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Abstrakt
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit systém pro správu a výběr fotografií, který by měl
umožnit uživatelům efektivnější způsob vyhledávání ve velkém množství fotografií. Vyhle-
dávací kritéria zahrnují vyhledávání podle objektů vyskytujících se na fotografiích, adresy
místa pořízené fotografie a kalendářního data vytvoření fotografie. Výsledkem je systém
implementovaný v jazyce Python využívající volně dostupnou neuronovou síť implemento-
vanou v jazyce C.

Abstract
The goal of this bachelor thesis was to create a system for management and selection photos,
that should allow users to effectively search in a large number of photos. Criteria of selection
include search by elements occurring in the photo, address of place and date of creation
photo. Final result is the system implemented in Python language using open source neural
network implemented in C language.
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Kapitola 1

Úvod

Pomocí nástrojů z oboru informačních technologií, které jsou aktuálně k dispozici, je možné
spravovat fotografie a vyhledávat mezi nimi. Nicméně možnostem vyhledávání, jenž posky-
tují, by mohla být kladena větší pozornost. Proto jsem se rozhodl, že navrhnu a následně
implementuji systém, který by poskytoval různé možnosti vyhledávání mezi fotografiemi.

V dnešní době je fotografování velmi běžná záležitost. Dříve byly digitální fotoapa-
ráty drahé a velikost paměti, jež poskytovaly pro uložení fotografií, byla poměrně nízká.
Nicméně časem s příchodem nových technologií se ceny fotoaparátů dostali na úroveň, při
které si tento přístroj může dovolit skoro každý člověk s průměrným platem. Navíc foto-
aparáty jsou zabudované v téměř každém chytrém telefonu či tabletu, takže většinou ti,
co nevlastní konrétně digitální fotoaparát, vlastní přístoj, v němž je zabudován jako rozší-
řené příslušeství. To má za následek, že množství fotografií v dnešní době rapidně stouplo.
S tímto je spojena režie správy fotografií a vyhledávání mezi nimi, což může být pro člověka
velmi zdlouhavá operace, pokud disponuje velkým množstvím fotografií.

Úkolem této práce je tedy prostudovat oblast, která se týká správy a výběru fotografií.
Díky získaným informacím o aktuálním stavu softwaru na dané téma zvolit vhodnou sadu
funkcí, pomocí níž by se daly vyhledávat fotografie. Následně navrhnout systém a způsob
jeho implementace, který by umožnil vyhledat požadovanou množinu fotografií z předlože-
ného vstupu podle zadaných kritérií. Toto téma jsem si vybral, protože rád fotografuji a
chtěl bych vytvořit systém, který mi usnadní vyhledávání mezi fotografiemi.

V kapitolách 2 až 4 je uveden souhrn aktuálního stavu technologií v oblastech digitálních
fotografií, neuronových sítí a dotazovacích jazyků. V kapitole 5 je uveden návrh systému
s popisem hlavních částí a v 6. kapitole popis jejich implementace, rozvržení do modulů
a vyhodnocení funkčnosti.
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Kapitola 2

Digitální fotografie

Fotografie je umění i věda využívající světlo k vytvoření trvalého obrazu určitého okamžiku.
Nazývá se tak proces získávání a uložení obrazu za pomocí specifických reakcí na světlo,
a také výsledek tohoto procesu.[32] Kapitola pojednává o současném stavu technologií v ob-
lastech fotografie a digitálního obrazu, jíž se zabývá tato práce a nejedná se o encyklopedický
výčet všech informací. Obsahuje informace týkající se bezprostředně této práce.

2.1 Digitální obraz
Obecně digitální obraz může být reprezentován jako funkce dvou proměnných, to je napří-
klad fotografie nebo video.[6] Při označení první proměnné jako 𝑥 a druhé jako 𝑦, je možné
definovat obrazovou funkci jako:

𝑓(𝑥, 𝑦) nebo 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑡) kde 𝑥, 𝑦 ∈ R a 𝑡 značí čas

Obraz v reálném světě je spojitý a může být chápan jako signál. Definiční obor funkce 𝑓
je v tomto případě R × R, tedy 𝑥, 𝑦 ∈ R a obor funkčních hodnot je barevné spektrum.
Pokud je obraz již uložen v digitální podobě, potom je definiční obor pro obrazovou funkci
𝑓 omezený na interval, který je tvořen přirozenými čísly (např. 𝑥, 𝑦 ∈ ⟨0, 1023⟩ ⊂ N).
V případě, že je potřeba spojitý signál obrazu uložit do digitální podoby, je nutné znát jeho
funkční předpis (Vektorová grafika 2.3) nebo signál navzorkovat. Vzorkování je operace,
při které se z původního spojitého signálu ve stejných intervalech sbírají jeho hodnoty
(vzorky). Hodnoty vzorků musí být omezeny, co se týče funkčních hodnot obrazové funkce
𝑓 ze spojitého barevného spektra na zvolený typ obrazu (Grayscale, True Color, atd.), a tyto
vzorky následně lze uložit v digitální podobě (Rastrová grafika 2.3). Shannonův teorém říká:

„Přesná rekonstrukce spojitého, frekvenčně omezeného signálu z jeho vzorků je
možná tehdy, pokud byla vzorkovací frekvence vyšší než dvojnásobek nejvyšší
harmonické složky vzorkovaného signálu.“

Tedy při dosáhnutí frekvence vzorkování alespoň dvojnásobné hodnoty nejvyšší harmo-
nické složky je zaručeno, že se neztratí žádná informace o obraze (tzn. nedojde ke zkreslení
nebo aliasingu). Po navzorkování obrazu je možné stále dosadit do obrazové funkce 𝑓 ,
nicméně hodnoty 𝑥 a 𝑦, již nebudou spojité (𝑥, 𝑦 ∈ R), ale bude jich spočetně mnoho (např.
𝑥, 𝑦 ∈ ⟨0, 1023⟩ ⊂ N), rozložených rovnoměrně v rámci daného obrazu. Stejně tomu bude
i u parametru času 𝑡 v případě obrazové sekvence. Obor funkčních hodnot obrazové funkce
𝑓 pak záleží na zvoleném typu obrazu (Grayscale, True Color, atd.). S tím úzce souvisí
bitová hloubka obrazu (Jas a hloubka obrazu 2.2).
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Obrázek 2.1: Ukázka vzorkování spojitého signálu[17]

Digitální obraz je tedy reprezentací obrazové informace, kterou je možné uložit do digi-
tální paměti. Každý vzorek je následně možno chápat, jako prvek v obrazové mřížce, jenž je
definován již zmíněnou obrazovou funkcí. Tento prvek se nazývá pixel z anglického výrazu
„Picture element“. Každý z těchto pixelů nabývá různé hodnoty, přičemž rozsah a způsob
jejich uložení závisí na dalších faktorech jako jsou například jas a barevný model.

Obrázek 2.2: Pixel v obraze[21]
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2.2 Základní charakteristiky
Obraz v digitální podobě potřebuje několik základních údajů, které jsou nezbytné pro jeho
definici a následné zobrazení. Mezi ty patří jas a hloubka obrazu. Ty definují barvy jed-
notlivých bodů na obrazovce. Co se týče velikosti obrazu je tu parametr rozlišení a s tím
související DPI a PPI. Způsob jakým se skládají barvy určuje barevný model. Jako poslední
parametr, který je velmi důležitý právě při pořizování fotografií je kontrast obrazu. Dále
v textu se tyto parametry podrobněji vysvětlí.

Jas a hloubka obrazu

Mezi základní charakteristiky obrazu patří jas a hloubka obrazu. Hodnoty jasu udávají
intenzitu odpovídající svítivosti daného pixelu na obrazovce. Jas je uváděn v číselné hod-
notě, kdy černá barva je značena nulou a bílá barva nejvyšší možnou hodnotou. Hloubka
obrazu se udává v jednotce počtu bitů, jež reprezentují číselnou hodnotu jasu. Někdy je
také označována jako bitová hloubka. Takže například monochromatický obraz (černobílý)
se dvěma barvami je reprezentován pouze jedním bitem, který udává právě dvě úrovně jasu.
V matematickém zápisu je to pomocí vzorce následovně.

2𝐵 = 𝐶 kde 𝐵 značí počet bitů a 𝐶 značí počet možných barev

To je pro tento příklad 21 = 2 barvy. V dnešní době je nejčastěji využívána hloubka obrazu
na 24 bitů což znamená 16,7 milionů barev. Přesně matematicky je to 224 = 16.777.216.
Tato barevná hloubka se jinak také nazývá „True Color“.

Obrázek 2.3: Skládání barev pomocí jasu[4]
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Rozlišení

Dalším důležitým parametrem obrazu je jeho rozlišení. To udává rozměry daného obrazu.
Může se jednat jak o fotografii, tak o videozáznam. Zobrazení obsahuje dva rozměry, které
lze označit 𝑥 a 𝑦 nebo-li šířka a výška. Rozlišení se udává ve tvaru 𝑥 × 𝑦, takže například
1920 × 1080. Mezi základní typy rozlišení patří například rozlišení typu HD s rozměry
1280 × 720 používané v dnešní době hlavně u mobilní telefonů. Dále rozlišení HD Ready
s rozměry 1366 × 768 využívané především u notebooků nebo již dříve zmíněné rozlišení
1920 × 1080, které je v dnešní době asi nejrozšířenější mezi takřka všemi zobrazovacími
zařízeními jako jsou výkonnější mobilní telefony, osobní tablety, notebooky a monitory
u osobních počítačů. Tyto hodnoty rozlišení nejsou určovány náhodným způsobem. Hraje
zde roli jaký poměr formátu výstupního obrazu je potřeba a také jeho požadovaná jemnost.
Zde jsou tři možnosti. Může se jednat o obraz širokoúhlý, čtvercový nebo naopak, kdy výška
obrazu je vyšší než šířka, to jsou většinou displeje mobilních zařízení. Základní poměry
formátů v dnešní době jsou 16:9 a 4:3. Výsledkem je tedy dvoudimenzionální matice obrazu,
kde každý bod v ní značí jeden samostatný pixel, jejíž hodnoty jsou vyplněny hodnotou
jasu.

Obrázek 2.4: Základní typy rozlišení[18]

Rozlišení samotné však nevypovídá o tom, jakou velikost bude mít digitální zobrazení
v reálném fyzickém světě. Tuto informaci označuje tzv. DPI, což je zkratka z anglického
výrazu „Dots per Inch“ nebo také často používané PPI ve spojitosti přímo se zobrazovacím
zařízením, tj. „Pixels per Inch“. Oboje značení říká, kolik bodů (pixelů) se vejde do prostoru
odpovídajícímu šířce jednoho palce (2.54cm).

Obrázek 2.5: Ukázka rozdílu PPI, bodů na palec[16]
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Barevný model

Informace o barvě daného pixelu v obraze je definována hodnotou z barevného spektra, a
to lze reprezentovat různými barevnými modely tak, aby člověk nepoznal rozdíl mezi spek-
trem a barvou reprezentovanou v počítači. Výsledná barva se nejčastěji skládá z trojice
hodnot vyvozené z třídimenzionálního barevného prostoru. Vhodně zvolená trojice barev
totiž dokáže s různými kombinacemi zastoupení barev reprezentovat všechny barvy, jenž
lidské oko dokáže zachytit, jelikož výzkumy dokázaly existenci tří různých druhů fotorecep-
torů citlivých na tři základní barvy. [9] Mezi tento typ barevných modelů patří například
RGB, HSV nebo HSL. U některých modelů je navíc přidána čtvrtá dimenze, tudíž je vý-
sledná hodnota tvořena čtveřicí hodnot. Jako příklad může být model CMYK. Model RGB
je nejčastěji využívaný barevný model, který pracuje na principu přidávání barev a jejich
mísení. Řadí se tedy do skupiny aditivních modelů. Využívá k tomu tři barvy, a to jsou
červená (Red), zelená (Green) a modrá (Blue). Jeho použití bývá u monitorů a většiny
zobrazovacích zařízení. Model nazývající se CMYK je využíván především u tiskáren a na
rozdíl od RGB se jedná o model subtraktivní. To znamená, že výsledná barva je dána rozdí-
lem jeho barevných složek. Skládá se z barev azurové (Cyan), purpurové (Magenta) a žluté
(Yellow). Nicméně, jak již dříve bylo uvedeno, tak se jedná o model, který je tvořen čtveřicí
barev. Poslední barva je tedy černá (blacK). Ta je zde kvůli úspoře barev při tisku. Z toho
důvodu, pokud by bylo potřeba využít černé barvy při tisknutí, bylo by nutné použití všech
barevných složek CMY. Tento fakt ještě posiluje to, že ve většině tištěných dokumentů pře-
vládá právě ona černá barva. Modely HSV a HSL jsou alternativní reprezentací barevného
modelu RGB. Tyto modely nevyužívají mísení barev. Nicméně opět využívají tři složky
k definování barvy. První složkou je odstín (Hue), který udává barvu. Dále je nutno uvést
sytost (Saturation) dané barvy a také její jas (Light) v případě modelu HSL. V případě
HSV modelu je udávána hodnota bílého světla. Tyto dva barevné modely jsou spíše vyu-
žívány v grafických aplikacích, protože manipulace s barvami při jejich korekci je mnohem
intuitivnější než například s RGB nebo CMYK barevnými modely.[33]

Obrázek 2.6: Barevné modely RGB a CMYK[25]
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Kontrast

Obrázek 2.7: Úrovně kontrastu

Jako poslední k popisovaným parame-
trům digitálního obrazu v této kapi-
tole, se řadí kontrast a s tím souvi-
sející dynamický rozsah. Kontrast ob-
razu je veličina spojená s fyzickým
vnímáním obrazu samotného. Je to
hodnota, která kvantifikuje rozdíl po-
dílu mezi nejsvětlejšími a nejtmavšími
částmi v obrazu.[33] Při pořizování foto-
grafií tato skutečnost hraje velkou roli.
Pokud totiž na čočku fotoaparátu do-
padá mnoho světla na jednu část a zby-
tek fotografie je ve stínu, může se stát,
že bude fotka příliš přesvětlená nebo na-
opak části fotky ve stínu budou natolik
tmavé, že nebude možné na nich cokoliv rozpoznat. S tím se pojí tzv. Dynamický roz-
sah, který určuje nejvyšší dosažitelnou hodnotu kontrastu, kdy fotka nebude obsahovat,
již dříve zmíněné problémy. Existuje však několik druhů kontrastu. Jako jsou například
tonální, lineární, barevný a další. To je už ovšem nad rámec této práce.

2.3 Typy formátů obrazu
Formáty souboru digitálního obrazu obecně definují podobu, jak daný obrazový soubor
ukládat nebo naopak číst z paměti počítače a dále jej zobrazovat či upravovat. Zobrazo-
vaná data jsou ukládána v digitální podobě. To velmi zjednodušeně řečeno v řadách jedniček
a nul. Pomocí formátů obrazu mohou být data ukládána jako komprimovaná nebo nekom-
primovaná. Existují ještě další dva typy formátů, a to pro rastrovou a vektorovou grafiku.

Komprimovaná a nekomprimovaná data

Nekomprimovaná jsou data obsahující všechny nezkreslené informace o daném obrazovém
rastru, tudíž s jistotou nenastane žádná ztráta. Nicméně jejich nevýhoda je taková, že
zabírají desetkrát až dvacetkrát více místa než formáty komprimované, tudíž pro běžné
použití nejsou nutné. Co se týče formátů komprimovaných, ty se dělí ještě dále na dvě
podskupiny, a to s bezztrátovou kompresí a se ztrátovou kompresí. To znamená, že při
ztrátové kompresi po uložení do tohoto formátu, nebude dále obraz dosažitelný v původní
kvalitě. Tato skutečnost ve většině případů není až tak důležitá. Například u webových
animací se klade důraz především na velikost daného souboru z důvodu drahého úložiště
na serveru, a také kvůli rychlému načítání stránek i při pomalejším internetovém připojení.

Rastrová grafika

Ukládá se jako sekvence obrazových bodů (pixelů), přesně jako u zobrazování digitálního
obrazu, kdy každý bod má svoji barvu. Rastrově jsou ukládány obrazové informace vytvo-
řené v počítači, které dále nebudou upravovány. To jsou například různé pohledy na strojní
součásti. Také se však jedná o ty data, které byly pořízeny nějakým externím zařízením jako
je fotoaparát nebo kamera (tj. nebyly vytvořeny v osobním počítači). Na rastrovém principu
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pracuje většina zobrazovacích zařízení (mobilní telefony, monitory, tiskárny atd.).[12] Jedná
se totiž o nejjednodušší způsob pro ukládání obrazových dat, pokud je dostatek paměti.

Vektorová grafika

Tato grafika na rozdíl od rastrové nepracuje s každým pixelem v obraze zvlášť, ale pouze
definuje geometrické objekty, které se nacházejí v obraze za pomoci funkčních předpisů. To
mohou být například různé čtverce, obdélníky, kružnice a mnoho dalších. Při definování
obdélníku je tedy nutné uvést několik údajů. Informaci, že se jedná právě o geometrický
tvar obdélníku. Velikosti jeho stran, tedy svislé a vodorovné. Dále jeho střed, případně jeho
krajní bod (to záleží na použité aplikaci) a pokud se jedná o prostorový obrázek, tak ještě
bod, který zadefinuje rovinu, v jaké se bude obdélník nacházet. Mezi výhody vektorové
grafiky patří to, že při změně měřítka nedochází ke ztrátě kvality obrazu a jednoduché
vykreslení. Pokud chceme zobrazit vektorovou grafiku na výstupním grafickém zařízení, je
nutné ještě před tím daný obraz rasterizovat v předem daném měřítku. Občas se ještě může
stát, že při velké změně měřítka některé čáry zmizí nebo jsou vidět chyby v kresbě.[12]

Obrázek 2.8: Vektorová vs. Rastrová grafika[3]

2.4 Formáty obrazu v souborech
Existuje velká řada formátů pro ukládání digitálního obrazu. Důvod, proč je více druhů, je
takový, že pro každý způsob využití se hodí jiný. Někdy může být z uměleckého hlediska
potřeba, co nejlepší kvalita fotografie pro následné úpravy v různých aplikacích jako Adobe
Photoshop. Pro tyto účely se hodí formát RAW, kdy je digitální obraz uložen prakticky
beze změny v původní kvalitě. To má na druhou stranu nevýhodu, co se týče jeho velikosti
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zabírající na paměťovém médiu. Jindy je proto zase potřeba, co nejúspornější způsob ulo-
žení i za cenu nepatrného zhoršení kvality (JPEG, PNG, GIF), což se využívá například
u webových serverů.

Formát JPEG

Celý název zkratky toho formátu vyplývá z Joint Photographic Experts Group, což je název
konsorcia, které je původcem tohoto formátu. Jedná se o metodu ztrátové komprese, která se
používá pro ukládání obrazových dat v rastrovém formátu. Úroveň komprese je v některých
aplikacích volně nastavitelná v procentuálním rozsahu kvality obrazu. Nicméně při použití
příliš velké úrovně komprese, může dojít ke zkreslení obrazu. Doporučený poměr pro většinu
případu bývá 70-80 %. Nad tuto mez lidské oko nerozezná rozdíl od původní obrazu i přesto,
že velká většina pixelů v obraze obsahuje pozměněnou hodnotu barvy. Opakované ukládání
obrazu ve formátu JPEG degraduje jeho kvalitu. Při zvolení faktoru kvality obrazu 100 %
dochází k malé kompresí taktéž, tudíž se nevyplatí ukládat obraz v této kvalitě a je vhodné
zvolit menší. Při porovnání velikostí může být soubor uložený se 100% faktorem kvality až
třikrát větší než s 90% faktorem kvality, přičemž lidské oko nepozná rozdíl.[20]

Formát RAW

Tento formát se využívá pro účely uložit digitální fotografii, v co možná nejlepší a nijak
neupravené podobě. Jedná se o nekomprimovaný formát obrazu. Využití je zde hlavně pro
digitální fotoaparáty, za účelem pozdějších úprav fotografie. Formát RAW nemá jednot-
nou specifikaci a každý výrobce fotoaparátů si většinou implementuje vlastní typ RAW
souborů. Při pořizování fotografie se zároveň s RAW daty ukládají i metadata ve formátu
EXIF, která slouží k bližší specifikaci dané fotografie. Tento formát není vhodný přímo pro
prohlížení obrazu, ale obsahuje všechny informace pro jeho následné složení, například na
osobním počítači, který má dostatečný výpočetní výkon oproti procesoru ve fotoaparátu.
Taktéž osobní počítač není vázaný spotřebou na baterii. Ukládání do formátu RAW je velmi
náročné na paměť oproti komprimovaným formátům jako je JPEG, proto jej nepodporují
všechny fotoaparáty.[20]

Formát PNG

Jedná se o formát využívající bezztrátovou kompresi. Celým názvem v anglickém jazyce je
to The Portable Network Graphics. V dnešní době jediný oficiální formát pro internetovou
grafiku. Zároveň je považován jako nástupce za obrazový formát GIF, který byl používán
dříve za tímto účelem. Jeho nevýhoda však spočívala v tom, že dokázal ukládat obrázky či
animace pouze v barevné hloubce 8 bitů. PNG má v tomto výhodu, že podporuje až 32 bitů.
Navíc také poskytuje zlepšenou úroveň transparentnosti, neboli průhlednosti. Komprese
u formátu PNG nabývá větší účinnosti, pokud se v obraze vyskytují větší stejnobarevné
plochy. Díky tomuto je vhodný pro tvorbu log, ikon a jednoduchých obrázků, které tedy
mají ve výsledku malou velikost a jsou vhodné pro webové použití. Je vhodný i pro ukládání
fotografií na rozdíl od GIFu.[7]

2.5 Metadata digitálních fotografií
Na úvod této podkapitoly by bylo dobré zmínit, co jsou to vlastně metadata. Jedná se
o strukturovaná data, popisující jiná data a informace určitého zdroje, ke kterému jsou
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vázaná. Příkladem mohou být webové stránky psané v jazyce HTML5, kde se uvádí do
hlavičky stránky informace (metadata), popisující způsob zobrazení stránky, případně další
data vztahující se konkrétně k dané stránce. Stejně je tomu tak i u obrazových souborů.
U každého z nich jsou uvedeny různé informace, který by se mohly hodit při dalším zpra-
cování či zobrazení. To mohou být například informace, kdy byl soubor vytvořen nebo
naposledy změněn. Dále také název a typ zařízení jímž, byla fotografie pořízena. Někdy
se také vyskytuje GPS poloha místa pořízení fotografie, pokud to zařízení dovoluje. Mezi
základní standarty metadat patří EXIF, IPTC a XMP.

EXIF

Obrázek 2.9: Úrovně kontrastu

Mezi nejběžnější formáty metadat se
řadí tzv. EXIF (EXchangeable Image
File). Vyskutuje se zejména při pořizo-
vání fotografie pomocí digitálního foto-
aparátu. Jeho historie sahá až do de-
vadesátých let, kdy jej navrhla japon-
ská firma průmyslové asociace JEIDA.
V současnosti není tento formát dále ofi-
ciálně vyvíjen.[13] Tento formát se vy-
užívá u obrazových formátů jpeg nebo
tif, ale neplatí pro v dnešní době často
používaný formát png. EXIF může ob-
sahovat například datum a čas pořízení
snímku. Dále informace o digitálním fo-
toaparátu, jímž byl obraz pořízen tj.
značka a model, nastavení fotoaparátu,
případně místo pořízení, pokud to zaří-
zení dovoluje. Co se týče nastavení foto-
aparátu, jsou zde uvedeny všechny para-
metry při focení jako nastavení blesku,
clony, ISO, expozice a mnoho dalších.
Dodatečně je také možné přidat infor-
mace o autorovi. Tuto schopnost mají
některé lepší fotoaparáty zabudovanou
přímo v sobě a autorské informace do-
plňují automaticky hned po pořízení
každé fotografie.[11] Existují však také
programy, ve který je možné přidávat či
upravovat části EXIF metadat i po po-
řízení fotografie. Mezi programy, které tohle dovedou patří například volně dostupný Analo-
gExif nebo ExifTool, dokonce i průzkumník souborů přímo integrovaný v systému Windows,
ten však poskytuje pouze omezené možnosti editování.

IPTC

Tento formát patří mezi standardy pro žurnalistické účely. Celý název zkratky IPTC vy-
chází z názvu společnosti jenž tento formát vyvinula začátkem devadesátých let a jedná
se o International Press Telecommunications Council pro urychlení výměny dat mezi novi-
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nami a zpravodajskými agenturami.[30] Data v tomto standardu jsou ve formátu IIM, což
je strukturovaná množina metadatových atributů. Pomocí tohoto standardu se neukládají
pouze informace k fotografiím, ale zahrnuje také ostatní druhy média jako jsou grafické či
audio soubory. Lze ukládat téměř jakékoliv informace (popis produktu, jméno autora, bližší
informace o autorovi, místo pořízení atd.).[11]

XMP

Jako poslední ze standardů, se kterými je možné běžně setkat je XMP (eXtensible Me-
tadata Platform). Za jeho vznikem a následným vývojem stojí společnost Adobe Systems.
Poskytuje velkou řadu přednastavených schémat, který umožňují specifikovat PDF soubory,
vkládat informace spojené s autorskými právy a další. Obsahuje také tzv. otevřený formát,
který nabízí podporu pro celou řadu obrazových formátů (jpeg, tif nebo png).

2.6 Dostupný software pro správu fotografií
Systémů, co se v dnešní době zabývají správou fotografií a možností vyhledávání mezi nimi
je mnoho. Většinou obsahují i plno dalších nástrojů pro práci s fotografiemi než jen pouhé
vyhledávání. Mezi nejznámější software podobného typu patří například Picasa a Google
Photos, za jejimž vývojem stojí firma Google. Dále také firma Microsoft poskytuje aplikaci
Windows Photo Gallery a pro Macintosh uživatele je tu od firmy Apple vlastní aplikace
s názvem Photos pro OS X. Existuje velké množtví dalších aplikací pro práci s fotografiemi,
avšak tyto zmíněné patří k nejznámějším.

Picasa

Obrázek 2.10: Logo Picasa

Jedná se o volně dostupný software, jehož historie
sahá až k roku 2004, který je jednoduše získatelný
z internetu pro operační systémy Windows, Macin-
tosh i Linux. Tento software byl po dlouhou dobu vy-
víjen pod firmou Google Inc. Nicméně v květnu roku
2015 společnost oznámila příchod nové služby, která
se nazývá Google Photos a přerušila podporu službě
Picasa. Software je možno nadále využívat jako do-
posud, avšak nebudou vycházet žádné další aktualizace. Aktuálně nabízí nástroje pro im-
port a export z externích zařízení jako jsou kamery nebo fotoaparáty. Dále automatické
označkování jednotlivých fotografií pomocí rozpoznávání obličeje nebo míst, ve kterých je
fotografie pořízena. S těmito údaji pak dokáže sestavovat alba, popřípadě třídit fotky do
různých skupin. Umožňuje prohlížení a jednoduchou editaci, jako je například ořez, přidání
efektů nebo ruční úprava jednotlivých barevných složek, sytosti, jasu a dalších vlastností
obrazu.[19]
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Obrázek 2.11: Picasa

Google Photos

Obrázek 2.12: Logo Google Photos

Jako následník již zmíněné aplikace Picasa, přišla
firma Google v květnu roku 2015 s novou službou Go-
ogle Photos, která nabízí řadu nových funkcí. Mezi
ty patří mimo správy ukládání fotek a jejich třídění
i možnost rychlého sdílení fotografií nebo rovnou ce-
lých alb přímo na sociální sítě. Díky podpoře pro
mobilní zařízení a dotykové tablety je funkce sdílení
velmi využívaná. Služba nabízí uživatelům i možnost
automatického zálohování uživatelských fotek i vi-
deí ve vysoké kvalitě na webový cloud server. Co se
týče fotek a jejich zpracování, je v této službě naim-
plementován systém rozpoznávání obličejů. Díky to-
muto je možnost v aplikaci zobrazit fotografie určité
osoby a seřadit je dle data pořízení od momentu na-
rození až po současnost.[26]
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Obrázek 2.13: Google Photos

Windows Photo Gallery

Obrázek 2.14: Logo Windows Photo
Gallery

Tento produkt je vyvíjen firmou Microsoft. Jedná se
o program, který je podporovaný operačním systé-
mem Windows od stejné společnosti. Konkrétně se
jedná o verze Windows 7, Windows 8, Windows Ser-
ver 2008 R2 a samozřejmě také aktuálně nejnovější
verze tohoto systému Windows 10. Společnost Micro-
soft oznámila, že od ledna roku 2017 nebude tento
produkt dále vyvíjet. Nicméně je možné volně sehnat
poslední verzi tohoto programu na internetu z růz-
ných neoficiálních stránek. Aplikace nabízí možnost
importu fotografií s následnými možnostmi řazení fo-
tek podle různých kritérií. Dále umožňuje editaci fo-
tografií jako například ořezávání, redukci červených
očí při focení s bleskem, ruční i automatickou korekci barev a další. Jako další funkce je
značkování osob ve fotografiích a určování polohy pro snazší vyhledávání v budoucnosti.
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Obrázek 2.15: Windows Live Photo Gallery

Apple Photos

Obrázek 2.16: Logo Apple Photos

Aplikace Photos od společnosti Apple Inc. dříve
Apple Computer Inc. by se měla starat o usnad-
nění práce s organizací fotografií a k jejich opětov-
nému přístupu. Jedná se o následníka aplikací iPhoto
a Aperture, které byly součástí každého Macintosh
zařízení od roku 2002 až do roku 2015.[31] IPhoto
bylo navrženo pouze jako galerie pro prohlížení a řa-
zení obrazových dat a Aperture pro jejich editaci.
Roku 2015 společnost Apple spojila tyto dvě aplikace
do jedné a tím vznikla Apple Photos, která má aktu-
álně plnou podporu co se týče vývoje. Poskytuje uživateli tedy možnosti importu a řazení
médií či zakládání nových kolekcí pro snazší orientaci v nich. Nabízí možnost automatického
zálohování dat do iCloud Photo Library, do něhož je možné přistoupit z jakéhokoliv zaří-
zení od společnosti Apple (iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, Mac), ale také z osobního
počítače s operačním systémem od společnosti Windows. Aplikace Apple Photos obsahuje
taktéž nástroje pro úpravy fotografií v jednoduchém podání. Po uložení všech úprav je
možno se vždy vrátit k originální verzi upravované fotografie. Obsahuje i nástroje pro de-
tekci obličejů, značkování fotografií klíčovými slovy pro následné jednodušší vyhledávání
a zobrazení místa pořízení fotografie.

15



Obrázek 2.17: Apple Photos

Shrnutí

Všechny tyto systémy poskytují velké množství služeb. V první řadě všechny podporují
import fotografií. Dále poskytují možnosti automatického třídění a řazení fotografií dle
různých kritérií. Vyhledávací metody těchto služeb poskytují základní způsob vyhledávání
podle kalendářního data a jména souboru. Umožňují však i rozšířené vyhledávání podle
jména osoby na obraze, díky detektoru rozpoznávání obličeje. Většina z těchto aplikací po-
skytuje alespoň základní možnosti editace obrazu. V neposlední řadě tyto aplikace v dnešní
době nabízejí také automatické zálohování fotografií na Cloud servery spadající pod da-
nou firmu. Tato služba poskytuje uživateli aplikace možnost, dostat se ke svým fotografiím
i z jiného zařízení.
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Kapitola 3

Neuronové sítě

Tato kapitola pojednává o současném stavu technologií v oblasti neuronových sítí, jíž se
zabývá bezprostředně tato práce a nejedná se o encyklopedický výčet všech informací z této
oblasti. Přestože počátky neuronových sítí sahají až do poloviny 20. století, tak větší pozor-
nost je jim věnována až v posledních pár letech. Neuronové sítě se používají jako výpočetní
modely používané v oblastech umělé inteligence. Jejich chování je převzato z přírody a od-
povídá biologickým procesům. Neuronová síť z biologického hlediska je složena z neuronů,
jako základním stavebním prvkem a spojů mezi nimi tzv. synapsemi. Co se týče výpočetního
modelu, je biologický neuron nahrazen prvkem, matematickým modelem umělého neuronu.

3.1 Neuron
Jedná se o základní prvek neuronové soustavy. Nejprve by bylo dobré si přiblížit, co to
vlastně je a jakým způsobem se dá využít ve výpočetní technice. Z biologického hlediska je
nervová soustava velmi složitý systém. Základním prvkem nervové soustavy je buňka, kterou
nazýváme neuron. Její vlastnosti dopomáhají k přenosu, uchování či zpracování informací
potřebných pro činnost životních funkcí organismu. Základní schéma biologického neuronu
je na obrázku 3.1.

Obrázek 3.1: Schéma biologického neuronu[5]
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Biologický neuron

Vlastní tělo buňky obsahuje jádro neuronu. Další části fungují jako vstupní a výstupní ko-
munikační kanály. Dendrity přijímají vstupní signály, které doručí přímo do buňky. Po zpra-
cování vstupních informací vyšle neuron zprávu, taktéž v podobě signálu, pokud vstupní
signály měly odpovídající sílu vůči jeho stavu. Tato zpráva je přenášena pomocí tzv. axono-
vého vlákna, které se dále rozvětvuje pomocí vláken nazývající se synapse. Ty se napojují
na dendrity okolních neuronů, kterým zasílají informace. Všechny tyto signály jsou v po-
době malých elektrických impulsů, jež je schopna generovat membrána obalující tělo buňky
i axonové vlákno. Z hlediska funkce lze rozdělit synaptická vlákna na excitační, které dále
rozšiřují vzruchy pro další neurony nebo inhibiční, které utlumí výstupní signál. Při běhu
života a procesu učení se vytváří nové paměťové stopy nebo při zapomínání jsou synaptické
spoje přerušeny.[28]

Formální neuron

Formální neuron v podobě matematického modelu je inspirovaný biologickým neuronem,
tudíž má podobné vlastnosti a charakteristiky. Obecně má n vstupů, které se mají simulovat
funkci dendritů. Určují tedy vstupní vektor hodnot 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛). Před samotným
vstupem do neuronu jsou hodnoty ještě ohodnoceny synaptickými váhami, které tvoří stejně
velký vektor hodnot 𝑤 = (𝑤1, 𝑤2, . . . , 𝑤𝑛). Podle neurofyziologie mohou být váhy také
záporné. To vychází z vlastností synaptických vláken (excitační a inhibiční). Tudíž váhy,
které jsou záporné mají inhibiční (tlumivý) účinek. Někdy se mezi vstupní hodnoty přidá
ještě konstanta například 𝑥0 = 1, která se nazývá Bias. Tvar vstupního vektoru bude tedy
následující 𝑥 = (1, 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛).[28]

Obrázek 3.2: Příklad formálního neuronu
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Bias se přidává kvůli tomu, aby zabránil spočinout v lokálních extrémech při učení
neuronové sítě, ale pořád jí rozvažuje, aby se výsledná hodnota dostala až do globálního
minima. Každý neuron v síti má zadán bias, s výjimkou první vrstvy.[24] Vážená suma
vstupních hodnot tedy určuje vnitřní potenciál 𝑦𝑖𝑛 samotného neuronu:

𝑦𝑖𝑛 =
∑︀𝑛

𝑖=1 𝑥𝑖𝑤𝑛

nebo

𝑦𝑖𝑛 = 𝑤0 +
∑︀𝑛

𝑖=1 𝑥𝑖𝑤𝑛 s přidaným Biasem

O dalším chování rozhoduje přenosová funkce. Nejjednodušší typy přenosových funkcí
jsou funkce jednotkového skoku, funkce signum a funkce lineární. V praktickém nasazení se
však používá o mnoho více přenosových funkcí. Výstup přenosové funkce modeluje výstup
samotného neuronu, který je směřován do další úrovně neuronové sítě.[15]

3.2 Model neuronové sítě
Neuronové sítě se v čase vyvíjí, mění se její stavy a adaptují se váhy. Charakteristiky běhu
sítě se mohou účelně měnit a to různými způsoby. Ty se dají rozdělit do tří základních sku-
pin, a to jsou změny organizační, aktivní a adaptivní. Při změnách organizačních je měněna
topologie (architektuře) sítě, tím je myšleno změna počtu neuronů v síti a vzájemné propo-
jení mezi nimi. Jednotlivé neurony ve smyslu topologie se mohou dělit na vstupní, výstupní
a mezi nimi pracovní neurony, které se někdy také nazývají skryté či mezilehlé. Aktivní
změny se aplikují přímo na jednotlivé pracovní neurony. Při práci neuronové sítě tj. pře-
nosu a zpracování informací se mění stavy jednotlivých neuronů. Jako poslední jsou změny
adaptivní, kterými se rozumí změna konfigurace sítě. Tím jsou myšleny změny synaptických
vah všech spojů v neuronové síti.[28]

Základní prvek výpočetního modelu neuronové sítě je popsán řadou modelů. Od velmi
jednoduchých používající nespojité přenosové funkce až po složité, které popisují většinu de-
tailů chování biologického neuronu. Mezi jednoduché modely sítí patří například Perceptron
a Adaline. Za typický Perceptron je považována jednoduchá neuronová síť s n vstupy, která
mapuje vektor vstupů na výstupní hodnoty. Každý vstup má určitou váhu, která udává
vliv daného vstupu na výstupní hodnotu. Signál přenášený vstupními neurony je buď bi-
nární (tj. má hodnotu 0 nebo 1) nebo bipolární (tj. má hodnotu -1, 0 nebo 1). Dalším
modelem jednoduché neuronové sítě je Adaline. To je zkratka pro tzv. Adaptive Linear
Neuron. Pro své vstupy obvykle používá bipolární aktivaci, výstupní hodnota je nejčastěji
také bipolární.[28] Rozdíl Adaline od Perceptronu je takový, že používá spojité hodnoty
ze vstupu sítě na určení vnitřního potenciálu neuronu. Tento způsob je výhodný z toho
důvodu, že lze určit, jak moc je výstupní hodnota dobře nebo špatně.[23]

Konvoluční neuronové sítě

Konvoluční neuronové sítě (convolutional neural networks, CNN) jsou druhem neuronových
sítí, které využívají operaci konvoluce při jejich fungování. Její specializace je především pro
zpracování obrazových dat. První konvoluční síť představil v roce 1989 Yann LeCun[10].
Ta byla určena pro rozpoznávání číslic. Výhodou konvolučních neuronových sítí je možnost
zpracování velkých datových sad na grafickém procesoru, který dokáže velmi rychle zpra-
covat velké množství obrázků. Konvoluční síť je tvořena dvěma typy vrstev a těmi jsou
podvzorkovací vrstva a vrstva konvoluční.
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Obrázek 3.3: Rozložení konvoluční neuronové sítě[29]

Podvzorkovací vrstva

Podvzorkování je proces, který konkrétně u konvolučních neuronových sítí slouží ke sní-
žení velikosti map příznaků, se kterými se pracuje. Tím tedy napomáhá ke snížení časové
a paměťové náročnosti sítě. Možností, jak provést podvzorkování je několik. Využívá se na-
příklad maxpooling nebo avgpooling, kde metoda maxpooling pracuje s maximem okolních
hodnot a metoda avgpooling pracuje s průměrem těchto hodnot.[35]

Konvoluční vrstva

Konvoluce je matematická operace v oblasti realných čísel se dvěma vstupy reprezentující
signál (resp. jejich matematickou funkci). Značí se znakem hvězdička *. A je definovaná
jako:

𝑣(𝑡) = (𝑠 * 𝑤)(𝑡) =

∫︁
𝑠(𝑎)𝑤(𝑡− 𝑎)𝑑𝑎

Uvedená rovnice konvoluce je určena pro spojitý signál. Nicméně v počitačovém zpraco-
vání je praktičtější využití konvoluce pracující s diskrétními funkcemi. Co se týče zpracování
obrazu, využívá se často konvoluce nad dvěma dvourozměrnými poli dat. Definice operace
diskrétní konvoluce vypadají následnovně:

𝑣(𝑡) = (𝑠 * 𝑤)(𝑡) =

∞∑︁
𝑎=−∞

𝑠(𝑡− 𝑎)ℎ(𝑎)

𝑉 (𝑖, 𝑗) = (𝐼 *𝐾)(𝑖, 𝑗) =
∑︁
𝑚

∑︁
𝑛

𝐼(𝑚,𝑛)𝐾(𝑖−𝑚, 𝑗 − 𝑛)

3.3 Typy neuronových sítí
Při učením neuronových sítí je cílem nastavit váhy takovým způsobem, aby při jejich po-
užití neuronová síť vracela na vstupní signály požadované výstupní signály (výsledky). Po
nastavení těchto hodnot lze na síť nahlížet jako na black-box modul, pro požadované způ-
soby využití. Využívají se dvě učící strategie, a to učení s učitelem nebo učení bez učitele.
Při využití strategie učení sítě s učitelem se při porovnávání aktuálního výstupu ze sítě
a požadovaným výstupem se síť adaptuje změnou vnitřních vah takovým způsobem, aby
se následně zvýšila pravděpodobnost návratu korektního výstupu vůči danému vstupu. [15]
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Metoda učení bez učitele nastavuje váhy sítě tak, aby výstup odpovídal požadovanému vý-
sledku a poskytoval vždy stejnou odezvu na stejný vstup nebo vstup jemu podobný. Obě
tyto metody míří ke stejnému záměru, a to je zmenšit chybovost sítě (rozdíl mezi poža-
dovaným výsledkem a výsledkem ze sítě). Na začátku se síti nastaví hodnoty vah buďto
náhodným způsobem nebo se u všech výskytů zvolí stejná hodnota. Po té následuje proces
učení sítě (je možno se setkat také s pojmem trénování sítě). [15] Po procesu naučení sítě
by měla být schopna požadované práce, ke kterému byla navržena. Volba dat určených pro
trénování neuronové sítě má velký dopad na její výsledky.

Z hlediska aplikačního použití můžeme neuronové sítě dělit například na vícevrstvé sítě,
samoorganizující se sítě, Hopfieldovy sítě, Radialní báze. Existují i další možné druhy sítí
mimo již zmíněné, avšak tyto patří mezi základní. Síť vícevrstvá je dnešní době nerozšířeněj-
ším a zároveň také nejpoužívanějším typem neuronové sítě. Počet vstupů do ní je ovlivněn
počtem vstupů matematického modelu, ovšem počet výstupů záleží na daném nastavení
sítě. Standardně je využívána strategie učení s učitelem. Nicméně nevýhoda této sítě je
v poměrně dlouhé době potřebné k učení. Samoorganizující se sítě jsou navrženy jako jed-
novrstvé v níž jsou obsaženy radiální neurony, které jsou uspořádány do mřížky. Využívají
se nejčastěji ke shlukování ve smyslu úloh obecného roztřiďování dat podle parametrů. Ho-
pfieldovy sítě se vyznačují topologií ve které výstup každého neuronu vede na vstup všech
ostatních neuronů. To umožňuje s každou iterací zpřesňovat výsledek. Výstup této sítě je
většinou v binární formě, tj. nula nebo jedna. Jako poslední z uvedených sítě je tu Radiální
báze, která má na rozdíl od vícevrstvých sítí výhodu rychlejšího učení, tudíž dokáže zpra-
covávat i složitější úlohy či mohutnější soubory pro vytrénování sítě. Počet vrstev této sítě
je pevně daný, kde se vyskytují tři vrstvy a to vstupní, výstupní a skrytá vrstva (pracovní
s funkcí radiální báze).[15]

3.4 Použití neuronových sítí
Mezi velké výhody neuronových sítí patří možnost paralelizovat proces výpočtu, čímž se
mnohonásobně zvyšuje efektivita vůči času i při zpracovávání velkého množství dat. Využi-
telnost nachází v úlohách zejména na zpracování zvuku a obrazu. Možnosti neuronových sítí
však zahrnují větší množství možných úloh, které jimi dokážeme řešit. Ty si nyní podrobněji
rozebereme. Jako první možnost bych zmínil regresní analýzu, díky níž dokážeme předpo-
vídat pravděpodobné hodnoty spojité proměnné na základě vstupních informací. Dále je
možnost klasifikace, což je proces zařazování dat do tříd. V praxi to může být třídění ban-
kovních klientů do skupin podle jejich platební historie a osobních údajů. Využívají se dále
na predikce, kde vstupem jsou nasbírané údaje v průběhu času a je potřeba předpovědět
pravděpodobný průběh do budoucna. Typickým příkladem reálného využití je burza nebo
směnné kurzy, kdy obchodníci zjišťují pravděpodobný vývoj jejich komodity a další.[27] Po-
mocí neuronových sítí je možné taktéž provádět sluhovou analýzu dat. Jedná se o rozpoznání
sledování objektů a jejich rozčlenění do skupin z hlediska podobnosti. Sem je možné zařadit
úlohy lékařského zaměření například úloha, kde je účelem provést klasifikaci medikamentů
do shluků s podobnými účinky s ohledem na určitá kritéria.[14]
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Kapitola 4

Dotazovací jazyky

Tato kapitola pojednává o současném stavu v oblasti zpracování jazyků, jíž se zabývá bez-
prostředně tato práce a nejedná se o encyklopedický výčet všech informací z této oblasti.
Jazyk obecně slouží jako prostředek k dorozumívání mezi lidmi, ale také mezi člověkem
a strojem. Na světě existuje něco kolem šesti tisíc jazyků. Může být zároveň mluvený i psaný,
ale v obou případech musí mít definovaná určitá pravidla, pro skládání jednotlivých jazy-
kových konstrukcí. Tato pravidla určuje tzv. gramatika daného jazyka.

4.1 Základní pojmy jazyka
Mezi základní pojmy pro definici jazyka patří abeceda a řetězec. Abecedou se rozumí ne-
prázdná množina literálů, které se nazývají symboly jazyka. Jako příklad je možno uvést
latinskou abecedu, kterou využíváme při běžné komunikaci mezi lidmi a obsahuje 52 sym-
bolů abecedy. Jako abecedu lze považovat i dvouprvkovou množinu (true, false) nebo jinak
také (0, 1), která se nazývá binární. Řetězec nad určitou abecedou je konečná posloupnost
symbolů dané abecedy nebo také řetězec o nulové délce (neobsahuje žádný znak), který se
nazývá prázdný řetězec.[34]

Gramatika

Jedná se o prostředek, díky němuž je možno určit reprezentaci jazyka, aniž by bylo nutné
uvést výčet všech možných větných konstrukcí daného jazyka. Za předpokladu, že máme
jazyk, který je generovaný gramatikou 𝐺, potom můžeme gramatiku 𝐺 definovat jako:

Gramatika 𝐺 je čtveřice 𝐺 = (𝑁,Σ, 𝑃, 𝑆)

∙ 𝑁 - Konečná množina nonterminálních symbolů (nonterminálů)

∙ Σ - Konečná množina terminálních symbolů (terminálů)

∙ 𝑃 - Konečná množina přepisovacích pravidel

∙ 𝑆 - Počáteční nonterminál patřící do množiny 𝑁 (𝑆 ∈ 𝑁)

Terminální symboly (terminály), jsou prvky jazyka, patřící do abecedy, která je určená
pro daný jazyk. Nonterminální symboly (neterminály) zastupují pomocnou roli proměnné,
reprezentující sekvenci terminálních symbolů ve zpracovávané sekvenci vstupního jazyka,
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přičemž žádný ze symbolů nepatří do množiny 𝑁 a Σ zároveň. Sjednocením obou těchto
množin (𝑁 ∪ Σ) dostaneme slovník dané gramatiky.

4.2 Typy gramatik
Podle amerického lingvisty jménem Avram Noam Chomsky je vytvořena hierarchie formál-
ních gramatik. Chomského hierarchie definuje 4 typy gramatik podle tvaru přepisovacích
pravidel.

∙ Typ 0 - Všechny formální gramatiky (neomezené)

∙ Typ 1 - Kontextové gramatiky

∙ Typ 2 - Bezkontextové gramatiky

∙ Typ 3 - Regulární gramatiky

Obrázek 4.1: Chomského hierarchie

Platí, že jazyky generované gramatikami vyššího typu jsou podmnožinou jazyků gene-
rovaných gramatikami typu s nižším číselným ohodnocením.[8]

Všechny formální (neomezené) gramatiky

Generují jazyky rozpoznatelné některým Turingovým strojem a zároveň jsou rekurzivně spo-
četné. To znamená, že všechna slova daného jazyka pak Turingův stroj přijímá. Na druhou
stranu slova z cizího jazyka pak buď odmítne nebo se zacyklí. Zde je rozdíl mezi rekurziv-
ním jazykem, který buďto slovo příjme nebo zamítne, ale nezacyklí se. Obsahuje pravidla
v nejobecnějším tvaru, z toho důvodu se někdy také nazývají gramatiky neomezené.[34]
Jsou definovány následovně:

𝛼 → 𝛽, 𝛼 ∈ (𝑁 ∪ Σ)*𝑁(𝑁 ∪ Σ)*, 𝛽 ∈ (𝑁 ∪ Σ)*
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Kontextové gramatiky

V následujícím zbytku této podkapitoly využiji části1 z učebního materiálu o gramati-
kách a jazycích jehož autor je pan Prof. RNDr. Milan Češka, CSc. „Kontextové gramatiky
neobsahují pravidla typu 𝛼𝐴𝛽 → 𝛼𝛽 tj. nepřipouštějí, aby byl non-terminál nahrazen prázd-
ným řetězcem. Jedinou přípustnou výjimkou je pravidlo 𝑆 → 𝜖 (S je výchozí symbol), které
umožňuje popsat příslušnost prázdného řetězce k jazyku, který je danou gramatikou genero-
ván.“[34] Obsahují pravidla tvaru:

𝛼𝐴𝛽 → 𝛼𝛾𝛽, 𝐴 ∈ 𝑁, 𝛼, 𝛽 ∈ (𝑁 ∪ Σ)*, 𝛾 ∈ (𝑁 ∪ Σ)+nebo 𝑆 → 𝜖

Bezkontextové gramatiky

Definují jazyk, jehož slova se tvoří nezávisle na okolí tzv. bezkontextový. „Gramatiky typu
2 se nazývají také bezkontextovými gramatikami, protože substituci levé strany 𝛾 pravidla
za nonterminál 𝐴 lze provádět bez ohledu na kontext, ve kterém je nonterminál 𝐴 uložen.
Na rozdíl od kontextových gramatik, bezkontextové gramatiky smí obsahovat pravidla tvaru
𝐴 → 𝜖.“[34] Obsahují pravidla tvaru:

𝐴 → 𝛾, 𝐴 ∈ 𝑁, 𝛾 ∈ (𝑁 ∪ Σ)*

Regulární gramatiky

„Gramatika s tímto tvarem pravidel se nazývá pravá lineární gramatika (jediný možný non-
terminál pravé strany pravidla stojí úplně napravo).“[34] Obsahují pravidla tvaru:

𝐴 → 𝑥𝐵 nebo 𝐴 → 𝑥, 𝐴,𝐵 ∈ 𝑁, 𝑥 ∈ Σ*

4.3 Zpracování jazyka
Při použití většiny jazyků je nutno zajistit určitý postup, který dovede dané informace nebo
instrukce rozpoznat a dále využít. Jedná se o sekvenci operací zpracování. To je znázor-
něno na následujícím schématu 4.2. Zejména části lexikální analýzy, syntaktické analýzy
a interpretace operací jsou velmi důležité v tomto řetězci s ohledem na tuto práci.

Jako první je zřejmé, že zdrojový jazyk vstupuje do lexikálního analyzátoru, který zasílá
informace syntaktickému analyzátoru v podobě tokenů, které obsahují data o aktuálním
symbolu nebo určité kombinaci symbolů. Ten za pomoci gramatických pravidel kontroluje
jednotlivé konstrukce jazyka. S tím úzce souvisí také kontrola sémantiky, kdy je možno
odhalit některé chyby v zápisu, co se například datových typů týče. Pro představu, co
znamená sémantická chyba, může být ve výrazu matematická odmocnina, ale místo číselné
hodnoty pro kterou je operace jasně definována, bude mít jako vstupní parametr řetězec.
Pokud všechny tyto analýzy nevyhodnotí přítomnost chyby, potom je možné pokračovat
ve zpracování a vyhodnocení. K tomu může sloužit například generátor vnitřního kódu
nebo určitých pravidel, kterého mohou být následně ještě optimalizovány či upraveny pro
rychlejší zpracování a následné provedení.

1Citace jsou označeny kurzívou a ohraničeny uvozovkami

24



Obrázek 4.2: Průběh zpracování většiny jazyků

Lexikální analýza

Jedná se o prvotní zpracovávání vstupního řetězce daného jazyka. Občas je také možné se
setkat s názvem „Scanner“ (jedná se o hovorový název). Lexikální analýza je ve většině pří-
padů implementována jako konečný automat. Výsledkem této operace je rozdělený vstupní
řetězec na tzv. lexémy, které určují jednoznačné prvky v daném jazyce, které odpovídají
předem definovanému tvaru. Lexém může být například závorka, středník nebo proměnná.
Zároveň se stará také o přeskakování nepotřebných částí jazyka nebo kódu jako jsou napří-
klad mezery, tabulátory nebo také komentáře. Již zmíněné lexémy se dále mohou ukládat
do struktur, které nazývají tokeny a obsahují informace o typu daného lexému a samotnou
hodnotu řetězce. Ty se dále posílají syntaktické analýze. Pokud v průběhu skenování dojde
k neočekávanému výrazu, který neodpovídá žádnému povolenému tvaru, skončí zpracování
s lexikální chybou a dále se nepokračuje.

25



Obrázek 4.3: Jednoduchý konečný automat

Příklad jednoduchého konečného automatu znázorňující zjednodušenou činnost lexikální
analýzy. Počáteční stav je značen znakem velké „S“ (Start), ten je vždy pouze jeden a kon-
cové stavy jsou označeny dvojitým kroužkem. Chování automatu je takové, že při příchodu
číslice v rozsahu od 1 do 9 je se přejde do stavu „Num“ jako číslo. Pokud přijde velké pís-
meno, přejde se do stavu „W“ jako slovo. V opačném případě, kdy je na vstupu jiný znak,
tak se přejde do koncového stavu chyba a analýza končí. Ve stavech číslo a slovo, automat
setrvá tak dlouho, dokud budou chodit povolené symboly pro daný lexém. Po projití ce-
lého řetězce by měl konečný automat skončit v jednom z koncových stavů, který vypovídá
o vlastnostech daného řetězce.

Syntaktická analýza

Jako další fáze zpracování je potřeba zjistit, zda-li jednotlivé pořadí lexémů odpovídá kon-
strukcím předem definované gramatiky jazyka. Někdy je místo odborného výrazu syntak-
tické analýzy uváděn název „Parser“. Během této operace kontroly správného zápisu jazyka
je možno provádět i plno dalších služeb, jako je například generování vnitřního kódu, kon-
trola sémantiky nebo vyhodnocování výrazů, které jsou v zápise brány jako statické (tj.
během průběhu vykonávání operací v jazyce se jejich hodnota nemění). Dala by se tedy tato
část považovat jako takové pomyslné jádro sekvence zpracování uvedené na schématu 4.2
v předchozí podkapitole. Jako vstup této analýzy je řetězec tokenů získané pomocí lexikální
analýzy.

Interpretace operací

Jako konečná fáze průběhu zpracování jazyka přichází na řadu samotné vykonávání in-
strukcí, které byly zadány na vstupu. V této části je již vstupní řetězec zkontrolován syn-
takticky (tedy zda-li je zapsán v korektní formě) a zároveň vygenerovány potřebné informace
k vykonání všeho, co je potřeba. To mohou být například deklarace a definice proměnných
či konstant. Co se týče různých programovacích jazyků, tak se ukládají také informace
o funkcích a třídách, ve kterých mohou být deklarovány lokálně taktéž další proměnné.
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A v neposlední řadě je vygenerována posloupnost instrukcí v přesném pořadí. Tato posloup-
nost je někdy označována jako instrukční páska. Tu samotný interpret postupně prochází
a vykonává jednotlivé akce z instrukční pásky, díky již předem definovaným instrukcím. Po
vykonání všech instrukcí je celý proces zpracování jazyka dokončen.

Výsledek zpracování jazyka

Po vykonání všech tří zmíněných bloků by měl být jazyk zkontrolován po lexikální stránce,
zda-li vstupní řetězec obsahuje pouze slova, které generuje daný jazyk. Taktéž by měl být
zkontrolován, jestli je syntakticky správně zapsaný. Po provedení všech kontrol následuje
samotné vykonání požadovaných činností, jenž jsou zadefinovány ve vstupním jazyce.
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Kapitola 5

Návrh systému

V této kapitole již začíná popis samotného návrhového procesu, jímž se zabývá tato práce.
Při návrhu systému pro správu a výběr fotografií, jsem v počáteční fázi provedl zhodnocení
již existujících aplikací s podobnou tématikou za účelem zjistit jaké funkce poskytují a pří-
padně jaké funkce schází. To dopomůže k samotnému návrhu systému. Dále v této kapitole
je samotný návrh systému a popis funkcí, jež by měl systém poskytovat. V závěru kapitoly
jsou uvedeny technologie pro implementaci systému.

5.1 Zhodnocení existujících systémů pro správu fotografií
V dnešní době existují velmi využívané systémy pro správu fotografií především od velkých
společností, jako jsou například společnosti Google, Apple a Windows (viz. kapitola 2.6).
Ty do těchto aplikací přidávají kromě možnosti řazení a základního vyhledávání mezi foto-
grafiemi i mnoho dalších funkcí pro editaci záběrů pomocí různých filtrů, ořezů či dalších
možností. Nabízejí automatické zálohování fotografií na Cloud servery spadající pod danou
společnost. Dovedou obrazová data třídit podle různých kritérií jako je například čas nebo
místo pořízení fotografie.

Název systému Řazení, Editace
a Zálohování

Vyhledávání
(objekty)

Vyhledávání
(adresa)

Vyhledávání
(datum poř.)

Picasa ANO NE NE ANO
Google Photos ANO ANO ANO ANO
Windows Photo
Gallery ANO NE NE ANO

Apple Photos ANO NE ANO ANO

Tabulka 5.1: Tabulka porovnání existujících systémů pro správu fotografií

Téměř veškeré aplikace pro správu fotografií poskytují nástroje pro řazení a editaci.
Zálohování fotografií je spíše poskytováno aplikacemi od větších společností. Co se týče po-
kročilého vyhledávání, tak tomu už není věnovaný příliš velký důraz. Pouze aplikace Google
Photos poskytuje rozšířenou nabídku pro vyhledávání. Proto si myslím, že by bylo vhodné
se více zaměřit na tuto oblast. Rozhodl jsem se tedy pro návrh a následnou implementaci
systému, který dokáže vyhledávat pokročilým způsobem mezi fotografiemi, což by mohlo
velmi usnadnit orientaci ve velkém množství fotografií a taktéž jejich správu.
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5.2 Hlavní části systému
Nejprve by měl systém importovat a následně zpracovat fotografie, mezi kterými se bude
vyhledávat. Hlavním bodem návrhu tohoto systému by mělo být, zvolení vhodné sady funkcí
pro vyhledání fotografií podle zadaných kritérií. Dále taktéž definovat způsob zadávání
výběrových kritérií. Tyto požadavky jsem rozdělil do několika bloků, aby se usnadnil návrh
a následná implementace systému.

∙ Import fotografií

∙ Zpracování fotografií

∙ Zadání a zpracování výběrových kritérií

∙ Vyhledání odpovídajících výsledků

∙ Export

První velký blok ze schématu znázorňuje vstup dat do systému pro následné zpracování.
Těmito daty se rozumí fotografie s přiloženými metadaty a kritéria, podle kterých se vybere
výsledná množina fotografií. Dalším velkým blokem je zpracování těchto informací, kde se
extrahují potřebné údaje z fotografií a případně se uloží do databáze pro svižnější chod
systému. Ještě se provede zpracování vstupní argumentů se zadanými kritériemi pro výběr.
Po tomto zpracování nastane vyhledávání a následný export vybraných dat v příslušném
tvaru.

Obrázek 5.1: Blokové schéma systému
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Import fotografií

Jako vstup programu by mělo být určité místo v souborovém systému. Tím bude pravdě-
podobně galerie daného uživatele. Galerie v souborovém systému je ovšem pouze adresář,
který obsahuje obrazové soubory. Většina uživatelů osobního počítače, kteří ukládají fotky,
používají externí zařízení vytvářející tyto záběry. Při exportu fotografií zakládají různé pod-
složky, aby se ve fotografiích vyznali a lépe se jim v nich později orientovalo. Program by
tudíž měl umět prozkoumat všechny obrazové soubory v zadané vstupní složce, ale také
i všechny její podsložky a jejich obsah. Výsledkem importu by měla být množina všech po-
třebných informací o obrazových datech. Tyto informace se následně uloží do mezipaměti
pro další zpracování.

Definování a zadávání výběrových kritérií

Pro možnost vyhledávání mezi fotografiemi je důležité určit kritéria, podle kterých se bude
vyhledávat. Těmi mohou být například rozlišení, formát obrazového souboru, čas a datum
pořízení nebo adresa místa, kde byla fotografie pořízena. Dále je také možné uvažovat typ
a značku fotoaparátu jímž, byla fotografie pořízena nebo jeho nastavení v daném momentu
fotografování. Jako složitější kritéria pro vyhledávání mohou být například objekty nachá-
zející se v obraze (člověk, zvíře, automobil atd.). Jako složitější je považuji proto, že nejsou
přímo dostupné, ale je nutné znovu zpracovat obraz a tyto informace získat například po-
mocí neuronových sítí. Pro tuto aplikaci jsem zvolil následující kritéria:

∙ Datum pořízení

∙ Adresa místa pořízení (lokalita)

∙ Objekty v obraze

Tato kritéria jsou zvolena z následujících důvodů. Datum pořízení fotografie je velmi
dobrá informace pro orientaci, hlavně co se týče roků a měsíců, kdy můžeme vyhledávat fo-
tografie v určitém rozmezí. V momentě, kdy víme, že je například potřeba vyhledat všechny
fotografie z léta 2015. Dále se dostává na řadu adresa místa pořízení fotografie. To je možné
využít, když chceme vyhledat všechny fotky z dovolené v Itálii. Tady nastává situace, kdy
můžeme dostat výsledek jiný, než jsme předpokládali, pokud máme více fotografií právě
z Itálie z různých období. V tuto chvíli přichází na řadu kombinace kalendářního data
a adresy místa pořízení fotografie. Po zadání této kombinace údajů už dostaneme pouze
fotografie z Itálie a například z léta 2015. Posledním parametrem jsou objekty obsažené
v obraze. Můžeme tedy hledat fotky například pouze, kde se nachází pes, osoba či automo-
bil. Tady je ovšem možné zapojit větší fantazií, a to v situaci, když chceme třeba vyhledat
fotografie, na kterých je pes s osobou či osoba se psem nebo kočkou. Při kombinaci všech
těchto kritérií můžeme dostat přesnou množinu fotografií, která je požadována. To mohou
být fotografie třeba z určité dovolené v Itálii na daném místě, na kterých se vyskytují lidé.

Pro funkci výběru fotografií ze vstupní množiny je zapotřebí zadat tato kritéria, podle
kterých se bude vybírat výstupní množina. Jelikož se bude jednat o konzolovou aplikaci,
proto je zvolena metoda zadávání filtračních kritérii pomocí přepínačů. Kritérium pro da-
tum pořízení fotografie, by mělo poskytovat dvě možnosti tvaru pro zadání. První možnost
by umožňovala zadání přesného data pořízení fotografie a druhá možnost by měla přijmout
interval dvou údajů kalendářního data pořízení. Kritérium pro adresu místa by mělo umož-
nit zadání celé adresy či její části v libovolném pořadí adresových údajů oddělené mezerami
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(např. Brno Údolíček). Co se týče vyhledávání podle objektů detekovaných v obraze je žá-
doucí možnost hledat fotky, ve kterých se nachází více než jeden druh objektu. Usoudil jsem
tedy, že by bylo vhodné použít určitou strukturu zadávání při definování požadovaného vý-
běru, aby se usnadnil tento proces. To je důvod, proč je zvoleno využítí dotazovacího jazyka
s logickými operátory. Data získané pomocí neuronové sítě, podle nichž se bude vyhledávat
výsledná množina fotografií, však v sobě mohou obsahovat nepřesnosti způsobené mnoha
vlivy zmíněné v části textu o zpracování fotografií. V dotazovacím jazyce, by tedy podle
mého úsudku, měla být možnost zvolit i pravděpodobnost shody mimo samotné volby ob-
jektů pro hledání. To může značně zúžit výběr potenciálních cílů, což je důvod, proč by
bylo vhodné zakomponovat i tuto možnost do dotazovacího jazyka.

Zpracování fotografií

Informace jako datum pořízení nebo místo, kde byla fotografie pořízena se vyskytují v meta-
datech uložených v souboru zároveň s informacemi, které definují obraz. Co se týče obsahu
metadat ve formátu EXIF přiložených u obrazových dat, nemusí vždy obsahovat všechny
informace, které EXIF formát podporuje. Informace, které jsou v metadatech uloženy u kon-
krétní fotografie, závisí především na vlastnostech a nastavení zařízení, jímž byla fotografie
pořízena. Proto je důležité počítat i s možností, že budou informace o GPS poloze nebo
datu pořízení chybět. Využívané atributy v systému jsou vyznačeny na obrázku 5.2.

Obrázek 5.2: Náhled konzolové aplikace exif pro vyznačení využívaných atributů metadat

Přístup k informacím týkající se objektů, které se nacházejí v obraze je složitější proces,
protože nejsou přímo dostupné, ale je nutné znovu zpracovat obraz a tyto informace získat
například pomocí neuronových sítí. V tomto případě využiji konvoluční neuronovou síť,
která má vyhovující vlastnosti právě pro zpracování obrazových dat. Nicméně je potřeba
počítat s tím, že nemusí být tyto informace zcela přesné pro všechny fotografie. To záleží na
architektuře dané neuronové sítě, typu a množství dat pro její vytrénování a samozřejmě na
kvalitě zkoumané fotografie. Proto je na tyto informace dobré nahlížet s určitým nadhledem,
ve smyslu, že se mohou vyskytnout s určitou nepřesností vzniklou při zpracování.

Při trénování sítě se využívá tzv. dataset. To by měl být soubor, který reprezentuje
vhodně zvolenou množinu fotografií. Pro příklad, pokud je potřeba pomocí konvoluční neu-
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ronové sítě detekovat zvířata na obrázcích, měl by dataset obsahovat především data, re-
prezentující obrazová data na nichž se nacházejí zvířata různých druhů, a také v různých
polohách. Různorodost obsažených zvířecích druhů už záleží na požadavcích na neuronovou
síť. Množství použitých fotografií v datasetech se pohybuje v hodnotách tisíců až statisíců.
Při nevhodně zvoleném datasetu může neuronová síť generovat výsledky s větším výskytem
chyb. Pro účely této aplikace je využit soubor s předtrénovanými vahami pro detektor s ná-
zvem YOLO9000, který reprezentuje až 9 tisíc různých druhů objektů.[1] Pro tento systém
jsem zvolil open source neuronovou síť Darknet implementovanou v jazyce C.[22] Umož-
ňuje zvolit způsob zpracování, kde bude výpočet probíhat, a to mezi procesorem (CPU)
a grafickou výpočetní jednotkou počítače (GPU, popřípadě je možno zapojit i více GPU).
Použití výkonné grafické karty značně zrychlí proces detekce, řádově z jednotek sekund až
na desetiny sekundy (záleží na výkonu grafické výpočetní jednotky).

Obrázek 5.3: Příklad označování objektů v obraze

Získávání potřebných informací o fotografiích při zpracování obrazových dat je, co se
týče doby zpracování nejnáročnější část aplikace. Zejména při detekci objektů nacházejí-
cích se v obraze, kvůli zpracovávání obrazu pomocí konvoluční neuronové sítě. Čím více
obrazových dat je nutné zpracovat, tím déle bude muset uživatel čekat na svůj výstup.
Zároveň je síť nutné před každým používáním znovu inicializovat. Proto jsem se rozhodl
ukládat výsledky zpracování do prostého databázového souboru, který supluje jednu ta-
bulky s daty. Každý řádek v něm by měl reprezentovat jednu fotografii a informace o ní.
Takže při každém spuštění aplikace nebude potřeba čekat na zpracování celé galerie, ale
bude možné využít data z databázového souboru. Při každém spuštění, aplikace proskenuje
požadovanou oblast a zpracuje obrazová data, které ještě v databázovém souboru nejsou
a následně je uloží. To, zda-li se již v databázi vyskytují, jsem se rozhodl testovat, podle
cesty k obrazovému souboru (absolutní cesty k němu). Nicméně tato informace by nemusela
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být dostatečná z důvodu toho, že může nastat situace během přesunů obrazových souborů
v dané lokaci, že uživatel přidá jinou fotografii se stejným jménem do adresáře a přepíše
stávající. To by zapříčinilo nevalidnost dat uložených v databázi k dané fotografii. Proto
jsem se rozhodl, kontrolovat ještě datum a čas vytvoření obrazového souboru a následně
tyto hodnoty porovnat s hodnotami uloženými v databázovém souboru.

Vyhledání odpovídajících výsledků

Algoritmus určený pro vyhledání odpovídajících fotografií by měl být dostatečně rychlý,
aby nezdržoval uživatele, který chce využít služby této aplikace. Rychlost samotného vy-
hledávání jednotlivých fotografií je vcelku rychle proveditelná operace, pokud se množství
fotografií pohybuje v rámci desítek či stovek obrazových souborů. Jedná se o proces porov-
návání řady kriterií, kdy ve chvíli shody všech zadaných kritérií je vybrána fotografie jako
odpovídající a následně přidána do výstupní množiny. Vyhledávací kritéria by tedy mělo
být možnost kombinovat a vyhledat fotografie například takto:

∙ Fotografie z Itálie pořízené v létě 2017

∙ Fotografie, na kterých se nachází osoba s kočkou nebo se psem

∙ Fotografie z Brna, na kterých se vyskytují lidé

Export

Jako výstup programu by mělo být taktéž určité místo v souborovém systému, jako je tomu
u vstupu, avšak měla by zde být i možnost pouze textového výstupu. Mohla by totiž nastat
situace, kdy se uživatel chce jen podívat, zda-li hledané fotografie má k dispozici v dané
lokaci. Případně chce pouze vědět, v jaké složce či složkách se nacházejí. Při exportu by
bylo vhodné dát uživateli různé možnosti výstupu, například zda-li chce výstup fotografií
v původním tvaru nebo je zabalit do výstupního archívu (zip, rar, atd.), vhodného pro
přenos.

5.3 Implementační technologie
K implementaci jsem se rozhodl, že použiji objektově orientovaný jazyk Python ve verzi
2.7. K detekci objektů v obraze neuronovou síť Darknet. Mimo standartní knihovny jazyka
Python jsou využity knihovny exifread, geopy, enum a progressbar. Tyto nástroje bylo
zvoleny z důvodů:

∙ Neuronová síť Darknet[22] jejímž autorem je Joseph Redmon, je zvolena kvůli
velmi dobrým výsledkům, co se týče detekce za použití konfigurace YOLO9000[2].
Dále také kvůli snadné instalaci a podpoře vypočtů pomocí CPU i GPU s podporou
CUDA, což značne zvýší rychlost zpracování. A co je hlavní, je to, že se jedná o „Open
Source“ software, tudíž je dostupný k volnému použití.

∙ Jazyk Python jsem zvolil předvším kvůli nabídce konvolučních neuronových sítí,
které jsou navrženy pro použití v tomto jazyce. Dále kvůli tomu, že se jedná o ob-
jektově orientovaný jazyk a poskytuje možsnosti pro snadnou práci se složitějšími
datovými strukturami. Pro verzi Pythonu 2.7 jsem se rozhodl kokrétně kvůli sjedno-
cení verzí wrapperu konvoluční neuronové sítě Darknet implementovanou v jazyce C.
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Wrapper je zjedodušeně řečeno nástroj pro namapování funkci z jednoho jazyka do
druhého.

∙ Knihovna exifread slouží pro práci s metadaty ve formátu EXIF. Zvolena je z dů-
vodu kompatibility se zvolenou verzí jazyka Python a také kvůli typu funkcí jež po-
skytuje. To zahrnuje možnost snadného přístupu k atributům obrazých dat a způsobu
reprezentace jakým jsou tyto data poskytnuty.

∙ Knihovna geopy funguje jako klint pro připojení k populárním webovým službám
zabývající se geografickými informacemi. Zvolena je díky široké nabídce geokódavacích
tříd, mezi které patří OpenStreetMap Nominatim, kterou využívám. Dále také nabízí
služby jako Google Geocoding API (V3), Bing Maps API, Baudu Maps a další.

∙ Knihovny enum a progressbar jsou vybrány z toho důvodu, že poskytují nástroje
ke snažší implenetaci určitých prvků v jazyce Python. To se v prvním případě týká
implementace výčtových typů a ve druhém případě implementace grafického prvku
zobrazujícího progres načítání přímo v konzoli.

Volba těchto nástrojů je učiněna na základě mých zkušeností a zároveň s ohledem na
informace získané v průběhu návrhu systému. Může se tedy stát, že existuje i jiná vhodná
varianta volby implementačních nástrojů.
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Kapitola 6

Implementace systému

Tato kapitola se věnuje popisu implementace systému pro správu a výběr fotografií. První
část kapitoly popisuje způsob implementace jednotlivých logických celků aplikace. Dále se
věnuje rozdělení implementace do jednotlivých modulů podle návrhu systému a ostatním
jeho částem. Na závěr této kapitoly je uveden způsob otestování aplikace a vyhodnocení
její funkčnosti.

Obrázek 6.1: Blokové schéma systému - implementace
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6.1 Jednotlivé logické celky
V implementaci, co se týče logického rozložení, je postupováno podle návrhu z předchozí
kapitoly. Tomu odpovídá návrh vytvořených modulů systému. Pod každý logický celek
spadá množina programových modulů, které definují funkce potřebné pro jeho správnou
funkci.

Zadání výběrových kritérií

Při spuštění programu je důležitá fáze, zadat adekvátní parametry, které nakonfigurují
funkce a následný běh programu podle uživatelova záměru. Zpracování argumentů příka-
zové řádky je řešeno pomocí výchozí knihovny jazyku Python s názvem getopt. Z ní volám
stejnojmennou funkci, která načte všechny volby a následně pomocí cyklu jsou všechny pro-
cházeny a nastavují se vstupní hodnoty příslušným proměnným pro další využití. Z důvodu
lepší organizace kódu je vytvořena třída Arguments, která umožňuje uskladnit a následně
poskytnout všechny uživatelem nastavené volby (vstupní a výstupní adresář, forma výstupu,
atd.).

Import fotografií

První operace, co program při jeho hlavní funkci provede, je načtení všech fotografií ze
zdrojového adresáře. O všechnu práci s obrazovými soubory se stará modul image.py. Pro-
gram prochází všechny složky a podsložky zdrojového adresáře. Během tohoto průchodu
testuje jednotlivé soubory, zda-li se jedná o obrazová data, a také o jaký typ. Tuto funkci
zajišťuje knihovna jazyku Python imghdr. O všech souborech běžně využívaných obrazo-
vých formátů program uschová informace o poloze ve tvaru absolutní cesty. Ostatní typy
souborů jsou ignorovány.

Zpracování fotografií

Po importu fotografií se načtou data z databázového souboru označným jménem .tagFile.
Ten obsahuje veškerá data, co se týkají objektů obsažených v obraze, tj. jméno objektu
(tag), a také jeho pravděpodobnost (prob) výskytu v obraze. Zároveň obsahuje identifikaci
obrazového souboru jako absolutní cestu k souboru (path), a také čas vytvoření souboru
(date). Jednotlivé informace o obrazových souborech jsou oddělovány řádkami, tj. oddělo-
vačem \n. Data jsou strukturovaně ukládány ve tvaru:

𝑝𝑎𝑡ℎ/|𝑑𝑎𝑡𝑒|𝑡𝑎𝑔1[𝑝𝑟𝑜𝑏]|𝑡𝑎𝑔2[𝑝𝑟𝑜𝑏]| . . . |𝑡𝑎𝑔𝑛[𝑝𝑟𝑜𝑏]

Po načtení se porovnají importovaná data a data načtená z .tagFile souboru. Při
shodě cest k souboru se ještě načtou informace z EXIF metadat importované fotografie
a porovná se datum vytvoření souboru, pokud jsou shodná, je fotografie považována za ak-
tuální a pokračuje se ve vyhodnocování další. Ve chvíli, když program zjistí, že ve vstupním
adresáři přibyla nová obrazová data, započne proces získávání informací, kdy z každého
obrazového souboru jsou zpracovány EXIF metadata. Z těch je vybráno a následně ulo-
ženo, datum vytvoření souboru a GPS souřadnice místa pořízení fotografie (pokud jsou
tyto údaje v metadatech uvedeny). Z těchto souřadnic je potřeba získat adresní informace
o místě, jehož polohu definují. To mi umožňuje knihovna geopy, která se dokáže připojit
k různým webovovým službám jako klient a získávat geologická data. Konkrétně využí-
vám OpenStreetMap Nominatim, který při poskytnutí souřadnic ve formě stupňů, dokáže

36



získat celou adresu místa na něž souřadnice ukazují. Jelikož metadata obsahují polohu ve
tvaru (Stupně, Minuty, Vteřiny), bylo tedy nutné napsat funkci, jenž tento údaj převede do
stupňů. Funkce potřebné k tomu zpracování jsou implementovány v modulu file.py.

Dále je potřeba ještě zjistit informace o grafickém obsahu ve formě jmen objektů a jejich
pravděpodobnosti obsažení v obraze. Před zpracování první fotografie proběhne inicializace
detektoru. Inicializace proběhne pouze jednou, jelikož tato operace zabere velké množství
času. Po úspěšném procesu detekce je výsledkem vektor tagů, který označuje dané ob-
jekty v obraze s pravděpodobnostními údaji ke každému z nich. Pravděpodobnost v tomto
smyslu je brána jako míra jistoty neuronové sítě, že objekt označený na fotografii je ozna-
čen správně. Dále v textu bude uváděno označení pravděpodobnost výskytu. To ještě není
všechno, co se toho zpracování týká. Všechny tagy příslušející určité fotografii ještě využity
tak, že od každého prvku pomocí hierarchického stromu je proveden průchod až ke kořeni
a všechny navštívené uzly (rodičovské tagy) jsou uloženy taktéž k fotografii.

Všechny údaje o zpracování jsou uloženy do .tagFile databázového souboru pro další
běhy programu. Při opakovaném spuštění nad stejným adresářem (potažmo i jeho obsahem),
jsou využívány data z databáze. Není tedy nutné pokaždé zpracovávat všechny fotografie
znovu.

Obrázek 6.2: Ukázka databázového souboru .tagFile

Zpracování výběrových kritérií

Výběrová kritéria jsou zadávána parametry příkazové řádky ve formě řetězce. Ta jsou po-
třeba zpracovat do jiného formátu kvůli způsobu vyhledávání. Pro zpracování vyhledáva-
cího výrazu je nutné postupovat jako u zpracování jazyka, proto je implementován lexikální
a syntaktický analyzátor. Jejich implementace je obsažena v modulech lex.py a parse.py.
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Obrázek 6.3: Konečný automat lexikální analýzy

Lexikální analýza (lex) je implementována podle diagramu konečného automatu na ob-
rázku 6.3. Počáteční stav je označen jako „NONE“ (Typ tokenu neznámý). Zpracování je
znázorněno pro krok o velikosti jeden znak. Při příchodu prvního znaku se automat přesune,
do stavu, jenž je v množině povolených znaků příjímající tento automat. V případě, že se
znak neshoduje s žádným povoleným. Potom automat přejde do stavu „Error“ a analýza
vyhodnotí chybu, což zapříčiní ukončení běhu programu. Ostatní stavy automatu by se
daly rozdělit do čtyř kategorií, tj. operátory (AND, OR), pomocné znaky (kulaté a hranaté
závorky), číslo (NUM) a slovo (WORD). Pomocné znaky jsou určeny jednoduše v jednom
kroku. Operátory už obsahují dva znaky (||,&&), což znamená, že při příchodu znaku „|“
nebo „&“ je aktuální stav automatu změněn na stav daného operátoru. V tomto kroku se
již očekává specifický druhý znak pro operátor, který definuje aktuální stav. Pokud nastane
situace, že na vstupu bude jiný než očekávaný znak, potom aktuální stav přejde do stavu
„Error“ a analýza vyhodnotí chybu. Číslo je identifikováno podle znaku 0-9, který může
být následován další číslovkou případně tečkou, která změní celé číslo na číslo s desetinou
částí. V tomto momentu už může příjít pouze číslovka. V opačném případě se vrátí aktu-
álně načtený znak zpět do vstupního řetězce a dosud získaná hodnota tokenu je výsledkem.
Posledním možným stavem je slovo, které je identifikováno prvním znakem, pokud je alfa-
betický (znaky a-Z). V tomto stavu setrvá tak dlouho, dokud přicházejí další alfabetické
znaky, případě znaky „-“ nebo „_“. Analýza vrací index následujícího znaku v řetězci, který
ještě nebyl zpracován, token obsahující informace o typu a řetězec, jenž reprezentuje.
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Syntaktická analýza (parser) je implementována přesně podle návrhu. Před samotnou
její implementací jsem ještě musel vytvořit bezkontextovou gramatiku 𝐺, která tento jazyk
generuje. Konečná množina terminálních symbolů Σ je definována konečným automatem
lexikální analýzy. Konečná množina neterminálních symbolů 𝑁={MAIN, BODY, OPE-
RAND}, kde počáteční neterminál 𝑆 = MAIN. Přepisovací pravidla 𝑃 gramatiky 𝐺 jsou
definovány následovně:

MAIN

∙ <body>
∙ (<body>)
∙ (<body>) AND <main>
∙ (<body>) OR <main>

BODY

∙ <operand>
∙ <operand> AND <body>
∙ <operand> OR <body>

OPERAND

∙ WORD
∙ WORD [ NUMBER ]

Hlavní funkce syntaktické analýzy obsahuje jeden vstupní parametr, a tím je řetězec
reprezentující výraz vyhledávacího kritéria sloužícího k vyhledání podle objektů v obraze.
Ta volá ostatní funkce syntaktické analýzy. Pro každý neterminální symbol z gramatiky
𝐺 jsem vytvořil jednu funkci, která implementuje pravidla gramatiky 𝐺. Funkce jsou tedy
tři a volají se navzájem podle nadefinovaných pravidel gramatiky 𝐺. Tyto funkce si při
syntaktickém průchodu předávají instrukční pásku ve tvaru pole, do kterého jsou generovány
v průběhu instrukce pro následnou fázi vyhledávání. Instrukce jsou reprezentovány taktéž
třídou Token jako v případě výstupu lexikální analýzy. Třída Token je z tohoto důvodu
obohacena o atribut probability, jenž je využit, pokud se u operandu vyskytuje ještě
hodnota pravděpodobnosti. Vyhledávací kritérium jazyka může vypadat následovně:

∙ "person && dog"
Vyhledá fotografie, na kterých je osoba a pes s výchozí hodnotou míry
jistoty minimálně 0.1 (10 %).

∙ "person[0.5]"
Vyhledá fotografie, na kterých je osoba s mírou jistoty minimálně 0.5
(50 %).

∙ "person && ([0.5]dog || bicycle[0.4])"
Vyhledá fotografie, na kterých je osoba se psem nebo osoba s jízdním kolem
s ohledem na uvedené míry jistoty pro každý objekt.
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Zpracování kalendářního data proběhne pouze při zadání intervalu. V případě přesného
kalendářního data je totiž pracováno přímo s řetězcem, který převedu do formátu času.
Řetězec intervalu je ale nutné zpracovat. Jako první se provede kontrola, zda-li zadaný tvar
odpovídá požadovanému formátu. Pokud ano, řetězec se rozdělí na 2 části oddělené zna-
kem „–“. Každá z těchto částí reprezentuje hranici intervalu. Pro snažší porovnání převedu
tyto kalendářní data ve formátu řetězce do formátu času pomocí funkce strptime (stejně
jako u přesného data) z knihovny time. Vyhledávací kritérium pro kalendářní datum může
vypadat následovně:

∙ "2016:04:21"

∙ "2016:02:24-2018:04:30"

Co se týče adresy místa, na němž byla fotografie požízena, je nutná také menší úprava.
Tím je myšleno rozdělení celého vstupního řetězce adresy do pole podle mezer, aby bylo
následně možné vyhledávat i po částech adresy. Vyhledávací kritérium pro adresu může
vypadat následovně:

∙ "Brno Kosmova 4"

∙ "England Brighton Queen’s Park"

∙ "UK"

Vyhledání odpovídajících výsledků

Po zpracování všech potřebných dat přichází na řadu vyhledávání. Hlavní funkcí k tomu je
funkce search umístěná v modulu search.py. Zde se nacházejí i všechny ostatní funkce
potřebné k vyhledávání využívané již zmíněnou funkcí search. Na počátku vyhodnocování
se zjistí, zda-li bylo zadáno nějaké kritérium. V případě, že ani jedno kritérium není defino-
váno, je ihned vráceno prázdné pole výsledků a samotné vyhledávání je přeskočeno. Pokud
ovšem je zadáno alespoň jedno kritérium, započne vyhledávání. Na počátku je dostupné pole
všech fotografií s informacemi o nich, které jsou ve vstupní množině. V průběhu vyhodno-
cování jsou postupně volány funkce pro zpracování každého kritéria zvlášť. Každá funkce
vrátí výsledek vyhledávání podle určitého kritéria ve formě původního pole fotografií, ve
kterém se již nenachází ty, co kritérium nesplňují a předloží ji další funkci v pořadí na vstup.
Proces vyhodnocování takto to projde všemi vyhledávacími funkcemi. To má za výsledek
postupné filtrování vstupní množiny, kdy na konci po vykonání všech těchto funkcí (pro
každé kritérium), je v tomto poli finální množina fotografií, která splňuje všechny kritéria.
Tato množina je následně předložena jako konečný výstup.

Vyhledávací funkce pro vyhledávání podle objektů v obraze je implementována následu-
jícím algoritmem. Fotografie jsou předávány vyhledávacímu algoritmu po jedné ze vstupního
pole. Algoritmus je tvořen cyklem, který postupně prochází instrukční pásku vygenerova-
nou v průběhu syntaktické analýzy. Jádrem algoritmu je stavový automat, kde při vstupu
tokenu typu „(“ je úroveň zanoření zvýšena o jedna (výchozí úroveň bez závorek je nula).
V případě, že dojde token typu „)“, je naopak úroveň zanoření snížena o jedna. Když do
automatu přijde token typu WORD, který reprezentuje objekt označený v obraze (tag),
tak projde všechny tagy ve zpracovávané fotografii. Pokud najde shodu, je porovnána ještě
pravděpodobnost zadaná u tagu s mírou jistoty tagu u zpracované fotografie. V případě,
že míra jistoty je větší, jak zadaná hodnota praděpodobnosti, tak se nastaví proměnná
o výsledném stavu na TRUE (jinak FALSE). Další instrukce by měla být operace „OR“ nebo
„AND“. V případě, že operace je typu „OR“ a proměnná výsledného stavu je nastavena na
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TRUE, tak kontroluje se úroveň zanoření. Pokud je úroveň vyšší jak nula, potom je úroveň
snížena o jedna. V případě, že se úroveň zanoření rovná nule, potom je vyhodnocování
u konce a výsledek algoritmu je tedy TRUE, což znamená, že fotografie je zařazena do pole
výsledků. V opačné případě, když po příchodu operace „OR“ je nastavena proměnná do
stavu FALSE, potom algoritmus pokračuje. U operace typu „AND“ je tomu přesně naopak,
tj. že v případě výsledné proměnné nastavené na FALSE je vyhodnocování ukončeno, ale
fotografie není přidána do výsledného pole. Algoritmus končí v případě, že dojde instrukční
páska ke konci nebo je zastaven v průběhu, když už je výsledek nepochybně určený.

Vyhledávání podle kalendárního data je implementováno ve dvou funkcích. První je
vyhledávání přesného data způsobem, že se řetězec převede do proměnné reprezentující čas
podle předem určeného formátu a následně se u data porovná rok, měsíc a den. V případě
vyhledávání podle intervalu se rozdělí vstupní řetězec do dvou proměnných podle znaku
„-“, které se převedou do proměnných reprezentujících čas podle předem určeného formátu
stejně jako u první varianty vyhledávání. Datum se jen mírně upraví, co se týče času, kde
k první hodnotě se přidá čas 00:00:00 a ke druhé hodnotě 23:59:59, aby vyhledávání bylo
korektní v celém intervalu. Následně už přijde jen porovnání, aby datum zpracovávané
fotografie bylo větší než první hodnota intervalu a menší než druhá hodnota intervalu.

Funkce sloužící k vyhledávání dle zadané adresy má jako vstup řetězec s adresou, v niž
jsou slova odděleny mezerami. Podle těchto mezer je řetězec rozdělen do pole. Postupně se
všechny prvky pole zpracují tak, že se porovnají s řetězcem adresy patřící k dané fotografii,
a pokud se dojde k tomu, že prvek z pole je podřetězcem celé adresy, je pokračováno dal-
ším prvkem vstupního pole. Pokud jsou všechny prvky podřetězcem řetězce adresy patřící
k dané fotografii, je fotografie přiřazena do pole výsledku.

Export

Uživatel aplikace může chtít po vyhledání určité množiny fotografií s nimi dále pracovat.
Například výsledné fotografie někam přemístit nebo je připravit pro odeslání. Vytvořil jsem
tedy dvě funkce, které se starají o export. Jsou umístěné v modulu export.py. První
funkce projde celé pole výsledků a zkopíruje všechny vybrané fotografie do zvoleného adre-
sáře. Další možností exportu je ta, kdy uživatel může chtít připravit fotografie k odeslání,
například emailovým nebo FTP klientem. K tomu je většinou potřeba zabalit dané fotogra-
fie do archívu, aby nebylo nutné posílat každý obrazový soubor zvlášť. Proto druhá funkce
určená pro export vytvoří archív typu ZIP a všechny fotografie z výsledného pole do něj
přibalí a následně celý archív uloží.

6.2 Rozvržení modulů a ostatní části systému
V této části je uveden popis celkového rozvržení a velmi zjednodušeně ke každému modulu
pár slov, popisujících jeho funkci. Systém je rozdělen do několika modulů s ohledem na
logické rozvržení aplikace z návrhu.
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Obrázek 6.4: Rozvržení modulů a ostatních částí systému - implementace

Část systému starající se o uložení výběrových kritériích a parametrů potřebných pro
běh programu spravuje třída definovaná v souboru arguments.py, která je inicializována
z hlavního (main) souboru imgser.py. Části importu a zpracování fotografií jsou popsány
moduly se jmény image.py, hierarchy.py a file.py. Modul file.py se taktéž stará
o veškerou práci se soubory. Pro zpracování vstupního jazyka, který slouží k zadání krité-
rií týkající se objektů v obraze, jsou připraveny moduly lex.py a parse.py. První modul
s názvem lex.py implementuje konečný automat reprezentující lexikální analýzu, jenž zpra-
covává vstupní řezec jazyka a posílá data syntaktické analýze ve tvaru tokenů. Syntaktická
analýza je implementovaná v souboru parse.py. Obsahuje funkce popisující pravidla pro
kontrolu všech možných konstrukcí vstupního jazyka a dále se stará o generování instrukcí
pro vyhledávácí algoritmus. Po úspěšném zpracování všech kritérií a fotografií následuje sa-
motný výběr, o který se stará modul search.py. Zde se vyskytují všechny potřebné funkce,
které umožní vyhledat finální množinu fotografií ze dříve zpracovaných informací o obrazo-
vých datech. Výstup aplikace tvoří buď textová forma nebo přímo export výsledných dat,
a to se děje pomocí stejnojmenného modulu export.py. Na závěr, co se týče modulů, je tu
poslední modul se jménem error.py, starající se o notifikaci uživatele a korektní ukončení
programu, když se vyskytne chyba při zpracování.

Kromě samotných zdrojových textů v jazyce Python program ještě obsahuje konfigu-
rační soubor net_config.py, ve kterém jsou specifikovány konfigurační informace k neu-
ronové síti týkající se dat potřebných k inicializaci detektoru. K neuronové sítí a jejímu
správnému chodu se ještě pojí obsah adresářů darknet a data. Názornější zobrazení závis-
lostí modulů na návrhu systému jsou zobrazeny na schématu 6.1.

6.3 Vyhodnocení funkčnosti
Vyhodnocení funkčnosti systémů jako je tento, může být provedeno více způsoby. Může
být kontrolována validita výsledků systému. K tomu je nutné uvést systém do chodu na
vhodně zvolené množině testovacích dat a následně zkontrolovat výsledky zpracování. Dále
je možno testovat rychlost systému, což zahrnuje časovou či prostorovou náročnost. Pro ko-
rektní otestování rychlosti systému, je nutné systém podrobit různým vstupům za různých
podmínek, aby výsledné hodnoty testování byly objektivní vůči většině situací, do nichž
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se může systém dostat. S tím souvisí testování, které se týká nároků na hardware. Dále
je možno testovat systém na různých platformách, zdali systém funguje na všech podpo-
rovaných platformách korektně. Jako další možnost je otestovat robustnost systému, což
je schopnost systému odolat nepříznivým podmínkám nebo případně schopnost zotavení
systému z vyskytnuté chyby. Systém se dá testovat taktéž ve směru uživatelského prostředí
za pomoci různých dotazníků pro uživatele ohledně jednoduchosti, intuitivnosti prostředí
a mnoho dalších. Mimo již zmíněné způsoby testování existuje ještě velká řada dalších
možností testování.

Testování

Pro otestování tohoto systému byly zvoleny způsoby testování ohledně validity výsledků a
rychlosti systému. Vyhodnocení funkčnosti tedy probíhalo ve dvou fázích. První fáze byla
zaměřena na to zjistit, zda-li výsledky poskytnuté aplikací odpovídají výsledkům, které jsou
očekávány. Druhá fáze se zaměřuje na rychlosti aplikace, a to jak doby zpracování, tak doby
vyhledávání.

V první fázi bylo použito 73 různých fotografií kvůli možnosti ručního zkontrolování vý-
sledků zpracování. Vyhledávání podle kalendářního data je zcela přesné, tudíž záleží spíše
na schopnosti zařízením, jímž byly fotografie vytvořeny, zda-li tento údaj dokáží poskyt-
nout. Dále přichází na řadu vyhledávání podle adresy. Podobně jak je tomu u data pořízené
fotografie, záleží taktéž na schopnosti zařízení, zda-li dokáže zajistit zápis polohy místa
fotografování. V tomto případě nestačí pouze přítomnost tohoto údaje, ale také na jeho
přesnosti. Může se totiž stát, že GPS lokátor ještě nezná přesnou polohu a tudíž poloha
uložena s fotografií není zcela přesná. Zde tedy může nastat situace, že při vyhledávání
nebudou nalazeny všechny fotografie z daného místa, pokud je vyhledáváno s příliš velkou
přesností adresy. Vyhledávání podle objektů vykazuje velkou přesnost, pokud byly vyhle-
dávány objekty obecné (např. osoba nebo pes). Nicméně při specifičtějším dotazu (např.
policista nebo právník) se vyskytnulo vyšší procento chyby, a proto je nutné specifikovat
i parametr pravděpodobnosti při zadávání kritérií.

Ve druhé fázi bylo použito 204 fotografií o celkové velikosti 1, 5 gigabajtů, což jsem
vyhodnotil jako dostatečné množství pro vyhodnocení časové náročnosti aplikace při zpra-
cování fotografií a následně při vyhledávání s již zpracovanými fotografiemi. Vyhodnocování
bylo prováděno na přenosném zařízení typu notebook s operační systémem Linux Ubuntu
ve verzi 16.04. Základní technické paramatry toho zařízení jsou Procesor Intel Core i7
5500U, Grafická karta Nvidia GeForce 840m, 8 gigabajtů RAM a pevný disk o velikosti
1TB s rychlostí 5400RPM. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce.

Počet fotografií Velikost Výpočetní jednotka Doba zpracování

23 28 MB GPU 1 min 2 s
23 28 MB CPU 5 min 10 s
75 590 MB GPU 5 min 47 s
75 590 MB CPU 16 min 19 s
204 1,5 GB GPU 9 min 18 s
204 1,5 GB CPU 44 min 29 s

Tabulka 6.1: Tabulka dob zpracování CPU/GPU

43



Z tabulky je jasně vidět, že zpracování na grafickém procesoru je znatelně rychlejší,
i když se jedná o grafickou kartu nižší třídy. Délka tohoto času je především tvořena zpra-
cováním fotografií, konkrétně detekcí pomocí neuronové sítě. Jelikož se operace zpracování
fotografií provádí pouze jednou, tak při dalším spouštění už se doba chodu pohybuje v rámci
pár sekund a to převážně kvůli kontrole a importu nových fotografií. Proto si myslím, že
i delší doba chodu při zpracování bude přijatelná. Rychlost vyhledávání mezi fotografiemi je
oproti rychlosti zpracování zanedbatelná. Pohybuje se totiž v rámci desetin sekund, proto
není vypsaná ve výše uvedené tabulce.

Využití tato aplikace najde především u skupiny lidí, kteří mají zálibu ve fotografování.
Výsledné fotografie totiž ve většině případů následně přesunou na pevný disk pro usklad-
nění, aby uvolnili místo na paměťové kartě v digitálním fotoaparátu. V průběhu času se
může zvýšit množství fotografií natolik, že bude těžké se v nich orientovat, případně vyhle-
dat konkrétní forografie. Pravděpodobnost tohoto roste s nevhodným způsobem ukládání
a třídění do adresářové struktury. Nicméně aplikaci mohou shledat užitečnou i lidé, kteří
prostě vlastní velké množství fotografií získaných například od svých příbuzných.
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Kapitola 7

Závěr

Cílem této práce bylo vytvořit systém pro správu a výběr fotografií, který by měl uživateli
usnadnit práci s vyhledáváním požadované množiny fotografií. Tento cíl byl splněn.

Nejprve bylo nutné nastudovat literaturu a prozkoumat podobný software dostupný na
toto téma. Na základě toho jsem navrhl kritéria umožňující výběr z fotografií. První krité-
rium je datum a čas pořízení fotografie, které získám z metadat daných fotografií. Druhé
kritérium je adresa nebo její část určující konkrétní polohu pořízení fotografie. Tuto infor-
maci získám taktéž z metadat, nicméně jenom ve formátu GPS souřadnic, tudíž následně
provádím překlad těchto souřadnic na adresu polohy. Jako poslední kritérium, podle kte-
rého je možno vyhledávat, jsou objekty vyskytující se na fotografii, které detekuji pomocí
neuronové sítě.

Výsledkem je konzolová aplikace, která načte a zpracuje fotografie z určeného adresáře
obsahujícího obrazová data. V nich umožňuje vyhledávat fotografie podle zadaných kritérií,
tj. datum, adresa a objekty obsažené na fotografii. Po vyhledání umožňuje následně jejich
export do zvoleného adresáře nebo přímo zabalit výstup do archívu.

Vyhodnocení funkčnosti jsem provedl na testovací množině fotografií, ve které jsem
zkoušel vyhledávat fotografie podle různých kritérií. Vyhledávání pomocí adresy nebo ka-
lendářního data je přesné, pokud fotografie tyto informace obsahují. Způsob vyhledávání
podle objektů vyskytujících se na fotografii, udávalo ve většině případů správné výsledky,
pokud byly vyhledávány objekty obecné (např. osoba nebo pes). Nicméně při specifičtějším
dotazu (např. policista nebo právník) se vyskytnulo vyšší procento chyby, a proto je nutné
specifikovat i parametr pravděpodobnosti při zadávání kritérií.

Během práce jsem se dozvěděl nové informace o digitálním obraze, konkrétně o přilo-
žených metadatech. Dále jsem si rozšířil vědomosti, co se týče neuronových sítí a jejich
funkce. V neposlední řadě jsem využil znalosti tvorby lexikálního a syntaktického analy-
zátoru pro zpracování dotazovacího jazyka. Při implementaci jsem se rovněž podrobněji
seznámil s jazykem Python a jeho možnostmi pro jednoduchou tvorbu složitějších struktur
a práci s nimi.

Aplikace by dále šla rozšířit ve směru uživatelského prostředí. To znamená, navrhnout
odpovídající grafické rozhraní, implementovat ho a následně vhodně integrovat. Případně
systém začlenit do nějakého většího systému pro správu fotografií s již existujícím uživatel-
ským rozhraním.
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