ - počítačový systém, který v reálném 

čase zpracovává data ze všech kamer na světě připojených do sítě, včetně těch 

v mobilních telefonech a je schopný vyhledat konkrétní osobu nebo věc. USB klíč 

s kódem, který je schopen prolomit jakékoliv zabezpečení a získat tak cenná data. 

To jsou náměty filmů a seriálů poslední doby. I když je to pouze fikce, nejsou 

některé systémy daleko od nynější reality. Například software pro sledování a 

rozpoznávání osob používaný Interpolem je vyvíjen v České Republice, výsledků je 

dosaženo pomocí metod hlubokého učení. Tyto metody však nemají využití jenom 

při zpracování obrazu – predikce vývoje trhu, oceňování nemovitostí, analýza 

emocí z řeči, výroba léčiv nebo samořiditelná auta. To vše je jenom zlomek úloh, na 

kterých se UNS nyní podílejí.  
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Cílem této diplomové práce je popsat metody a kroky, které umožňují 

vytvoření aplikací pro klasifikaci, detekci a případné sledování objektů ve 

videosekvenci.  

První kapitola je věnována historii vývoje UNS a základní teorii z této oblasti. 

Druhá kapitola se zabývá hlubokými neuronovými sítěmi, největší část je pak 

věnována konvolučním neuronovým sítím (KNS), používaných pro zpracování 

obrazu. Zprvu je uveden hlavní princip fungování dílčích součástí, následovaný 

popisem důležitých pojmů používaných při stavbě a trénování sítě. Následuje 

chronologické představení důležitých architektur KNS používaných pro klasifikaci, 

segmentaci a detekci. Věnuji se i popisu hlavních implementačních balíčků 

(frameworků). 

Praktická část práce se zabývá výběrem vhodného řešení pro požadovanou 

aplikaci. Tou je detekce objektů na záběrech z dopravní kamery umístěné na 

semaforu. Po prostudování a srovnání dostupných datasetů je z ohledem na úhel 

kamery vytvořen dataset vlastní, obsahující cca 900 obrázků, které jsou ručně 

anotované. Ke každému obrázku přísluší soubor ve formátu .xml obsahující 

informace o výskytu jednotlivých tříd a jejich poloze. Vytvořený dataset byl poté 

použit pro trénování několika různých architektur.  
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1 STROJOVÉ UČENÍ  

Pro správné pochopení rozdílů mezi konvenčním strojovým učením (angl. Machine 

Learning) a hlubokým učením (angl. Deep Learning) založeným na umělých 

neuronových sítích (dále UNS) je nejprve nutné nastínit základní principy 

fungování dosavadních rozpoznávacích algoritmů.  

Pojem strojové učení definoval v roce 1959 Arthur Lee Samuel, „strojové 

učení je podmnožinou počítačových věd, která dává počítačům schopnost učit se, 

bez toho, aby byly explicitně programované“. Úkolem strojového učení je na 

základě znalosti daného modelu, vytvořit a použít sadu metod, která automaticky 

hledá vzory v datech, která následně porovnává se známými vzory a odhaduje 

budoucí vývoj dat nebo jejich příslušnost k dané kategorii. Algoritmy tohoto typu 

se přesně řídí daným kódem, který vykonávají v daném počtu iterací nebo do 

splnění určité podmínky.  

Strojové učení je většinou rozdělováno do dvou hlavních skupin[4]:  

 
 Učení s učitelem (supervised learning) 

Cílem je naučit systém předpovídat správný výstup na základě vstupních dat, 

která jsou předem označena a rozdělena do skupin tréninkovou sadou, nebo 

vybírána uživatelem po spuštění programu. Každá tréninková sada by měla 

obsahovat vektor čísel, obraz, text apod. reprezentující podmnožiny trénovací sady 

(příznaky). Pomocí dvojic známý vstup a výstup je trénován předem definovaný 

klasifikátor, který prostřednictvím statistického pravděpodobnostního přístupu 

následně určuje příslušnost příznaku do dané kategorie (klasifikace), nebo 

předpovídá vývoj dat (regrese). Program se během učení snaží minimalizovat 

chybu, rozdíl mezi správně a špatně odhadovaným výstupem a nastavuje 

parametry klasifikátoru nebo části určené k extrakci příznaků tak, aby byla chyba 

co nejmenší. Po procesu učení na testovacích datech následuje menší soubor 

testovacích dat, na kterých si ověříme přesnost určení výstupu. 

 

 Učení bez učitele (unsupervised learning) 

Na rozdíl od předchozí metody nemáme k dispozici známý výstup pro naše 

testovací data, ty jsou neoznačená (unlabeled). Cílem je najít zajímavé vzory, 

hodnoty a signály v datech. Tato metoda je v poslední době využívána pro dolovaní 

dat (Data Mining) v objemných souborech, které člověk není schopen prezentovat 

(vizualizovat) ,natož v nich hledat užitečné informace. Patří sem například metoda 

shlukové analýzy, která třídí podobná data do skupin (shluků) na základě 

vzájemné podobnosti nebo odlišnosti.  
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1.1 Klasifikace pomocí strojového učení     

Uvažujme nyní o programu, jehož cílem bude identifikovat objekt (jablko) 

nacházející se ve vstupním obrazu. Postup při vytváření takového algoritmu je 

přibližně následující:         

  

 Nalezení vhodného příznaku 

Určíme vlastnosti charakteristické pro jablko. Může jím být například 

charakteristická textura, tvar jablka, hranová analýza, přibližná velikost apod. 

Na základě zvoleného příznaku použijeme vhodnou metodu.   

  

 Extrakce příznaků 

Pokud jsme si zvolili jako příznak tvar jablka, vybereme vhodnou metodu 

segmentace obrazu, například Houghovu transformaci, metodu rozvodí nebo 

narůstání oblastí a aplikujeme ji na obraz. Výsledkem segmentace je většinou 

binární reprezentace nebo ohraničený objekt odpovídající objektu – jablku.  

  

 Učící algoritmus klasifikátoru 

V závislosti na tom, jakou máme trénovací sadu dat a druh příznaku 

vybereme vhodný typ klasifikátoru. Klasifikace zařazuje zkoumaný objekt do 

příslušné skupiny. Například pomocí metody nejbližšího souseda, lineární 

regrese, SVM. Klasifikátor je pouze tak dobrý, jako jsou dobré poskytnuté 

příznaky. V případě, že dodáme zašuměný obraz, nasvícený z jedné strany 

popřípadě z části zakrytý, má již algoritmus problém vhodně extrahovat 

příznak. Samozřejmě můžeme použít metody, kterými zmíněné problémy 

částečně odstraníme, popř. zavedeme další příznaky, ovšem s každou takto 

přidanou částí programu roste jeho výpočetní náročnost. Opravdu robustní 

algoritmus je tak velice složitý a obsahuje velké množství pravidel, které můžou 

při nenadálé změně proměnné ukončit celý proces nebo vytvořit chybu. Pro 

případ, kdy chceme klasifikovat tisíc různých objektů i nejlepší algoritmy, 

(Descriptor Coding + SVM) založené na klasickém přístupu, dosahovaly velké 

chybovosti [5].  
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Obrázek 1 Fáze fungování klasifikátoru obrazu 

1.2 Umělé neuronové sítě 

 

Hluboké učení je součástí strojového učení, v dnešní době se však pojmem Deep 

Learning označuje samostatná oblast umělé inteligence. Hluboké učení má počátky 

v 60. letech minulého století, kdy Frank Roseblatt vyvinul první umělý model 

neuronu – perceptron. Ten je inspirován biologickými neuronovými sítěmi živých 

organismů. Perceptron je model neuronu, který má vícero vstupních parametrů, 

těmi jsou vstupy x1-xM. Jednotlivé vstupy jsou násobeny váhami w0-wm. Pokud 

suma vstupních hodnot přesáhne prahovou hranici, neuron se aktivuje, v opačném 

případě zůstává neaktivní.  Aktivace neuronu je dána aktivační funkcí. 

.  

Obrázek 2 Model perceptronu 

 

Neuron je procesní prvek s N vstupy a jediným výstupem, lze jej popsat vztahem 

[převzato ze 7] 

            
            

 
                     (1.0)   

  

kde:      [x1,x2,…..xm  , je vstupní vektor,      [w1,w2,…..wm  , je vektor 

aktuálních vah a    je aktuální práh neuronu      
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Aktivační funkcí jednoduchého perceptronu je Heavisideova funkce, jejíž výstupem 

je -1 nebo 1, v závislosti na hodnotě sumy vstupní funkce, která je větší nebo rovna 

0. Pomocí perceptronu můžeme vytvořit jednoduchý klasifikátor, který upravuje 

hodnoty vah neuronu v závislosti na vstupně-výstupních dvojicích trénovacích dat. 

Dalším příkladem aktivační funkcí je sigmoidní funkce, kterou využívají vícevrstvé 

neuronové sítě.         

 
Obrázek 3 Aktivační funkce typu Sigmoida 

 

Spojením vícero perceptronů vznikají vícevrstevné neuronové sítě. Dopředné 

neuronové sítě se skládají ze vstupní, skryté a výstupní vrstvy.  

 

 
Obrázek 4 Vícevrstvá neuronová síť 

 

Vstupní vrstva neuronové sítě slouží pouze k předání informací skryté vrstvě, kde 

jsou prováděny výpočty - vstupní hodnoty x1 až x3 se násobí váhami w1 – w9. 

Váhovaný výstup neuronů z první skryté vrstvy je poté předán výstupní vrstvě, 

která určí hodnotu výstupu. Každý neuron vstupní vrstvy předává hodnoty 

každému neuronu vrstvy skryté. Díky rozdílným vahám w1 až w9 (a prahům 

v každém uzlu) jsou však hodnoty v každém neuronu této vrstvy rozdílné. Rozdílný 

je tak i vstup výstupní vrstvy, který je opět váhovaný. V první iteraci sítě jsou 

hodnoty vah voleny náhodně.  Hodnoty vah modelu jsou uloženy a následně 
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upravovány v procesu učení pomocí výpočtu chybové funkce (rozdíl mezi známým 

výstupem a výstupem sítě). Snažíme se tedy najít globální minimum funkce, 

například pomocí úplného prohledávání. Takový přístup je ovšem zdlouhavý a pro 

větší sítě by si kladl vysoké nároky na operační paměť. Proto se při trénování sítí 

využívá algoritmus zpětného šíření chyby (zpětný proto, protože postupuje 

směrem od výstupní vrstvy k vstupní).  

Algoritmus zpětného šíření chyby (Back Propagation) využívá gradientní 

metody (Gradient Descent) pro minimalizaci chybové funkce. Systém vypočítává 

gradient chybové funkce a postupuje ve směru šíření gradientu po nastavených 

krocích. Nevýhodou tohoto postupu je požadavek na označená data, časová 

náročnost a možnost uvíznutí v lokálním minimu. Čím rozsáhlejší (vícevrstevná) 

bude naše síť, tím složitější lze řešit problémy.  
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2 HLUBOKÉ UČENÍ 

Neuronové sítě využívající velké množství vrstev neuronů se označují jako hluboké 

(Deep). Název je odvozen od mnohovrstvých neuronových sítí označovaných jako 

Deep Belief Network [8], jež daly za vznik pojmu Deep Learning – Hluboké učení.   

Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavními oblastmi využití hlubokého učení jsou [2]: 

  

 Analýza řeči, převod do textové podoby  

 Klasifikace obrazu do tříd (viz, výše zmíněný ImageNet) 

 Detekce objektů v obrazu – chodec, obličej 

 Vývoj nových léčiv – predikce aktivity léčiva 

 Genomika  

V podstatě lze však využít hlubokého učení pro jakýkoliv typ náročnější aplikace. 

V současné době jsou hlavní oblastní zájmu samořiditelná auta. Prozatímní limitací 

hlubokých sítí je nemožnost využít síť na více druhů aplikací. Pro každou oblast je 

nutné využít jiný typ architektury. Vývoj v této oblasti je velice rychlý, modely 

publikované na jaře jsou již v prosinci nahrazeny novými. Na druhou stranu je zde 

značná snaha výzkumných týmu vysvětlit výhody těchto metod odborné veřejnosti 

a zjednodušit práci s vytvářením nových modelů, např. kvůli rekrutaci 

spolupracovníků. Další z podstatných výhod UNS je absence vysoké matematiky, 

tolik potřebné při klasickém strojovém učení. Hlavním cílem oproti klasickým 

metodám strojového učení je vytvořit systém, který bude sám určovat parametry a 

postupy důležité pro jeho správné fungování. 

 

 
Obrázek 5 Porovnání worflow klasického strojového a hlubokého učení 

 

Jak již bylo uvedeno, architektura sítě je dána typem aplikace. Další podkapitoly se 

zaměřují na nejčastěji používané typy hlubokých sítí. Zvláštní kapitola je pak 

věnovaná konvolučním neuronovým sítím, používaných pro analýzu obrazu. 



 

 9 

2.1 Deep Belief Networks  

Do roku 2006, kdy tým vedený Geofrrey Hintonem zveřejnil článek A fast learning 

algorithm for deep belief nets [8], bylo trénování vícevrstevných plně propojených 

neuronových sítí velmi pomalé a výsledky nebyly odpovídající časové a výpočetní 

náročnosti. Nastavování vah neuronů pouze zpětným výpočtem gradientu při 

zpětné propagaci je sice možné, ale u větších sítí problematické kvůli tzv. 

„mizejícímu gradientu“ (vanishing gradient). Při zpětné propagaci se postupuje 

směrem od vyšších vrstev k nižším (blíže vrstvě vstupní) [6]. U vyšších vrstev sítě 

sice dochází k trénování vah rychle, ale čím hlouběji zpátky jdeme, tím je 

rekonstruování vstupu a nastavování vah náročnější a pomalejší, navíc zde hrozí 

uvíznutí v lokálním minimu. [8,14]. Nižší vrstvy, které jsou „nejdůležitější“ se tak 

učí nejméně, anebo hodnoty jejich vah zůstávají na úrovních první inicializace, což 

jsou náhodně vygenerovaná čísla. Paradoxně tak hlubší sítě podávají horší 

výsledky jak sítě o jedné nebo dvou skrytých vrstvách. 

Postup publikovaný Geoffrey Hintonem v roce 2006 využívá „fast greedy-

layer wise“ algoritmu. Jedná se o hybridní model, který je dán spojením učení 

s učitelem a bez učitele. Používá přitom opakující se kombinace Restricted 

Boltzman Machines. Restricted Boltzman Machines jsou druhem stochastické 

rekurentní neuronové sítě (Boltzman Machines) omezené na dvě vrstvy, přesněji 

jednu viditelnou vrstvu vstupní spojenou s jednou vrstvou skrytou, kdy žádné dva 

neurony stejné vrstvy nejsou mezi sebou propojeny (od toho Restricted). Každý 

neuron vrstvy vstupní je spojen s každým neuronem vrstvy výstupní, kdy počet 

neuronů je rozdílný. Tyto dvě vrstvy si opakovaně mezi sebou předávají data, která 

nemusí být označená (labeled) s cílem minimalizovat rekonstrukční chybu 

nastavením vhodných vah a prahů. Jedná se o učení bez učitele, kdy síť sama hledá 

parametry/vlastní vzorce v datech (přikládá větší váhu neuronům, 

reprezentujícím daný vstup či příznak), které jsou nejdůležitější pro správnou 

rekonstrukci vstupu. RBM patří do skupiny UNS nazývaných Auto-Encoders, 

protože, zjednodušeně řečeno, kódují vlastní strukturu.     
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Obrázek 6 Model RBM, převzato z [12] 

 

Jak je ale využito RBM pro trénování vícevrstvých neuronových sítí DBN? Nejdříve 

jsou trénovány pouze první dvě vrstvy sítě, zbytek je „deaktivován“, následně 

dojde k „deaktivaci“ první vrstvy a učení druhé vrstvy s třetí, druhá vrstva skrytá 

se tak stane novou vstupní vrstvou pro skrytou vrstvu třetí. Tento postup se 

opakuje až do natrénování požadovaného množství vrstev, poté přichází na řadu 

„dolaďování“ (fine-tuning) vah neuronů pomocí celé síťě. Tedy učením s učitelem 

(pomocí označené sady dat) a již zmiňovaným gradientním přístupem zpětného 

šíření chyby (backpropagation). Myšlenou greedy layer-wise algoritmu tedy je, že 

předtrénováním za pomocí RBM nasměrujeme parametry jednotlivých vrstev sítě 

do oblastí parametrického prostoru, kde je poté metodou zpětné propagace snáze 

dosaženo vhodné lokální minimum.  Rozdíl mezi sítí předtrénovanou pomocí RBM 

(unsupervised traning) a sítí kde byly váhy neuronů inicializovány náhodně je 

značný. Je to dáno tím, že nižší vrstvy jsou zodpovědné za detekci jednoduchých 

vzorců (např. při využití ke klasifikaci obrazu jsou nižší vrstvy zodpovědné za 

detekci hran v obraze) a hlubší vrstvy slouží k jejich rekombinaci. Využitím učení 

bez učitele jsou tyto nižší vrstvy daleko lépe inicializovány a to tedy přímo 

ovlivňuje kvalitu vrstev vyšších, kdežto pouze při zpětné propagaci se postupuje 

od vyšších, tedy více abstraktních vrstev k jednodušším, což je metoda složitější a 

méně účinná, hlavně díky častému uvíznutí v lokálním minimu.  

Publikovaný článek z roku 2006 využívá DBN k identifikaci z 

digitalizovaných ručně psaných číslic. K trénování byl využít MNIST Dataset. 

V Matlabu vytvořená síť byla natrénována pomocí 3GHz procesoru Intel Xeon a 

chybovost byla 1.25%. V té době zatím nejlepší dosažený výsledek.  

Detailnější popis fungování fast greedy-layer algoritmu, autoencoderů a deep 

belief network obsahují publikace [8,9,13,14]. Hlavní využítí DBN a Autoencoderů 

je pro klasifikaci obrazů a pro úlohy, kde hledáme nějaký užitečný vzorec v datech. 

Je veřejným tajemstvím, že Geoffrey Hinton pracuje pro Google, kde jsou již 

nasazeny a vyvíjeny DBN pro zpracování obrazů.  
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2.2 Autoencoders 

 

Tyto sítě jsou velice podobné RBM zmiňovaných v souvislosti s DBN, pouze jejich 

struktura obsahuje navíc jednu vrstvu výstupní, která má zpravidla stejný počet 

neuronů jako vrstva vstupní.  U RBM jsou pouze dvě vrstvy které se střídají, u sítí 

složených z vícero autoencoderů (stacked autoencoders) jsou pro základní složku 

využity vrstvy tři. Hlavním cílem autoencoderů je najít důležitý 

vzorec/reprezantaci pro vhodnou rekonstrukci dat, takže po průchodu sítí která 

zakóduje vstup je schopna výstup dekódovat tak, aby odpovídal vstupu. Nutno 

podotknout, že počet neuronů ve vrstvách u sítí složených z autoencoderů se 

snižuje, tudíž vstup který byl na vstupní vrstvě zpracován např. 100 neurony je 

v tzv. „bottleneck“ skryté vrstvě zpracováván 20 neurony, kde je pak předán 

dekódující vrstvě, která opět obsahuje 100 neuronů. Síť se proto musí chovat 

úsporně a hledat důležité příznaku pro správnou rekonstrukci dat.  Hlavním 

využitím je redukce dimenzí, ostření obrazu, generování nových dat na základě 

naučeného vzorce, konverze dat a dříve se využívali pro vstupní inicializaci vah 

vrstev konvolučních neuronových sítí, od roku 2014 se však již využívají lepší 

metody [20],[21]. 

 
Obrázek 7 Schéma funkce sítě ze složených Autoenkodérů. Převzato z [20] 

2.3 Konvoluční neuronové sítě 

 

Konvoluční neuronové sítě, jak již název vypovídá, jsou neuronové sítě, kde hlavní 

roli hraje konvoluční vrstva. První komerčně úspěšnou implementací KNS byla síť 

LeNet-5 vytvořená Yann LeCunem v roce 1998 [6]. Inspirací pro vytvoření této sítě 

byl objev vědců Hubela a Wieselyho, kteří zkoumali část mozku zodpovědnou za 

vidění, zrakovou kůru u koček domácích, které byly při vědomí, ovšem 

paralyzovány. Pomocí osciloskopu a jehlové elektrody měřili elektrickou aktivitu 

různých neuronů v této oblasti v závislosti na stimulech promítaných na plátno 

před kočkou. Původní idea byla, že kočka bude reagovat na obrázek ryby, myši či 
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jiné kočky. To se ovšem nepotvrdilo, až při promítání různých tvarů a jejich poloh a 

natočení zjistili, že snímaná část mozku reaguje pouze na určitou situaci, např. 

tenký obdélník reprezentující hranu na určitém místě v zorném poli. Jiný neuron 

zase reagoval na jiné natočení hrany. [21] Na navazujících experimentech bylo 

zjištěno, že zraková část mozku hierarchicky shlukuje jednoduché struktury 

(simple cells) tedy jednotlivé buňky, které reagují na jednoduché podněty v určité 

části zorného pole (local receptive fields). Jejich výstupy kombinuje a vytváří 

složitější buňky (complex cells), které detekují více abstraktnější struktury.  

 

 
Obrázek 8 Schéma experimentu snímání aktivity mozku v závislosti na natočení hrany 

 

 
Obrázek 9 Vidění začíná jednoduchými strukturami, které se hierarchicky formují do více 

komplexních. Převzato z [22] 

 

Pokud tedy vstupní obraz rozdělíme na dostatečně malé podobrazy (local 

receptive fields), můžeme za pomocí aproximace konvolučních operátorů 

detekovat základní vizuální příznaky, jako jsou různě natočené hrany, rohy a 

koncové body. Vytváříme tak parametrické mapy, reprezentující dané příznaky. 

Tyto oblasti poté můžeme kombinovat do dalších podobrazů a vytvářet detektory 

pro abstraktnější příznaky, které nakonec plně propojíme s neuronovou vrstvou, 

klasifikátorem, který provede klasifikaci získaných příznaků a zařadí vstupní obraz 

do dané třídy. Pro zachování prostorové invariantnosti sdílejí parametrické mapy 
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pro daný filtr stejné parametry vah a prahů, posunu objektu ve vstupním obrazu 

odpovídá posun hodnot v příznakové mapě.         

 
Obrázek 10 Architektura sítě LeNet-5. Konvoluční neuronové sítě pro rozpoznávání číslic, 

každá rovina je příznaková mapa, tedy sada jednotek, jejich váhy jsou identické. Převzato z 

[6] 

 

 Jak lze pozorovat z architektury sítě LeNet-5 hlavními operacemi je konvoluce, 

podvzorkování a plné propojení příznakových map s klasifikační vrstvou.  

Vstupní obraz je centrován a jeho velikost je vždy 32x32 pixelů. Ten pak postupně 

prochází recepční pole, které funguje jako filtr (maska) o velikosti 5x5 pixelů a 

provádí konvoluci, kde každý pixel masky reprezentuje jednotku s daným 

parametrem, tyto parametry jsou tedy váhy neuronu umístěného v první 

konvoluční vrstvě, na obrázku označené jako first hidden layer. 

 
Obrázek 11 Vizualizace lokálního recepčního pole (local receptive field). Každý neuron ve  

skryté vrstvě má lrp o velikosti 5x5 pixelů. 

 

Výstupem konvoluce je pak nový obraz, soubor neuronů odpovídajících recepčních 

polí, jejichž hodnota je dána výsledkem konvoluce v dané části vstupního obrazu. 

V konvoluční vrstvě vytvoření příznaková mapa sdílí hodnoty masky (parametry 

recepčního pole) pro všechny pixely vstupního obrazu, kde počet příznakových 

map odpovídá počtu aplikovaných filtrů v dané vrstvě. Pokud se daný příznak 

vyskytuje na daném místě je neuron aktivován aktivační funkcí (sigmoidní).    
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Další operací je podvzorkování, které slouží k zvýšení prostorové invariantnosti 

získaných příznaků. Následuje opět kombinace konvoluční vrstvy vytvářející další 

příznakové mapy z předchozích příznakových map a podvzorkování. V konečné 

fázi dojde k vytvoření 120 příznakových map C5, které jsou již propojeny jak u 

klasické neuronové sítě na vrstvu F6, kde probíhá klasifikace do tříd pomocí 

Gaussovského rozložení. Parametry sítě (hodnoty masek jednotlivých filtrů) jsou 

trénovány pomocí algoritmu zpětného šíření chyby. Síť sama provede nastavení 

hodnoty masek filtrů, které umožňují detekci daných příznaků. Síť byla nasazená 

U. S. Post k automatickému čtení hodnot šeků na poštách, chybovost byla 1.7%. Pro 

jiné aplikace však byl tento model architektury méně vhodný a tak až do roku 

2012, kdy byla představena síť AlexNet, která v soutěži ISVLC s velkým rozdílem 

porazila veškeré doposud známé modely, převládalo v oblasti klasifikace obrazu 

klasické strojové učení.  

2.3.1 AlexNET 

 

Síť AlexNet využívá podobného konceptu jako LeNet-5 z roku 1998, ovšem 

představuje několik zásadních inovací, které nastartovaly boom okolo hlubokého 

učení. Vzhledem k důležitosti této architektury a využitím představených inovací 

pro stavbu nynější sítí popíšu většinu bloků a jejich rozdíl vůči LeNet-5.  

Prvním rozdílem je velikost sítě, Alexnet obsahuje celkově 8 vrstev, 5 konvolučních 

a 3 plně propojené, vzhledem k výpočetní náročnosti při trénování sítě, je tok 

operací rozdělen na dva spolupracující proudy, každý na jedné GPU (GTX 580 

3GB). Dalším rozdílem je velikost sady dat, na které byla trénován AlexNet.  

 

 
Obrázek 12 Architektura sítě AlexNet, obrázek ilustruje rozdělení operací na dvě GPU, 

nynější sítě používají clustery i třeba 40x NVIDIA Titan Převzato z [10]   

  

Stavbu KNS si můžeme představit jako skládání věže z kostiček, které se opakují. 

Kostičky, které jsou k dispozici: konvoluční vrstva, pooling a poté plně propojené 

vrstvy. První konvoluční vrstva obsahuje celkově 96 filtrů o velikosti masky 
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11x11x3 pixelů (jedna vrstva pro každou barvu RGB obrazu) a s posunem 4 pixely. 

Při stavbě KNS definujeme celkově 4 základní parametry pro konvoluční vrstvu. 

 

 Počet filtrů  

 Velikost masky, kernel size – 3x3, 5x5, 7x7, 11x11 

 Posun masky, stride – vzdálenost centrálního pixelu masky od centrálního 

pixelu masky další 

 Doplnění chybějící pixelů 0 pro zachování velikosti obrazů, padding  

Po vytvoření příznakových map konvoluční vrstvou následuje aktivační funkce, 

která slouží jako jakýsi práh určující, zda se na daném místě v konvoluční vrstvě 

vyskytuje hledaný příznak. V případě že ano, je neuron aktivován. Aktivaci 

můžeme sledovat jako změnu jasu (odpovídající aktivované části svítí).  

 
Obrázek 13 Vývoj filtrů pro detekci příznaků 

 
Aktivační funkce          
                    
Do té doby používané aktivační funkce Sigmoidy a Tanh(x) mají problém s nízkým 
dynamický rozsahem. Jak můžeme pozorovat z obrázku č. 3 mezi hodnotou 2 a 8 je 
jen velice malý rozdíl, dochází zde k saturaci výstupu. Následkem je zpomalení 
nebo zastavení gradientu během zpětné propagace. Další věcí, která brání rychlé 
konvergenci k lokálnímu minimu je nevycentrovanost funkce na střed osy (non-
zero-centered), tento problém byl však částečně odstraněn použitím funkce 
Tanh(x), která má střed osy v 0. Změnou aktivační funkce na ReLu navrhnuté v síti 
AlexNet došlo k nárůstu rychlosti učení sítě vůči sítím s Sigmoid/Tanh(x) několika-
násobně. ReLu (Rectified Linear Unit) je jednoduchá nelineární aktivační funkce 
daná vztahem: f(x)=max(0,x), kde výstup je 0 pokud x<0 anebo lineární se sklonem 
1 pro x>0.  
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Obrázek 14 ReLu aktivační funkce použitá v AlexNet a její vliv na rychlost učení (vpravo). 

Plná čára označuje rychlost učení s ReLu, přerušovaná s tanx(x), Převzato z [6]. Použití ReLu 

mělo největší vliv na úspěch této sítě.   

         

V současné době se používají další typy aktivačních funkcí, odstraňující některé 

nevýhody ReLu. Ty však můžeme obejít vhodným nastavením rychlosti učení. Pro 

příklad udávám další v současnosti používané aktivační funkce: Leaky ReLu, 

Maxout, ELU.  

  

Sdružovací vrstva                                    
   
Cílem sdružovací vrstvy (max pooling) je zmenšit prostorovou velikost dále 

zpracovávaných obrazů resp. příznakových map pomocí podvzorkování. Zde 

použitý přístup MAX pooling vybírá maximální hodnotu z masky o velikosti 2x2 

s hodnotou posunu dva pixely. Výsledná sdružená vrstva tak bude mít poloviční 

velikost. Tento přístup snižuje výpočetní náročnost (množství neuronů v skrytých 

vrstvách) a zvyšuje prostorovou invarianci k rotaci/translaci, navíc KNS určenou 

klasifikaci obrazu nezamá poloha daného příznaku. Alternativní přístupem je 

počítání průměrné hodnoty – Average pooling, používanou sítí LeNet-5.  

 
Obrázek 15 Příklad fungování pooling vrstvy, důležitou vlastností je, že hloubka, která je 

dána počtem příznakových map seřazených za sebou zůstává zachována tzn. Operace 

sdružení je prováděna pro každou mapu.  
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Zvětšení dat           
  
AlexNet má celkem 60 milionů parametrů určených ke správné klasifikaci 1000 

tříd. Jednou z možností k zamezení přeučení sítě je uměle zvětšit trénovací sadu 

dat. Toho bylo dosaženo vytvořením nových dat, podobrazů z obrazů vstupních, 

které byly rotovány, posunuty, zrcadlově přetočeny nebo byla upravena jejich 

intenzita v určité části spektra. Tím se zvětšila trénovací sada celkově 2048-krát.  

 

Mini-dávkování pro optimalizaci gradientu      
  
Učení KNS probíhá pouze pomocí označené sady dat. Metody kombinace dříve 

zmíněných metod pro učení bez učitele, nemá u KNS na výsledek příznivý vliv. 

K nastavování vah je tak pouze použita metoda zpětné propagace a k optimalizaci 

chybové funkce gradientní metoda.  

Nynější sítě používají tzv. mini-dávky, soubory náhodně vybraných vzorků 

z testovací sady dat o velikosti 32/64/128/256 příkladů v závislosti na video 

paměti grafické karty. Nepočítáme tak chybovou funkci pro celou sadu dat, ale 

pouze pro danou dávku. Tento opakovaný proces se ukázal jako velice výhodný 

pro rychlost učení, chybová funkce je sice „zašumější“, protože používáme pouze 

malé dávky dat, zato ale konverguje rychleji.    

 
Obrázek 16 Příklad chybové funkce. Závislost chybové funkce na počtu epoch učení (počet 

prošlých mini-dávek) 

 

Momentum update 

 

Momentum update je jedna z dalších optimalizačních možností jak upravovat 

chybovou funkci sítě. Problémem SGD (stochastické gradientní metody) je velká 

oscilace k hledanému minimu funkce v případě, že chybová funkce hledaného 

parametru (vah sítě) je strmá vertikálně, ale mělká horizontálně. Momentum 
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využívá jiný přístup. Místo počítání gradientu v aktuálním místě počítáme hybnost, 

která je dána násobkem proměnné přírůstek hybnosti (při inicializaci většinou 0.5, 

poté se zvyšuje až k 0.9) a předešlé hybnosti (při inicializaci 0).  Tuto hodnotu poté 

odečteme od  násobku kroku učení (learning rate) s výpočtem gradientu 

v aktuálním bodě. Fyzikálně to lze přirovnat ke kuličce kutálející se dolů chybovou 

funkcí, kde přírůstek hybnosti je tření. [15] Výsledkem je rychlejší konvergence 

k minimu chybové funkce. Mezi další optimalizační metody patří, NAG – Nesterov 

Accelerated Gradient, jenž upravuje momentum,  AdaGrad update, RMSProp 

update a další.           

    

Rychlost učení a chybová funkce       
  
Společným znakem zmíněných optimalizačních metod chybové funkce pomocí 

gradientní metody či metod od ní odvozených je vliv kroku učení. Problémem je, že 

pokud stanovíme krok učení (Learning rate) moc vysoký, dojde k oscilování okolo 

nebo dokonce k přeskočení lokálního minima. Naopak při příliš nízkém kroku 

učení, bude konvergence k minimu trvat příliš dlouho, viz obr. 17:  

 
Obrázek 17 Graf srovnání různě velkých kroků učení optimalizace chybové funkce vzhledem 

k počtu učících epoch Převzato z [16]        

  

Cílem je tedy zvolit vhodný krok učení vzhledem k aktuální chybové funkci, 

nebo použít kombinaci vysokého kroku učení na začátku a poté jej snížit, možností 

jsou Newtonova metoda, nebo metoda Taylorova rozvoje druhého řádu. 

Nejvýhodnější je však v současné době metoda ADAM update, kombinující 

momentum a RMSProp [17]. 
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Přeučení sítě          
  
Je velmi důležité nepoužít všechna dostupná data pouze k trénování sítě, ale 

nechat si dostatečně velkou sadu tzv. validačních dat pro testování přesnosti. 

Pokud totiž chybová funkce na trénovací sadě bude příliš nízká, ale při testování 

vysoká, znamená to, že jsme síť pravděpodobně přeučili. Síť použila nejlepší 

nastavení pro zapamatovaná data, ale již se nenaučila jak přistupovat k datům 

novým.  

 

 

 
Obrázek 18 Poměr rozdílu přesnosti mezi testovací a validační sadou dat. Modrá čára značí 

přesnost sítě na validačních datech, která je příliš nízká vzhledem k přesnosti na sadě 

trénovací, sít je tedy hodně přeučená Převzato z [16] 

 

Dropout           
  
Jedná se o metodu regularizace síťě a zabránění přeučení sítě (overfitting). Během 

dropoutu v dopředné fázi učení sítě nastavíme hodnoty náhodných neuronů 

v dané vrstvě na 0, tím je deaktivujeme. V další vrstvě poté opět použijeme dropout 

atd, pravděpodobnost dropout nastavujeme většinou na 50%, tudíž polovina 

neuronů ve vrstvě nebude aktivních. Neurony zůstávají deaktivované i během 

zpětné propagace. Pomocí této metody nutíme síť chovat se redundantně, 

vytváříme „podsítě“, které jsou na sobě nezávislé, jelikož při každém průchodu se 

vypne náhodně jiná část vrstvy. Tyto podsítě se tak učí spolupracovat s náhodně 

vybraným vzorkem neuronů. Tento přístup tak vytváří robustnější jednotky, které 

jsou schopny vytvářet a poznávat příznaky svépomocí, bez ohledu na ostatní, které 

by opravily její chyby, zároveň se však stále učí různému přístupu od ostatních 

[18].  Článek [18] udává příklad: Deset spiknutí zahrnujících pět lidí bude mít 

pravděpodobně větší šanci na úspěch než jedno velké spiknutí zahrnujících 

padesát lidí, kde každý musí přesně hrát svoji roli.  
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Využití dropout je hlavně u CNN, kde začínáme s malou pravděpodobností 

deaktivace, kterou postupně zvyšuje. Dropout u vstupní vrstvy je většinou 0.2, u 

skrytých vrstev pak 0.5.  

 
Obrázek 19 Na levé straně obrázku je neuronová síť (2 skryté vrstvy) na pravé straně je ta 

samá ztenčené síť po aplikaci dropout. Vynechané neurony jsou přeškrtnuty Převzato z [18]. 

 

2.4 Významné KNS         
  
Úspěch AlexNet vyvolal velký zájem a sítě dále rozvíjející tuto architekturu přišly 

již velmi záhy. ZFNet (2013), vítěz ILSVRC v roce 2013 je upravená verze AlexNet, 

v první konvoluční vrstvě však upravuje velikost masky, (kernel size) z 11x11 

stride 4 na 7x7 stride 2, díky tomu je síť schopná zachytit detailnější příznaky. 

Další změnou je počet příznakových map v konvolučních vrstvách, který narostl 

z 384,384 a 256 na 512,1024 a 512 [24]. Autoři zároveň představili dekonvoluční 

vrstvu - decovnet layer, která umožňuje rekonstruovat příznaky z konvolučních 

vrstev.   

2.4.1 VGGNet (2014)         
  

Tato síť obsadila v roce 2014 druhé místo na ISLVRC. Oproti předchozím modelům 

přišla s jednoduchým konceptem použít pouze stoh konvoluční vrstev s kernel size 

3x3, napojených na tři plně propojené vrstvy. Jaká je však výhoda toho přístupu? 

Použitím vícero menších konvolučních vrstev (masek filtrů) o velikosti 3x3 za 

sebou (bez sdružovací vrstvy) namísto jedné vrstvy o velikosti 11x11 (nahrazeno 

třemi 3x3) či 7x7 (nahrazeno dvěma 3x3) dosáhneme díky častějšímu použití ReLu 
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lepších výsledků. Zároveň se snižuje výpočetní náročnost, oproti 7x7 mají dvě 3x3 

o 81% méně parametrů k učení [28].  

Pro účely testování bylo vytvořeno celkem 6 sítí o různém počtu vrstev. Na 

datasetu ImageNet se však nejlépe osvědčila 16 vrstevná síť - D, skládající se pouze 

z conv3 vrstev prokládaných MaxPoolingem, viz obr. 20. 

 
Obrázek 20 Konfigurace konvolučních sítí VGG vytvořených Oxfordským týmem. Nejlepších 

výsledků dosahuje síť 16. Převzato z [28]       

  

Výhodou této sítě je její snadná realizovatelnost a jednoduchost (oproti Inception 

nebo ResNet). Díky tomu se stala oblíbenou architekturou používanou jako základ 

pro další aplikace, nejen klasifikace obrazu.  

2.4.2 GoogLeNet (2014) 

 
Vítěze ISLVRC v roce 2014 (6,3%), těsně překonala síť VCG . Použitá architektura 

odstraňuje plně propojenou vrstvu a zavádí tzv. Inception moduly, díky kterým se 

zlepšilo využití výpočetních zdrojů uvnitř sítě. Další novinkou jeúplné odstranění 

plně propojených vrstev FCN a jejich nahrazení konvolucí. Síť má celkově 22 

vrstev, ale oproti AlexNet 12x míň parametrů k optimalizaci. Opakující se Inception 

moduly slouží jako tzv. síť v síti (Network in Network) viz [25]. U KNS se opakují 

vrstvy konvoluční o různé velikosti kernel size) a sdružovací (+ReLu), v Inception 
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Modulu tyhle operace probíhají paralelně (viz obrázek 21. (a) Naive Version). Tato 

idea však nefungovala moc dobře, důvodem byla vysoká dimenze dat (každá 

konvoluční vrstva pracovala s vstupní příznakovou sadou). Ta se tedy 

ztrojnásobila. Proto byla zavedena konvoluce 1x1 (před konvolučními vrstvami o 

velikosti 3x3 a 5x5 a po operaci Max Pooling), která slouží jako redukce dimenze, 

viz [26]. 

 
Obrázek 21 Nahoře první implementace modulu Inception, dole již vylepšená verze použitá 

v sítí GoogLeNet, jinak nazývaných jako Inception (v1, v2-v4) 

 

V dnešní době již existuje Inception v4 a Inception-ResNetv3 kombinující Inception 

moduly s residuálním přístupem, který využil Microsoft v sítích ResNet. Rozrostlo 

se i pole působnosti, zatímco původní verze sloužila především ke klasifikaci 

obrazu, upravená verze byla schopná i lokalizace.  
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2.4.3 ResNet (2015) 

 
Dalším milníkem byl rok 2015 kdy síť ResNet vytvořená týmem Microsoftu zcela 

ovládla soutěž (chyba klasifikace je pouhých 3,6%!). Hlavní inovací není jenom 

použitý počet vrstev 152, ale tzv. residuální učení. Do sítě jsou přidány zkratky 

Residual Networks, které „přeskočí“ opakující se soubory třech za sebou jdoucích 

konvolučních vrstev (1x1 – 3x3 - 1x1) a přičítají se na konci této sady (3 konv. 

vrstev), aby se pak znovu oddělily. Viz Obr 22 a 23. V celé sítí jsou pouze dvě 

sdružovací vrstvy, jedna na začátku (MAX) a druhá těsně před jednou plně 

propojenou vrstvou (AVERAGE).  

 
Obrázek 22 Srovnání architektur sítí - vpravo 34-vrstvá ResNet síť, využívá opakující se sady 

2 konvolučních vrstev, u 152-vrstevné sítě jsou sady po 3 konvolučních vrstvách. Převzato z 

[30] 

 

Plné znázornění 152-vrstev: 

[http://ethereon.github.io/netscope/#/gist/d38f3e6091952b45198b] 



 

 24 

 
Obrázek 23 Residuální učení, funkční blok. K výstupu konvolučních vrstev se přičítá 

nezměněný vstup. 

 

Hlavní výhodou residuálního učení je snadnější výpočet gradientu při zpětné 

propagaci, kdy se gradient z hlubších vrstev snáze dostává do vrstev nižších, bez 

vzniku tzv. Vanishing gradient problému. Další vlastností je, že pro daný úsek sítě 

je snažší vhodně nastavit váhy, pokud se místo transformační funkce počítá funkce 

reziduální (odchylka od vstupu). Respektive, pokud je výstup filtrů ideální 

vzhledem ke vstupu, je snažší nastavit váhy na 0, popř. pokud se blíží ideálu najít 

vhodné parametry pro doladění filtrů. Díky tomu je možné vytvořit takhle 

hlubokou síť, bez využití zmíněné metody.  Tyto ultra hluboké sítě podávají horší 

výsledky, než sítě mělčí [30],[31]. Díky optimalizacím navrhnutým v [31] je možné 

využít síť s hloubkou 1001 vrstev.  

 

2.5 Využití KNS pro aplikace lokalizace segmentace a 

detekce 

 

Dnes existuje spousta přístupů k metodám segmentace, lokalizace a detekce 

pomocí KNS. Většina metod rozšiřuje představené architektury KNS v závislosti na 

typu dané aplikace. Pro lokalizaci objektu (tedy klasifikace + lokalizace) je 

v současnosti (ISLVRC 2016 results) nejpoužívanější metodou kombinace 

klasifikátorů Inception/ResNet pro určení třídy obrazů a  regionově orientovaných 

metod typu R-CNN pro vytvoření lokalizační rámečku okolo daného objektu.  

Stejný postup se využívá i pro detekci v obraze. Lokalizace je přístup k obrazu, kde 

se snažíme vhodně označit jeden hledaný objekt v obraze, naproti tomu detekce 

označuje všechny možné objekty v obraze. Přístup k těmto dvěma metodám je 

podobný, ovšem detekce vyžaduje mnohem složitější metody, které mají vyšší 

chybovost. 
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2.5.1 Faster R-CNN 

 

Jedním z přístupů k problému detekce je vytvořit posuvné okno, které bude 

postupně prohledávat obraz. Vzniklé podobrazy okna jsou předány klasifikátoru. 

Získáme tak sadu dat, obsahující pravděpodobnost výskytu jednotlivých tříd 

v daném podobrazu. Poté je vytvořen rámeček okolo míst, kde má daná třída 

nejvyšší skóre. Tento přístup je však zdlouhavý, protože je potřeba postupně 

otestovat celou část obrazu při různých velikostech posuvného okna. Síť Faster R-

CNN patří do tzv. regionově orientovaných metod (Region Proposals).  

Nejdříve prochází celý vstupní obraz konvolučními vrstvami, ze kterých 

jsou extrahovány vytvořené příznakové mapy. Po poslední konvoluční vrstvě jsou 

v příznakových mapách vytipovány regiony, které by mohly obsahovat pro 

klasifikaci zajímavé objekty, ty jsou uloženy do separátní příznakové mapy. V další 

vrstvě dochází k sdružování mapy, kde jsou návrhy zajímavých regionů ( RoI 

pooling, region of interest). Ta poté prochází plně propojenou vrstvou, kde dochází 

k propojení klasifikátoru (k určení třídy) a regresoru (k určení lokalizačního 

rámečku).  Klasifikátor (ZFNet či VGG16) tak prohledává jen předem vytipované 

oblasti namísto celého obrazu (velkého množství podobrazů) [33]. 

 
Obrázek 24 Faster R-CNN, all-in-one síť určená pro detekci objektů.  Skládající se ze dvou 

hlavních modulů, plně konvoluční části k určení návrh zajímavých regionů a Fast R-CNN 

detektoru [34], který analyzuje zajímavé regiony. 

 

Nejdůležitější části architektury je Region Proposal Network vrstva. Ta říká 

koncovým vrstvám, „kde se mají dívat“. Vstupem této vrstvy je obraz o jakékoliv 

velikosti a výstupem je sada obdélníkově označených regionů. Malá konvoluční síť 

velikosti 3x3 prochází příznakové mapy poslední konvoluční vrstvy. Následně 
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vybírá podobrazy, které jsou předány box-regression (vytvoření lokace rámečků) a 

box-classification vrstvě (zda-se v daném okně nachází nějaký objekt či ne). Pro 

každou takovou pozici okna je pak vytvořeno dané množství kotvících rámečků 

(anchors boxes), které mají určité skóre a souřadnice. Podsíť tak dále posílá pouze 

vhodná „zajímavá“ podokna do sdružovací vrstvy.   

 
Obrázek 25 Vzorový výstup Faster R-CNN sítě na datasetu Pascal VOC 2007 

 

Velká část architektur pro detekci objektů v obrazu využívá VGG nebo Inception 

klasifikátoru v kombinací s přístupem implementovaným v Faster R-CNN. 

Výsledkem je tak rychlá a relativně přesná síť (70% přesnost dle podmínek 

ILSVRC).   

Díky vyšší rychlosti lze tento přístup využít i pro detekci objektů ve videosekvenci. 

V kategorii Object Detection in Video 2016 vyhrála síť NUIST. Jako klasifikátor je 

zde použit Inception v2, k detekci využívá kaskádu regionově orientovaných 

regresí a segmentačních metod upravenou pro použití s FCN typu Inception. 

K detekování a sledování částí obrazu slouží online multi-object tracking 

algoritmus popsaný v [39]. Velmi úspěšný (3. místo) v této oblasti byl i tým 

Trimps-Soushen, který pro detekci objektů vytvořil upravenou architekturu Faster 

R-CNN. Nevyužil však pouze jednu architekturu klasifikátoru, ale spojil několik 

předtrénovaných sítí: ResNet, Inception, Inception-Resnet jejichž výsledek 

zprůměroval. Tento postup byl následně aplikován na každý snímek videa 

v kombinaci s Optical Flow pro snížení falešně negativních detekcí. [36] 
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2.5.2 YOLO 

 

Oproti Faster RCNN využívá YOLO (You Only Look Once) odlišný přístup. Region 

Proposal vrstva zde není přítomna, po průchodu konvolučními vrstvami je vstupní 

obraz rozdělen na určité množství symetrických čtvercových oblastí, buněk (viz 

obr. 26 vlevo). Pro buňku je simultánně generován:      

   

- počet ohraničujících rámečků, příslušících objektu, vyskytujícího se v 

daném  

čtverci  

- procentuální důvěryhodnost pro každý vygenerovaný rámeček 

- pravděpodobnost, že daný rámeček zastupuje objekt (třídu)                 

     

V obr. 26 nahoře, jsou zobrazeny všechny rámečky pro jeden snímek. Pokud 

rámeček ohraničuje objekt (zajímavou oblast), má vyšší důvěryhodnost. 

Provedeme prahování a získáme obraz, kde je ohraničen pouze celý objekt. 

Informace o tom, jakou objekt zastupuje třídu, je dána sumací maximálních 

pravděpodobností příslušných buněk – výsledkem je obraz vpravo. 

 

 
                      Obrázek 26 Fungováni YOLO sítě.    

YOLOv2           

  

Druhá verze sítě YOLO přinesla několik vylepšení. U první verze je predikce 

ohraničujících rámečků zajištěna pomocí plně propojené vrstvy (FCL) za poslední 

vrstvou konvoluční. Ve verzi 2 však odstranili FCL, predikce rámečků je tak 

nahrazena výběrem kotvících boxů použitým v Faster R-CNN. Další změnou je 
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klasifikační mechanismus. Místo určování skóre jednotlivých tříd pouze v buňkách 

je určována pravděpodobnost v kotvících boxech, které příslušící dané buňce.  

2.5.3 SSD – Single Shot Multibox Detector 

 

Metodu sítě SSD můžeme označit za kombinaci klasického klasifikátoru typu 

VGG16 a YOLO s pár odlišnostmi (viz obr. 28). Výstupní příznakové mapy 

z vrchních konvolučních vrstev architektury VGG-16 jsou separátně filtrovány 

malým konvolučním filtrem velikosti 3x3x(4x(počet tříd+4)). Tento vzniklý 

prostor je pak rozdělen na určité množství buněk (označovaných jako default 

bounding boxes). Podobně jako v případě YOLO je pak pro každou část mřížky 

(buňku) určena pravděpodobnost výskytu všech tříd a skóre důvěryhodnosti pro 

k- kotvících boxů různého natočení a velikosti, viz obr. 27. 

 
Obrázek 27 Postup trénování sítě SSD, kotvící rámečky jsou zobrazeny modře, červeně 

označený rámeček v příznakové mapě o velikosti 4x4 má nejvyšší skóre.  

 

Toto skóre určuje důvěryhodnost podoby ohraničujícího rámečku, nakonec 

je provedeno prahování pomocí non-maximum supression. Z jedné konvoluční 

vrstvy tak získáme jeden podobraz obsahující ohraničené a klasifikované objekty.  

Tento postup opakujeme i u dalších příznakových map, které prošly sdružovací 

vrstvou. Pro jeden vstupní obraz tak máme k dispozici sadu podobrazů různých 

velikostí, která po opětovném prahování poskytuje výstup sítě. Tento přístup se 

ukázal jako vhodný k rychlé a přesné detekci objektů různých velikostí. Další 

zvýšení přesnosti poskytlo nahrazení jednoduchého VGG klasifikátoru 

komplikovanějšími, typu Inception/Resnet. Při trénování je chybová funkce dána 

váhovanou sumou lokalizační chyby (chyba detektoru, označována jako L1) a 

klasifikační chyby (chyba softmax klasifikátoru). U SSD dektoru rozlišujeme verzi 

SSD 300 a SSD 500, číslo označuje velikost vstupního obrazu (300x300 pixelů) 
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Obrázek 28 Srovnání architektury modelu SSD a YOLO. SSD přidává několik separátních 

konvolučních vrstev, prediktorů. Množství buněk (default bounding boxes) se značně liší – 

YOLO 98 pro jednu třídu, SSD 8732. 

2.6 Segmentace 
 

V oblasti hlubokého učení rozlišujeme dva základní druhy segmentačních metod. 

Semantic segmentation a instance segmentation. Výběr metody záleží na typu 

využití naší sítě, resp. požadavkem na její implementaci.    

  

2.6.1 Semantic Segmentation 

U sémantické segmentace rozdělujeme oblasti obrazu v závislosti na tom, do jaké 
třídy patří. Jednotlivé třídy poté od sebe oddělujeme barevně. Výsledkem je 
vysegmentovaný vícebarevný obraz (samozřejmě, pokud se ve vstupním obrazu 
vyskytují alespoň dvě třídy), viz obr. 29.        
  

 
Obrázek 29 Vstupní obraz vlevo a výsledný vysegmentovaný obraz (vpravo) Převzato z [40] 
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Hlavním rozdílem oproti předchozím klasifikačním metodám pomocí KNS je, že 

zde je klasifikován postupně každý pixel obrazu. Resp. jsou vybírány malé 

podobrazy (např. velikosti 3x3), které pak prochází KNS a centrálnímu pixelu 

výstupního obrazu je přirazeno skóre značící příslušnost k dané třídě. Tento 

postup však trvá velmi dlouho, protože je potřeba projít každý pixel obrazu a tak 

dnešní state-of-the art metodou je využití plně konvolučních sítí FCN (Fully 

Convolutiona Networks) popsaných v [11]. Problémem KNS je sama konvoluce, 

kde dochází k snižování velikosti zpracovaného obrazu (a příznakových map). 

V jakékoliv KNS pro účely segmentace, kde dochází k podvzorkování 

(downsamling), musí být zahrnuty algoritmy pro nadvzorkování (upsampling), pro 

rekonstruování velikosti vstupního obrazu. V [11] však použili jiný přístup, místo 

vytváření algoritmů pro nadvzorkování, naučili síť (vytvoření tzv learnable 

upsamling vrstvu umístěnou na konci sítě), aby sama určila jak výstupní obraz 

nadvzorkovat

 

 
Obrázek 30 Plně konvoluční síť se může naučit efektivně přiřazovat skóre pro jednotlivé 

pixely v úlohách, jako jsou sémantická segmentace Převzato z [11].     

  

Při tvorbě sítě využili modelu AlexNet, z něhož je odstraněna poslední plně 

propojená klasifikační vrstva a místo ní je použita vrstva konvoluční. Vzniklá plně 

konvoluční síť kombinuje vrstvy pro extrakci příznaků a vrstvu, která vylepšuje 

prostorovou přesnost výstupu. Ačkoliv tento přístup byl velmi úspěšný v oblasti 

kasifikace a lokalizace, výstupní obraz byl „hodně rozmazaný“, vytvořili proto tzv. 

skip connections (zkratky). Viz obr č. 28. V podstatě se jedná o tzv. dvouproudový 

přístup (two stream network), kdy výsledná síť fúzuje informace (nadvzorkované 

a oříznuté) získané z mělčích vrstev, které mají lepší lokální predikce (dívají se na 

menší části obrazu) a hlubších vrstev kde jsou více abstraktní příznaky.  Dochází 

tak ke kombinaci „jemných a drsných“ vrstev, které pomáhají vytvářet lokální 
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predikce s ohledem na globální strukturu obrazu [11].  Jak lze pozorovat na 

porovnání výstupů z těchto sítí na obr č. 29, nejlepší výsledek dosahuje síť, která 

předává informaci z mělčích vrstev, díky tomu není potřeba tak vysoké 

nadvzorkovaní a je dosaženo lepší prostorové informace.  

 
Obrázek 31 Architektura plně propojených konvolučních vrstev (nahoře) a sítí využívající 

tzv. skip connections (dole). Které kombinují hrubé informace z vyšších vrstev s jemnými 

informacemi s nižších vrstev. Převzato z [11]  

 

 
Obrázek 32 Nejlepších výsledků dosahuje síť FCN8 síť, fúzováním informací z dřívějších 

vrstev získáváme lepší prostorovou informaci. Převzato z [40] 

 

2.6.2 Instance Segmentation        
   

Instance segmentation je přístup, kde provádíme segmentaci a detekci pro každou 

sledovanou třídu. Výstupem sítě je tak obraz, kde jsou dané třídy nejenom 

vysegmentovány, ale je možno od sebe odlišit jednotlivé objekty spadající do stejné 

třídy. Viz. Obr. č. 30.  Jedná se o novou úlohu pro oblast hlubokého učení, dvě 

hlavní architektury sítě vhodné pro tento účel byly popsány v prosinci roku 2015 a 

listopadu 2016 výzkumným týmem Microsoftu. 
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Obrázek 33 Ukázka Instance Aware Image Segmentation – výstup z vítězné sítě soutěže MS 

COCO 2016. Převzato z [42] 

 

V roce 2015 vyhrála soutěž MS COCO, kategorie Segmentation síť představená v 

[41]. Ta využívá Multi-Task Network Cascades pro instance-aware sémantickou 

segmentaci.  Tento model se skládá ze tří síti/modulů sloužících l rozlišení instance 

dané třídy (vytvoření lokalizačních rámečků kolem zajímavých objektů), určování 

masky (přesné ohraničení/vysegmentování objektů) a kategorizaci objektů 

(klasifikace). Jednotlivé moduly tvoří kaskádovou strukturu a sdílí příznakové 

mapy. Díky tomu dosáhli s využitím sítě VGG-16 rychlosti 360ms na jeden snímek 

obrazu.  

 

 
Obrázek 34 Mutli-task  kaskádová síť pro instance-aware pro sémantickou segmentaci. 

V pravé horním rohu je zjednodušená ilustrace workflow. 
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Fungování sítě: Vstupní obraz je filtrován konvoluční vrstvou pro získání 

příznakových map. Z těchto příznakových map vybíráme způsobem, jaký byl 

popsán u Faster R-CNN zajímavé oblasti (Region Proposal Network) – první část.  

Do druhé části sítě vstupují příznakové mapy získané konvoluční vrstvou společně 

s výstupem první části. Výstupem druhé části je soubor mask instances – 

segmentační maska na úrovni pixelů pro každý navrhnutý zajímavý region. Díky 

tomu víme, která část obrazu je popředí (1) a která pozadí (0). Poté použijeme 

klasifikátor, jehož vstupem jsou příznakové mapy, výstup první části a výstup 

druhé části. Klasifikátor, vrstva plně propojených neuronů nám následně přiřadí 

příslušnost každé instance do dané třídy.  

 

 
Obrázek 35 Výsledky instance-aware semantic segmentace s použitím sítě VGG-16. Vlevo 

vstupní obraz, uprostřed výsledky sítě, vpravo – ground truth reprezentace. Převzato z [41]. 

 

2.7 Implementační balíčky pro metody hlubokého učení 

 

V současné době existuje velké množství frameworků, resp. knihoven používaných 

pro metody hluboké učení (Deep Learning frameworks), které jsou dostupné jako 

Open-Source. Hlavním cílem frameworků je odstranit složité kódování 

jednotlivých neuronů a vrstev, zjednodušit jejich implementaci rychlým 

definováním vrstev či snadným vytvořením vrstev nových, vlastních. Důležitou roli 

také hraje případná vizualizace sítě, a její funkce. Mezi hlavní hráče na tomto poli 

patří Google, Facebook, Microsoft, NVIDIA a zároveň týmy z Univerzit Montrealu a 

Berkeley. Další skupinou jsou vývojáři, kteří se rozhodli zveřejnit své vlastní 

naprogramované frameworky (většinou se jedná o upravené verze známějších 

verzí) na serveru GitHub. Tao kapitola přináší přehled čtyř nejpoužívanějších 

frameworků, kde větší důraz klade na Framework Tensorflow, pomocí kterého byl 

implementován klasifikátor Inception-ResNet-v2.  
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2.7.1 Caffe  

 

Framework Caffe byl zveřejněn univerzitou v Berkeley jako výsledek PhD práce již 

v roce 2013. Od té doby zůstává výrazně nezměněn, stále se však využívá navzdory 

své zastaralosti oproti nově příchozím balíčkům. Hlavním nevýhodou je systém 

implementace jednotlivých vrstev, který přináší spoustu programování opakujících 

se sekvencí. Hlavním jazykem je C++, má však i vazby na Python a Matlab, bez 

znalosti C++ je však práce v tomto frameworku obtížná. Výhodou Caffe je multi-

platform podpora, donedávna jako jeden z mála běžel i pod OS Windows, 

podporováno je využití vícero GPU a největší výhodou je množství přetrénovaných 

modelů, které jsou dostupné ke stažení v tzv. Caffe Zoo [44] Ačkoliv je stavba sítě 

v Caffe náročná, přetrénování či testování hotových dostupných modelů je 

jednoduché. Hlavním zakladatel Caffe dnes pracuje na vývoji Tensorflow.  

2.7.2 Torch  

 

Torch je framework hojně používaný společností Facebook a Twitter, napsaný v C 

a Lua. Lua je high-level skriptovací jazyk vyvinutý v Brazílii v roce 1990 podobný 

JavaScriptu snadno komunikující s C. Torch definuje pro práci s poli tzv. Tensory, 

díky kterým je snadné definovat jednotlivé vrstvy, jejich fungování a 

implementovat je při stavbě UNS. Torch obsahuje možnost loadcaffe, díky které je 

možné využívat předtrénované modely jako AlexNet, VGG, ResNet nebo Inception a 

konvertovat je do Torch. Ne vždy je však zaručena dobrá funkce a pro využití 

předtrénovaných modelů je nutné napsat vlastní kód. Nevýhodou Torch je podpora 

pouze OS X nebo OS Linux, sice jde na Windows vytvořit virtuální stroj a v něm 

Torch spustit, je to ovšem na úkor výkonu a taky se připravujeme a možnost 

výpočtu pomocí GPU.  

2.7.3 Theano 

 
Theano je ryze Python knihovna vytvořená jedním z hlavních pionýrů hlubokého 

učení Yoshua Bengiem, členem výzkumné skupiny univerzity v Montrealu. Díky 

snadné implementaci – všechny operace jsou reprezentovány vektory či maticemi. 

Jedná se o populární knihovnu doporučovanou začátečníkům i pokročilým 

vzhledem k rychlé tvorbě nových sítí. Výhodou Theana je dobrá dokumentace 

v podobě tutoriálů. Nevýhodou Theana je relativně malá aktivita po vydání 

frameworku Tensorflow, který je Theanu hodně podobný, ale přináší množství 

důležitých vylepšení.  
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2.7.4 Tensorflow 

 

Tensorflow je dle serveru Github v současnosti nejpopulárnější Deep Learning 

Framework. Oproti předchozím knihovnách je „nejmladší“, open-sourcovaný byl 

teprve na konci roku 2015. Od té doby si však velice rychle získal velice početnou 

základnu uživatelů, hlavně díky záštitě od společnosti Google a jednoduchou 

stavbou UNS. Tensorflow využívá konceptu výpočetních grafů (Computational 

Graph), kde uzly grafu reprezentují trvalá data nebo matematickou operaci a čáry 

(spojující uzly) zastupují tenzory (tensor). Tenzor je proměnná obsahující data, 

které mezi danými uzly protékají (flow). V oblasti výkonu sice zpočátku zaostával, 

velice rychle však dohnal ostatní doposud používané balíčky. Zajímavostí je 

podpora zpracování na vícero grafických kartách a kombinace CPU + GPU. 

Zpočátku byl Tensorflow podporovaný pouze na OS Linux, později Mac OS. 

V poslední verzi 0.12 je testována podpora i OS Windows. Osobně byla vyzkoušena 

instalace na distribuci 16.04 Ubuntu Linux (verze 0.10, 0.11 a 0.12) a dále na 

Windows 7 a Windows 8. Od verze 1.0 je podporován běh programu i ve Windows. 

Další unikátní výhodou Tensorflow je TensorBoard, nástroj pro vizualizaci sítě – 

tedy vytvořeného grafu. V podstatě se jedná o interaktivní centrum, ve kterém lze 

zobrazit jednotlivé části sítě a sledovat pokles chybové funkce a dalších parametrů 

během učení.  

 

 
Obrázek 36 Zobrazení výpočetního grafu v Tensorboard     
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Nevýhodou Tensorflow byl donedávna nízký počet předtrénovaných modelů 

dostupných v Tensorflow Zoo, další „nevýhodou“ je rychlý vývoj a časté vydávání 

nových verzí. Pro účely výzkumu se tento framework nedoporučuje, dokumentace 

jednotlivých funkcí je zatím strohá. V roce 2016 bylo možné zkonvertovat modely 

z Caffe, ovšem tahle funkce není dostupná pro všechny sítě. Pro detekci objektů byl 

dostupný pouze model TensorBox využívající síť GoogleNet v kombinaci 

s OverFeat (oproti Faster R-CNN však velice pomalá). Situace se však postupně 

zlepšila díky skupinkám programátorů, jenž konvertovali populární sítě: YOLO, 

SSD, Faster RCNN do Tensorflow z jiných balíčků. V červenci roku 2017 byla 

vydána Object_Detection API, která do Tensorflow přináší různé modely pro 

detekci obrazu. Tato API však není oficiálně podporována a je určená hlavně pro 

OS Linux.   
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3 IMPLEMENTACE KLASIFIKÁTORU V 

TENSORFLOW 

 

Pro účely testování Tensorflow v0.11 (později 0.12) bylo zapotřebí použít OS 

Linux, pro Tensorflow byla zvolena distribuce - Ubuntu verze 16.04 LTS edice.  

Framework Tensorflow lze sice nainstalovat několika způsoby, pro sestavu č. 1 a č. 

3 však jedinou funkční možností byla instalace kompilováním zdrojového kódu 

(build from sources).  

Testovací sestava č.1: Desktop počítač: OS Linux + Windows 

CPU: Intel Pentium G2020 2x2,9GHz – 2780b dle cpubenchmark.net  

GPU: NVIDIA GTX 650Ti OC 1GB GDDR5 

RAM: 8GB DDR3 

Testovací sestava č.2: Notebook HP ProBook 4520s OS Linux + Windows 

CPU: Intel Core i3 4x 2,53 GHz 2190b dle cpubenchmark.net 

GPU: AMD ATI Radeon 5470 

RAM: 4GB DDR3 

Testovací sestav č.3: Desktop počítač OS Linux  

CPU: Intel Core i7-5820K 12x 3,6GHz 12985b dle cpubenchmark.net 

GPU: NVIDIA GTX 670 2GB GDDR5 

RAM: 64GB DDR3 

Testovací sestav č.4: Desktop počítač OS Windows 7 

CPU: Intel Core i5-2500K 4x3,6GHz 6400b dle cpubenchmark.net 

GPU: NVIDIA GTX 1050Ti 4GB GDDR5 

RAM: 8GB DDR3 

 

Pro účely testování byly využity celkem čtyři testovací stanice. Ačkoliv je 

instalace CPU verze snadná, u GPU verze bylo neustále naráženo na různé 

problémy. Po několika týdnech zkoušení bylo zjištěno, že chyba je na vině zastaralé 

grafické karty GTX 650Ti a GTX 670, které podporují CUDA Compatibility pouze 

verze 3.0. Pro bezproblémovou instalaci lze doporučit karty ze série 10xx, které již 

mají CUDA Compute Compatibility 5.1 a vyšší.       

  

CUDA je API vytvořené společností NVIDIA pro paralelní výpočty pomocí 

grafických karet, od roku 2007, kdy byla tato knihovna vydána si získala, i přes 

počáteční skepsi k tomuto přístupu, postupně velkou popularitu. Dnes se 

paralelního zpracování dat využívá nejenom u her, renderování videa a obrazu, ale 

i např. u medicínských aplikací: např. CT rekonstrukce pomocí iterační metody, 
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která se díky GPU akceleraci znovu stává konkurentem doposud používaných 

metod filtrované zpětné projekce.  

Hlavním rozdílem GPU vs CPU je počet výpočetních jednotek (následující popis je 

velice zjednodušující). CPU má jádra o vysoké frekvenci a výkonu, na druhou 

stranu je jich relativně málo (dnes je běžným číslem 8 modulů) a hlavním 

problémem je prodleva při přenosu informací z RAM do CPU. CPU má také vlastní 

pamět- cache, ta je však relativně malá. Naproti tomu GPU od společnosti NVIDIA 

má určitý počet CUDA CORES – jader, které mají sice nižší frekvenci a výkon, ale za 

to jich je až 800x více, jsou paralelně uspořádány, společně spolu komunikují a sdílí 

velkou rychlou grafickou paměť, která je u výkonných karet až 12GB. Další 

výhodou je snadná škálovatelnost GPU, zatímco u CPU lze použit maximálně 2 

jednotky na základní desku, u GPU je toto číslo větší - 4. Osobně jsem již počítač se 

4x GPU skládal. Bohužel se jedná o karty AMD Radeon, které sice umožňují využití 

konkurenčního OpenCL, to je ovšem málo populární a tak nedostatek vývoje 

způsobil velkou výkonovou propast oproti CUDA. 

Při instalaci Tensorflow je nejprve nutné nainstalovat CUDA kompatibilní 

drivery a pak samotnou CUDU. Chceme-li využívat GPU pro aplikaci hlubokého 

učení je také potřeba nainstalovat cuDNN (CUDA® Deep Neural Network library), 

jde o knihovnu primitiv používaných pro UNS, ke stažení cuDNN se dostaneme až 

po registraci do NVIDIA Developer programu. Vzhledem k zastaralosti grafických 

karet je nutné upravit konfigurační soubor kompilátoru, poté je již možné využít i 

GTX řady 650 a výš. GPU v testovací sestavě č. 1 a č. 3 má pouze 1 a 2GB operační 

paměti, vzhledem k této limitaci bylo vyzkoušeno pouze trénování jednoduché sítě 

k určení zdigitalizovaných číslic obsažených v datasetu MNIST vytvořeným Yann 

LeCunnem při učení sítě LeNet5. Dále byl vyzkoušen benchmark využívající síť 

AlexNet a klasifikátor využívající síť Inception v3. Testovací soustava č. 4 sloužila 

pouze k ověření vlivu nové GPU na fungování TF. Na obr. 35 lze dobře pozorovat 

jaký vliv má využití GPU na rychlost učení sítě, pokud bychom chtěli trénovat větší 

model pomocí procesoru, dostali bychom se na úroveň měsíců až let. Rychlost 

učení na testovací soustavě č. 4 (NVIDIA GTX 1050Ti) byla ovlivněna tím, že 

trénování běželo pod OS Windows 7, kde si operační systém sám vezme větší 

procento výkonu z GPU v porovnání s OS Linux.  
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Obrázek 37 Porovnání času učení sítě v min, jak lze pozorovat rozdíl grafické karty vůči 
procesoru i3 je až 35x rychlejší.        

   
Vyzkoušeno bylo i učení sítě pouze přes CPU testovací soustavy č. 1. I když se jedná 

o jeden z nejvýkonnějších 2 jádrových CPU na trhu, bylo trénování o dost pomalejší 

než na starším notebookovém i3, který má sice menší výkon jádra, ale zato 4 

vlákna. Zde se velmi dobře projevil vliv paralelního zpracování.  

Framework TF jde ovládat buď přímo přes terminál po zavolání programu 

python, anebo v nějakém IDE, které podporuje Python. Pro ověření byl na sestavě              

č. 3 spuštěn program watch-smi, sloužící ke sledování vytíženosti GPU a gnome 

desktop monitor (obdoba windows task manager). Jak můžeme sledovat, i když 

většina operací byla prováděna GPU, procesor stále spolupracoval při určitých 

úlohách. Spotřeba RAM byla malá, zato spotřeba GPU RAM (GDDR) byla téměř 

maximální, viz obr. č 36.         

     

 
Obrázek 38 Využití CPU a GPU při učení sítě AlexNet. Jak lze pozorovat v terminálu, byla 

rozpoznána GPU GTX 670 i všechny knihovny potřebné pro fungování CUDA  
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Obrázek 39 Definování konvoluční a sdružovací sítě AlexNet v Tensorflow. Jako IDE použit  

Jupyter notebook.  

 

Testování Inceptionv3 klasifikátoru probíhalo na všech čtyřech sestavách a na 

obrazech, kde by se měla vytvořená síť implementovat.  

 

 
Obrázek 40 Fotografie zasněženého auta, výstupem klasifikátoru je 5 

nejpravděpodobnějších tříd. Síť správně detekovala, že se jedná o automobil typu kombi.  
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4 DOSTUPNÉ SADY DAT PRO TRÉNOVÁNÍ 

MODELŮ 

 

Hodnotícím kritériem kvality klasifikačního modelu umělé neuronové sítě, je její 

přesnost. Přesnost je dána procentuálním poměrem správně klasifikovaných 

testovacích obrázků, tedy sady dat, která nebyla použita při trénování sítě a model 

se s touto sadou dostává do kontaktu až při evaluaci. Evaluace probíhá buď při 

ukončení trénování, popřípadě i během, pokud je trénování po dobu evaluace 

pozastaveno. U modelů určených k lokalizaci a detekci je kromě přesnosti 

klasifikace hodnocena i přesnost detekce. Ta určuje, jak přesně dokáže detektor 

označit hledané objekty v obraze ohraničujícím rámečkem. 

 Výsledná přesnost sítě je dána použitou architekturou a její implementací, 

společně se správně provedenou trénovací fází. Ta se skládá z několika částí: 

   

1) Výběr vhodné sady trénovacích dat. 

2) Hlídání učícího procesu a správné nastavení kroku učení, zamezení 

přeučení. 

3) Ověření správné klasifikace na nové sadě dat. 

4) V případě špatných výsledků upravení konfiguračních parametrů modelu. 

 

Pro učení univerzální klasifikační UNS potřebujeme velmi velký počet obrázků 

rozdělených do složek podle tříd. Zastoupení tříd by mělo být rovnoměrné, fotky 

by měly být pořízené z více zařízení při odlišných světelných podmínkách, různého 

natočení objektu a rozlišení. Pro učení výše popsaných klasifikátorů byla použita 

sada ImageNet.  

Modely určené k detekci jsou trénované na sadách, které kromě obrazů obsahují i 

přiložený anotační soubor. Ten může mít mnoho podob, nejčastěji se jedná o 

dokument typu .XML, .CSV, .MAT, .JSON. Musí však obsahovat tyto základní údaje 

(viz obr. č 41): 

- Název souboru, ke kterému se anotace vztahuje, jeho název a velikost 

- Souřadnice xmin,ymin a xmax,ymax, které nám udávají lokaci 

ohraničujícího rámečku pro každou označenou třídu v obraze.  

Implementační balíčky pracují s odlišnými typy souborů (.jpg/.png) a anotací 

(.xml/csv/txt), častým problémem je správná konverze do podporovaného 

formátu. 
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Obrázek 41 Anotace obrazu, vlevo dokument typu  XML, vpravo. CSV 

 

4.1.1 Pascal VOC 2007 

 

Dataset Pascal VOC 2007 obsahuje 10 tisíc obrázků rozdělených do 20 kategorií. 

Vzhledem ke kvalitě fotografií, velikosti a výběru tříd se jedná o velice oblíbený 

dataset pro trénování detektorů. Anotovaná data jsou ve formátu .XML, celkově je 

označeno nad 24 tisíc objektů. Součástí VOCdevkit jsou skripty pro následnou 

evaluaci a ověření přesnosti v programu Matlab. Velikost trénovací a testovací 

sady je v řádu několika gigabajt.  

 

4.1.2 MS COCO          
           

 MS COCO (Common Objects in Context) dataset obsahuje víc jak 300 tisíc obrázku 

rozdělených do 90 tříd. Kromě detekce slouží i k trénování sítí určených k 

automatickému popisu děje na obrázku (Caption) a klíčovým bodům (KeyPoint). 

Jednotlivé objekty jsou plně ohraničeny, pro vygenerování ohraničujících rámečků 

je nejprve nutno zkonvertovat anotace do vhodného formátu. K tomu slouží 

dodané skripty pro jazyky LUA, Python a Matlab. Je však podporován pouze OS 

Linux, ačkoliv byly doinstalovány požadované překladače pro Windows, tyto 

skripty využívají dalších vnitřních funkcí, které nelze na OS Windows spustit. Jedná 

se o jeden z nejkvalitnějších datasetů pro univerzální detektory, všechny modely 

dostupné z Tensorflow Object Detection API ZOO jsou trénovány na MS COCO, 

trénink vyžaduje velké množství extrémně výkonných grafických karet a trvá 3-5 

dní.  
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Obrázek 42 Ukázka datase MS COCO 

4.1.3 Image-Net          
  

ImageNet v současné době zaštiťuje 14,2 milionu obrázků rozdělených do 22 tisíc 

kategorií (synsetů). Data nejsou majetkem ImageNet, ten je pouze poskytuje ke 

stažení ze svých stránek, pokud nechceme stahovat celou třídu, je zde možnost 

vygenerovat textový soubor obsahující URL odkaz na umístění jednotlivých 

obrázků. V případě zájmu je nutné se zaregistrovat na stránkách Image-net.org a 

souhlasit s podmínkami používání. Pokud je plánováno komerční využití, je dobré 

si ověřit licenční práva na každý z obrázků. Pro potřeby detekce lze stáhnout i 

soubor .rar obsahující anotace s ohraničujícími obrázky. Označena je však pouze 

menšina fotek z dané třídy. 

 
Obrázek 43 Příklad třídy Bicycle, která je dále rozdělena do vícero podkategorií 
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4.2 Datasety vhodné pro aplikaci rozpoznávání 

automobilů 

 

Výše uvedené datasety jsou s ohledem na zastoupení tříd vhodné zejména pro 

univerzální použití. Pro specifické aplikace je výhodnější použití vlastních dat, 

popř. jiných veřejně dostupných. K dispozici jsou i stránky, které obsahují ucelený 

seznam odkazů přehledně roztříděných dle vědního oboru [45,46].  Dále je uveden 

krátký přehled sad vhodných pro využití v dopravě.  

Udacity Self Driving Cars         
   

Obsahuje záběry z kamer umístěných vně vozidla,  hodí se k trénování samo- 

řiditelných aut, bezpečnostních jízdních asistentů a systémů pro čtení dopravních 

značek. Videa z kamer jsou rozdělená na snímky (viz obr. 44), rozlišení je 

1980x1020, dataset o celkové velikosti 230GB je dostupný z [47]. 

 

 

 
Obrázek 44 Vizualizace Udacity Seld Driving datasetu, na obrázku je soubor po sobě jdoucích 

snímků. 

GRAZ – 02            
   

Soubor obrázků vytvořený studenty rakouské univerzity vytvořený v roce 2004. 

Skládá se z celkově tisíce obrázků kol, aut a osob. Fotky jsou pořízeny z výšky očí 

při různých světelných podmínkách a situacích. Výhodou je velká variabilita 

pozadí, formát je .bmp a rozlišené okolo 1 MP. Dataset a případné anotace jsou 

k dispozici zde [48].   
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Standford cars         

Více jak 16 tisíc obrázků aut v HD kvalitě rozdělených do 200 kategorií dle 

výrobce, modelu a roku výroby. Fotky jsou staženy z webů výrobců a inzertních 

serverů nabízejících ojetiny. Ty jsou pořízené z různých stran, hlavně z pohledů 

očí. Jedná se o auta prodávaná na americkém trhu. Pro převedení anotací z .mat na 

.xml lze použít MATLAB toolbox struct2xml/xml2struct.  Dataset je 

k dispozici [49].   

4.2.1 MIOvision Traffic Camera  

 

Datasetů z dopravních kamer je málo, většinou mají obrázky špatné rozlišení, 

nekompletní anebo chybějící anotaci, popřípadě je jejich získání velice složité. 

Jeden z mála použitelných datasetů určených pro detekci objektů na snímcích 

získaných pomocí dopravních kamer je MIOVision Traffic Camera Challenge. 

Z internetových stránek kanadské Sherbrooke univerzity lze získat víc jak 100 tisíc 

manuálně označených snímků z 8 tisíc dopravních kamer. Tento dataset slouží 

k výzkumným účelům a každý rok je vyhlášen vítěz klasifikační a detekční soutěže 

(obdoba ImageNet/Pascal VOC/MS COCO challange), viz obr. 45.  

 
Obrázek 45 Část výsledkové listiny TSWC2017, celkově se hodnotí detekce napříč 11 

třídami.            

  

 
Obrázek 46 Ukázka anotovaných snímku z dopravních kamer. 
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5 IMPLEMENTACE DETEKTORU V 
ROZHRANÍ TENSORFLOW 

 
U modelů určených k lokalizaci a detekci je kromě přesnosti klasifikace hodnocena 

i přesnost detekce. Ta určuje, jak přesně dokáže detektor označit hledané objekty 

v obraze ohraničujícím rámečkem. Dalším kritériem u detekčních modelů je 

rychlost – tedy čas potřebný k detekci na jeden snímek, počet detekovaných tříd a 

výpočetní náročnost na hardware (využití CPU/GPU a RAM). Při uvádění rychlosti 

je použita jednotka FPS (frames per second ), SPF (second per frame) popřípadě 

GPU-Time, čas který síť potřebuje k označení jednoho snímku. Při volbě vhodné 

architektury je nutné si uvědomit, že rychlost je uváděna při použití 

nejvýkonnějších grafických karet NVIDIA Titan X, popřípadě NVIDIA Tesla K40 

(obě s pamětí 12 GB GDDR5). Problematice kompromisu mezi rychlostí a přesností 

detektoru se věnuje studie [52], obr. 47 zobrazuje detailní porovnání vlivu výběru 

klasifikátorů a jejich vliv na přesnost a rychlost u modelů určených k detekci. 

Všechny uvedené sítě byly kompletně naprogramovány v prostředí Tensorflow a 

využívají funkcí Object Detection API.  

 
Obrázek 47 Vliv kombinace klasifikátoru a detektoru na výslednou rychlost/přesnost sítě. 

 
Architektury YOLO a YOLOv2 nejsou do studie zahrnuty, framework Tensorflow 

zatím neumožnuje plnou implementaci bez využití částí naprogramovaných v 

 jazyce C (originální verze YOLO byla navrhnuta ve frameworku Darknet).    
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5.1 Požadavky na aplikaci 

Hlavním požadavkem na praktický přínos této práce je implementace detekce a 

případného sledování automobilů na videosekvenci pomocí umělých neuronových 

sítí. Byl mi umožněn přístup k snímkům z dopravní kamery umístěné na semaforu 

rušné křižovatky. Dalším důležitým požadavkem bylo počítání projetých aut 

v reálném čase.  

 

 
Obrázek 48 Snímky pořízené z dostupné dopravní kamery 

5.2 Příprava a výběr vhodného přístupu 

První část byla věnována podrobné analýze dostupných implementačních balíčků - 

rozhodující byly hlavně praktické zkušenosti, uživatelská základna, množství 

natrénovaných modelů a dostupných funkcí. S ohledem na případné budoucí 

využití bylo preferováno programové prostředí Python a Tensorflow. V době, kdy 

byla započata práce na praktické části, autor této práce volil mezi následujícími 

dostupnými implementacemi detektorů: 

 

TensorBox -  založené na síti OverFeat, implementováno v Tensorflow, nepřesné a 

velice pomalé. [53] 

Faster RCNN – zveřejněné kódy k původní práci, požadavkem je MATLAB a Caffe, 

nejpopulárnější aplikace s velkým množstvím uživatelských realizací, rychlost 

okolo 5-7 FPS [54]. 

Darkflow YOLO – port frameworku Darknet (jazyk C) do Tensorflow (Python), 

horší přesnost oproti Faster RCNN, ovšem jediný schopný detekce v reálném čase 

[55]. 

 

Následovala část instalování programového prostředí a postupného zaučení na 

jednodušších programech (klasifikátorech), použit byl OS Linux viz. kapitola č. 3. 
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Další částí bylo opatření testovacích dat, resp. uložení video streamu. Při pokusu 

převést datový tok přímo do souboru typu mp4/mkv pomocí kodeku h264 

v programu VLC nastal problém s ověřováním přihlášení, které je nutné k připojení 

na kameru. Tento problém byl později vyřešen použitím programu OBS, který 

umožňuje nahrávání celé obrazovky, popř. okna. Mezitím byly používány záznamy 

silnice pořízené mobilním telefonem. Ty vzhledem k podobnosti s křižovatkou 

(pohled shora) sloužily jako dostatečný podklad pro další vývoj programu.  

5.3 Vytvoření trénovací sady dat      
  
Při testování sítě YOLO byl použit soubor vah (weights) natrénovaných na datasetu 

Pascal VOC 2007 + MS COCO. S ohledem na počet tříd (20+90) na kterých byla tato 

síť natrénovaná, často docházelo k záměně auta např. na mobilní telefon nebo loď 

v případech, kdy auto přijíždělo směrem ke kameře (úhel se blížil 70°-80°). Dalším 

problémem je i nestálost pozitivních detekcí, projevující se blikání ohraničujícího 

rámečku a množstvím falešně pozitivních detekcí. V rámci testování bylo proto 

provedeno nové trénování sítě, ovšem s využitím méně tříd (car, van, bus, bicycle, 

person).  

 

 
Obrázek 49 Snímek z mobilního telefonu, síť natrénovaná na PASCAL VOC/MS COCO  

 

I po přetrénování pouze na čtyřech třídách nebyla přesnost o moc lepší. V této 

práci bylo nakonec využito vlastní trénovací sady dat. Z dostupných nástrojů pro 

vytváření anotací: Bbox-Label-Tool, Sloth, LabelMe atd. se ukázal jako nejvíce 

vyhovující LabelImg [55]. 
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Obrázek 50 Ukázka práce v programu LabelImg 

 

Zprvu je nutné získat z video souboru statické obrázky. První zkoušený přístup 

převést video zpátky na sekvenci snímků pomocí funkcí knihovny OpenCV se moc 

neosvědčil. V cílené složce totiž vznikne velké množství obrázků, které se téměř 

neliší. I za předpokladu, že bychom anotovali velké množství souborů, by bylo 

následné trénování neefektivní. Vzhledem k nepravidelnosti dopravy byla zvolena 

možnost vytvářet snímky obrazovky ručně přímo v programu VLC, kde lze video 

pomocí klávesových zkratek zrychlit popř. zpomalit. Před procesem anotace 

v programu LabelImg je dobré snímky přejmenovat a odstranit nepotřebné oblasti 

- černé okraje vzniklé rozdílným poměrem stran zdrojového souboru (4:3) a 

monitoru (16:10). K hromadné úpravě obrázků lze využít funkcí OpenCV/Matlab. 

Ty však trpí na pomalé načítání dat, proto byl použit program IrfanView, který 

obsahuje velké množství pokročilých možností zpracování obrazu.  

5.3.1 Zvětšení sady dat 

Pro trénování UNS je nutné mít k dispozici velké množství dat, pokud jsou naše 

možnosti omezené, je vhodné využít metody pro jejich rozšíření. Mezi ně patří 

např.: 

 

 Geometrické transformace: horizontální / vertikální přetočení, natočení o 

90°   
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 Použití náhodných výřezů, vznikne velké množství podobrazů (zvětšení i 

řádu tisíců) 

 Přeostření, rozmazání obrazu, změna barevného zastoupení 

 Náhodné přidávání kontrastu, zesvětlení expozice, přidání šumu    

         

Je potřeba vzít v úvahu i podobu strukturu našich dat a vliv dopadu některých 

úprav na korektnost anotací.  Pro naši aplikaci byly provedeny pouze úpravy 

natočení obrazu. V konfigurační souboru sítě YOLO jsou již tyto transformace 

zakomponované, vypnout je lze vymazáním řádku poslední řádku random=1 nebo 

změnit hodnotu na nulu.  Konfigurační soubor je umístěn na přiloženého CD.  

  

 
Obrázek 51 Příklad geometrické transformace 

5.4 Volba vhodné architektury a její implementace 
 

Jak již bylo uvedeno výše s ohledem na požadavek rychlosti zpracování snímků 

byla využita architektura YOLO, později YOLOv2 převedená do Tensorflow. Není 

sice nedosaženo rychlosti originální verze uvedené v [56], jenž činí 207 FPS u 

verze Tiny a 67FPS u verze FULL, ale pro naše potřeby je 62FPS (Tiny)a 32FPS 

(FULL) při použití GTX 1070 dostačující. Na počet FPS má vliv také rychlost disků a 

výkon grafické karty. V polovině měsíce července roku 2017 byla zveřejněna 

Tensorflow Object Detection API[57]. Ta sice není oficiálně podporována na OS 

Windows, podařilo se však nainstalovat a zprovoznit knihovnu funkcí. Na obr. 52 je 

zobrazen přehled dostupných natrénovaných modelů.  
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Obrázek 52 Dostupné modely v Tensorflow Object Detection API. Převzato z[58] 

 

Postupně byly otestovány všechny modely, nejlepší výstup měla síť Faster RCNN 

v kombinaci s Inception Resnet Atrous klasifikátorem, její rychlost je však 

nedostačující. Jediná síť schopná detekce v reálném čase je SSD mobilet v1, 

s trochou úprav konfiguračního souboru i SSD Inception v2. Přesnost je ovšem 

nízká, viz obr. 54.  

 

 
Obrázek 53 Ukázka přesnosti detektoru SSD Mobilenets v1 na testovacím snímku  

  

S ohledem na „stáří“ této knihovny lze dle vyjádření vývojářů očekávat další 

vylepšení ve formě zrychlení a portu dalších architektur, včetně YOLOv2. Nynější 

verze mají problém s fungováním na OS Windows, zároveň bylo zjištěno, že při 

trénování nedochází k plnému vytížení GPU. S ohledem na množství dostupných 

architektur a možností nastavení v konfigurační souboru lze očekávat, že tato 

knihovna se brzy stane základem pro mnoho uživatelských implementací v této 

oblasti.   
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Obrázek 54 Nastavení poklesu kroku učení s postupem trénování v konfigurační souboru 

  

V konfiguračním souboru lze přidáním do struktury data_augmentation_options 

aktivovat funkce pro předzpracování dat, kompletní možnosti jsou na obr. 55 

 
Obrázek 55 Množství dostupných funkcí API pro zvětšení datasetu 

 

Čas potřebný k trénování sítí se liší na základě množství vstupních dat a použité 

architektury, v každém případě se však jedná o časově a výkonově náročnou 

záležitost. Byl proto zaveden postup, jenž minimalizuje časové ztráty a byl použit 

při všech implementacích. Kromě vytváření datasetu, byly všechny procedury 

provedeny na této sestavě:  

 

Implementační sestava:  

Desktop počítač OS Windows 10 s aktivním vzdáleným přístupem 

CPU: Intel Core Xeon E5-2603 4x1,7GHz 6421b dle cpubenchmark.net 

GPU: NVIDIA GTX MSI 1070 8GB GDDR5, 1920 CUDA cores 

RAM: 16GB DDR4, HDD: 3x 2TB RAID 5, 7200RPM 
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Implementační postup: 

 

1. Výběr 5 snímků, převedení anotací do podporovaného formátu. 

2. Otestování těchto snímků sítí natrénovanou na Pascal VOC/MS COCO. 

3. Vytvoření/úprava konfiguračního souboru pro požadovaný počet tříd. 

4. Načtení předtrénovaných vah, vymazání poslední vrstvy klasifikátoru, 

provedení transfer learning metody. 

5. Nastavení vhodného kroku učení a spuštění trénování 

6. Nasměrování vizualizačního nástroje Tensorboard do složky, ve které se 

ukládají trénovací protokoly. 

7. Kontrola procesu učení, po určitém počtu kroků (při zpomalení poklesu 

chybové funkce) pozastavení trénování a vytvoření „zamrzlého“ souboru 

obsahující Tensorflow Graf a metadata (uložené váhy) 

8. Otestování přesnosti na trénovacích datech, zároveň probíhá i testování na 

odlišných snímcích, pozorujeme přesnost sítě na neznámých obrázcích. 

Výsledky uložíme. Pokud využíváme Object Detection API lze rovnou zjistit 

přesnost detektoru pro jednotlivé třídy a napříč – mAP (mean Average 

Precision)  

9. V případě potřeby opět spustíme trénování a nadále sledujeme pokles či vzrůst 

chybové funkce. Popřípadě upravíme krok učení. 

10.  Potom co proběhne ověření trénování na takto malém modelu (časová 

náročnost několik hodin), připravíme si dataset větší (doporučuji desítky až 

stovky snímků, tak abychom naplnili batch tensor (balíček snímků, na kterém 

trénujeme v jednom kroku), může se totiž objevit problém s nedostatečnou 

kapacitou GPU paměti, v takovém případě zmenšíme vstupní obraz popř. 

velikost batche.  

11.  Opakování kroků 3 až 9. Pokud je výsledek uspokojující, provedeme trénování 

na úplné sadě dat.   
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Vizualizace trénování 
 

Pro sledování vývoje poklesu chybové funkce v čase byl využit nástroj 

TensorBoard, ten umožňuje zobrazení téměř veškerých parametrů, záleží na 

konfiguraci sítě (jaké údaje se mají zapisovat do trénovacího protokolu). 

Následující obrázky zobrazují jak vývoj celé chybové funkce, tak i jednotlivý vývoj 

funkci klasifikátoru, detektoru a konvolučních vrstev.  

 

 

 
Obrázek 56 Zobrazení chybových funkcí klasifikátoru a detektoru sítě Faster RCNN 

Resnet101 trénované na 5 obrázcích 
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Obrázek 57 Vývoj chybové funkce sítě YOLOv2, skoky mezi 2-5 a 5-7 jsou způsobeny 

načtením checkpointu (nikdy se nevrátíme přesně do stavu, kdy bylo učení přerušeno) 

5.4.1 Sledování pohybu nalezených detekcí 

 

Algoritmus využívaný ke sledování vývoje určitých bodů ve videu nebo 

posloupnosti snímků označujeme jako tracker. Ten potřebuje ke své funkci 

informaci o tom, kde se nachází objekt, který má sledovat. Čas potřebný ke 

sledování je pak většinou menší, než čas potřebný k detekci vhodných bodů, 

struktur nebo celých objektů. Pokud dojde k vymizení sledovaného objektu ze 

scény, provedeme ukončení programu, popř. spustíme znova detekci k nalezení 

nových bodů. Mezi klasicky používané trackery patří metody Optical Flow [60], 

KLT, KCF[61], HOG apod.          

  Situace se zkomplikuje v případě sledování více bodů, které se na 

scéně nepohybují stejnou rychlostí, směrem, často se překrývají a navíc dochází 

k nekontinuálnímu přírůstku a úbytku objektů, které chceme sledovat. Výše 

uvedené trackery jsou pro aplikaci počítání průjezdu automobilů nevhodné popř. 

výpočetně náročné. Byl také proveden pokus filtrovat statické pozadí pro účely 

zvýšení přesnosti detekce algoritmem [59], avšak došlo k výraznému poklesu 

falešně pozitivních detekcí a zároveň se snížil i pokles skutečných pozitivních 

detekcí. Nekvalitní filtrace na obr. 58 je způsobena pohybem kamery nainstalované 

na semaforu, pohyb je způsoben větrem a vibracemi způsobenými průjezdem 

vozidel.  
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Obrázek 58 Ukázka filtrace pozadí algoritmem MOG2 (vlevo), vpravo ukázka OpticalFlow 

 

SORT 
 
Simple Online and Realtime Tracker [62,63] se ukázal jako vhodným řešením pro 

aplikace, kde body určené ke sledování jsou získány pomocí UNS jejichž výstupem 

je ohraničující rámeček. Výpočetní náročnost je minimální, lze sledovat neomezené 

množství objektů a jeho přesnost závisí především na kvalitě detekce. Tento 

algoritmus využívá informace o velikosti ohraničujícího rámečku a jeho umístění a 

pohybu napříč snímky. Objektu je tak přirazeno ID, které nadále sleduje až do 

ukončovací podmínky. Problémem je nesouvislá detekce, pokud UNS na snímku 

nedokáže správně označit objekt, sledování se ukončí. Původně byl tento tracker 

vyvinut pro dodatečné zpracování snímků prvotně označených za pomocí Faster-

RCNN. V této práci je využit jiný přístup, ke sledování nedochází až po skončení 

videa, na souboru označených snímků, ale v reálném čase.    

5.5 Dosažené výsledky 
 

Na základě postupů uvedených výše byly otestovány všechny modely dostupné 

z Tensorflow Object Detection API. Ty však nenabízely dostatečnou rychlost pro 

dané využití. Přetrénoval jsem proto model YOLOv2, původně naučený na datasetu 

Pascal VOC a MS COCO. K tomu jsem použil vlastní ručně anotovanou sadu dat, 

skládající se z cca tisíce snímků. Snímky byly získány za pomocí programu VLC a 

IrfanView, anotovány v programu LabelImg. Po 1500 krocích učení jsem otestoval 

výstup této sítě, viz obr. 59. Pro účely porovnávání byl vybrán tento snímek videa, 

jelikož se ukázal jako nejsložitější, vzhledem k výskytu třídy car a van. Jak můžeme 

pozorovat, dochází zde k velkému množství falešných detekcí. Dodávky jsou 

označené jako car, může za to nerovnoměrné zastoupení tříd v datasetu. Při 

označování snímků jsem často váhal, zda se jedná o vozidlo kategorie osobní 
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automobil nebo již dodávku, nakonec jsem označil všechna čtyřstopá motorová 

vozidla jako car.   

 

 
Obrázek 59 Přesnost detekce po 1500 krocích učení. 

 

Po návratu k učení a dalších 10 tisících krocích byla síť opět otestována, výsledek 

je znatelně lepší, síť je schopna detekovat automobily na nových testovacích 

datech, dokonce i v nočním provozu za umělého osvětlení (trénovací sada obsahuje 

pouze snímky za denního světla) viz obr. 59 a 61,62. Vzhledem ke kvalitě detekce 

jsem se rozhodl využít tuto přetrénovanou síť pro další práci. Pro porovnání je 

zobrazen výstup sítě Faster RCNN natrénované na datasetu MS COCO viz obr. 60. 

Následujícím úkolem bylo vzít výstup sítě YOLOv2, tedy informace o všech 

nalezených ohraničujících rámečcích v aktuálním snímku videa a předat je ve 

vhodné podobě trackeru SORT. Výsledek detekce jsem vykreslil pomocí funkcí z 

OpenCV knihovny zpátky na vstupní video, pro lepší přehlednost je zmenšena 

tloušťka rámečku, odebrán popis a změněna barva. Informace o projetých 

automobilech (tedy počtu unikátních ID nalezených trackerem od počátku běhu 

programu) je vypsána v levém horní rohu. Při ukončení přehrávání je do 

příkazového řádku vypsán výsledný počet projetých automobilů. Na pozadí 

provádím filtraci vstupního obrazu maskou, tím jsem odstranil levý a pravý krajní 

pruh, jsou tak detekována a počítaná auta pouze v oblasti orientačně vyznačené 

světle modrým rámečkem viz obr. 63. Dále je do hlavního skriptu přidána funkce 

na uložení zpracovaného videa do souboru. 
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Obrázek 60 Výstup modelu Faster-RCNN Resnet 101 coco, dostupného v Tensorflow Object 

Detection API 

 

 

 
Obrázek 61 Detekce vozidel za umělého osvětlení, zde zobrazen celý snímek videa, lze 

pozorovat úplně tmavou oblohu. 
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Obrázek 582 Detekce po 11500 krocích učení. 

 

 

 
Obrázek 63 Výsledek praktické části diplomové práce, klasifikace, detekce, sledování a 

počítání objektů na videosnímcích z dopravní kamery.  
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6.0 ZÁVĚR  

Výsledkem této práce je rozhraní pro detekci, sledování a počítaní automobilů na 

videu získaném pomocí dopravní kamery umístěné na semaforu. Vzhledem 

k rychlosti sítě může tato implementace běžet na serveru (služba Tensorflow 

Serving) a zpracovávat snímky v reálném čase. V rámci vývoje rozhraní byla 

otestována většina dostupných modelů pro Tensorflow. Podrobný postup 

testování a specifikace implementační sestavy je uveden v páté kapitole. Jako 

nejvhodnější se ukázala síť YOLOv2, nabízející vhodný kompromis mezi rychlostí a 

přesností. Sítě natrénované na univerzálních sadách dat typu Pascal VOC a MS 

COCO se ukázaly jako nedostatečné. Ze snímků dopravních kamer tak byl vytvořen 

vlastní, ručně anotovaný dataset. Po změně konfiguračního souboru a přetrénování 

vah sítě YOLOv2 proběhlo testování přesnosti. Vzhledem k dostatečné kvalitě 

detekce byl na výstup sítě aplikován tracker SORT, jenž přiřazuje ID každému 

detekovanému objektu, který splní počáteční podmínku výskytu alespoň v 10 po 

sobě jdoucích snímcích. Pro kvalitu sledování je zásadní, aby objekt byl detekován 

na co nejvíce po sobě jdoucích snímcích a zároveň mezi jednotlivými detekcemi 

nebyly velké poziční rozdíly. Pokud detektor neoznačí objekt na 30 po sobě 

jdoucích snímcích (1 vteřina) sledování se ukončí.    

 Přesnost počítání průjezdů je závislá na typu automobilů momentálně se 

vyskytujících na snímku, problém je zejména u dodávek, kdy okolí okna řidiče 

může být chybně označeno jako další auto. Tato chyba může být odstraněna 

vytvořením větší, kvalitnější a rozmanitější sady trénovacích dat, popřípadně 

dodatečným laděním trackeru. Ideální by bylo získání dat z vícero dopravních 

kamer. Příprava snímků a jejich následné označování je časově náročná záležitost, 

otázkou taky zůstává, zda označovat jenom celé nezakryté automobily nebo i jejich 

neúplné části. V první verzi jsou označeny objekty, které jsou viditelné z větší části. 

Při analyzování datasetů určených k detekci objektů v dopravě, bylo zjištěno, že 

označení podléhají i více zakryté objekty, přesnost natrénovaných detektorů však, 

kromě MIO Vision Localization Challenge, není uváděna, nelze se tedy domnívat, že 

takový postup je správný.  

 Průměrná přesnost pro třídu car sítě YOLOv2 natrénované na datasetu MIO 

Vision se pohybuje okolo 80%. S ohledem na implementaci trackeru nelze přímo 

porovnávat kvalitu sítě. Přesnost počtu projetých aut naší přetrénované sítě 

implementované v jazyce Python a frameworku Tensorflow  se pohybuje dle 

situace. Pokud se ve videu nenachází středně velké užitkové vozy, odpovídá 

zjištěný počet projetých aut z  95% číslu skutečnému. Při delším pozorování a 

výskytu zmíněných problémových typů aut je počet projetých aut cca o 10% vyšší 

než skutečný.  
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Seznam symbolů, veličin a zkratek 
FEKT - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

VUT - Vysoké učení technické v Brně 

UNS  - Umělé neuronové sítě 

KNS  - Konvoluční neuronové sítě 

TF  -  Tensorflow 

 

 


