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Abstrakt

V tomto  dokumentu  je  vysvětlena  metoda pro  biologicky  inspirované  rozpoznávání  obrazů.  Dále 
v práci jsou objasněny postupy zpracování obrazů a jednotlivé fáze extrakce informací pro klasifikaci. 
Pro klasifikaci je použita klasifikační metoda Support Vector Machine, ale jsou zde popsány i  další 
klasifikační metody. Je vysvětlen způsob testování a samotná práce s metodou. V závěru jsou shrnuty 
výsledky pro jednotlivá nastavení modelu klasifikátoru a jejich výhody i nevýhody.

Abstract

This document describes a method for biologically inspired pattern recognition. Furthermore, it expla-
ins the process of image processing and various stages of information extraction for classification.  
Support Vector Machine method is used for classification, but there are other classification methods 
explained. It explains how to test and work with the method itself. Results for each model set of clas -
sifiers and their advantages and disadvantages are summarized in the conclusion.
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1 Úvod
V této práci je popisována biologicky inspirovaná metoda pro rozpoznávání předmětu v obraze. Tato 

činnost, pro člověka samozřejmá a přirozená, je ve své podstatě složitá a náročná. Existuje mnoho 

metod, které se snaží provádět rozpoznávání předmětu v obraze. Ovšem existuje metoda, která fasci-

nuje člověka. Nejen proto, že tato metoda je nám blízká. Tato metoda se nazývá lidský mozek. Proto  

vznikla snaha zdokumentovat práci mozku při rozpoznávání obrazu. A následně inspirovat se při kla-

sifikaci a rozpoznávání předmětu v obraze prací mozku. Přestože jsou tyto metody inspirované prací 

mozku, stále nedokáží okopírovat funkcionalitu mozku na takovou úroveň, aby se ve větší míře při-

blížily úspěšnosti mozku. Používané metody kromě problému s okopírováním funkcionality mozku 

řeší ještě problém se samotnou databází s obrazy, které by biologicky inspirovaná metoda měla umět 

rozpoznat. Člověku stačí se v pokoji rozhlédnout a dokáže všechny předměty rozpoznat. Pro biolo-

gicky inspirované metody toto znamená, že musí mít vytvořenu databázi všeho, co se v tomto pokoji 

nachází.  Z toho plyne,  že je velkým problémem zevšeobecnit tyto metody tak, aby byly schopny 

uplatnit se v reálném životě.

V této práci je představena metoda, která je zveřejněna v [1]. Tato metoda podle autorů do-

sahuje ve srovnání s jinými metodami rozpoznávání dobrých výsledků. Model je popsán v kapitole 2. 

V téže kapitole je rozpracován princip tvorby modelu a jeho jednotlivých částí, dále pak jsou popsány 

i jednotlivé postupy zpracování obrazu. Je zde uvedena i spojitost s prací mozku a porovnání modelu 

s mozkem. Kapitola 3 je věnována informacím o zpracovaných vylepšeních modelu prezentovaného 

v kapitole 2. Tato vylepšení slouží k zvýšení efektivity a spolehlivosti modelu. V kapitole 4 jsou uve-

deny metody klasifikace. V kapitole 5 je popsána implementace a návrh modelu, je zde i vysvětleno 

rozhraní programů a formát dat pomocných programů. Kapitola 6 informuje o testování a seznamuje 

s výsledky  dosaženými  při  testování.  Kapitola  7  je  závěrečnou  kapitolou  bakalářské  práce 

a sumarizuje zjištěné výsledky.
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2 Model

V této kapitole je popsán model (tak jak byl uveřejněn [1]), který slouží jako základ pro tuto práci. 

Model je složen z několika částí - „vrstev“. Každá vrstva má jako vstup výstup předchozí vrstvy. 

2.1 Obecný model mozku

Zde je prezentován obecný model, který shrnuje práci mozku při rozpoznávání obrázků tak, jak je  

prezentován  v [14].  Tento  model  odpovídá  práci  některých  částí  mozku,  které  tu  jsou  dále 

prezentovány. Architektura modelu je hierarchická a samotný model je brán jako feedforward  [14]. 

Model zde prezentovaný je rozdělen do dvou částí,  podle částí  mozku, v kterých se rozpoznávání 

obrazu odehrává. 

Podrobnému popisu obou částí mozku předchází popis cesty, kterou musí obraz projít, než se 

dostane do části mozku nazvané visual cortex, která se nachází v týlním laloku mozku. Cesta začíná 

v oku,  které  vytvoří  obraz  předmětu,  který  vidí,  a tento  obraz  či  projekci  pošle  dál.  Samotné 

informace o obraze jdou nejdříve do středu mozku do oblasti nazvané  Lateral Geniculate Nucleus  

(LGN). LGN obsahuje strukturu několika vrstev buněk, které reagují na pohyb a barvu či tvar. Zde se 

rovněž  spouští  koordinované  zpracování  obrazů  z oka.  Odtud  projekce  obrazu  putuje  do  visual 

cortexu. Samotný visual cortex je rozdělen do 5 oblastí, které jsou pojmenovány V1, V2, V3, V4 

a V5. Tyto oblasti, tedy visual cortex, mají za úkol zpracovávat obrazy. Jelikož náplní této práce není 

seznámení se se zrakovou soustavou, je věnována pozornost jenom visual cortexu a inferotemporal 

cortex.

První oblast zapojená do rozpoznávání předmětů je primary visual cortex (někdy nazýván také 

V1). Tato část mozku odpovědná za zpracování obrazu se nachází v týlním laloku. Příchozí informa-

ce jsou nejdříve zpracovány simple cells. Tyto neurony obsahují malá receptivní pole, a  proto jsou 

dosti pozičně, orientačně a fázově netolerantní. Z tohoto vyplývá, že je nutností, aby stimul, který při-

jde do simple cell, měl správnou velikost a orientaci. Na obrázku 1 je ukázka simple cell. Na tomto 

obrázku jsou 4 varianty velikosti, pozice a orientace stimulu, kde jen varianta b ukazuje stav, kdy je 

stimul  správně  natočen  a má  správnou  velikost  (je  obsažen  celý  v receptivním  poli,  které  je 

znázorněno bílou barvou a které je z obou stran obklopeno šedou oblastí, kde je stimul potlačován). 

Odpověď simple cells je zpracovaná complex cells. V modelu [1], který je v této práci prezentován je 

činnost simple cells zastávána vrstvou S1. Complex cells se taktéž nacházejí v primary visual cortex 

a narozdíl  od simple  cell  mají  tyto neurony několikanásobně větší  recepční  pole.  Také jsou více 

tolerantní  k orientační  a velikostní  odlišnosti  a zároveň  jsou  fázově  invariantní.  Důležité  je,  aby 
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stimul spadal do recepčního pole complex cells. Samotný complex cell sdružuje skupinu simple cells  

s jejich  odpověďmi  na  stimuly.  Důležitým  faktorem  je,  aby  stimul  complex  cell  byl  pozičně 

invariantní.  Ukázalo  se,  že  nejlepší  funkcí,  která  tvoří  odpověď  complex  cell  na  hodnoty 

odpovídajících simple cell je MAX funkce. Tato funkce je robustnější v případě, kdy v receptivním 

poli  complex  cell  je  více  stimulů.  V tom  případě  se  vybere  ten  nejsilnější  stimul.  V modelu 

prezentovaném [1] je toto napodobováno C1 vrstvou.

Obrázek 1: Simple cell

Další částí mozku, která se podílí na rozpoznávání předmětu, je inferotemporal cortex (IT). 

K dosažení jisté feature složitosti je použit váhový součet vzruchových kódů pro jednoduchý features.  

Což je template match. V modelu [1] je toto S2 vrstva. Dále se zde nacházejí neurony complex cells. 

Ty ukazují  určitý  stupeň velikostní  a poziční  invariance,  tedy  prostorové  invariance.  Pokud tedy 

existují dva totožné objekty, které se odlišují jen velikostí, a tyto objekty přijdou do této vrstvy, pak 

výsledkem je různý počet  stimulů pro tyto dva objekty, které by šly do complex cell.  Snahou je  

dosáhnout velikostní invariance, tedy stavu, kdy tyto dva případy mají odezvu danou complex cell co 

možná nejvíc stejnou. Proto je potřeba použít funkci, která dosahuje jen malých rozdílů v těchto dvou 

případech. Touto funkcí je MAX, díky které je vybrán jen nejsilnější stimul a ostatní jsou ignorovány. 

V modelu [1] je toto C2 vrstva.

2.2 Obrazová vrstva

V této vrstvě je vstupní obraz převeden na stupně šedi. Následně je obraz zmenšen tak, aby kratší 

strana obrázku měla pevnou velikost a zároveň aby byl zachován poměr stran obrázku. Potom je vy-

tvořena pyramida obrazů, kde každý obraz pyramidy je o danou hodnotu menší než předchozí. Na ob-

rázku 2 je ukázána tato pyramida.
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Obrázek 2: Obrazová vrstva [1] 

2.3 S1 vrstva

S1 vrstva je vytvořena z obrazové vrstvy pomocí Gaborova filtru. Každá hodnota S1 pyramidy je tvo-

řena hodnotami aktivace odpovídajícího Gaborova filtru vycentrovaného na této pozici. Gaborův filtr 

je použit k detekci hran v obraze. Na obrázku 3 je ukázána reprezentace S1 pyramidy aplikací Gabo-

rových filtrů různých orientací.

Obrázek 3: S1 vrstva a aplikace 4 orientací Gaborova filtru [1] 

Gaborův filtr

Gaborovu filtru je věnována zvýšená pozornost, neboť schopnosti některých buněk v mozkové kůře 

(zrakové části) u savců jsou podobné jako činnost Gaborova filtru. Tyto filtry mají optimální loka-

lizační a frekvenční vlastnosti, díky kterým jsou vhodné pro některé činnosti s obrázky - například 

pro segmentaci textur [9]. V našem modelu je Gaborův filtr použit pro detekci důležitých oblastí na-

cházejících se v obraze, které jsou důležité pro rozpoznávaní, zde konkrétně pro detekci hran předmě-

tů, které se nacházejí v jednotlivých obrazech. Na obrázku 4 je vidět aplikace Gaborova filtru v růz-

ných orientacích. Více o Gaborovu filtru [11].

G x , y =e
−

x2
 y2

∗Y2


2∗2 

∗cos  2∗∗X
 

X=x∗cos − y∗sin
Y =x∗sin  y∗cos

(1)
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Obrázek 4: Ukázka činnosti Gaborova filtru. Vlevo nahoře originální obraz a dále výsledky aplikace 

Gaborova filtru s orientacemi 0˚ (vpravo nahoře), 45˚ (vlevo dole) a 90˚ (vpravo dole).

2.4 C1 vrstva

V této vrstvě jsou sdružovány hodnoty ležící blízko sebe k vytvoření velikostní a poziční invariance 

na velkých oblastech. Toto je prováděno vždy na stejných orientacích. Tohoto je dosaženo aplikací 

3D max filtru na S1 pyramidy určité orientace. C1 hodnota je vždy výsledkem této aplikace pro urči -

tou aktivaci 3D max filtru. Na obrázku 5 je vidět reprezentace C1 vrstvy.

Obrázek 5: C1 vrstva [1] 

Tvorba prototypů při trénování

V C1 vrstvě probíhá ve fázi trénování ještě extrakce prototypů pro rozpoznávání. Prototyp obsahuje  

C1 hodnoty úseku z C1 pyramidy o dané velikosti. A později při fázi, která se nazývá klasifikace, je 

použit pro porovnání s C1 pyramidou klasifikovaného obrazu, pro získání hodnot podobnosti proto-

typu a C1. Tyto prototypy jsou vybírány náhodně. Pod pojmem náhodnost je myšleno, že při tré-

nování na daném počtu obrazů je vybrán požadovaný počet prototypů takovým způsobem, který ne-

zaručuje přítomnost prototypů ze všech obrazů. Místo, odkud jsou vybrány prototypy, je taktéž ná-

hodné. Velikost těchto prototypů je implicitně nastavena na velikost 4⨯4, 8⨯8, 12⨯12 a 16⨯16. 
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Ovšem velikosti prototypů můžou být i jiné, ale ukázalo se, že kombinací prototypů více velikostí se 

dosáhne lepších výsledků [1] při rozpoznávaní. Jako výsledek trénování je vytvořena sada prototypů 

různé velikosti. 

2.5 S2 vrstva

S2 vrstva zajišťuje Template matching prototypu a pyramidy C1 podle vzorce (2).

R X , P=e
∥X−P∥2

22
   (2)

Zde X představuje část C1 vrstvy o stejné velikosti jako prototyp a P prototyp. Samotným vý-

sledkem vzorce (2) je hodnota podobnosti prototypu a daného úseku C1. Ze vzorce (2) vyplývá, že 

hodnota podobnosti je v intervalu 〈0,1〉 , kde čím blíže je hodnota k jedné, tím si jsou prototyp 

a úsek C1 podobnější. Na obrázku  6 je ukázána aplikace  d  features tedy prototypu a reprezentace 

v pyramidě

Obrázek 6: S2 vrstva [1] 

2.6 C2 vrstva

V předchozí vrstvě je vytvořeno d pyramid S2 hodnot podobností. Nyní je v každé pyramidě nalezeno 

globální maximum (největší hodnota pyramidy), takže ve výsledku je v C2 vrstvě vytvořen vektor ob-

sahující počet hodnot rovný d počtu S2 pyramid jak je vidět na obrázku 7. Takto je vytvořena odezva 

pozičně a velikostně invariantní.

Obrázek 7: C2 vrstva [1] 
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2.7 Klasifikátor

Nyní je tento vektor C2 příznaků předložen klasifikátoru. Ve fázi trénování je klasifikátor podle za -

daných příznaků natrénován a je vytvořen klasifikační model. Ve fázi klasifikace klasifikátor podle 

natrénovaného modelu rozhodne, ke které třídě předložené příznaky patří.
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3 Vylepšení modelu

V této kapitole jsou popsána dvě rozšíření, která jsou aplikována na základní model uvedený v přede-

šlé kapitole. Zde prezentovaná rozšíření zlepšují úspěšnost základního modelu. Obě rozšíření byla 

převzata z [1].

3.1 Použití řídkých vzorů

Jak je prezentováno v předešlé kapitole, k výpočtu S2 vrstvy jsou použity C1 prototypy. Na každé po-

zici tohoto prototypu jsou hodnoty všech orientací.  Následně při  samotném výpočtu S2 vrstvy je  

nutno brát v potaz odezvy všech orientací Gaborova filtru a porovnat je s odpovídajícími orientacemi 

v prototypu. Samotné vylepšení je založeno na potlačení nedominantních hodnot orientací. Prototyp 

je tvořen jen dominantními orientacemi a informace o ostatních orientacích je ignorována. 

3.2 Lokální inhibice odezev

Toto vylepšení se také zaměřuje na ignorování slabých orientací, ale oproti předchozímu vylepšení  

nebude pozornost zaměřena na nalezení nejlepší orientace, nýbrž na potlačení slabých orientací. Ten-

to princip má předobraz v mozkové kůře, kde jednotky potlačují své méně aktivní sousedy. Další od-

lišností oproti předchozímu rozšíření je fakt, kdy lokální inhibice odezev je aplikována na výstupy C1 

a S1 vrstev. Samotné rozpoznání, zda je orientace slabá, se určuje podle vzorce (3), kde Rmin je hodno-

ta nejslabší orientace na určité pozici a Rmax je nejsilnější orientace na dané pozici. Parametr h je glo-

bální parametr, který je nastaven na 0.5. Výsledkem je hodnota Rh, která určuje hranici pro potlačení. 

Následně jsou na dané pozici hodnoty všech orientací porovnány s Rh a všechny slabší odezvy jsou 

potlačeny.

Rh=Rminh∗Rmax−Rmin  (3)
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4 Metody rozpoznávání vzorů

Existuje mnoho metod, které se používají pro klasifikaci vzorů. V této kapitole je představeno několik 

nejznámějších. Některé tyto metody jsou úspěšné, některé méně. 

Práce těchto metod se většinou skládá ze dvou fází. První fází je trénování, tj. metoda zpra-

covává sadu příznaků, pro něž je známý výstup, který je požadován, aby model metody generoval. 

Celá fáze trénování spočívá v tom, že se metoda snaží nastavit model tak, aby co nejlépe klasifikoval 

jednotlivé příznaky a generoval pro ně odpovídající výstup, který je shodný s tím, který dostal u pří-

znaků, a zároveň aby byl optimalizován a co nejvšeobecnější. Důvodem zevšeobecnění je odlišnost 

příznaků, které se mají klasifikovat, od trénovacích. Pokud by model nebyl co možná nejvíc zevšeo-

becněn (tedy do té míry, aby nebyla porušena úspěšnost modelu), tak by správně zařadil jen malé pro-

cento vstupů, či jenom ty, na kterých byl natrénován. 

Druhou fází je již samotná fáze klasifikace, při které jsou natrénovanému modelu předkládány 

vstupní příznaky. Model tyto vstupy klasifikuje podle toho, jak byl natrénován, a generuje výstup pro 

jednotlivé vstupní příznaky.

Z praktického pohledu jsou všechny vstupní příznaky do modelu předzpracovány. Díky tomuto 

předzpracování jsme schopni redukovat počet informací zpracovaných při klasifikaci nebo trénování.  

Zároveň ovšem nesmí docházet ke ztrátě informací, která by způsobila degradaci samotné úspěšnosti 

klasifikace.

4.1 SVM

Tato metoda začala být populární v posledních letech. Je používána při řešení klasifikace, regrese 

a detekce. V současné době patří support vector machine k nejlepším metodám pro klasifikaci. 

Nejdříve je vysvětleno SVM při klasifikaci do dvou tříd, které jsou lineárně oddělitelné. Ná-

sledně je vysvětlen stav, kdy jednotlivé třídy jsou oddělitelné nelineárně, a v závěru je shrnuta kla-

sifikace více tříd.

Lineární klasifikátor má tvar:

y x =wT xb (4)

kde ϕ(x) je prvková transformace a b je parametr.

V první fázi je nezbytné seznámit se s trénovacími daty. Tato data jsou reprezentována N vek-

tory příznaků x1,...,xN. Těchto N vektorů příznaků má známou výslednou hodnotu tn, kterou jí má při-
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řadit  klasifikátor.  Hodnota  tn může být  jedna z {-1,1},  určuje ji  příslušnost  příznaku k dané třídě. 

Samotné n je v rozmezí 1,...,N. Po natrénování modelu je nový příznakový bod klasifikován modelem 

a je mu určena třída podle znaménka y(x) z (4).

Obrázek 8: Ukázka lineárního klasifikátoru 

Je předpokládáno, že jsou taková trénovací příznaková data dvou tříd, kdy půjdou lineárně od-

dělit v prvkovém prostoru obě třídy. To znamená, že existuje minimálně jedna možnost, jak nastavit 

proměnné b a w z (4), u níž je možnost klasifikovat příznakový bod pomocí funkce (4) tak, že y(x)>0 

pro bod, který má třídu +1 a naopak pro bod, který má třídu -1, vyjde y(x)<0 .

Ještě je nutno poznamenat, že u SVM je rozhodovací hranice vybírána tak, aby měla co nej-

větší okraje. S touto skutečností je třeba pracovat i v případě, kdy je stanovován výpočet parametrů w 

a b. Příklad rozdělení lineárně oddělitelných tříd je zobrazen na obrázku 8. Na tomto obrázku je vidět 

rozhodovací hrana spolu s okraji, jejichž šířka je určena support vektory (jsou značeny jako zakrouž-

kované body na obrázku 8). Dalším pravidlem, jímž je nutno se řídit, je správnost klasifikace všech 

příznakových bodů klasifikátoru. Poté je možno konstatovat, že platí vztah tn*y(xn)>0, tedy že součin 

hodnoty třídy a hodnoty, kterou klasifikuje klasifikátor, je vždy větší než 0.

Nyní je pozornost zaměřena na určení maximálního okraje. Jestliže platí, že délka kolmice od 

rozhodovací hrany k příznakovému bodu x, pro který je dán vztah  y(x)=0, pak tato délka je určena 

vztahem
∣y x ∣
∥w∥

. Z tohoto lze zapsat vzdálenost bodu x od rozhodovací hrany ve tvaru, který je na-

psán ve vzorci (5).

tn y xn

∥w∥
=

tn w
T xnb 

∥w∥
(5)

Cílem je nalézt parametry  w a b tak, aby byla splněna podmínka co nejširšího okraje. Pro nalezení 

maximálního okraje je třeba vyřešit rovnici (6).
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argmax { 1
∥w∥

min[ t nw
T xnb]} (6)

Přímé řešení je příliš složité. Proto je vhodné převést parametry. Toho dosáhneme tak, že jsou přešká-

lovaný  w → κw a b → κb . Po převedení ovšem jsou stále platné stejné podmínky pro vzdálenost 

bodu x od rozhodovací hranice. Tedy vzdálenost bodu x od hranice daná vzorcem (5) se nezmění. 

t nw
T xnb=1 (7)

Vzorec  (7) platí pro bod, který je nejblíže k rozhodovací hranici. Vždy existuje alespoň jeden bod, 

pro který platí vzorec (7). Jestliže nejbližší bod je roven jedné, pak všechny ostatní body jsou rovny 

nebo větší než jedna.

t nw
T
xnb1 (8)

Při následné maximalizaci okraje je zjištěno, že nejbližší body k rozhodovací hranici jsou dva a oba 

musí splňovat podmínku uvedenou v (7). Nyní je maximalizováno ||w||-1  což je rovno minimalizaci

||w||2. Tento optimalizační problém je možno vyřešit pomocí rovnice (9).

argmin
1
2
∥w∥2

(9)

Tato rovnice je příkladem kvadratického problému, kdy je snaha minimalizovat kvadratickou funkci. 

Je patrno, že se nepoužívá proměnná b, ovšem tato proměnná je skryta v podmínkách, které vyžadují, 

aby změny ||w|| byly kompenzovány proměnnou b.

Pro řešení optimalizačního problému je použita Lagrangerova rovnice. Je užit Lagrangerův součinitel 

an.  Tento součinitel  musí  být  větší  než 0 a musí  existovat  pro všechny podmínky z (8).  Samotná 

Lagrangerova rovnice má tvar:

Lw ,a ,b=
1
2
∥w∥2

−∑
n=1

N

an{t nw
T
xnb−1} (10)

Derivace L(w,a,b) podle w a b je rovna nule. Díky této skutečnosti jsou stanoveny dvě podmínky (11) 

a (12).

w=∑
n=1

N

an t nxn (11)

∑
n=1

N

ant n=0 (12)
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Za pomoci těchto dvou podmínek je možno eliminovat  b a w z vzorce (10). Jako výsledek vznikne 

duální reprezentace úlohy maximálního okraje ve vzorci  (13). Více o duální reprezentaci je možno 

nalézt v [2].

La=∑
n=1

N

an−
1
2
∑
m=1

N

∑
n=1

N

an am t ntm k xn , xm (13) 

Poznamenejme, že an je větší nebo rovno 0 a že platí podmínka (12). Pro tento případ je jádrová funk-

ce ve tvaru:

k x , x ' =xT x '  (14)

Důvody použití této jádrové funkce je možné nalézt v [2].

Klasifikace nových bodů za použití natrénovaného modelu, který vznikl za pomoci trénovacích pří-

znakových bodů, je provedena vyhodnocením znaménka funkce y(x) ze vzorce (4). Tohoto může být 

dosaženo pomocí parametru {an} a jádrové funkce. Pokud se za w dosadí pravá strana ze vzorce (11), 

je dosaženo vzorce (15).

y x =∑
n=1

N

an t nk x , xnb (15)

Nyní je pozornost zaměřena na použití Karush-Kuhn-Tucker podmínek (dále v textu se nachází pod 

zkratkou KKT, podrobněji v [2]). KKT podmínky požadují, aby platilo:

an0
t n y xn−10

an{tn y xn−1}=0
(16)

Z těchto podmínek vyplývá, že příznakový bod, který má an=0, není započítán ve vzorci (15) a taktéž 

není použit pro predikci nového příznakového bodu. Ostatní datové body jsou označeny jako support 

vektory,  a jelikož  tny(xn)=1,  výsledkem jsou  body,  které  leží  na  okraji  (maximálním)  hyperplane 

v prvkovém prostoru, což je hlavní vlastnost praktické aplikovatelnosti SVM. Po natrénování modelu 

je tedy možno vyřadit všechny body, které nejsou support vektory.

Jestliže je nalezna hodnota pro proměnnou a, je možno určit i hodnotu pro proměnnou b. Tato hodno-

ta b se dá určit pomocí support vektorů. Pokud je známo, že tny(xn)=1 a pokud je použit vzorec (15), 

lze napsat vzorec (17).

t n∑
m∈S

amtm k xn , xmb (17)
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S ukazuje na index support vektorů. Výpočet lze řešit pomocí libovolného support vektoru. Ovšem 

početně je možno využít více stabilní metody. Pokud je určeno, že t2
n=1 a použita suma všech support 

vektorů.

b=
1

N S
∑
N∈S

t n−∑
N∈S

amtm k xn , xm (18)

NS zde představuje počet support vektorů.

Obrázek 9: Příklad dvou tříd nelineárně oddělitelné 

Dosud jsme se zabývali příznaky, které jsou lineárně oddělitelné v prvkovém prostoru  Φ(x). 

Ovšem SVM může rozdělit trénovací data ve vstupním prostoru x, ačkoliv rozhodující hranice je neli-

neární. Ve skutečnosti může nastat situace, kdy prostory jednotlivých tříd se mohou částečně pře-

krývat. Tato skutečnost ovšem znamená nutnost modifikovat SVM tak, aby příznakový bod mohl být 

i na špatné straně od rozhodné hrany. V lineárně oddělitelném prostoru je stanovena pro označení 

špatně klasifikovaných bodů chybová hodnota ꝏ a pro správně klasifikovaný bod chybová hodnota 

0. Toto značení je nyní pozměněno tak, že je udělena penalizace podle vzdálenosti bodu od hranice. 

Pro každý příznakový bod je vytvořena proměnná, tzv. slack proměnná. Tato slack proměnná určuje  

vzdálenost od správné rozhodné hrany. Podmínkou slack proměnné je její hodnota, jež je větší nebo 

rovna 0. Jestliže je slack proměnná rovna 0, značí body, které leží v správné okrajové hranici. εn = |tn 

– y(x)| pro ostatní body. Body, které leží na rozhodovací hranici y(x)=0, mají εn = 1. A body mající 

hodnotu εn >1 jsou špatně klasifikovány.

Díky tomuto lze nahradit vzorec (8) novým vzorcem (19). 

t n y xn1−n (19)

Nyní je maximalizován okraj. Je však nutno stále brát v potaz body, jež leží na špatné straně roz-

hodovací hrany.

C∑
n=1

N

n
1
2
∥w∥2 (20)
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Je potřeba poznamenat, že v sumě (20) mají větší vliv právě body, které leží na špatné straně od roz-

hodovací hranice a více se také projevují, neboť jejich hodnota slack proměnné je větší než jedna. 

Proto C slouží jako regulační proměnná, která má extrémní schopnost redukovat a minimalizovat tré-

novací chybu.

Minimalizuje se vzorec (19) za podmínek (20) a εn>=0. Vznikne Lagranger ve vzorci (21), kde

Lw ,a ,b=
1
2
∥w∥

2
−C∑

n=1

N

n−∑
n=1

N

an {tnxn−1n}−∑
n=1

N

nn (21)

an a μn jsou Lagrangerovy součinitele. Tyto součinitele musí být větší nebo rovny 0.

KKT podmínky jsou:

an0
n0
n0
n n=0

t n y xn−1n0
antn y xn−1n=0

(22)

Opět jsou optimalizovány proměnné w, b {εn} za použití (4) a KKT definic. Následně lze eliminovat 

tyto proměnné a jako výsledek vznikne duální Lagranger.

La=∑
n=1

N

an−
1
2
∑
m=1

N

∑
n=1

N

an am t ntm k xn , xm (23) 

Výsledná rovnice je stejná jako (17), jediný rozdíl je v podmínkách.

anC (24)

Je provedena minimalizace (23) a je dán vzorec (25).

0aC

∑
n=1

N

ant n=0
(25)

Opět se je třeba řešit kvadratický problém. Substitucí do (4) je dosaženo vzorce (15).

Opět jsou potřeba jenom support vektory, ostatní body jsou pro výpočet nepotřebné. Support vektory 

jsou příznakové body, která mají an > 0 a splňují an(tny(xn)-1+εn)=0. Z těchto dvou předpokladů vy-

plyne vztah (26).

t n y xn=1−n (26)
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Pro další výpočet je důležité poznamenat, že body, které splňují podmínku  an < C, jsou na okraji. 

Body, pro které platí  an = C,  leží uvnitř okraje. Tady je důležité poznamenat,  že pokud je slack 

proměnná  menší  nebo  rovna  1,  jsou  tyto  body  správně  klasifikovány  a naopak,  pokud  je  slack 

proměnná větší než 1, jsou špatně klasifikovány.

Také je důležité, že support vektory, pro které platí 0 < an < C a zároveň εn=0 platí, že tny(xn) =1.

Nyní je potřeba vypočítat b.

Nejdříve je využit vzorec (15) a ten je dosazen do tny(xn) =1. Takto je dosaženo vzorce (27).

t n∑
m∈S

amtm k xn , xmb=1 (27)

(27) se zprůměruje a je dosaženo vzorce(28).

b=
1

N M
∑
n∈M

t n−∑
m∈S

am tm k xn , xm (28)

M značí body v rozmezí 0< an <C .

V další fázi je pozornost zaměřena na představení možných přístupů pro řešení více třídních 

klasifikátorů. Jak bylo doposud doloženo, tak samotné SVM je jen dvoutřídní klasifikátor, který ur-

čuje, zda klasifikovaný vzor je členem třídy A nebo B. Proto bylo vytvořeno několik způsobů, jak se 

dají pomocí SVM pro klasifikaci dvou tříd se dají klasifikovat více jak dvě třídy. 

Jeden z nejpoužívanějších způsobů je vytvoření K oddělených SVM. Způsob trénování jednot-

livých SVM je následující. Je dán k-tý model y(xk) natrénovaný pomocí dat Ck z třídy k jako pozitivní 

příznaky a všechny ostatní příznaky z ostatních tříd jsou použity jako negativní data. Tento přístup je 

znám  jako  Jeden  proti  zbytku.  Tato  metoda  ovšem může  mít  i své  nevýhody.  Jednou  z nich  je 

i možnost, že několik SVM klasifikátorů pozitivně klasifikuje vzor. Tedy máme vzor, který je v x pří-

padech klasifikován do  x různých tříd. Toto se dá řešit  předpovědí nového vstupu pomocí vzorce 

(29).

y x =max yk x (29)

Dalším problémem je stav, kdy různé klasifikátory jsou natrénovány na různých datech. Z toho 

vyplývá, že není záruka, že hodnota y(k) pro různé klasifikátory je porovnatelná. Problémem je i sku-

tečnost, že trénovací sada příznaků není vyrovnaná, neboť máme pro K třídu N datových pozitivních 

bodů a (K-1)*N negativních  datových bodů.  V roce  2001 přišel  Lee  et  al.  s modifikací  cílových 

hodnot na +1 pro pozitivní třídu a 
−1

K−1
 pro negativní třídu.

16



V roce 1999 Weston a Waltkong [13] definovali funkci pro trénování všech K SVM souběžně. 

Nevýhodou této definice je ovšem časová náročnost. Jestliže porovnáme tuto metodu s  metodou Je-

den  proti  zbytku,  zjistíme,  že  na  rozdíl  od  Jeden proti  zbytku,  který  řeší  K oddělených  optima-

lizačních problémů každý s N datovými body o výpočetní ceně O(KN2), tak tato metoda má výpočetní 

cenu O(K2N2).

Dalším  způsobem  je  možnost  natrénovat  K(K-1)/2 různých  klasifikátorů  SVM  na  všech 

možných kombinacích dvojic a pak klasifikovat datový bod podle toho, pro kterou třídu hlasovalo 

více SVM. Nevýhodou této metody je fakt, že pro velké K je ještě pomalejší než Jeden proti zbytku. 

Tato metoda je nazývána Jeden proti jednomu. Další informace o SVM je k nalezení v [2], [5].

4.2 Boosting

Boosting je další metodou pro rozpoznávání vzorů. Tato metoda je založena na slabých klasifikáto-

rech. Slabý klasifikátor je takový klasifikátor, který dokáže správně určit vzor více přesně než ná-

hodné určování. Silný klasifikátor naopak určuje vzory s velkou pravděpodobností. Cílem této meto-

dy je vytrénovat několik slabých klasifikátorů, které se společně dokáží klasifikovat jako silný kla-

sifikátor.  Tvorba této kombinace slabých klasifikátorů je založena na zvolené sadě příznaků. Kla-

sifikátory jsou trénovány postupně na sadě, která je náhodně vybrána a je přibližně z poloviny špatně 

klasifikována (předchozím klasifikátorem), a na sadě, která je předchozími klasifikátory špatně kla-

sifikována.  Samotný výsledek klasifikace je  určen kombinací  výsledné hodnoty jednotlivých kla-

sifikátorů. V našem případě je klasifikace určena podle prvních dvou klasifikátorů, pokud se shodnou, 

pokud se však neshodnou, je klasifikace určena podle posledního klasifikátoru.

Adaboost

Tato metoda je oproti předchozí metodě rozšířena o použití vah jednotlivých vzorů. Způsob určování 

vah jednotlivých vzorů je dán úspěšností klasifikace. Pokud je vzor úspěšně klasifikován, tak je jeho  

šance na nové použití redukována. Naopak pokud je špatně klasifikován, je jeho šance na nové použi-

tí zvýšena. 

Základní práce je prováděna tak, že váhy inicializujeme na jednotnou hodnotu. Při každé iteraci 

k bereme sadu a náhodně podle těchto vah trénujeme klasifikátor Ck na zvolených vzorech. Následně 

zvýšíme hodnotu vah vzorů, které klasifikátor klasifikoval špatně, a snížíme hodnotu vah vzorů, které 
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klasifikátor klasifikoval dobře. Vzory jsou brány podle nových hodnot vah a jsou použity pro tré-

nování klasifikátoru Ck+1. Následně je proces iterován. 

__________________________________________________________________

Algoritmus Adaboostu

         ___________________________________________________________________

1. Inicializuj: D={x1, y1, ... , xn, yn}, k max ,w1i =
1
n

, i=1,... , n

2. Trénuj slabý klasifikátor Ck na Dk příznakové sadě zvolené podle wk(i)

3. Nalezení trénovací chyby klasifikace Ck na Dk

                          
1
2

ln 
1−Ek 

Ek



                          
W k1i 

W k ie−k y i Ckx i

zk

4. Dokud k=kmax   return Ck a αk pro všechny K

5. Výstup klasifikátoru H x =sign∑
k=1

K

 k C k x
          ____________________________________________________________________

Zk je  normalizační  konstanta.  Proměnná  wk(i) reprezentuje  váhovou funkci,  která je  závislá 

na klasifikaci. Proměnná y(i) nabývá jedné z hodnot +1/-1 pro dvě třídy. Podrobnější informace lze 

nalézt v [3].

4.3 Neuronové sítě

Neuronové sítě jsou jedním ze zástupců metod používaných pro klasifikaci. Tato metoda je používána 

v odvětví umělé inteligence. Neuronové sítě patří mezi modely s pevným počtem bázových funkcí. 

Tyto modely se vyznačují dobrými analytickými a výpočetními vlastnostmi. Neuronové sítě používají 

pevný počet bázových funkcí, ale zároveň umožňují bázovým funkcím být adaptivní. Adaptivnost je 

zaručena použitím parametrových funkcí, kde parametr je hodnota, kterou je možno upravovat během 

trénování. S feedforward model je popsán dále. Na obrázku 10 je ukázána jednoduchá feedforward 

neuronová síť s jednou skrytou vrstvou. 
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Obrázek 10: Ukázka neuronové sítě s jednou skrytou vrstvou

Vrstvy jsou složeny z neuronů (tak jak je ukázáno na obrázku 10) tyto neurony jsou podobny těm v 

nervové soustavě člověka. Každý neuron se skládá ze vstupu, váhové funkce w a výstupu. Výsledkem 

je aktivace neuronu.

a j=∑
i=1

D

w ji
1 x iw j0

1 (30) 

Následně je aktivace neuronu transformována na výstup pomocí aktivační funkce. 

zj=h(aj) (31)

Ve skrytých vrstvách se nepoužívá pro transformační funkce pojem aktivační funkce ale bázová funk-

ce. 

yk=σ(ak) (32)

Samotná transformace vstupů, tedy aktivací, neuronu v skryté vrstvě je prováděna nelineární funkcí. 

Často se používá sigmoidal funkce. 

a=
1

1exp−a
(33)

Další informace pro podrobnější pochopení neuronových sítí je možno nalézt v [7],[8].

4.4 K nejbližších sousedů

Další z metod používaných pro klasifikaci. Tato metoda je používána v mnoha aplikacích zabývají-

cích se zpracováním obrazů. Například je používána pro určování ručně psaných textů či při práci se 
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satelitními obrazy, také je používána v oblasti lékařství (např.  [12]). Více o této metodě je možno 

nalézt v [3].

Tato metoda, jak již název napovídá, je založena na práci s okolními body bodu, který chceme 

klasifikovat. Její práce se dá přehledně vysvětlit na jednoduchém příkladu.

Obrázek 11: K nejbližších sousedů

Jak je vidět na obrázku 11, jsou 2 třídy bodů {-1,+1}. Zelený bod, který je na obrázku vyzna-

čen s otazníkem, je bodem, který chceme klasifikovat. Tedy určit, jestli je čtverec (značen -1), nebo 

trojúhelník (značen +1). Celý postup klasifikování se dá shrnout do několika obecných bodů.

1) Nastav parametr K. Tento parametr označuje, kolik sousedů je bráno v potaz. Tedy kolik sou-

sedů zeleného bodu se podílí na klasifikaci.

2) Projdi všechny body, které jsou (prochází se jenom trénovací body), a vypočti vzdálenost kla-

sifikovaného bodu k ostatním.

3) Vyber K nejbližších bodů od klasifikovaného bodu.

4) Zjisti, jaké kategorie má K nejbližších bodů.

5) Vyber kategorii,  která převládá mezi nejbližšími body, a tu určí jako předpověď zeleného 

bodu.

Problém nastává ovšem hned na začátku, a to při výběru hodnoty K. Tato hodnota nemůže být 

příliš velká, ani příliš malá. Navíc při příliš malé hodnotě může nastat situace nejednoznačnosti, kdy 

nám vyjde x bodů třídy +1 a y bodů třídy -1, ale x=y. Tudíž nemůžeme klasifikovat. Dalším problé-

mem je výpočetní náročnost při počítání vzdáleností mezi body a klasifikovaným bodem. Naopak tato 

metoda je efektivní při použití velkého počtu trénovacích dat. Další výhodou je, že není tolik ovlivni -

telná špatně umístěnými body, kterých je minimum, ale přesto mohou komplikovat klasifikaci u ji-

ných metod. Naopak tato metoda, jelikož klasifikuje třídou, která zaujímá většinu mezi K nejbližšími, 

může být proti takovýmto chybám imunní.
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5 Implementace 

V této kapitole je popsána implementace programu pro rozpoznávání předmětů v obraze. Nejdříve je 

uvedeno detailní seznámeni s návrhem aplikace, poté rozvržení a rozdělení do jednotlivých programů, 

dále jednotlivé skripty a programy s jejich implementací a uživatelským rozhraním. Představeny jsou 

též požadované formáty souborů, které jsou stěžejní pro správnou práci programů. 

Při  implementaci  jsou  použity knihovny OpenCV verze 2.1,  cvgabor  a  libSVM. Knihovna 

OpenCV je použita pro práci s jednotlivými obrazy. Z cvgabor je použita implementace Gaborova fil-

tru, který je použit k detekci hran v obraze. Knihovna libSVM je knihovna, ve které je implemen-

továno SVM, zároveň je zde i skript  grid.py, jenž se používá pro nalezení nejlepších parametrů 

SVM. Všechny programy, které tu jsou prezentovány jako výtvor autora jsou vytvořeny pod ope-

račním systémem linux a na tomto operačním systému byly také testovány.

Obrázek 12: Schéma návrhu
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5.2 Návrh

Při stanovení podmínek návrhu je použito schéma, které je zobrazeno na obrázku 12. V tomto sché-

matu je červenou šipkou ukázána posloupnost dějů ve skriptu. Pro jednoduchost práce je celý proces 

rozpoznávání objektů v obraze rozdělen do dvou programů a tyto programy do dvou skriptů. První 

skript, nazývající se Train.py, je použit pro tvorbu prototypů a natrénování klasifikátoru. Tvorba 

prototypů probíhá ze zadaných obrazů z databáze, které jsou dále označovány jako trénovací obrazy. 

Z každé třídy zadané databáze musí být vybrán vždy stejný počet trénovacích obrazů. Očekává se, že 

databáze je rozdělena do adresářů, kde každý adresář reprezentuje jednu třídu obrazů. Vstupem tohoto 

skriptu je tudíž adresa k databázi a nastavení parametrů (počet šablon, počet trénovacích obrazů, po-

čet orientací...). Výstupem je soubor s prototypy, které byly použity k natrénování modelu, soubor 

s vektory  dat  pro  klasifikátor,  soubor  s modelem klasifikátoru.  Druhý skript  Clasificate.py 

slouží pro samotnou klasifikaci obrazů. Ze zadané databáze jsou odstraněny trénovací obrazy. Ná-

sledně jsou vektory reprezentující odezvu obrazů na prototypy klasifikovány natrénovaným modelem 

klasifikátoru a je jim přiřazena třída podle klasifikátoru. Vstupem tedy jsou soubor s modelem kla-

sifikátoru, soubor s prototypy, soubor se seznamem obrazů pro natrénování a adresa k databázi ob-

razů. Výstupem je soubor s třídami podle klasifikátoru, soubor s vektory dat pro klasifikátor a stan-

dardním výstupem celková úspěšnost modelu v procentech.

5.3 Vstupy a výstupy programů

Před popisem samotné funkcionality programů a skriptů je třeba popsat architekturu souborů s daty 

nebo adresářovou strukturu s obrazy.

Základem je samotný adresář s obrazy, které se mají zpracovávat. Očekávanou strukturou je 

adresář, ve kterém se nachází adresáře reprezentující samotné třídy obrazů. Formát obrazů je závislý 

na formátech podporovaných knihovnou OpenCV.

Script  Train.py - jako vstup je nutno zadat adresu k databázi obrazů. Jako libovolné para-

metry je možno zadat jméno výstupních souborů, počty orientací a prototypů, které budou vytvořeny, 

a konečný počet prototypů, které se mají použít dále. Výstupem je soubor s modelem klasifikátoru a 

soubory s prototypy.

Script  Clasificate.py jako vstup očekává soubor se seznamem obrazů pro natrénování, 

soubor s modelem klasifikátoru, počet orientací a libovolné parametry jsou jména výstupních soubo-
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rů.  Jako  výstup  tohoto  skriptu  je  úspěšnost  klasifikace  a soubory  s klasifikovanými  třídami  pro 

jednotlivé obrazy.

Program  trainer očekává jako vstup soubor se seznamem obrazů, které jsou použity pro 

tvorbu prototypů. Tento seznam obsahuje vždy pro každý obraz adresu tohoto obrazu na samostatném 

řádku. Dále je třeba zadat počet orientací, počet prototypů, které se mají vytvořit, a  jako libovolné pa-

rametry pojmenování výstupních souborů.

Program c2vect očekává stejně jako  trainer počet orientací. Tento počet orientací musí 

být stejný jako u programu trainer. Dále je potřeba zadat soubor se seznamem obrazů, které se 

mají  použít,  a soubor  s prototypy,  které  se  využijí.  Jako volitelné parametry lze  zadat  názvy vý-

stupních souborů.

Program  svmtrain očekává  jako vstup typ klasifikátoru a jádra  souboru s daty k natré-

nování a soubor, kam je uložen natrénovaný model. Libovolnými parametry jsou parametry nastavení 

klasifikátoru.

Program svmpredict - jako parametr je potřeba zadat kromě souboru s daty ke klasifikaci 

i natrénovaný model, vytvořený pomocí programu svmtrain. Jako další parametr je potřeba zadat 

soubor, kam jsou zapsány výsledky klasifikace,  tedy třídy,  které určil  pro jednotlivé obrazy.  Vý-

sledkem programu je vypočítaná úspěšnost natrénovaného klasifikátoru.

5.4 Princip činnosti

Jako první je třeba použít TrainSvm.py skript. Tento skript vybere trénovací obrazy ze zadané da-

tabáze obrazů a ty uloží do souboru. Následně je pomocí programu trainer extrahován zadaný po-

čet prototypů. Z těchto prototypů je vybrán požadovaný počet prototypů, které mají být použity pro 

tvorbu dat pro klasifikátor. Pomocí programu c2vect je z těchto vybraných prototypů vytvořen sou-

bor s daty pro klasifikátor. Nakonec je vytvořen model klasifikátoru pomocí svmtrain.

Clasificate.py je skript, který provede výběr obrazů pro klasifikaci a tyto obrazy uloží do 

souboru.  Tento  soubor  slouží  pro  c2vect  k  tvorbě  dat  pro  klasifikátor.  Následně  je  použit

svmpredict, který klasifikuje jednotlivé obrazy podle natrénovaného modelu.
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Program trainer

Program nejdříve zpracuje parametry. Pokud některý z povinných parametrů chybí,  je použita de-

faultní hodnota. Následně je pomocí funkce ListOfImage zpracován vstupní soubor s jednotlivými 

obrazy. V tomto souboru je očekávána na každém řádku adresa obrazů pro zpracování. Takto vzniklý 

vektor s adresami obrazů je sekvenčně zpracováván. Každý obraz je vždy načten v odstínech šedi 

a zmenšen na požadovanou velikost. Velikost obrazu je spočtena tak, že kratší strana originálního ob-

razu je změněna na 140 pixelů a delší strana je změněna tak, aby si obraz ponechal stejný poměr jako 

originál. Toto zmenšení je provedeno pomocí bikubické interpolace. Zároveň je obraz konvertován 

pomocí cvConvertScale tak, aby obraz byl reprezentován float hodnotami. Toto je nutné učinit, 

neboť float hodnota dokáže uchovat více informací o bodu než integer. Následně je vytvořena pyra-

mida obrazů podle charakteristik metody.

 Dále je na pyramidu obrazů aplikován Gaborův filtr v daném směru. Tento směr je dán počtem 

orientací. Hodnoty směrů jsou rovnoměrně rozprostřeny v rozmezí 0 až π. V této fázi je vždy vytvo-

řena nová pyramida pro každý směr. V této pyramidě jsou uloženy výsledné hodnoty aplikace Gabo-

rova filtru na obraz. Nově vzniklé pole pyramid, kde každý pyramida reprezentuje odpovídající ori-

entaci (směr), je pojmenována podle vrstvy, ve které vznikla S1 pyramida. Na tuto S1 pyramidu je  

aplikována inhibice, tzn. že je zmapován obraz v každé vrstvě pyramidy, hodnota po hodnotě, a vždy 

na každé pozici je vypočtena odpovídající hodnota hranice. Tato hodnota je vypočítána podle vzorce  

(3), kde Rmin a Rmax jsou hodnoty nalezené na odpovídající pozici ve všech orientacích. Po zjištění 

hraniční hodnoty je tato hodnota porovnána se všemi hodnotami na odpovídající pozici ve všech ori-

entacích. Všechny hodnoty menší než hraniční hodnota jsou přepsány na -9999,999. Bylo vybráno 

číslo -9999,999, neboť je dostatečně malé pro zamezení stavu, kdy bychom potlačovali na hodnotu, 

která se používá v obraze. To by vedlo k ignoraci informací, jež jsou důležité pro pozdější práci. 

Po aplikaci inhibice na pyramidu je použita funkce D_MAXs2. Tato funkce provádí aplikaci 3D 

max filtru. Jako vstup této funkce slouží obraz z S1 pyramidy z určité vrstvy a obraz ležící v následu-

jící vrstvě. Proto je potřeba při posouvání 3D max filtru přepočítat velikost filtru tak, aby odpovídal  

obrazu z vyšší vrstvy, který je menší než ten z nižší. Stejně tak je potřeba přepočítat krok, kterým se 

pohybuje tento filtr na obrazu z vyšší vrstvy. Rozdíl velikosti filtru a délky kroku je dán poměrem ve-

likosti obou obrazů. Použitím funkce  D_MAXs2 se postupně projdou všechny vrstvy S1 pyramidy 

kromě poslední vrstvy, a to z toho důvodu, že pro správnou práci 3D max filtru potřebujeme vždy dvě 

vrstvy a toto v poslední vrstvě pyramidy není splněno. Takto nám vznikla první pyramida C1 pro 

danou orientaci, poté je nutno zpracovat i ostatní orientace. Následně se provede inhibice C1 pyra-

mid. 
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Konečně z C1 pyramidy vybereme požadovaný počet prototypů. Samotné vybírání prototypů je 

prováděno náhodně. Počet vybraných prototypů je dán hodnotou, kterou zadal uživatel. Ovšem aby 

bylo zaručeno vybrání stejného počtu z každé třídy obrazů, je uživatelem dané číslo brané jen ori -

entačně a je vybrán nejbližší vyšší počet prototypů aby byla splněna podmínka, stejného počtu z kaž-

dé třídy.

Program c2vect

Tento  program  provádí  totéž  jako  program  trainer,  s výjimkou  výběru  prototypů.  Jelikož  tento 

program vytváří C2 vektory hodnot pro pozdější klasifikaci, tak naopak potřebuje soubor s prototypy 

z programu trainer. Program provádí template matching C1 pyramid s prototypy. Prototypy jsou načí-

tány  pomocí  funkce  RETURN_SAMPLE,  tato  funkce  naplní  strukturu  sadou  prototypů.  Samotný 

template matching je prováděn v CMP_arr.  Tato funkce vrací C2 hodnotu, která se ukládá do C2 

vektoru. Samotná funkce provede template matching jednoho prototypu pro celou C1 vrstvu. Je dů-

ležité, aby nebyly brány v potaz hodnoty potlačené inhibicí. Rovněž je důležité kontrolovat, zda při 

template matchingu jednoho prototypu na daném poli C1 hodnot je aspoň jedna hodnota, která není 

potlačena inhibicí. Funkce  CMP_arr vrací  jako výsledek maximální odezvu získanou při template 

matchingu prototypu a pyramidu C1 hodnot. Z vrácených hodnot nám vznikne vektor příznaků. Tento 

vektor musí být ještě normalizován pomocí (34).

x i=
x i

∣x∣
(34)

V (34) je xi hodnota z vektoru na pozici  i a ∣x∣=x0
2x1

2... xn
2 . Hodnota n je rovna 

počtu hodnot ve vektoru. Po této normalizaci vektoru je C2 vektoru uložen do souboru na samostatný 

řádek.

5.5 Sada dat pro klasifikátor

Formát dat pro klasifikátor je zvolen podle požadavků na formát knihovnou libSVM. Díky tomuto je 

zjednodušena práce a není nutno výsledná data transformovat na formát, který zpracovává libSVM. 

Značka <label> označuje třídu, kterou jednotlivý řádek reprezentující jeden obraz má. Pro rozpo-

znání obrazu tato značka není použita (narozdíl od trénování, kdy použita je).
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<label>     <index>:< islo>   <index>:< islo>   <index>:< islo>č č č  

<index>:< islo>č

Značka  <index> označuje index následující hodnoty.  <index> musí být posloupnost hodnot od 

čísla 1. Hodnoty musí být rostoucí. Značka < íslo>č  je samotná hodnota maximální odezvy obrazu 

na prototyp. Každý řádek je zakončen koncem řádku.

5.6 Sada prototypů

Formát uložení prototypu je volen tak, aby byl co nejpřehlednější. Každý prototyp je na samostatném 

řádků a je očíslován. Za indexem samplu je uvedena v závorkách velikost prototypu. Jelikož je proto-

typ čtvercové velikosti, stačí uložit jenom velikost jedné strany. <hodnota> je samotná hodnota vy-

braná z C1 vrstvy, postup výběru je popsán v kapitole 3. Za hodnotou následuje v závorkách orienta-

ce. Z teorie sparsifikace víme, že jsou vybírány jenom nejsilnější odezvy z dané pozice ze všech ori-

entací. Zároveň je nutno tuto orientaci uložit pro pozdější použití. Všechny hodnoty prototypu jsou 

ohraničeny v “<<“ “>>“.

Sample   <index>   (velikost   prototypu)<<<hodnota>(orientace) 

<hodnota>(orientace)   <hodnota>(orientace)   <hodnota>(orientace) 

>><Konec  ádku>ř
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6 Testování 

Testování probíhalo na serveru medusa.fit.vutbr.cz na operačním systému Ubuntu. Pro testování je  

zvolena databáze CALTECH, která obsahuje 101 tříd obrazů s předměty vycentrovanými uprostřed 

obrazu. Ukázku obrazů je k nalezení na obrázku 13. Tato databáze obrazů je použita i v [1], a tak mů-

žeme získané výsledky porovnávat s výsledky dosaženými v [1]. Snad jedinou nevýhodou této data-

báze je nevyváženost počtu obrazů na třídu. Některé třídy obsahují několik  stovek obrazů, naproti 

tomu některé jen několik desítek.

Obrázek 13: Ukázka obrazů z CALTECH 101

Pro co nejlepší výsledky pří klasifikaci obrazů je potřeba nastavit takové parametry, které toho-

to výsledku dosáhnou. Tato kapitola zahrnuje popis způsobu testování jednotlivých parametrů, které 

se dají nastavovat v modelu. Poté je prostor věnován popisu jednotlivých testů zaměřených vždy na 

jeden parametr a jeho testování. V každém testu je nalezena jedna hodnota daného (testovaného) pa-

rametru, která má nejlepší výsledky. Tato hodnota je dále používána v následujících testech, takže po 

proběhnutí  posledního testování  posledního testu nám vznikne úplné nastavení  modelu,  které vy-

kazuje nejpřijatelnější výsledky. 

Pro testování je vybrán základní model, který má 4 orientace, 500 šablon a 15 trénovacích ob-

razů z každé třídy obrazů. Testy, které probíhaly, se zabývaly vlivem počtu orientací na úspěšnost 

stejně jako vlivem počtu šablon a počtu trénovacích obrazů z třídy. Důležitým faktorem, který výraz-
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ně ovlivňuje úspěšnost modelu, je Supprot Vector Machine, jelikož SVM je klasifikátorem, jenž zpra-

covává výsledky modelu a rozhoduje, ke které třídě obraz patří. Pro nastavení SVM byl použit ná-

stroj, který je součástí knihovny libsvm, a to skript grid.py. Tento skript dokáže podle nastavené 

specifikace prostoru nalézt  v tomto prostoru co nejlepší  nastavení parametrů SVM c a g. Pro kla-

sifikaci je použít typ SVM C_SVC s jádrovou funkcí radial basis function ve tvaru:

 y x =e−gamma∗∣u−v∣2 (35)

Nyní je zaměřena pozornost na jednotlivé testy parametrů modelu.

Testování počtu orientací

První krok, na který je zaměřena pozornost, je nalezení co nejlepšího počtu orientací. Nejlepší počet 

orientací je takový počet orientací, který má co nejlepší úspěšnost při klasifikaci obrazů. Počet ori -

entací určuje, v jakých směrech bude aplikován Gaborův filtr. Jak bylo zmíněno výše při testování, je  

použit základní model (500 šablon, 15 trénovacích obrazů) a počet orientací je testován. Pro testování 

je rozhodnuto použít 4 různá nastavení orientace, a to 4, 8, 12, 16 orientací. Po proběhnutí každého 

testu je vyzkoušeno otestovat nastavení parametrů SVM pomocí skriptu  grid.py. Tento skript je 

schopen nalézt co nejlepší nastavení v daném rozsahu. Pro testy je ponecháno defaultní nastavení roz-

sahu. Výsledky jsou vidět v tabulce 1.

4 orientace 8 orientací 12 orientací 16 orientací

Úspěšnost 38,08 39,02 37,64 37,46

Tabulka 1: Úspěšnost počtu orientací 

Obrázek 14: Výsledné hodnoty počtu orientací

Z dosažených výsledků je použito jako nejoptimálnější nastavení 8 orientací. Tento počet ori-

entací, jak je dobře vidět na obrázku 14, má nejlepší úspěšnost. Proto je tento počet orientací nastaven 

v našem modelu a je dále s tímto počtem pracováno. Po proběhnutí všech testů na orientaci a zvolení 
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nejlepšího počtu orientací se změní základní nastavení na 500 šablon, 15 trénovacích obrazů a  8 ori-

entací.

Testování počtu šablon

V této kapitole se budeme zabývat hledáním optimálního počtu šablon pro model. Počet šablon je 

jedním z důležitých faktorů, který ovlivňuje trvání výpočtu, proto je třeba počet šablon nastavit opti -

málně. Je důležité nalézt co nejvýhodnější kombinaci počtu šablon a času, který je potřeba k zpra-

cování tohoto počtu. Při testování počtu šablon jsou testovány šablony 100, 200, 500, 1000, 2000 

a 5000. Podle výsledků je následně určeno, jaký počet šablon je nejoptimálnější k času vynaloženému 

na zpracování těchto šablon. V tabulce 2 jsou uvedeny výsledné hodnoty úspěšnosti. Na obrázku 15 

je uveden výsledný graf vytvořený podle hodnot v tabulce 2. Výsledná úspěšnost modelu roste s po-

čtem šablon. Postup je stejný jako v předchozím testování, po každém testu počtu šablon se pokusíme 

nalézt co nejlepší nastavení SVM pomocí skriptu  grid.py. Tento skript je nastaven na defaultní 

rozsah. 

100 200 500 1000 2000 5000

Úspěšnost 28,02 32,2 39,02 39,92 42,84 43,76

Tabulka 2: Úspěšnost počtu šablon

Obrázek 15: Vliv počtu šablon na úspěšnost

Po proběhnutí všech testů šablon je možno stanovit nejlepší počet šablon. Přestože jako nej-

lepší hodnota v těchto testech vychází 5000 šablon, přesto není tato hodnota vybrána. Důvodem je 

délka zpracování. Jestliže je porovnána úspěšnost 2000 a 5000 šablon, je zjištěno, že rozdíl je 0,92%. 

Naproti tomu, je doba běhu 5000 šablon více jak dvojnásobná (viz. tabulka 7). Tudíž je vybráno jako 
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nejlepší počet šablon 2000. Těmito testy je nastaven další parametr. Nyní základní nastavení je 2000  

šablon, 15 trénovacích obrazů a 8 orientací. 

Testování počtu trénovacích obrazů

Jako poslední je testován počet trénovacích obrazů a jejich vliv na úspěšnost modelu. Počet trénova-

cích obrazů ovlivňuje úspěšnost modelu díky většímu vzorku obrazů třídy, ze kterých jsou tvořeny  

šablony. Základní nastavení je 2000 šablon a 8 orientací. Pro testování počtu trénovacích obrazů je 

zvoleno 5, 10, 15, 20, 25, 30 obrazů.

5 10 15 20 25 30

Úspěšnost 26,6 36,92 42,84 46,75 50,3 54,43

Tabulka 3: Úspěšnost počtu trénovacích obrazů

Obrázek 16: Vliv počtu trénovacích obrazů na úspěšnost

Po proběhnutí všech testů a nastavení optimálních parametrů SVM, které byly nalezeny pomo-

cí skriptu  grid.py, jsme dostali výsledky napsané v tabulce  3. S rostoucím počtem trénovacích 

obrazů roste i úspěšnost klasifikace obrazu(viz. Obrázek 16). Samotné trénování modelu klasifikátoru 

je s rostoucím počtem obrazů delší, ale při následné klasifikaci jednoho obrazu se již změna počtu tré-

novacích obrazů neprojeví. 

Porovnání metod klasifikace

V této kapitole jsou porovnány výsledky dosažené klasifikátorem SVM s klasifikátorem KNN. Pro 

porovnání jsou vybrány nastavení modelu a jejich výsledky z jednotlivých testování parametrů mode-

lu. Nejdříve tedy je vzat model s 500 šablonami, 8 orientacemi a 15 trénovacími obrazy a je porovnán 
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s KNN, které má stanoveno K na 5,10,15. K určuje kolik okolních bodů je bráno v potaz při klasifika-

ci. Pro toto nastavení vychází úspěšnost za pomoci SVM 39,02% (viz. Tabulka 1).

K=5 K=10 K=15

KNN(%) 23 26 27

Tabulka 4: Porovnání úspěšnosti KNN a SVM

Nyní je porovnán výsledek, který jsme dostali po testování počtu šablon s úspěšnosti KNN na témže  

SVM modelu. Nastavení modelu je 2000 šablon, 15 trénovacích obrazů a 8 orientací. Pro toto nasta-

vení vyšla za pomoci SVM úspěšnost klasifikace 42,84% (viz tabulka 2).

K=5 K=10 K=15

KNN(%) 26 28 28

Tabulka 5: Porovnání úspěšnosti jednotlivých metod

A konečně porovnáme model s nejlepší úspěšností při testování počtu trénovacích obrazů(30 trénova-

cích obrazů, 2000 šablon, 8 orientací). Pro toto nastavení je úspěšnost klasifikace za pomoci SVM 

54,43% (viz. Tabulka 3).

K=5 K=10 K=15

KNN(%) 33 33 33

Tabulka 6: Porovnání úspěšnosti jednotlivých metod

Na závěr ještě porovnáme dobu potřebnou ke klasifikaci jednoho obrazu pomocí jednotlivých nasta-

vení modelu. Pro tuto fázi se předpokládá, že již je hotový odpovídající model klasifikátoru a jedinou 

činností, která se provádí je tvorba vektoru příznaků a klasifikace pomocí modelu.

Přibližná doba klasifikace jednoho obrazu

500 šablon 6s (4s trvá samotná tvorba příznaků a klasifikace)

2000 šablon 13s

5000 šablon 30s

2000 šablon,30 obrazů 13s

Tabulka 7: Porovnání doby práce modelu při klasifikaci
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7 Závěr
Zadáním práce bylo vytvoření  aplikace pro  rozpoznávání  objektů v obraze.  Prvním úkolem bylo 

prostudovat modely pro rozpoznávání předmětů v obraze. Byl zvolen HMAX, uveřejněný v [1]. Dále 

bylo nutno nastudovat jednotlivé klasifikační metody pro rozpoznání vzorů a vybrat jednu z nich, kte-

rá bude nadále používána. Ze zde představených metod jako Neuronové sítě, Adaboost, K nejbližších 

sousedů či Support Vector Machine byla vybrána Support Vector Machine. Tato klasifikační metoda 

se v posledních letech stala jednou z nejlepších a vykazovala nejlepší výsledky. Pro lepší porovnání 

úspěšnosti SVM bylo zvoleno porovnání s nejjednodušší metodou, a to KNN (tabulka 4, 5, 6). Tato 

metoda, jak bylo prokázáno, zdaleka nedosahuje takových výsledků jako SVM. 

Pro samotnou úspěšnost modelu se ukázal jako stěžejní výběr správných argumentů modelu. 

Argumenty jako počet orientací, počet šablon nebo počet trénovacích obrazů mohou razantně měnit  

úspěšnost modelu. Toto bylo ukázáno v kapitole 6. Testování dokázalo fakt, že počet šablon je dobré 

nastavit na co největší hodnotu. V našich testech na 5000 šablon, protože při tomto počtu šablon bylo 

dosaženo nejlepší úspěšnosti. Dalším hlediskem nastavování počtu šablon je doba zpracování obrazů 

pro trénovaní a pro rozpoznání. Při 5000 šablonách se ukázalo, že doba zpracování je přibližně 2.5 

krát delší než zpracování 2000 šablon a 2000 šablon je zase znatelně delší než 1000 šablon (doby 

běhu jsou vzaty z tabulky 7). Proto je nutno vybrat takové nastavení, které vyhovuje danému problé-

mu. Jestliže je nutno získat co nejlepší výsledky a jsme ochotni nechat běžet program i dny (v přípa-

dě,  kdy  chceme  klasifikovat  rozsáhlou  databázi  obrazů  jako  v našem  případě  databáze  CAL-

TECH101), než vypočte výsledek, je nezbytné vybrat co největší počet šablon. Pokud ovšem nechce-

me extrémně dlouho čekat na výsledek, bude vhodné zvolit cestu, jež bude kompromisem a nabídne 

vyvážený poměr času a úspěšnosti, tedy rozumný počet šablon, které dávají přijatelné výsledky a zá-

roveň přijatelně dlouho trvají. Další parametr - počet obrazů ze třídy na natrénování rovněž zlepšuje 

úspěšnost, ale i čas potřebný k tvorbě dat pro model. Ovšem pokud je model testován na databázi, ja-

kou je třeba CALTECH, pak počet obrazů na trénování nemění dobu práce modelu. Jelikož o tyto tré-

novací obrazy je ochuzen počet obrazů pro klasifikaci. Při použití klasifikátoru SVM se také ukázalo  

jako důležité nastavení správných parametrů SVM. Tyto parametry mohou úspěšnost jak snížit, tak  

naopak i zvýšit. Proto je důležité jim věnovat pozornost a čas. Naštěstí součástí knihovny libSVM je 

i nástroj grid.py na vyhledání optimálního nastavení SVM, který problém dokáže vyřešit. 
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