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ÚSTAV POČÍTAČOVÉ GRAFIKY A MULTIMÉDIÍ
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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá tématem využití rozšířené reality v reklamě. Cílem práce je
vytvořit mobilní aplikaci, která bude reálném čase rozpoznávat a sledovat specifické objekty
(napr. tištěnou reklamu, loga, atp.) v kameře mobilního telefonu, zjišťovat o nich další
informace a zobrazovat je na displeji mobilního telefonu způsobem rozšířené reality. Práce
se také zabývá přehledem současných technik v oblasti rozpoznávání, sledování objektů a
vyhledávání objektů v obrazových databázích.

Abstract
Master’s thesis presents a possible application of augmented reality in domain of commerci-
als. It presents designed architecture of a mobile application that is able to detect and track
specific objects (e.g. printed commercials, logos) in mobile’s phone camera in real time and
provide some extra information about the detected object towards the user. Thesis also
provides a review of contemporary used techniques in object recognition, object tracking
and image retrieval from image databases.
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Kapitola 1

Úvod

Posledných niekoľko rokov môžeme byť svedkami rýchleho vývoja v oblasti mobilných te-
lefónov a s nimi súvisiacich mobilných aplikácií, vďaka čomu mobilné telefóny prenikli do
každodenného života a stali sa jeho takmer neodmysliteľnou súčasťou.

Možno menej viditeľným, avšak nemenej rýchlym, je aj pokrok v akademickom výskume
počítačového videnia, čoho dôsledkom je stále častejšie prenikanie algoritmov počítačového
videnia do bežne dostupných systémov a aplikácií, čím sa otvárajú nové nevídané možnosti
ich použitia v praxi.

Ďalšou zaujímavým fenoménom je myšlienka tzv. rozšírenej reality, ktorá po neúspechu
virtuálnej reality, prináša nový informačný kanál čakajúci na svoje plné využitie.

Vychádzajúc z pozorovania týchto trendov som sa vo svojej diplomovej práci rozhodol
implementovať poznatky z týchto troch domén do jednej aplikácie, v rámci ktorej bude
možné pomocou mobilného telefónu rozpoznávať objekty v obraze kamery a zobrazovať
o nich rozširujúce informácie na displeji mobilného telefónu v štýle rozšírenej reality. V prí-
pade úspechu by aplikácia mohla byť prínosná v rôznych oblastiach, napr. v reklame, v ga-
lériách, v tlačených periodikách, ale aj všade inde, kde by mohol byť tento nový informačný
kanál prínosný.

Technická správa je delená na niekoľko na seba nadväzujúcich častí. V teoretickej časti sa
z pohľadu zamýšľanej funkcionality práca venuje prehľadu relevantných metód počítačového
videnia. Následne je zadanie diplomovej práce podrobené hlbšej analýze, na základe ktorej
je predstavený návrh celého systému. V ďalšej kapitolách je popísaný proces implementácie
a testovania. Po vyhodnotení dosiahnutých výsledkov a úvahe nad možnými vyhliadkami
do budúcna je v závere práce zhodnotený celkový prínos práce a miera splnenia zadania.

Poznámka: Pri čítaní technickej správy čitateľ narazí na mnohé pojmy, ktoré mu budú
pravdepodobne dôverne známe z anglicky písanej odbornej literatúry. Napriek tomu, že
tieto pojmy som sa z dôvodu jazykovej kultúry rozhodol prekladať do jazyku práce (pričom
v zátvorke uvádzam anglicky ekvivalent), v niektorých prípadoch som sa uchýlil k použitiu
anglického originálu. Jedná sa najmä o prípady, keď som považoval používanie slovenského
prekladu za ťažkopádne, čím by na čitateľa, dávajúceho prednosť odbornej zrozumiteľnosti
pred jazykovou čistotou, mohli pôsobiť rušivo.
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Kapitola 2

Prehľad metód počítačového
videnia

Keďže je doména počítačového videnia oblasťou bohatou na veľké množstvo rozličných me-
tód a techník, je potrebné určenie podmnožiny tých metód a algoritmov, ktoré sú relevantné
vo vzťahu k zamýšľanej funkcionalite. Týmito metódami sú v prvom rade metódy detekcie
a popisu význačných charakteristík v obraze (feature detection, feature description) a s nimi
súvisiace metódy hľadania zhody medzi charakteristikami (feature matching). Ďalej sa z po-
hľadu funkcionality práce budem venovať metódam sledovania objektu (object tracking) a
taktiež sa pokúsim ozrejmiť význam pojmu homografia, ktorá ako bude ďalej uvedené, má
na konštruovanie systému rozšírenej reality kľúčový vplyv.

Pri základnom prehľade sa budem snažiť vyhnúť zbytočným podrobnostiam, pretože
na jednej strane čitateľovi znalému problematiky sú dôverne známe a na strane druhej
v prípade čitateľa neznalého považujem za rozumnejšie odkázať ho na príslušnú literatúru,
kde je daná metóda aj s patričnými súvislosťami rozobraná do detailu samotnými autormi.
Avšak niektorým metódam, na ktoré práca v ďalších kapitolách naväzuje, sa budem vo
vlastných podkapitolách venovať podrobnejšie, keďže niektoré ich detaily budú ďalej v práci
spomínané a teda majú pre prácu hlbší význam.

2.1 Metódy detekcie a extrakcie obrazových charakteristík

Výber vhodnej metódy detekcie a extrakcie obrazových charakteristík možno považovať
z pohľadu funkcionality celého rozpoznávacieho systému za kľúčový, a preto je výberu vhod-
ných metód potrebné venovať patričnú pozornosť.

Za hlavnú úlohu detekcie obrazových charakteristík možno považovať redukciu infor-
mácií obsiahnutých v obraze pri zachovaní jeho rozlíšiteľnosti (distinctivity), čím sa znižuje
náročnosť ďalšieho spracovania obrazu pri riešení úloh počítačového videnia. Typickým pro-
blémom tejto úlohy je určenie, aký druh charakteristík v obraze je najvhodnejší pre ďalšie
spracovanie.

Prvým možným prístupom je detekcia globálnych charakteristík, ktoré popisujú obraz
ako celok. Sem patrí napríklad popis pomocou histogramov (farebný, jasový, HSV) alebo
pomocou rôznych metód na popis tvaru, farby, textúry a pod. Nevýhodou týchto charak-
teristík je, že neudržujú informáciu o geometrii obrazu, a teda sú z pohľadu určovania
geometrických transformácií medzi súvisiacimi obrázkami prakticky nepoužiteľné.

Druhým možným prístupom je popis obrazu pomocou lokálnych charakteristík (napr.
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Obrázek 2.1: Princíp Harrisovho detektora — v prvom prípade posuv okna v trojuholníku
nevyvolá žiadnu zmenu intenzity v okne, v druhom prípade posuv po hrane vyvolá malú
zmenu intenzity, v treťom prípade posuv okna pri rohu vyvolá veľkú zmenu intenzity vo
všetkých smeroch

body, čiary alebo regióny) popisujúcich podstatné informácie v obraze.
Dôležitými vlastnosťami lokálnych charakteristík je hlavne ich robustnosť a opakovateľ-

nosť (repeatibility). Pod pojmom robustnosť lokálnych charakteristík sa tradične rozumie
miera invariancie voči niektorým bežným obrazovým zmenám ako je napr. zmena mierky,
geometrické transformácie (posun, rotácia, skosenie, perspektívne skreslenie), šum, alebo
zmena jasu v obraze. Opakovateľnosť označuje možnosť sledovať tie isté charakteristiky pri
spomínaných zmenách v obraze, pričom lokálne charakteristiky by mali byť rovnomerne
rozložené v celom obraze [21].

Okrem detekcie je dôležitou súčasťou rozpoznávania aj vhodný popis obrazových cha-
rakteristík pomocou tzv. vektoru charakteristík, ktorý sa bežne označuje pojmom deskrip-
tor. Úlohou deskriptora je z detekovanej charakteristiky extrahovať podstatné informácie
s dôrazom na vhodnú reprezentáciu, ktorá má uľahčiť následný proces hľadania podobnosti
obrazových charakteristík pri rozpoznávaní.

V nasledujúcich riadkoch sa zameriam na metódy detekcie a deskripcie lokálnych cha-
rakteristík, pričom najskôr uvediem prehľad niektorých najpoužívanejších a následne sa
bližšie budem venovať tým, ktoré budú spomínané a používané v ďalších častiach práce.

2.1.1 Základný prehľad

Jeden z historicky najstarších algoritmov na vyhľadávanie lokálnych charakteristík v obraze
je Harrisov detektor [8]. Jeho hlavná myšlienka spočíva v posúvaní malého okna cez obrázok,
pričom ak sa jedná o význačný bod obrázku (v tomto prípade roh), tak malý posuv okna
v každom smere vyvolá veľkú zmenu intenzity v okne (Obrázok 2.1). Preto je Harrisov
detektor známy ako rohový detektor, pričom podobné metódy detekcie význačných bodov
sú použité aj v ďalších algoritmoch, ktoré budú spomínané neskôr.

Dôležitým prvkom Harrisovho detektora je výpočet vlastných čísel matice druhých de-
rivácií obrazu (second-order derivatives) v posuvnom okne, na základe hodnoty ktorých
možno jednoduchým výpočtom určiť rohovú odozvu obrazu na danej pozícií okna. Harri-
sov detektor je invariantný voči otočeniu, keďže absolútna hodnota vlastných čísel matice
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druhých derivácií ostáva napriek rotácií rovnaká. Ďalej je invariantný voči posuvu intenzity
v obraze, keďže pri výpočte nie sú použité intenzity ale ich derivácie. Avšak veľkou nevý-
hodou Harrisovho detektora je, že nie je invariantný voči zmene mierky, pretože bod, ktorý
sa v jednej mierke javí ako roh, sa v druhej mierke môže javiť ako hrana. Napriek tomu,
že sa táto nevýhoda dá do istej miery kompenzovať pomocou detekcie tzv. charakteristic-
kej mierky lokálnej štruktúry [14], táto jeho nevýhoda ho diskvalifikuje v ďalšom použití
v práci.

Ďalšou metódou na detekciu lokálnych charakteristík je metóda MSER (Maximally
Stable Extremal Region) [13]. Výstupom detektoru MSER je množina tzv. extrémnych re-
giónov (extremal regions, Obrázok 2.2), ktoré spĺňajú niektoré dôležité vlastnosti. Prvou je
invariancia voči monotonickej zmene intenzít pixelov a druhou je invariancia voči geomet-
rickým transformáciám, pretože geometricky transformované regióny nevznikajú ani neza-
nikajú, vďaka čomu kardinalita regiónov v pôvodnom a transformovanom obrázku ostáva
zachovaná. Z pohľadu diplomovej práce je však detektor MSER nevyhovujúci, pretože pre
výpočty geometrických transformácií medzi obrazmi, ktoré sú z pohľadu výpočtu a vykre-
sľovania rozšírenej reality nevyhnutné, je použitie regiónov problematické.

Obrázek 2.2: Detekované MSER regióny v pôvodnom a transformovanom obrázku (prevzaté
z [13]).

Istým spôsobom prelomovou metódou sa svojho času stala metóda SIFT (Scale Inva-
riant Feature Transform) [12]. Narozdiel od predchádzajúcich metód, metóda nedetekuje
bežné objekty (napr. rohy, regióny, hrany), ale tzv. bloby – body, ktoré sú svetlejšie alebo
tmavšie ako ich okolie. Metóda vyniká stabilitou význačných bodov a invarianciou voči
rotácií, jasovým zmenám a taktiež voči zmene mierky. Jej nevýhodou je vysoká výpočetná
náročnosť, čo ju znevýhodňuje voči niektorým novším metódam. Keďže sa však mechani-
zmus metódy SIFT stal základom pre niektoré ďalšie metódy, budem sa jej popisu venovať
podrobnejšie vo vlastnej podkapitole.

Ďalšou metódou, ktorá sa svojho času robustnosťou vyrovnala metóde SIFT avšak pri
oveľa nižšej výpočetnej náročnosti je metóda SURF (Speeded-Up Robust Features) [3]. Na-
priek neustálym pokusom ostala dodnes táto metóda čo sa týka robustnosti prakticky ne-
prekonanou, čo ju dopredu predurčuje na použitie pri rozpoznávaní obrázkov. Takisto ako
SIFT, aj metóda SURF funguje na princípe vyhľadávania blobov, pričom niektoré mecha-
nizmy metódy SURF sú v princípe vylepšením metódy SIFT. Keďže túto metódu v rámci
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práce považujem za kľúčovú, budem jej vo vlastnej kapitole venovať patričnú pozornosť.
Relatívne novou metódou, ktorá si pri svojom vzniku kládla za cieľ nahradiť metódu

SURF je metóda Censure (Center Surround Extrema) [1]. Takisto ako metódy SIFT a
SURF, aj Censure funguje na princípe detekcie blobov, pričom detekované charakteristiky
sú invariantné voči zmene jasu, rotácií a zmene mierky. Keďže sa jedná o novú metódu, ako
jeden z cieľov práce si kladiem porovnanie výkonnosti metód SURF a Censure v ostrom
nasadení, a teda sa jej budem takisto venovať vo vlastnej podkapitole.

Ďalším zaujímavým detektorom je metóda FAST (Features from Accelerated Segment
Test) [16], pričom ako názov napovedá, hlavnou doménou detektoru je rýchlosť detekcie
význačných bodov, ktorými sú v tomto prípade rohy. Keďže body detekované touto metódou
sú invariantné iba voči zmene jasu, metóda nie je vhodná na robustné rozpoznávanie. Avšak
vďaka rýchlosti detekcie je hlavným využitím metódy real-time sledovanie rozpoznaného
objektu (tracking). Z pohľadu práce sa teda taktiež jedná o dôležitú metódu, a preto sa jej
budem venovať podrobnejšie vo vlastnej podkapitole.

Akousi dvojičkou k metóde FAST je metóda výpočtu deskriptorov BRIEF [6]. Jej hlav-
nou doménou je rýchlosť extrakcie a následného porovnania deskriptorov, vďaka čomu svoje
použitie nájde pri sledovaní rozpoznaného objektu. Podrobnosti o metóde uvediem vo vlast-
nej podkapitole.

2.1.2 SIFT

Ako už bolo spomenuté, svojho času prelomovou metódou kombinujúcou detektor a deskrip-
tor lokálnych charakteristík je metóda SIFT [12].

Detekcia význačných bodov v metóde SIFT prebieha v nasledovných troch krokoch:

1. detekcia extrémov v mierkových priestoroch (textitscale space)

2. lokalizácia charakteristík naprieč mierkovými priestormi

3. výpočet orientácie lokálnych charakteristík

Posledným krokom metódy je výpočet deskriptoru, ktorý bude popísaný neskôr v rámci
tejto kapitoly.

Prvý krok detekcie spočíva v identifikácií tzv. kandidátnych bodov, teda tých charak-
teristík, ktoré môžu byť s veľkou pravdepodobnosťou opakovane pozorovateľné pri rôznych
pohľadoch na skúmaný objekt. Tieto charakteristiky musia byť invariantné voči zmene
mierky, a preto ako vhodnú metódú na ich detekciu sa autori rozhodli použiť diferenciu
Gaussových obrazov (Difference of Gaussians, skratka DoG).

Skúmaný obraz I sa do mierkového priestoru L prevedie pomocou konvolúcie s Gausso-
vým konvolučným jadrom G, tak ako to vyjadruje rovnica (??):

L(x, y, σ) = G(x, y, σ) ∗ I(x, y) (2.1)

Pre každú tzv. oktávu v mierkovom priestore je pôvodný obrázok opakovane konvolu-
ovaný s Gaussovým jadrom. Susedné Gaussove obrazy sa od seba odčítajú a vytvoria tak
spomínaný rozdiel Gaussových obrazov, tak ako to vyjadruje rovnica 2.1. Po každej ok-
táve sa obrázok prevzorkuje na 2-krát menšie rozlíšenie (Obrázok 2.3). Dá sa povedať, že
čím viac oktáv sa vypočíta, tým je výpočet obrazových charakteristík presnejší, avšak aj
pomalší. Preto z pohľadu implementácie bude potrebné hľadať vhodný kompromis medzi
presnosťou a rýchlosťou.
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D(x, y, σ) = L(x, y, kσ)− L(x, y, (k − 1)σ) (2.2)

Obrázek 2.3: Výpočet diferencie gausovských obrazov (prevzaté z [12])

Následne sa v každom z obrazov D detekujú lokálne extrémy pomocou porovnania
s ôsmimi susednými pixelmi v aktuálnom a s deviatimi susednými pixelmi v oboch susedných
obrazoch, ako to znázorňuje Obrázok 2.4.

Druhým významným krokom detekcie je presná lokalizácia význačných charakteristík
vo vstupnom obraze, odstránenie bodov s nízkym okolitým kontrastom (sú nestabilné voči
šumu a zmenám jasu) a odstránenie bodov ležiacich na hranách.

Upresnenie polohy lokálneho maxima prebieha pomocou aplikácie 3D kvadratickej funk-
cie na lokálne extrémy vybraté v kroku 1 a následne sa z derivácie funkcie vypočíta nová
hodnota lokálneho extrému.

Body s nízkym kontrastom sa odstránia dosadením do funkcie ??:

D(xm) = D +
1

2

δDT

δx
xm (2.3)

Ak je absolútna hodnota |D(xm)| menšia ako experimentálne určená hodnota 0.03, bod
je odstránený zo zoznamu lokálnych charakteristík.

Ďalším krokom je odstránenie hranovej odozvy v obraze. Na tento účel sa použije Hes-
sova matica (Hessian matrix ) druhých derivácií DoG obrazov D:

H =

[
Dxx Dxy

Dxy Dyy

]
(2.4)
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Obrázek 2.4: Detekcia lokálnych extrémov porovnaním skúmaného pixelu s 26 susednými
pixelmi v mierkovom priestore (prevzaté z [12])

Pomocou výpočtu stopy a determinantu matice H a porovnaním s konštantným výra-
zom (r = 10) sa eliminujú význačného charakteristiky na hranách:

trace(H)2

det(H)
<

(r + 1)2

r
=⇒ bod sa eliminuje (2.5)

Z pohľadu práce je určenie vhodného prahu determinantu Hessovej matice kľúčové,
pretože čím je prah pre determinant vyšší, tým menej bude detekovaných bodov.

Tretím krokom detekcie je priradenie orientácie lokálnym charakteristikám, čím sa do-
siahne invariancia voči otočeniu. Za týmto účelom sa vypočíta diferencia intenzít v okoli-
tých pixeloch gaussovského obrazu L s mierkou najbližšou nájdenému význačnému bodu
((??)(??)). Každému bodu v okolí lokálnej charakteristiky sa priradí magnitúda m a uhol
θ:

m(x, y) =
√

(L(x+ 1, y)− L(x− 1, y))2 + (L(x, y + 1)− L(x, y − 1))2 (2.6)

θ(x, y) = arctan((L(x, y + 1)− L(x, y − 1))/(L(x+ 1, y)− L(x− 1, y))) (2.7)

Následne sa pre každú lokálnu charakteristiku vytvorí histogram s 36 položkami (po-
krývajú 360◦) a jednotlivé uhly vyvážené veľkosťou magnitúdy sa vynesú do histogramu.
Najvyššia hodnota histogramu určuje dominantnú orientáciu gradientu danej lokálnej cha-
rakteristiky, pričom sa ľahko môže stať, že jedna charakteristika má viacero orientácií, čo
však taktiež prispieva k stabilite rozpoznávania.

Po úspešnej detekcii lokálnych charakteristík prechádza metóda SIFT do fázy ich deskrip-
cie. Najprv sa vypočítané magnitúdy a uhly gradientu charakteristiky vyvážia Gaussovou
funkciou a akumulujú do väčších regiónov rozmeru 2x2 alebo 4x4 (Obrázok 2.5). Výsledkom
je pole 2x2 (resp 4x4) histogramov s ôsmimi triedami orientácií gradientu. Bežne sa však
používa pole 4x4, teda výstupný vektor má 4x4x8 = 128 prvkov.

Pri porovnaní s novšími metódami sa jedná o relatívne dlhý deskriptor, preto ako vhodná
možnosť optimalizácie sa ukázalo zakódovanie čísel s plávajúcou rádovou čiarkou do celo-
číselných typov kódovaných na menšom počte bitov. Ako bolo ukázané v práci [18], tento
deskriptor možno dokonca kódovať tak, že každá zo zakódovaných súradníc bude zaberať iba
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4 bity. Kódovanie deskriptorov má zmysel nielen z pohľadu zníženia pamäťovej náročnosti
deskriptorov, ale aj pri zrýchľovaní porovnávania deskriptorov.

Obrázek 2.5: Výpočet deskriptoru SIFT z okolia význačného bodu (prevzaté z [12])

2.1.3 SURF

Ako bolo spomenutú v základnom prehľade, metóda SURF [3] je relatívne nová metóda,
ktorá svojho času nahradila dovtedy používaný SIFT. Takisto ako SIFT, aj SURF v sebe
kombinuje detektor a deskriptor lokálnych charakteristík.

Prvý krok detektora SURF je postavený na výpočte determinantu Hessovej matice
druhých derivácií (Rovnica ??), presnejšie na detekcii tých bodov obrazu, v ktorých deter-
minant dosahuje maximum.

H =

[
Lxx Lxy

Lxy Lyy

]
(2.8)

Bežne sa na výpočet druhých derivácií v Hessovej matici používa konvolúcia s diskre-
tizovanou druhou deriváciou Gaussovej funkcie (Obrázok 2.6 vľavo), avšak metóda SURF
používa aproximáciu v podobe použitia tzv. box filtrov (Obrázok 2.6 vpravo).

Obrázek 2.6: Vľavo: diskretizované druhé derivácie Gaussovej funkcie; vpravo: box filtre –
aproximácia druhých derivácií Gaussovej funkcie (prebraté z (prevzaté z [3]))

Veľkou výhodou box filtrov oproti diskretizovaným druhým deriváciám je možnosť vý-
počtu pomocou integrálneho obrazu (angl. integral image), čo v praxi znamená, že čas
výpočtu je nezávislý na veľkosti filtru. Čo sa týka presnosti, tieto sa filtre ukázali porovna-
teľné, alebo dokonca presnejšie ako diskretizovaná Gaussova funkcia [3].
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Čo sa týka reprezentácie obrazu v priestore mierok, bežný prístup (napr. metóda SIFT)
spočíva vo vytvorení obrazovej pyramídy zo skúmaného obrazu. Avšak prístup zvolený
v metóde SURF spočíva vo vytvorení obrazovej pyramídy z filtra, pričom ako už bolo
spomenuté, vďaka integrálnemu obrazu aplikácia filtra každej veľkosti trvá konštantný čas,
čím sa automaticky dosahuje vyššia efektivita výpočtu.

Obrázek 2.7: Namiesto iteratívnej redukcie obrázka (vľavo) sa zväčšuje box filter (prevzaté
z [3])

Po výpočte determinantov prebehne potlačenie nemaximálnych bodov (angl. non-maximum
suppresion) v okolí 3x3x3, podobne ako tomu je pri metóde SIFT. Následne sú maximá de-
terminantov interpolované pozdĺž mierky a plochy obrázku.

Za účelom dosiahnutia rotačnej invariancie sa vypočítava odozva obrazu na Haarove
vlnky (Haar wavelets, Obrázok 2.8) v okolí význačného bodu vo vodorovnom a zvislom
smere. Tak ako pri box filtroch, aj tu sa s výhodou používa integrálny výpočet na urýchlenie
spracovania.

Obrázek 2.8: Vodorovná a zvislá Haarova vlnka — tmavé časti majú váhu -1 a svetlé +1
(prevzaté z [3])

Po výpočte vlnkových odoziev sa tieto ešte váhujú pomocou Gaussovej funkcie a ná-
sledne sa horizontálne a vertikálne odozvy vynesú do dvojrozmernej súradnicovej sústavy.
Súčtom všetkých odoziev v posuvnom okne o uhle π/3 určí dominantný smer odozvy (Ob-
rázok 2.9).

V prípade ak invariancia voči rotácii nie je potrebná, existuje tzv. upright verzia me-
tódy SURF (U-SURF). U-SURF je rýchlejší vo výpočte a taktiež zvláda rotáciu obrazu
v rozmedzí ±15◦.
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Obrázek 2.9: Určenie dominantného smeru odozvy Haarovych vlniek (prevzaté z [3])

Za účelom extrakcie deskriptorov sa v prvom kroku vytvoria okolo lokálnych charak-
teristík štvorcové regióny, pričom ich orientácia zodpovedá výpočtu orientácie z predchád-
zajúceho kroku (Obrázok 2.10). Tieto regióny sa pravidelne rozdelia na menšie subregióny
rozmerov 4x4 a znova sa vypočíta ich odozva na Haarove vlnky v horizontálnom a vertikál-
nom smere. Tie sa následne vyvážia Gaussovou funkciou so stredom vo význačnom bode.
Pre každú štvoricu subregiónov sa vypočítajú sumy

∑
dx,
∑
|dx|,

∑
dy,
∑
|dy|, pričom pre

každý význačný bod existuje 16 takýchto štvoríc subregiónov, čo značí, že vektor príznakov
pozostáva zo 16x4 súm, teda zo 64 prvkov (Obrázok 2.11).

Obrázek 2.10: Štvorcové regióny v okolí lokálnych charakteristík (prebraté z [3])

Metóda SURF si v testoch počína lepšie ako metóda SIFT, a zároveň ponúka väčšiu
rýchlosť spracovania, vďaka čomu sa stala referenčnou (state-of-art) metódou na robustnú
detekciu lokálnych charakteristík v obraze.
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Obrázek 2.11: Výpočet deskriptoru pre metódu SURF (prebraté z [3])

2.1.4 Censure

Metóda Censure[1], podobne ako metódy SIFT, SURF v sebe taktiež kombinuje detektor
a deskriptor lokálnych charakteristík.

Hlavná myšlienka detekcie spočíva vo výpočte aproximovaného Laplaceovho obrazu
z Gaussovho obrazu (Laplacian of Gaussian, skratka LoG) nad všetkými bodmi obrazu a
naprieč celým mierkovým priestorom, pričom bežne sa táto operácia počíta pomocou konvo-
lúcie obrazu s vhodne aproximovanými filtrami. Kým pri metóde SIFT bola za týmto účelom
použitá metóda DoG a jednotlivé oktávy obrazu boli podvzorkované, v Censure sa pou-
žívajú tzv. dvojúrovňové stredové filtre (center-surrounded bi-level filters). Tie vynásobia
jednotlivé pixely obrazu hodnotou ±1 podľa tvaru filtru. Filter najpresnejšie aproximujúci
Laplacián je kruhový filter, avšak je zároveň výpočetne najnáročnejší, a tak sa v praxi pou-
žívajú aproximácie kruhového filtra, ktoré možno navyše použiť pri výpočte integrálneho
obrazu.

Obrázek 2.12: Stredové dvojúrovňové filtre - kruhový, osemuholníkový, šesťuholníkový a
štvorcový (prevzaté z [1])

Ako najpresnejšia aproximácia kruhového filtra sa ukázal byť osemuholníkový filter,
s ktorým sa vstupný obraz konvoluuje. Určia sa extrémy v obraze a tie sa následne dajú na
vstup Harrisovho detektora, aby sa vylúčili body so slabou rohovou odozvou.

Ako aproximácia mierkového priestoru sa nad každými pixelom obrazu vypočíta sedem
odoziev filtra, pričom veľkosť filtra sa iteratívne zväčšuje tak, ako tomu je napr. pri metóde
SURF. Následne prebehne potlačenie nemaximálnych bodov v aproximovanom mierkovom
priestore v okolí 3x3x3.

Ako deskriptor metódy Censure si autori vybrali up-right verziu deskriptoru SURF.
Pomocou minimálnych zmien v štruktúre deskriptora a obmedzením dátových štruktúr na
C++ short sa im podarilo dosiahnuť až 19 násobné zrýchlenie výpočtu deskriptoru, pri
zachovaní presnosti pri rozpoznávaní [1].
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Ako autori metódy prezentujú, čo sa týka kvality rozpoznávania, Censure pracuje lepšie
ako metódy SIFT a SURF, a zároveň pracuje v reálnom čase, čo podľa nich predurčuje
použitie metódy nielen pri rozpoznávaní, ale aj pri sledovaní objektu.

2.1.5 FAST

Detektor FAST [16] je rýchly a myšlienkovo nenáročný detektor rohov v obrázku. Jeho
princíp spočíva v testovaní intenzity pixelu voči jeho okoliu, ktorým je v tomto prípade
16 pixelov Bressehnamovho kruhu o polomere 3 so stredom v testovanom pixeli. Pixel je
považovaný za význačný bod (roh), ak má o nejakú hodnotu t vyššiu alebo nižšiu intenzitu
ako najmenej 12 súvislých pixelov na Bressehnamovom kruhu (Obrázok 2.13).

Obrázek 2.13: Princíp detekcie algoritmu FAST (prebraté z [16])

Testovanie pixelu je optimalizované, a to tak, že na začiatku sa testujú iba pixely číslo
1, 9, 5 a 13, pričom aspoň tri musia spĺňať podmienku rozdielu intenzity. Experimentálne
bolo zistené, že na bežnú sekvenciu je v priemere potrebných iba 3.8 porovnaní na pixel
[16].

Pri detekovaní rohov je dôležitým parametrom veľkosť prahu, teda rozdielu intenzity
medzi rohom a okolitými bodmi. Ten má automaticky dopad na počet detekovaných rohov
a následne aj na počet snímok za sekundu, ktoré dokáže algoritmus spracovať.

Ako deskriptor je použitý vektor 16 intenzít okolitých pixelov, pričom podľa toho, či je
detekovaný bod svetlejší alebo tmavší, je deskriptoru priradené znamienko +/-, čo prináša
dvojnásobné zrýchlenie pri porovnávaní.

Z uvedeného mechanizmu detektoru FAST vyplýva, že je invariantný iba voči monoto-
nickým zmenám svetelnosti v obraze. Jeho hlavnou výhodou je jeho rýchlosť (podľa testov
autorov 20 krát rýchlejší ako Harrisov detektor), čo ho predurčuje na použitie pri sledovaní
objektov v snímanej scéne. Jeho nevýhodou je nestabilita detekovaných význačných bodov.

2.1.6 BRIEF

Narozdiel od vyššie spomenutých metód, metóda BRIEF (Binary Robust Independent Ele-
mentary Features) [6] sa zameriava iba na výpočet deskriptoru lokálnych charakteristík
v obraze. Narozdiel od deskriptorov metód SIFT a SURF, ktorých porovnávanie spočíva
v určovaní euklidovskej vzdialenosti vektorov charakteristík, BRIEF generuje binárny vek-
tor príznakov, čo prináša výhodu v podobe možnosti rýchleho porovnania pomocou Ha-
mmingovej vzdialenosti, čo v praxi znamená iba jednu XOR a jednu bitcount operáciu
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procesora.
Hlavná myšlienka metódy BRIEF spočíva v priložení štvorcovej ”záplaty”(angl. patch)

p so stredom vo význačnom bode a v následnom testovaní intenzít n dvojíc bodov [a, b]
ležiacich na záplate, podľa funkcie:

f(p, a, b) =

{
1 if I(a) < I(b)
0 otherwise

(2.9)

Výstupom tejto operácie je séria jednotiek a núl, ktoré sa následne usporiadajú do
vektora príznakov.

Asi najdôležitejšou časťou tejto metódy je určenie stratégie výberu bodov na záplate.
Autori síce experimentovali s rôznymi stratégiami výberu bodov, avšak ako najlepšia sa
ukázala stratégia náhodného rovnomerného rozloženia bodov po celej šírke a výške záplaty.

Napriek tomu, že deskriptor BRIEF nie je invariantný voči rotácii, podobne ako deskrip-
tor U-SURF zvláda rozumne spracovať rotácie do 15◦.

Prvoradým zameraním deskriptoru BRIEF je rýchlosť výpočtu a porovnania deskrip-
torov, čo ho predurčuje k použitie s rýchlymi detektormi ako FAST alebo Censure pri
sledovaní objektov.

2.2 Metódy hľadania zhody obrazových charakteristík

Metódy hľadania zhody obrazových charakteristík sú kľúčovou súčasťou každého vyhľadáva-
cieho mechanizmu vyhľadávajúceho na základe obrazového obsahu (content based image re-
trieval, skratka CBIR). V takýchto systémoch spravidla vystupuje tzv. dotazovacia snímka
(query image), podľa obsahu ktorej sa hľadá zhoda v obrazovej databáze (image dataset).

V prípade použitia lokálnych charakteristík na popis obrazu sa princíp CBIR sys-
tému orientuje na hľadanie zhody (resp. podobnosti) v rámci týchto charakteristík. Keďže
s výnimkou použitia deskriptoru BRIEF toto vyhľadávanie podobnosti prebieha v n dimen-
zionálnom euklidovskom priestore (n je dĺžka vektoru charakteristík), na určenie podobnosti
snímkov sa používa výpočet euklidovskej vzdialenosti každej z dvojíc n rozmerných vektorov
popisujúcich danú množinu snímkov.

Prihliadnuc na fakt, že na jednu snímku bežne pripadá tisíc a viac takýchto vektorov,
rýchle vyhľadávanie v obrazových databázach sa z dôvodu vysokej výpočetnej náročnosti
stáva problematickým.

Z tohoto dôvodu boli vyvinuté niektoré ďalšie metódy, ktorých účelom je urýchliť rozpo-
znanie dotazovacieho snímku v obrazovej databáze. V nasledujúcom texte sa budem venovať
trom rôznym prístupom používaným na urýchlenie vyhľadávania v obrazových databázach:

• znižovanie dimenzie vektorov charakteristík (metóda PCA)

• optimalizácia vyhľadávacieho algoritmu pomocou stromových algoritmov (kd-tree,
BBF)

• kategorizácia snímok pomocou metódy vizuálnych slov (metóda Bag of Words)

2.2.1 PCA

Znižovanie dimenzie vektorov charakteristík sa používa za účelom zníženia výpočetnej ná-
ročnosti porovnávania vektorov charakteristík, keďže náročnosť výpočtu euklidovskej vzdi-
alenosti závisí od dimenzie vektorov, ako to je zrejmé z rovnice:
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dist(p,q) =
√

(p1 − q1)2 + (p2 − q2)2 + · · ·+ (pn − qn)2 =

√√√√ n∑
i=1

(qi − pi)2 (2.10)

Metódy znižujúce dimenziu vektorov sú založené na hľadaní korelácie medzi prvkami
vektorov, pričom nahradzujú množinu korelovaných prvkom nižším počtom nekorelovaných
prvkov. Najznámejším zástupcom tohto prístupu je metóda PCA(principal component ana-
lysis) [10].

Táto metóda je založená na vytvorení kovariačnej matice z vektorov, pre ktorú sa vypočí-
tajú príslušné vlastné vektory a vlastné čísla matice (eigenvectors, eigenvalues). Najvyššia
hodnota v rámci množiny vlastných čísel označuje tzv. principálnu komponentu (principal
component) daného vektoru, pričom analogicky najvýznamnejším vlastným vektorom je
vektor, ktorému prislúcha principálna komponenta. Takto možno zoradiť vlastné vektory
podľa ich dôležitosti, pričom tie s nízkou dôležitosťou možno ignorovať. Takto sa pôvodná
množina n vlastných vektorov zúži na množinu p vektorov, teda p < n. Výslednú množinu
vektorov dimenzie p získame vynásobením transponovanej matice pozostávajúcej z p vlast-
ných vektorov s pôvodnými vektormi, od ktorých bola odčítaná ich stredná hodnota.

2.2.2 Kd-tree

Pri porovnávaní dvoch snímkov sa bežne na porovnávanie charakteristík používa metóda
hľadania najbližšieho suseda (nearest neighbour search), pričom časová náročnosť tohto
algoritmu s rastúcim počtom dimenzií pri klasickom porovnávaní takpovediac „každého
s každým” vzrastá exponenciálne (tzv. curse of dimensionality) [4]. Indexácia takýchto
dát sa ukazuje ako kľúčová za účelom rýchleho nájdenia zhody lokálnych charakteristík
v obrazovej databáze.

Pojem kd-tree (k-dimensional) [4] označuje binárny strom, ktorého každý jeho uzol je k-
rozmerný vektor. Pri vytváraní stromu sa v každom kroku postupne rozdelí dátový priestor
v dimenzii i vykazujúcej najväčšiu varianciu prvkov. Následne sa porovnaním s hodnotou
mediánu m v rámci prvkov tejto dimenzie množina vektorov rozdelí na dve rovnaké časti.
V strome sa vytvorí uzol, ktorý uchová obe hodnoty i am a celý proces sa iteratívne opakuje,
až kým nie je čo deliť. Takto vznikne vyvážený binárny strom s hĺbkou d = log2 |N |, kde
N je počet vektorov.

Pri vyhľadávaní najbližšieho suseda vektoru q sa v prvom kroku pomocou d porovnaní
nájde príslušný list v strome, čo už samo o sebe dobre aproximuje najbližšieho suseda
daného vektoru. V ďalšej fáze sa pomocou metódy navracania (backtracking) postupne
odrezávajú časti stromu reprezentujúce väčšiu vzdialenosť od vektoru q ako bola do toho
času pri prehľadávaní stromu zistená. Hľadanie sa končí, keď sú všetky nepreskúmané vetvy
stromu odrezané.

Nevýhodou kd-stromu je skutočnosť že pri vyšších dimenziách sa pri koreni stromu
vytvorí veľa zbytočných uzlov, ktoré musia byť skúmané pri vyhľadávaní, čo spôsobuje,
že veľká časť vyhľadávania sa uskutočňuje v uzloch, ktoré majú iba malú šancu spôsobiť
výmenu na mieste najbližšieho suseda [4].

Čo sa týka kd-stromov, existuje viacero modifikácií, ktoré ďalej optimalizujú proces
vyhľadávania zhody deskriptorov.

• Náhodné kd-stromy (randomized kd-tree) — pri tomto algoritme sa vytvorí viacero
stromov, pričom sa množina vektorov vždy rozdelí náhodne na jednej z D dimenzií
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s najvyššou varianciou prvkov [15]. Z testov autorov vyplýva, že počet stromov má
zmysel zvyšovať až do počtu 20.

• Hierarchický k-means stromový algoritmus (hierarchical k-means tree algorithm) —
hierarchický strom sa vytvorí rekurzívnym delením množiny deskriptorov na každej
úrovni kd-stromu do K oddelených regiónov pomocou algoritmu k-means [15].

2.2.3 Algoritmus BBF

Algoritmus BBF (best bin first) [4] limituje počet porovnaní v kd-strome, čím skracuje
výpočetný čas a vracia najbližšieho suseda nájdeného do istého okamihu. Jedná sa teda
o aproximáciu hľadania najbližšieho suseda, ktorá však v mnohých prípadoch môže byť
dostačujúca. Optimalizácia fázy backtrackingu spočíva v myšlienke zoradenia jednotlivých
uzlov do „priehradiek”(bins) pri vytváraní kd-stromu. Pri vyhľadávaní najbližšieho suseda
bodu q (reprezentovaného vektorom) sa priehradky zoradia vzostupne podľa vzdialenosti
od bodu q, a to pomocou porovnania s hraničnými bodmi v priehradkách.

Túto optimalizáciu možno jednoducho implementovať pomocou prioritnej fronty. Vo
fáze vyhľadávania sa postupne do fronty pridajú korene tých podstromov, v ktorých sa
nevyhľadávalo. Vo fáze navracania sa postupne preskúmajú uložené korene, pričom tieto sú
už zoradené a nie všetky musia byť vyšetrené.

Algoritmus BBF prináša cca 10 násobné urýchlenie oproti klasickému vyhľadávaniu v kd
strome pre stredne veľké dimenzie (v rozmedzí 8 až 25). Čo sa týka presnosti vyhľadávania,
vo veľkej väčšine prípadov sa vyhľadá najbližší sused a v ostatných prípadoch sused veľmi
blízky k hľadanému vektoru [4].

2.2.4 Bag of Words

Ako už bolo spomenuté, popis obrázkov množinou deskriptorov popisujúcich lokálne cha-
rakteristiky implikuje vysokú časovú a výpočetnú náročnosť operácie porovnania obrázkov,
čo sa asi najvypuklejšie prejaví práve v prípade spomínaných CBIR systémov. Naráža sa tu
na skutočnosť, že každý deskriptor z dotazovacieho snímku sa musí porovnať so všetkými
deskriptormi z referenčného obrázka, a teda ak je referenčných obrázkov väčšie množstvo,
táto operácia sa stane z časového hľadiska neúnosnou. Riešením je použitie spomínaných
vyhľadávacích stromov alebo reprezentácia množiny deskriptorov pomocou kódových slov
(textitcodewords) definovaných príslušnou kódovou knihou (codebook), čo môže rapídne
znížiť výpočetnú náročnosť operácia porovnávania [5].

Myšlienka kódových kníh vznikla pôvodne v oblasti spracovania prirodzeného jazyka za
účelom zrýchlenia kategorizácie dokumentov pri vyhľadávania informácií. Následne našla
uplatnenie aj v doméne počítačového videnia pri rozpoznávaní a vyhľadávaní v obrazových
databázach.

Tento prístup je založený na vektorovo-priestorovom modele ((vector space model), čo
v praxi znamená, že miera podobnosti medzi dokumentmi sa určuje na základe jedného vek-
toru charakterizujúceho konkrétny dokument. Tento model je založený na fakte, že význam
dokumentu je prenášaný slovami, ktoré sú v ňom použité. Preto každá dimenzia popisuj-
úceho vektoru zastupuje jedno slovo vyskytujúce sa v dokumente, čo znamená, že ak sa
slovo v dokumente nachádza, je tento prvok vo vektore nenulový (Rovnica 2.6). Podob-
nosť dvoch dokumentov je následne vypočítaná ako normalizovaný skalárny súčin, známy
tiež ako kosínusová vzdialenosť (Rovnica 2.7). Bez normalizácie by dlhšie dokumenty mali
väčšiu pravdepodobnosť, že budú považované za relevantné len preto, že obsahujú viac slov.
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d = (w1, w2, . . . , wk) (2.11)

similarity(q,d) =
q.d

|q|.|d|
(2.12)

=

∑K
i=1 qidi√∑K

i=1(qi)
2
∑K

i=1(di)
2

kde k označuje veľkosť kódovej knihy.
V počítačovom videní sa tzv. vizuálne slová dajú vypočítať kvantizáciou vektorov cha-

rakteristík (feature vectors). Za týmto účelom sa používa zhlukovanie vektorov spravidla
použitím algoritmu k-means, pričom každý zhluk následne predstavuje jedno vizuálne slovo
kódovej knihy.

Vizuálna kódová kniha je teda definovaná ako vektor vizuálnych slov vk (Rovnica ??),
pričom každé vizuálne slovo je reprezentované vektorom popisujúcim stred zhluku v n-
dimenzionálnom priestore deskriptorov (Rovnica ??).

C = (v1,v2, . . . ,vk) (2.13)

v = (x1, x2, . . . , xdim) ∈ Rdim (2.14)

Vizuálne slová sú následne vážené frekvenciou výskytu slova a tzv. inverznou frekvenciou
výskytu slova v dokumente (Rovnica 2.8). Frekvencia výskytu slova odzrkadľuje entropiu
slova v danej množine dokumentov, a znižuje váhu slov, ktoré sa v databáze vyskytujú príliš
často a naopak zvyšuje váhu slov, ktoré sú v databáze ojedinelé.

wi,j = tfi,j × idfi =
|dj(vi)|
|dj |

× log
|D|
|D(vi)|

(2.15)

kde |dj(vi)| označuje počet výskytov vizuálneho slova vi v dokumente dj , |dj | je celkový
počet vizuálnych slov v dokumente dj , |D| je počet dokumentov v databáze a |D(vi)|
označuje počet dokumentov obsahujúcich vizuálne slovo vi.

Pri kvantizácií vektorov charakteristík vyvstáva problém prílišnej „hrubosti” pri určo-
vaní ich vzájomnej vzdialenosti. Vzdialenosť je nula alebo nekonečno podľa toho či bolo
vektorom priradené to isté, alebo iné vizuálne slovo. Tento nedostatok rieši technika jem-
ného priraďovania (soft assignment), vďaka čomu môže byť jeden vektor priradený viacerým
vizuálnym slovám nachádzajúcim sa blízko daného vektoru v priestore deskriptorov. Jednou
z techník jemného priraďovania je váženie pomocou exponenciálnej funkcie (Rovnica 2.9).

W exp
i (z) = exp(− z2i

2σ2
) (2.16)

kde z je vektor vzdialeností skúmaného bodu od k najbližších vizuálnych slov a σ je
konštanta, ktorá musí byť vhodne zvolená tak, aby bola podstatná časť váhy priradená
iba malému počtu vizuálnych slov.

Pri použití jemného priraďovania je frekvencia vizuálneho slova tf vypočítaná súčtom
normalizovaných váh jednotlivých vizuálnych slov. Nech Wi je množina váh vypočítaná zo
všetkých vzoriek z dokumentu pre vizuálne slovo i. Potom je frekvencia vizuálneho slova
tf vypočítaná ako súčet váh W (Rovnica 2.10).

tfsofti =
∑

W (2.17)
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2.3 Metódy sledovania objektu

Sledovanie objektu (object tracking) je vo všeobecnosti veľmi dôležitou súčasťou domény
počítačového videnia a spolu s rozpoznávaním objektov tvoria dva základné kroky analýzy
videa.

V najjednoduchšej forme sa sledovanie objektu definuje ako problém určenia trajektórie
objektu v scéne vždy „snímka za snímkou” (frame-to-frame), avšak v prípade konštruova-
nia rozšírenej reality je tento problém značne rozšírený, pretože okrem trajektórie objektu
je potrebné neustále udržiavanie ďalších parametrov geometrickej transformácie (rotácia,
perspektíva) medzi sledovaným a referenčným objektom. Medzi ďalšie problémy, ktoré sa
vyskytujú pri sledovaní objektu patria:

• strata informácií spôsobená projekciou z 3D sveta do 2D roviny

• komplexný pohyb objektov

• komplexný tvar objektov

• vyčnievanie obrázkov zo zorného poľa kamery (oklúzia)

• zmeny osvetlenia v scéne

• požiadavka na spracovanie v reálnom čase

Ďalšou dôležitou otázkou je výber vhodného modelu reprezentácie objektu pri sledovaní
(Obrázok 2.14). Medzi najpoužívanejšie patrí reprezentácia pomocou bodov (a, b), pomocou
jedného alebo viacerých geometrických útvarov (c, d, e), pomocou kostry objektu (f) a
pomocou obrysu alebo siluety objektu (g, h, i) [20].

Obrázek 2.14: Rôzne modely reprezentácie objektu pri sledovaní (prevzaté z [20])

S reprezentáciou objektu úzko súvisí aj povaha sledovacích algoritmov, ktoré možno
rozdeliť do troch kategórií:

• sledovanie bodov (point tracking) — objekty sú v za sebou nasledujúcich snímkach
reprezentované pomocou bodov a hľadá sa asociácia medzi bodmi súčasnej a pred-
chádzajúcej snímky (napr. Kalmanov filter),
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• sledovanie jadra (kernel tracking) — pod pojmom jadro sa v tom prípade rozumie
tvar objektu a jeho vzhľad, môže ísť napríklad o elipsu s vypočítaným histogramom
jasu alebo farby pixelov ležiacich v elipse (napr. metódy Mean-shift a KLT),

• sledovanie siluety (silhouette tracking) — sledovanie je realizované pomocou určenia
regiónu, v ktorom sa objekt nachádza (napr. pomocou Houghovej transformácie).

V nasledujúcich riadkoch stručne popíšem jednotlivé metódy, pričom pri každej sa bu-
dem snažiť určiť jej výhody a nevýhody z pohľadu sledovania objektu a následného konštru-
ovania rozšírenej reality.

2.3.1 Základný prehľad

Prvým zaužívaným algoritmom na sledovanie objektov reprezentovaných pomocou bodov je
Kalmanov filter [19]. Kalmanov filter je predikčný algoritmus, tj. na základe dvoch základ-
ných krokov — predikcie (prediction) a merania (measurement) predchádzajúcich stavov
sledovaného systému dokáže určiť najpravdepodobnejší budúci stav systému. Pri sledovaní
objektu to prakticky znamená, že z analýzy pohybu objektu v minulých snímkach dokáže
určiť jeho pozíciu v nasledujúcej snímke. Napriek tomu, že Kalmanov filter dosahuje pri
sledovaní objektov zaujímavé výsledky, jeho hlavným cieľom je určenie pozície objektu
v obraze, a nie určenie geometrickej transformácie popisujúcej komplexný pohyb objektu
medzi snímkami.

Ďalším algoritmom používaným pri sledovaní pozície objektu v kamere je algoritmus
Mean-shift [11]. Jeho hlavná myšlienka spočíva v posúvaní okna obklopujúceho sledovaný
objekt v smere rastúcej hustoty sledovaných príznakov (Obrázok 2.15), čo veľmi dobre
popisuje situáciu, keď sa sledovaný objekt medzi snímkami pohybuje. Avšak takisto ako
Kalmanov filter, ani algoritmus Mean-shift bohužiaľ neposkytuje dostatočné množstvo in-
formácií o komplexnom pohybe, z ktorých by sa dala skonštruovať rozšírená realita.

Obrázek 2.15: Princíp algoritmu mean-shift (prebraté z [11])

Na podobnom princípe (a teda aj s podobnými obmedzeniami) pracuje aj algoritmus
KLT (Kanade-Lucas-Tomasi [17], ktorého mechanizmus spočíva v hľadaní takého vektoru
posuvu, pomocou ktorého sa okno so sledovaným objektom posunie na novú pozíciu tak,
že súčet rozdielu intenzít pixelov medzi oknom a obrazom bude čo najmenší, čo v praxi
znamená, že vektor posuvu správne popisuje pohyb objektu (Obrázok 2.16).
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Obrázek 2.16: Princíp algoritmu KLT (prebraté z [17]])

V prípade použitia Houghovej transformácie pre sledovanie sa jedná o neustálu detek-
ciu geometrických útvarov popisujúcich obrys sledovaného objektu, čo taktiež neprináša
výrazne viac informácií o komplexnom pohybe oproti predchádzajúcim metódam.

Z prieskumu uvedených algoritmov usudzujem, že neboli primárne stavané na použitie
v rozšírenej realite, a teda nie sú vyhovujúce na použitie v tejto doméne. Ako najvýhod-
nejšia metóda poskytujúca najväčšie množstvo informácií o sledovanom objekte v obraze sa
ukazuje byť výpočet homografie na základe detekovaných lokálnych charakteristík, ktorému
sa budem venovať v nasledujúcej kapitole.

2.4 Homografia

Pod pojmom homografia sa rozumie projekčná transformácia, ktorá množine bodov xi
ležiacej v rovine R1 priradí množinu bodov xi′ ležiacich v rovine R2, pričom body xi a xi′

sú body dvoch rôznych obrázkov, ktoré sú zväčša dvoma rozličnými projekciami toho istého
objektu (Obrázok 2.17)[9].

Obrázek 2.17: Princíp homografie (prevzaté z [9])

Výsledkom výpočtu homografie je matica homografie H rozmeru 3× 3, pre ktorú platí
rovnosť:

Hxi = xi
′ (2.18)

Výpočet jednotlivých prvkov matice prebieha podľa algoritmu DLT Direct Linear Trans-
formation [9], pričom na výpočet všetkých 9 prvkov matice stačí po 4 bodoch z oboch ob-
rázkov. Napriek tomu výpočet nie je celkom triviálny, pretože význačné body, na základe
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ktorých sa homografia počíta sú zaťažené ďalšími deformáciami, ako napr. šum alebo skres-
lenie obrazu vplyvom deformácie šošovky kamery, čo v konečnom dôsledku sťažuje presné
nájdenie matice homografie.

Dôležitou časťou výpočtu homografie je určovanie chyby výpočtu a jeho následnej ko-
rekcie. Jednou z alternatív na určenie chyby v homografii je pomocou zvolenia prahu repro-
jekcie chyby (reprojection error threshold), čo inými slovami znamená maximálnu veľkosť
korekcie, ktorá sa môže aplikovať na nájdené páry bodov, aby dokonale „sadli” na oba ob-
rázky a vypočítanú homografiu. Tento parameter je z pohľadu presnosti a rýchlosti výpočtu
homografie kľúčový a ešte v niektorej z ďalších časti bude spomenutý.

Napriek tomu, že výpočet homografie je realizovateľný pomocou spomínaného algoritmu
DLT, pri detekcii význačných bodov sa často stane, že veľký počet detekovaných bodov do
vypočítanej homografie „nepasuje”, čím sa sťažuje výber reprezentantívnej vzorky bodov,
z ktorých sa homografia dá presne vypočítať.

Za týmto účelom bola zavedená iteratívna metóda na výpočet matice homografie, me-
tóda RANSAC.

2.4.1 RANSAC

Metóda RANSAC (RANdom SAmple Consensus) [7] delí množinu bodov v oboch obráz-
koch na tzv. inliers a outliers. Množina inliers je tvorená tými bodmi, ktoré „pasujú” do
vypočítaného modelu homografie a množina outliers je tvorená všetkými ostatnými bodmi.
Výhodou metódy RANSAC je, že dokáže zvládať veľké množstvo outliers, aj v prípade keď
je ich percentuálne zastúpenie väčšie ako 50%.

Metódu RANSAC možno zapísať v piatich bodoch:

1. Náhodne vyber 4 body z oboch množín význačných bodov na oboch obrázkoch a
vypočítaj homografiu.

2. Urči množinu význačných bodov z oboch obrázkov, ktorých vzdialenosť od pozície
vypočítanej homografie je menšia ako reprojection error, tieto označ ako inliers.

3. Ak je počet inliers vyšší ako threshold T , znova vypočítaj maticu homografie zo
všetkých inliers a ukonči výpočet.

4. Ak je počet inliers nižší ako threshold T , vyber novú množinu testovacích bodov a
opakuj predchádzajúce body.

5. Po N pokusoch vyber množinu s najväčším počtom inliers, znova vypočítaj maticu
homografie z bodov tejto množiny a ukonči výpočet.

Ostáva určiť počet pokusov N a hodnotu thresholdu T , keďže je zbytočné skúšať všetky
možné kombinácie bodov. Namiesto toho sa počet vzoriek N môže určiť pomocou výpočtu
vychádzajúc z toho, že pri danom zastúpení outliers ε danom počte pokusov N s istou
pravdepodobnosťou p aspoň jedna vzorka tvorená 4 bodmi bude tvorená iba z inliers. Tento
počet možno určiť pomocou výpočtu:

N = log(1− p)/log(1− (1− ε)) (2.19)

Threshold T určujúci dôveryhodný počet inliers možno pri danom zastúpení outliers ε
a celkovom počte bodov n vypočítať nasledovne:

T = (1− ε)n (2.20)
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Kapitola 3

Návrh

Pred samotným návrhom programovej časti diplomovej práce je potrebné čím presnejšie
zadefinovať zamýšľanú funkcionalitu, podľa ktorej bude systém ako celok a jednotlivé jeho
časti navrhnuté. Preto je v prvom rade potrebné zadanie diplomovej práce konkretizovať,
čo následne umožní detailne sa zamyslieť sa nad návrhom architektúry a takpovediac ho
„ušiť na mieru” danej funkcionality.

Po konkretizácií zadania budú v ďalších kapitolách popísané možné varianty návrhu,
pričom aj keď niektoré nakoniec nebudú realizované, poskytujú alternatívy, ktoré môžu dať
čitateľovi podnet na odlišné riešenie podobných problémov.

Následne podľa pravidiel návrhu v štýle zhora nadol bude najprv načrtnutá celková
architektúra s pospájanými funkčnými blokmi ako tzv. čierne skrinky, ktoré však budú
v ďalších častiach návrhu detailne popísané v individuálnych kapitolách. Pre lepšiu názor-
nosť bude celková architektúra aj každý z funkčných blokov popísaný pomocou vývojového
diagramu, čo by malo zlepšiť celkové porozumenie čitateľa predkladaným mechanizmom.

Napriek tomu, že plánovaná funkcionalita systému by mala byť realizovaná v mobilnom
telefóne, nebude návrh špecializovaný na konkrétnu platformu ani prostredie, a takisto sa
nebude zaoberať typom cieľového zariadenia alebo platformy. Avšak otázka efektivity, ako
súčasť každého dobrého návrhu nebude ignorovaná, a v rámci návrhu jej bude venovaný
primeraný priestor.

3.1 Konkretizácia zadania

Ako zo zadania diplomovej práce vyplýva, hlavnou funkcionalitou systému je detekcia a
následné sledovanie obdĺžnikových plôch vo videu, na základe ktorých budú do videa vy-
kresľované ďalšie informácie týkajúce sa sledovaného objektu.

Akokoľvek zaujímavo zadanie vyznieva, prináša so sebou viacero otázok, ktoré musia
byť pred akýmkoľvek ďalším postupom zodpovedané. Z pohľadu funkcionality sú takýmito
otázkami napríklad:

• Akú povahu budú mať detekované objekty, teda či budú nejakým spôsobom špecifické
(tzv. markery) alebo sa bude jednať o bežné objekty.

• Či bude rozpoznávanie naviazané na konkrétne geometrické tvary.

• Aká bude mohutnosť množiny rozpoznávaných objektov (desiatky, stovky, tisíce. . .).

• Akej povahy budú informácie doplňované do videa (text, obrázok, video, 3D model. . .).
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• Či bude potrebné pripojenie na internet, teda či sa systém bude pripájať na nejaký
vzdialený zdroj.

• Či bude systém bežať v reálnom čase nad vstupmi z kamery alebo spracovávať video-
súbory „offline”.

Zodpovedaním týchto otázok som si zadanie diplomovej práce špecifikoval nasledovne:

• Keďže v súčasnosti existujú frameworky na vytváranie rozšírenej reality pomocou
markerov (napr. ARToolkit), systém by mala detekovať bežné objekty, ako sú naprí-
klad logá, časopisy, billboardy, alebo obrazy v galériách.

• Napriek tomu, že v zadaní práce sú spomínané obdĺžnikové útvary, rozpoznávanie by
nemalo byť ovplyvnené tvarom rozpoznávaného objektu.

• Čo sa týka početnosti referenčných objektov, v prvej iterácií vývoja systému by sa
malo jednať iba o desiatky objektov. Takýto prístup by mohol byť realizovaný pro-
stredníctvom balíčkov, ktoré by boli viazané na konkrétnu množinu objektov — napr.
jedno číslo časopisu, billboardy jednej spoločnosti, obrazy jednej galérie atď.

• Doplňované objekty tvoriace rozšírenú realitu by na začiatok mali byť obrázky, neskôr
by sa mohlo experimentovať s 3D objektami. Tieto objekty by mali prekrývať pôvodný
objekt, aby sa zvýraznila interaktivita systému so snímaným prostredím.

• Primárne by navrhovaný systém nemal potrebovať pripojenie na internet. Z internetu
by sa mali sťahovať iba balíčky obsahujúce dáta pre konkrétnu množinu objektov.

• Aby systém bol zaujímavým, musí pracovať v reálnom čase nad vstupmi z kamery
a mala by fungovať podľa možností plynulo, aby sa dosiahol čím vyšší užívateľský
komfort.

3.2 Analýza funkcionality

Po bližšej špecifikácií zadania je síce funkcionalita systému vymedzená, avšak zatiaľ iba
neformálne, čo z pohľadu počítačového videnia nemá veľký prínos. Pre ďalší postup je preto
nevyhnutné vytvoriť akési „zobrazenie” z neformálneho popisu do pojmov zaužívaných
v obore počítačového videnia.

Z pohľadu počítačového videnia teda možno funkcionalitu vymedziť nasledovne (v zá-
tvorke je uvedený zaužívaný anglicky ekvivalent), pričom v ďalších fázach návrhu už budem
dávať prednosť týmto pojmom:

• Natrénovanie obrazovej databázy z predloženej množiny referenčných obrázkov (image
registration, database training).

• Dohľadanie snímaného objektu v databáze (image retrieval).

• Určenie miery zhody a geometrickej trasnformácie medzi aktuálnym a referenčným
snímkom (image matching).

• Sledovanie pohybu rozpoznaného objektu (object tracking).
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3.3 Návrh workflow

Po formálnejšej špecifikácií funkcionality navrhovaného systému (otázka ”čo sa bude robiť”)
ostáva ešte navrhnúť workflow systému (teda zodpovedať otázky ”kde”a ”kedy”). Čo sa týka
granularity návrhu najmenším elementom workflow budú funkčné bloky s definovanými
vstupmi a výstupmi.

Vychádzajúc z návrhu funkcionality sa ponúka priamočiara myšlienka zadefinovať 4
funkčné bloky – trainer, retriever, matcher a tracker, pričom ich činnosť vyplýva priamo
z názvu.

Čo sa týka časového usporiadania, nemá zmysel hovoriť o absolútnom čase, a preto je
výhodnejšie medzi jednotlivými funkčnými blokmi zadefinovať reláciu „vykoná sa pred”
(označená ≺):

trainer ≺ retriever ≺ matcher ≺ tracker

Činnosť trainera možno označiť ako offline fázu, keďže časovo priamo nesúvisí s čin-
nosťou ďalších funkčných blokov a teda trénovanie obrazovej databázy bude prebiehať od-
delene. Naopak činnosť retrievera, matchera a trackera priamo súvisí s procesom zachytá-
vania snímok z kamery, rozpoznávania a následného zobrazovania výsledku, preto túto fázu
budem v ďalších častiach práce označovať ako online.

V ďalšom kroku návrhu je potrebné definovať vstupy a výstupy jednotlivých blokov, čo
by v konečnom dôsledku malo vyústiť do vytvorenia diagramu workflow.

• Trainer
Vstup: množina referenčných obrázkov
Výstup: natrénovaná obrazová databáza (visual database)

• Retriever
Vstup: obrazová databáza, snímka obsahujúca vyhľadávaný objekt
Výstup: referenčný obrázok z obrazovej databázy, na ktorom sa nachádza snímaný
objekt

• Matcher
Vstup: snímka obsahujúca vyhľadávaný objekt, referenčný obrázok z databázy
Výstup: geometrická transformácia medzi referenčnou snímkou a aktuálnou snímkou
z kamery

• Tracker
Vstup: predchádzajúca snímka, súčasná snímka
Výstup: geometrická transformácia (posunutie, otočenie, zmena mierky) medzi súčas-
nou a prechádzajúcou snímkou

Na začiatku online fázy vo funkčnom bloku retriever je ako vstup uvedená snímka ob-
sahujúca registrovaný objekt, čo vyvoláva otázku ako detekovať prítomnosť registrovaného
objektu na snímke, čo by malo spustiť funkčné bloky online fázy. Táto otázka je z po-
hľadu efektivity celého systému kľúčová, pretože zbytočne sa bude objekt vyhľadávať podľa
obsahu snímky, ktorá je nekvalitná (napr. tmavá, rozmazaná, atď.).

Táto skutočnosť vyvoláva potrebu pridania ďalšieho funkčného bloku, ktorého úlohou
bude detekcia tzv. kľúčovej snímky (keyframe), pričom tento funkčný blok má filtrovať
snímky pred vstupom do ďalších etáp online fázy. Ako vhodný názov pre túto fázu sa
ukazuje byť keyframe detector.
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Vstupom detektora kľúčovej snímky sú zachytávané snímky z kamery a výstupom je
logická hodnota true-false označujúca, či sa aktuálne jedná o kľúčovú snímku.

Ďalším problémom je spôsob, akým sa bude udržovať správna geometrickú transformá-
ciu rozpoznaného objektu. Keďže výstupom matchera aj trackera sú geometrické transfor-
mácie, bude potrebné tieto transformácie nejakým spôsobom skladať a na základne nich
vykresľovať objekt súvisiaci z rozpoznaný objektom na displej. To dáva podnet na vytvore-
nie ďalšieho funkčného bloku, ktorý možno príznačne nazvať renderer. Jeho vstupom budú
geometrické transformácie z matchera a trackera a výstupom bude vhodne transformovaný
objekt, ktorý by mal „priliehať” k rozpoznanému objektu z kamery.

Jednotlivé funkčné bloky budú teda v relácií ≺ vyzerať nasledovne:

trainer ≺ keyframe detector ≺ retriever ≺ matcher ≺ tracker ≺ renderer

Vhodným pospájaním jednotlivých funkčných blokov vznikne nasledujúci workflow diagram
(Obrázok ??):

Podrobný popis jednotlivých funkčných blokov bude rozpísaný v nasledujúcich podka-
pitolách, ktoré sa budú miestami odkazovať na tento diagram.

3.4 Návrh architektúry funkčných blokov

Ako názov kapitoly napovedá, v nasledujúcich podkapitolách bude dopodrobna rozvedený
návrh jednotlivých funkčných blokov uvedených vo workflow diagrame.

3.4.1 Trénovanie obrazovej databázy

Prvým funkčným blokom offline fázy je trainer, ktorého úlohou je predpripraviť dáta do
takej formy, aby sa v online fáze v nich mohlo rýchlo vyhľadávať a následne sa mohli efek-
tívne spracovávať. Tejto fáze sa v obore počítačového videnia hovorí aj registrácia obrazu
(image registration). Keďže táto fáza nebeží v reálnom čase, v princípe nie je potreba klásť
na efektivitu samotného trainera veľký dôraz, skôr je potrebné zamerať sa na kvalitu a
efektivitu obrazovej databázy, s ktorou bude následne pracovať online fáza.

Prvou hlavnou úlohou trainera by teda malo byť predspracovanie predloženej množiny
snímkov, za účelom odbremenenia online fázy. Ide hlavne o detekciu význačných bodov
v obraze a extrakciu deskriptorov. Túto etapu možno vo workflow diagrame trainera označiť
ako image preprocessor.

Čo sa týka ďalšej funkcionality, treba dodať, že architektúra trainera a obrazovej data-
bázy je úzko spätá s mechanizmom vyhľadávania (retrieval) a hľadania zhody (matching),
preto sa v rámci tejto kapitoly musím dopredu zmieniť o mechanizmoch, ktoré logicky patria
až do funkčných blokov online fázy.

Ako bolo spomenuté v kapitole 2.2 Metódy hľadania zhody obrazových charakteris-
tík, vyhľadanie zhody v obrazovej databáze tvorenej mnohodimenzionálnymi deskriptormi
lokálnych charakteristík je výpočetne náročná úloha, a preto je ju potrebné vhodne optima-
lizovať, pričom v princípe sa ponúkajú tri rozličné formy optimalizácie v rôznych úrovniach
granularity a to:

• optimalizácia na úrovni množiny obrázkov — indexácia obrázkov v databáze, čo
umožňuje rýchle dohľadanie najlepšieho kandidáta (prípadne n najlepších kandidá-
tov) na zhodu, tu sa ponúka použitie slovníkovej metódy Bag of Words;
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Obrázek 3.1: Základný workflow diagram – funkčné bloky sú zvýraznené gradientom

• na úrovni konkrétneho obrázku (tj. množiny deskriptorov) — vytvorenie vhodných
štruktúr umožňujúcich rýchle vyhľadávanie v rámci deskriptorov konkrétneho obrázka
v databáze, tu sa ponúka natrénovanie niektorého z k-dimenzionálnych stromov (kd-
tree);

• na úrovni konkrétneho deskriptoru — znižovanie dimenzie deskriptoru, napr. metódou
PCA.

Ako bolo spomenuté v kapitole 2.2.4 venovanej metóde Bag of Words, z množiny deskrip-
torov všetkych obrázkov v databáze je potrebné vygenerovať vizuálnu kódovú knihu a na
jej základe pre každý z obrázkov určiť jej Bag of Words, teda normalizovaný histogram
zastúpenia jednotlivých kódových slov v obrázku. Túto úlohu budú riešiť funkčné bloky
codebook trainer a Bag of Words extractor.

V ďalšom kroku sa z množiny všetkých deskriptorov v množine obrázkov natrénuje kd-
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strom na rýchle vyhľadávanie zhody deskriptorov. Tento blok možno nazvať kd-tree trainer.
Všetky vymenované operácie s výnimkou poslednej, teda predgenerovanie význačných

bodov, extrakcia deskriptorov a výpočet histogramu Bag of Words sú viazané na konkrétny
obrázok a preto sa ukazuje ako vhodné navrhnutie vhodného kontajneru „obaľujúceho”
referenčný obrázok (Obrázok 3.1).

Obrázek 3.2: Štruktúra ImageWrapper

Ako bolo spomenuté výstupmi trainera je obrazová databáza skladajúca sa z troch hlav-
ných zložiek – zoznam štruktúr ImageWrapper s predgenerovanými dátami referenčných
obrázkov (význačné body a deskriptory), natrénový slovník (kódová kniha) pre metódu
Bag of Words a natrénovaný kd-strom pre fázu matchingu. Túto funkcionalitu vyjadruje
workflow diagram (Obrázok 3.2). Zaujímavou možnosťou by mohlo byť natrénovanie vy-
hľadávacieho stromu pre každý zo snímkov, keďže urýchlenie na úrovni množiny všetkých
snímkov bude riešiť metóda Bag of Words.

Obrázek 3.3: Workflow diagram trainera
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3.4.2 Detekcia kľúčovej snímky

Detektor kľúčovej snímky je prvým funkčným blokom online fázy, a ako názov napovedá,
cieľom jeho činnosti je detekcia kľúčovej snímky, ktorá sa predá na ďalšie spracovávanie
v procese rozpoznávania. Dôležitou vlastnosťou detektora je rýchlosť spracovania, teda aby
stíhal spracovávať snímky z kamery v reálnom čase, a zároveň aby nadmerne nezaťažoval
ostatné procesy.

Vo všeobecnosti možno sformulovať dve základné požiadavky na kľúčovú snímku — aby
nebola príliš tmavá a aby nebola rozmazaná.

Kým prvú prvú požiadavku možno splniť jednoducho napr. pomocou analýzy jasového
histogramu, detekcia rozmazania, ktorá sa bežne detekuje pomocou detekcie nízkych frek-
vencií vo Fourierovej transformácií obrazu, je náročnejšia. Avšak napriek tomu, že rýchla
Fourierova transformácia je výpočetne relatívne nenáročná, detekcia nízkych frekvencií v nej
by bola operáciou omnoho náročnejšou, čo prináša rozpor s myšlienkou efektivity spraco-
vania v reálnom čase.

Ako možné východisko sa ponúka akýsi „heuristický spôsob” vychádzajúci z toho, že
užívateľ ak chce rozpoznať nejaký objektív v kamere, pravdepodobne na chvíľu zastaví
pohyb, aby sa kamera zamerala. Práve táto chvíľa sa javí ako vhodná na detekciu kľúčovej
snímky.

Tento spôsob možno realizovať hľadaním geometrického zobrazenia – homografie medzi
postupnosťou snímok. Ak detekovaná homografia pripomína identitu, znamená to, že jed-
notlivé za sebou nasledujúce dvojice snímkov sa medzi sebou už príliš nemenia. Ak toto
ustálenie pretrvá počas istého počtu snímok nasledujúcu snímku možno považovať za kľ-
účovú a posunúť ju na ďalšie spracovanie.

Výpočet homografie však tiež nie je výpočetne nenáročný, pretože je najprv potrebné
detekovať význačné body, následne vypočítať deskriptory, určiť zhodu (match) medzi súčas-
nou a predchádzajúcou snímkou a nakoniec vypočítať tzv. maticu homografie určujúcu ge-
ometrickú transformáciu medzi snímkami. To implikuje použitie rýchleho detektoru FAST
v spojení s deskriptormi BRIEF, ktoré, ako bolo spomenuté, majú veľmi nízke nároky na
počet inštrukcií procesora pri porovnávaní, vďaka čomu dosahuje metóda dobré výsledky
aj pri lineárnom porovnávaní deskriptorov. Výpočet homografie sa následne zrealizuje po-
mocou metódy RANSAC.

Architektúru detektora kľúčových snímok vidieť na Obázku ??. Vstupom je aktuálna
snímka z kamery a výstupom je boolean hodnota určujúca, či sa jedná o kľúčovú snímku.

3.4.3 Dohľadanie podobných snímok

Ako už bolo spomenuté, úlohu rýchleho dohľadania najlepších kandidátnych snímok má na
starosti retriever, pričom tieto snímky bude následne testované na zhodu s kľúčovou snímkou
vo fáze hľadania zhody, ktorú reprezentuje funkčný blok matcher. Za týmto účelom bola
v offline fáze vygenerovaná kódová kniha a jednotlivým referenčným obrázkom bol priradený
vektor Bag of Words.

Práca retrievera spočíva vo výpočte vektoru Bag of Words pre aktuálnu snímku z kamery
podľa kódovej knihy a v následnom porovnaní s príslušným vektorom všetkých referenčných
obrázkov pomocou výpočtu kosínusovej vzdialenosti. Prakticky sa takto dohľadajú podobné
snímky iba pomocou porovnania s n k-rozmernými vektormi (n je počet referenčných ob-
rázkov, k je počet vizuálnych slov v kódovej knihe), jedná sa teda o veľmi rýchly spôsob
približného vyhľadávania podobných snímok.
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Obrázek 3.4: Workflow diagram detektora kľúčových snímok

Výstupom retrievera môže byť najlepšia alebo niekoľko najlepších snímok, prípadne iba
zoznam referenčných obrázkov zoradený podľa kosínusovej vzdialenosti od aktuálnej snímky,
z ktorého si následne matcher bude postupne vyberať najlepších kandidátov na zhodu.

3.4.4 Hľadanie zhody

Azda najdôležitejšou časťou celej online fázy a celého systému je matcher, ktorého úlohou
je nájsť zhodu medzi kľúčovou snímkou a referenčnými obrázkami z obrazovej databázy.

Hľadanie zhody medzi obrázkami je vo všeobecnosti veľmi náročná úloha, a ešte viac
v prípade, že sa jedná o neupravované obrázky priamo z kamery. Takéto snímky sú často
zaťažené zlou svetelnosťou alebo šumom, a objekty na nich sú voči referenčným geometricky
transformované (posunutie, rotácia, zmena mierky, perspektívne skreslenie). Stáva sa tiež,
že objekt je snímaný z iného uhlu pohľadu ako v referenčnej snímke, a teda niektoré jeho
časti nie sú z pohľadu kamery viditeľné, čo ešte viac sťažuje riešenie tohto problému.

Z tohto dôvodu je potrebné pri detekcii zhody použiť robustný detektor význačných
bodov s robustným deskriptorom. Azda najrobustnejším detektorom a deskriptorom pri
prijateľnej výpočetnej náročnosti je metóda SURF. Okrem invariancie voči klasickým obra-
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zovým deformáciám, vyniká dobrou opakovateľnosťou a stabilitou význačných bodov. Čier-
nym koňom v tejto disciplíne môže byť rýchla metóda Censure, ktorá v testoch autorov
dosiahla pozoruhodné výsledky.

Mechanizmus činnosti matchera je podobný činnosti detektora kľúčových snímok. V pr-
vom kroku sa v kľúčovej snímke detekujú význačné body a extrahujú sa deskriptory. Ná-
sledne sa vyberie prvý obrázok zo zoznamu referenčných obrázkov zoradených podľa ko-
sínusovej vzdialenosti a nad týmto obrázkom sa porovnajú deskriptory kľúčovej snímky
s deskriptormi obrázka predgenerovanými v offline fáze. V prípade ak sa našla dostatočná
zhoda, z význačných bodov oboch obrázkov sa pomocou metódy RANSAC určí matica ho-
mografie (Obrázok 3.3). Táto matica určuje parametre perspektívnej transformácie medzi
kľúčovou snímkou a referenčným obrázkom, vďaka čomu sa referenčný obrázok môže „prile-
piť” na rozpoznaný objekt snímaný kamerou. V ostrom nasadení bude objekt zobrazovaný
na displeji odlišný od snímaného, teda prilepovanie referenčného obrázka je v princípe zby-
točné, ale pre účely vývoja a testovania môže byť užitočné.

V prípade ak sa nenašla zhoda s aktuálnym referenčným obrázkom, zo zoznamu refere-
nčných obrázkov sa vyberie ďalší obrázok a celý rozpoznávací mechanizmus sa opakuje.

Dôležitou vecou, ktorú si treba uvedomiť je, že robustnosť detektora a deskriptora so se-
bou prináša aj niekoľkonásobne zvýšenú výpočetnú náročnosť týchto operácií oproti rýchlym
metódam ako FAST alebo BRIEF, a teda nebude môcť byť vykonávané synchrónne so za-
chytávanými snímkami z kamery, hlavne ak uvážime, že je nežiadúce, aby sa program počas
hľadania zhody na istý čas „zasekol”. Vznikajú taktiež ďalšie problémy, napríklad otázka,
ako pristupovať k časovému úseku medzi začiatkom rozpoznávania a jeho dokončením, keďže
počas tohto úseku môže užívateľ pohnúť objektom alebo kamerou a teda vypočítaná matica
homografie už nebude aktuálna.

Riešeniu týchto a ďalších problémov sa budem venovať v neskorších kapitolách návrhu.

3.4.5 Sledovanie objektu

Ďalšou kľúčovou časťou celého mechanizmu zobrazovania rozšírenej reality je tracker, kto-
rého úlohou je sledovanie vzájomného pohybu rozpoznaného objektu a kamery.

Takisto ako matcher, aj tracker je založený na určovaní homografie medzi dvojicou
snímok, avšak s tým rozdielom, že kým matcher určuje homografiu aktuálneho snímku
k referenčnému (tzv. frame to reference), tracker, podobne ako keyframe detector, určuje
homografiu medzi každou dvojicou snímok zachytených z kamery (tzv. frame to frame)
(Obrázok 3.4). Napriek tomu, že tracker nemusí nutne bežať synchrónne so zachytávanými
snímkami z kamery, musí bežať rýchlo a efektívne, pretože od jeho rýchlosti závisí rýchlosť
odozvy vykresľovanej rozšírenej reality na realitu snímanú v kamere, čo má rozhodujúci
vplyv na použiteľnosť a užívateľský komfort celého systému. Ako detektor a deskriptor je
preto podobne ako pri detektore kľúčových snímok vhodné použiť kombináciu detektoru
FAST s deskriptorom BRIEF a následný výpočet homografie pomocou metódy RANSAC.

Problém, ktorým sa treba zaoberať v tomto funkčnom bloku je spôsob uchovávania
matice homografie. V tomto prípade sa ponúkajú dva základné prístupy - ukladanie matíc
v každej snímke do zoznamu, alebo akumulácia celkovej matice homografie pomocou náso-
benia matíc, ako je to bežné pri skladaní geometrických transformácií (Rovnica 3.1), pričom
z pohľadu pamäťovej náročnosť sa ako výhodnejší ukazuje práve druhý spôsob.

trackH = trackH ∗ currentTrackH (3.1)

Pri trackingu sa môže stať, že z dôvodu náhleho pohybu, alebo strate objektu zo scény
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Obrázek 3.5: Workflow diagram matcheru

dôjde k tomu, že sa matica homografie medzi snímkami nenájde, inými slovami dôjde
k strate stopy. To má na presnosť trackingu vážne dôsledky, pretože aj keby sa hneď v na-
sledujúcej snímke homografia našla, celková matica homografie už nebude presná. Strata
stopy je každopádne kritická udalosť, pretože len ťažko možno jednoznačne určiť čo spôso-
bilo stratu stopy — či je sa jedná o náhly pohyb, ktorý tracker nespracoval, alebo sa zmenil
objekt, prípadne sa už v scéne už objekt záujmu nenachádza. V prípade náhleho pohybu
by stačilo znova spustiť matcher, v prípade zmeny objektu retriever a v prípade, že scéna
nie je ustálená, keyframe detector.

3.4.6 Vykresľovanie rozšírenej reality

Posledným funkčným blokom online fázy je renderer, ktorého úlohou je geometrická trans-
formácia rozpoznaného obrázka z obrazovej databázy a jeho následné vykreslenie do videa
prichádzajúceho z kamery.

Celková geometrickú transformácia rozpoznaného obrázka možno získať vynásobením
oboch dostupných matíc homografie – z matchera a trackera. Takto získaná matica sa pou-
žije pri perspektívnej transformácií rozpoznaného obrázka do obrázka tvoriaceho rozšírenú
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Obrázek 3.6: Workflow diagram trackera

realitu. Tento obrázok sa následne „prilepí” do aktuálnej snímky videa a zobrazí sa na
displeji zariadenia (Obrázok 3.5).

V prípade, že žiadny obrázok nie je rozpoznaný, funkciou renderera bude iba vykresľo-
vanie snímkov z kamery na displej.

3.5 Analýza návrhu architektúry

Ako už bolo miestami v predchádzajúcich kapitolách načrtnuté, navrhnutá architektúra
zo sebou prináša niektoré problémy a úskalia, ktoré je z dôvodu správnej funkcionality
navrhovaného systému riešiť osobitne, preto sa týmto záležitostiam venujem v nasledujúcich
kapitolách.

3.5.1 Problémy a úskalia návrhu

Ako si pozorný čitateľ mohol všimnúť, doteraz uvedený návrh jednotlivých funkčných blokov
a s nimi súvisiace diagramy sa iba málo venovali ošetrovaniu rôznych udalostí a stavov,
ktoré počas behu systému môžu vzniknúť. Dôvodom tohto rozhodnutia bolo presvedčenie,
že takýto „happy case” návrh je vhodnejší za účelom vysvetlenia funkcionalít jednotlivých
častí a taktiež z dôvodu celkovej čistoty návrhu. Avšak z dôvodu použiteľnosti návrhu
v ostrom nasadení je nevyhnutné počítať dopredu aj s týmito skutočnostiam a teda je
potrebné navrhnúť akýsi kontrolér, ktorý na vzniknuté stavy bude reagovať a bude regulovať
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Obrázek 3.7: Workflow diagram fuknčného bloku renderer

spúšťanie jednotlivých funkčných blokov.
Ďalším úskalím návrhu je požiadavka na funkcionalitu systému v reálnom čase. Obzvlášť

kritickou záležitosťou je skutočnosť, že snímky z kamery prichádzajú na spracovanie vo
vysokej frekvencii (niekoľko desiatok fps), ktorú je síce možno znížiť, avšak len do tej miery,
kým framerate snímok nezačne pôsobiť rušivo, čím sa celý systém rozšírenej reality stane
v praxi nepoužiteľným. Spracovanie v reálnom čase si preto vyžaduje prístup, ktorý musí
byť z pohľadu volania jednotlivých funkčných blokov neblokujúci. To znamená, že žiadny
funkčný blok by svojím vykonávaním nemal blokovať spustenie iných funkčných blokov. To
implikuje potrebu paralelizmu pri behu jednotlivých funkčných blokov.

Riešeniu týchto problémom sa venujú nasledujúce kapitoly

3.5.2 Návrh kontroléra

Keďže funkciou kontroléra má byť schopnosť reagovať na vznikajúce udalosti a stavy, do
ktorých sa systém počas svojho behu dostane, preto ako vhodný model na popis tohto
mechanizmu sa ponúka použitie konečného automatu. Pred jeho formálnym definovaním je
však potrebné jednotlivé udalosti a stavy aspoň neformálne pomenovať. Týmito význam-
nými udalosťami sú:

• detekcia kľúčovej snímky (keyframe detected)

• úspech pri hľadaní zhody (match success)

• neúspech pri hľadaní zhody (match failure)

• strata stopy (track lost)

Následne z funkcionality celého systému možno usúdiť tri jeho základné stavy:
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• nečinný (idle) — v tomto stave prebieha detekcia kľúčovej snímky (keyframe detector)

• hľadanie zhody (matching) — v tomto stave prebieha najprv vyhľadanie podobných
snímok (retriever) a následne vlastné hľadanie zhody (matcher), zároveň sa ale spustí
aj tracker, ktorý vypočítanú maticu homografie bude korigovať

• hľadanie stopy (tracking) — tu prebieha stopovanie rozpoznaného objektu (tracker)
a vyresľovanie rozšírenej reality (renderer)

Ako je známe, konečný automat je 5-ica:

M = (Q,Σ, δ, q0, F )

kde Q je konečná množina stavov, Σ je vstupná abeceda, δ je množina prechodov, q0 je
počiatočný stav a F je množina koncových stavov.

Spojením neformálneho popisu udalostí a stavov s formálnym popisom automatu som
sa dopracoval k nasledujúcemu modelu:

Q = {idle,matching, tracking}
Σ = {keyframe detected,match success,match failure, track lost}

δ : δ(idle, keyframe detected) = {matching} δ(matching,match success) = {tracking}
δ(matching,match failure) = {idle} δ(tracking, track lost) = {idle}

q0 = idle

F = ∅
Graficky ho znázorňuje Obrázok ??:

Obrázek 3.8: Návrh kontroléra pomocou konečného automatu

Nezvyčajné je, že automat nemá ani jeden koncový stav. Dôvodom je, že v rozpoznáva-
com systéme predpokladám, že bude iba jedna možnosť ako ukončiť celý systém — odcho-
dom z aplikácie. Keďže množina koncových stavov je podmnožinou (aj prázdnou) množiny
stavov, je toto možné aj z formálneho hľadiska.

Napriek tomu, že automat má len 3 stavy a 4 prechody, vďaka funkciám priradeným jed-
notlivým stavom v úvode kapitoly môže byť nápomocný pri implementácií celého systému
a môže taktiež prispieť k porozumeniu celého systému.
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3.5.3 Návrh paralelizmu

Ako bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole, každý z troch stavov systému je charakte-
ristický tým, že sa v ňom spúšťajú rozličné funkčné bloky, čo má logicky za následok, že
časová náročnosť vykonávaných operácií sa v každom stave bude líšiť.

Nech sa však systém nachádza v ktoromkoľvek stave, dôležité je, aby neprestala rea-
govať na vstupy z kamery, teda aby sa vykresľovanie snímkov na displej v žiadnej chvíli
nezaseklo alebo neomeškalo, čo by na užívateľa systému nepôsobilo pozitívne. To znamená,
aby renderer, ktorý má na starosti okrem vykresľovanie snímkov aj vykresľovanie rozšírenej
reality, nebol v nijakej chvíli blokovaný žiadnym z funkčných blokov, čo možno dosiahnuť
tak, že bude bežať paralelne s ostatnými procesmi.

Ďalším nevyhnutným dôvodom na zavedenie paralelizmu je spomínaný problém matchera,
a teda, že medzi detekciou kľúčovej snímky a dobehnutím výpočtu matchera užívateľ mo-
hol pohnúť s kamerou alebo objektom a vypočítaná matica homografie bude tým pádom
neaktuálna. Riešením tohto problému je simultánne spustenie trackera spolu s matcherom
a následná korekcia matice homografie vypočítanej v matcheri, čo poukazuje na potrebu
matchera a trackera bežať paralelne.

Z daných postrehov možno základný návrh architektúry (Obrázok ??) doplniť nasle-
dovne (Obrázok 3.6):

3.6 Návrh testov

Poslednou časťou návrhu je zodpovedanie otázky ako a s akými dátami sa bude realizovať
testovanie po skončení fázy implementácie.

Napriek tomu, že celková funkcionalita systému zahŕňa niekoľko rôznych
”
disciplín“

počítačového videnia, v rámci testovania má zmysel zamerať sa na dve hlavné funkcionality
- rozpoznanie a sledovanie objektu.

V rámci týchto funkcionalít sa zameriam pri testovaní na nasledovné veci:

• úspešnosť a rýchlosť rozpoznania objektu (SURF vs. Censure)

• rýchlosť vyhľadania na základe metód porovnávania deskriptorov (lineárne porovnanie
vs. kd-stromy)

Čo sa týka testovacej sady, keďže sa mi podarilo počas riešenia diplomovej práce spojiť
s redakciou časopisu .týždeň, od ktorej sa mi vďaka ochote redakcie podarilo získať 55
vysokokvalitných obrázkov titulných strán tohto časopisu, rozhodol som sa ako základnú
testovaciu sadu použiť spojenie týchto obrázkov (ako referenčnú sadu) s výtlačkami tohto
časopisu, ktoré budú slúžiť ako rozpoznávané objekty.
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Obrázek 3.9: Finálny workflow diagram s vyznačenými vláknami
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Kapitola 4

Implementácia

Keďže štvrtým bodom zadania diplomovej práce je implementácia navrhnutého riešenia,
ďalšia kapitola sa zaoberá práve týmto bodom. Kým v predchádzajúcej časti venovanej
návrhu bol hlavným používaným pojmom systém, v tejto časti sa budem venovať trom
kvázi oddeleným bodom. Prvým bodom bude popis implementácie knižnice funkcií a dru-
hým a tretím bude implementácia aplikácie, ktorá bude používať knižnicu a demonštrovať
jej funkcionalitu, pričom pod pojmom „aplikácia” budem primárne rozumieť online fázu
navrhnutého systému.

Vo fáze implementácie aplikácie som sa rozhodol zvoliť dve rozličné hardvérové a softvé-
rové platformy — desktopovú platformu Unix a mobilnú platformu iOS. Ako testovacie zari-
adenia som si v prípade unixovej platformy zvolil MacBook s konfiguráciou Intel Core2Duo
2 GHz s 2 GB operačnej pamäte a v prípade mobilnej platformy iOS bol testovacím zaria-
dením mobilný telefón iPhone 4G. Keďže sa jedná o dve odlišné platformy, aj interpretácia
návrhu pri implementácií bude mierne odlišná, avšak principiálne sa bude opierať o návrh
uvedený v predchádzajúcej kapitole.

4.1 Implementácia knižnice funkcií

Pri implementácií knižnice funkcií bude mojím cieľom implementácia jednotlivých funkč-
ných blokov z návrhu do samostatných tried, ktoré budú spoločne tvoriť knižnicu funkcií.
V priebehu implementácie tried sa budem snažiť klásť dôraz na ich konfigurovateľnosť a
znovupoužiteľnosť, aby sa pri následnom použití v aplikáciách už programátor nemusel
zasahovať do ich vnútornej štruktúry.

Pri popise každej triedy na začiatku stručne zopakujem jej funkcionalitu vyplývajúcu
z návrhu funkčného bloku a následne sa budem venovať popisu implementačných záležitostí.
Na konci každej kapitoly venovanej implementácií triedy uvediem UML diagram danej
triedy s vlastnosťami a metódami danej triedy, čo snáď prispeje k lepšiemu porozumenie
systému.

Ako implementačný jazyk som si zvolil jazyk C++ v kombinácií s knižnicou počítačo-
vého videnia OpenCV vo verzii 2.2.

4.1.1 Trainer

Analogicky s návrhom je prvou triedou celej knižnice trieda Trainer (Obrázok 4.1). Jej
cieľom je extrahovať dôležité obrazové dáta do formy, s ktorou budú môcť ostatné triedy
patriace do online fázy rýchlo a efektívne pracovať. Keďže trénovanie obrazovej databázy
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neprebieha v reálnom čase, treba sa pri implementácií trainera zamerať na kvalitu výstupu
aj za cenu zníženia rýchlosti výpočtu.

Vstupom trainera je adresár s referenčnými obrázkami a jeho výstupom je obrazová
databáza tvorená zoznamom objektov triedy ImageWrapper obsahujúca predgenerované
význačné body, deskriptory, deskriptor Bag of Words a natrénované kd-stromy pre zrýchle-
nie hľadania zhody deskriptora. Ďalším výstupom je kódová kniha metódy Bag of Words.

Trieda ImageWrapper nemá iba funkcionalitu kontajnera, ale obsahuje taktiež funkcie
na počítanie, ukladanie a načítanie obrazových dát pre danú snímku obrazovej databázy
(Obrázok 4.2). Činnosť trainera má preto (s výnimkou výpočtu kódovej knihy) charakter
delegovania správ na generovanie dát jednotlivým objektom triedy ImageWrapper.

Prvým krokom trénovania je detekcia význačných bodov v obraze, pričom výber metódy
sa v OpenCV realizuje inštanciáciou konkrétnej podtriedy abstraktnej triedy Feature-
Detector a následným volaním metódy detect. Prvým parametrom konštruktora triedy
je preto odkaz na objekt triedy FeatureDetector. Z metód spomínaných v diplomovej
práci ponúka knižnica Harrisov detektor, SIFT, SURF, MSER, Censure, FAST a mnohé
ďalšie, pričom knižnica ponúka niektoré zaujímavé modifikátory týchto tried. Za zmienku
isto stojí napr. trieda GridAdaptedFeatureDetector umožňujúca rozdelenie detekovaného
obrazu na pravidelné pravouhlé regióny, pričom v každom z regiónov sa hľadajú význa-
čné body zvlášť, až kým súčet všetkých význačných bodov nedosiahne požadovaný počet.
Takto možno kontrolovať počet detekovaných význačných bodov a taktiež dosiahnuť ich
rovnomernú detekciu v obraze. Informácie ohľadom ďalších modifikátorov a ich parametrov
možno získať v dokumentácií knižnice OpenCV.

Druhý parameter konštruktora sa týka metódy extrakcie deskriptorov význačných bo-
dov. Knižnica ponúka viacero metód extrakcie deskriptorov, medzi inými metódy SIFT,
SURF a BRIEF, ktoré sa inicializujú analogicky vytvorením inštancie príslušných podtried
triedy DescriptorExtractor.

Po výpočte význačných bodov a deskriptorov nasleduje výpočet kódovej knihy Bag of
Words. S verziou 2.2 pribudla do knižnice OpenCV trieda BOWTrainer, ktorej funkciou
je trénovanie kódovej knihy pre Bag of Words z predložených deskriptorov, ktorými sú
v prípade triedy Trainer všetky deskriptory extrahované z referenčných obrázkov. Dôleži-
tým parametrom pri výpočte kódovej knihy je počet kódových slov, teda počet zhlukov
deskriptorov, ktoré pri výpočte vytvorí algoritmus k-means.

Po výpočte kódovej knihy sa z nej pre jednotlivé referenčné obrázky vypočíta deskriptor
Bag of Words. To sa realizuje pomocou volania metódy compute triedy BOWImgDescriptor-
Extractor, ktorá je taktiež súčasťou OpenCV od verzie 2.2.

Ďalším krokom trainera je natrénovanie vyhľadávacích stromov pre každú zo snímok.
Na tento účel je použiteľná trieda FlannBasedMatcher, ktorá je OpenCV implementáciou
kd-stromu. Po konfigurácií parametrov (napr. počet paralelných stromov) a pridaní deskrip-
torov z daného obrázku sa zavolaním metódy train sa kd-stromy natrénujú.

Poslednou fázou trainera je zabezpečenie perzistencie vypočítaných dát. V OpenCV sa
ukladanie dát rieši vytvorením inštancie triedy FileStorage a následným volaním metódy
write (parametrom je objekt triedy FileStorage) nad objektom, ktorý sa má uložiť. Vý-
stupom je súbor vo formáte XML alebo YAML, pričom všetky dáta sú zapísané v textovom
formáte, čo okrem výhody v podobe ľahkej čitateľnosti prináša aj nevýhodou, ktorou je
pomalé načítavanie a veľkosť, ktorú dáta zaberajú na disku. Takto sa postupne pre ka-
ždý z objektov triedy ImageWrapper uložia význačné body, deskriptory, deskriptory Bag
of Words a natrénované kd-stromy spolu do osobitného súboru asociovaného s konkrétnou
snímkou obrazovej databázy. Načítanie dát prebieha analogicky volaním metódy read nad
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objektom, ktorý sa má z uložených dát naplniť.

Obrázek 4.1: Diagram triedy Trainer

4.1.2 KeyframeDetector

Trieda KeyframeDetector (Obrázok 4.3) má na starosti detekciu kľúčovej snímky, ktorá
bude následne spracovávaná v ďalších etapách online fázy. Vstupom keyframe detectora je
súčasná snímka, ktorá sa porovná s predchádzajúcou, pričom sa hľadá matica homografie,
ktorá sa následne porovná s maticou identity a na základe miery podobnosti sa určí, či
je obraz ustálený alebo nie. Výstupom je boolean hodnota určujúca či sa jedná o kľúčovú
snímku.

Detekcia kľúčových bodov v tejto triede prebieha primárne pomocou metódy FAST a
extrakcia deskriptorov pomocou metódy BRIEF, avšak kvôli dodržaniu konfigurovateľnosti
môžu byť tieto konfigurované užívateľom, prípadne vymenené za iné.

Následne prebieha hľadanie zhody deskriptorov medzi súčasným a predchádzajúcim
snímkom primárne za pomoci triedy BruteForceMatcher, ktorá vzdialenosť medzi deskrip-
tormi určí rýchlym výpočtom Hammingovej vzdialenosti.

Po výpočte zhody deskriptorov sa zo všetkých dvojíc sa pomocou metódy findHomography
určí perspektívna matica homografie medzi súčasnou a predchádzajúcou snímkou. Dôleži-
tou vlastnosťou je parameter reproj threshold, ktorý určuje ako veľmi má byť RANSAC
prísny pri „napasovávaní” detekovaných bodov do vypočítanej homografie.

Posledným krokom je určenie, či vypočítaná matica homografie sa podobá na maticu
identity. Na určenie tejto vlastnosti som použil výpočet determinantu matice, a ak sa výsle-
dok pohyboval v blízkosti hodnoty 1 (čo zodpovedá determinantu matice identity), považo-
val som dvojicu obrázkov za identickú, čo spôsobuje zvýšenie počítadla ustálených snímok.
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Obrázek 4.2: Diagram triedy ImageWrapper

V prípade, ak toto počítadlo dosiahne hodnotu špecifikovanú v konštruktore triedy, snímka
je považovaná za kľúčovú.

4.1.3 Retriever

Úlohou triedy Retriever (Obrázok 4.4) je približné dohľadanie podobných snímok pomocou
porovnania vzdialenosti medzi deskriptormi Bag of Words. Vstupom je kľúčová snímka,
kódová kniha a zoznam objektov triedy ImageWrapper reprezentujúcich natrénovanú obra-
zová databáza z offline fázy. Výstupom je zoznam kontajnerov ImageWrapper zoradených
podľa kosínusovej vzdialenosti Bag of Words od deskriptora kľúčovej snímky.
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Obrázek 4.3: Diagram triedy KeyframeDetector

Za týmto účelom je však potrebné najprv vytvoriť z kľúčovej snímky nový objekt
ImageWrapper a v ňom detekovať význačné body a vyextrahovať deskriptory pomocou
tých istých metód ako boli použité pri trénovaní obrazovej databázy (tu dochádza odklonu
od pôvodného návrhu, kde sa pôvodne počítalo s tým, že detekcia význačných bodov bude
prebiehať až v matcheri). V prípade použitia metódy SURF je veľmi dôležité určenie jej
parametrov, pretože majú veľký vplyv na počet detekovaných bodov a ich kvalitu. Asi
najväčší vplyv na počet detekovaných bodov má konštanta Hessian threshold. Ako bolo
uvedené v teoretickej časti, čím je táto hodnota vyššia, tým bude prah požadovanej odozvy
determinantu Hessovej matice vyšší, čo spôsobí zníženie a skvalitnenie počtu detekovaných
bodov. Toto môže byť užitočné, keďže obraz z kamery môže byť zaťažený šumom a ďalším
nedokonalosťami, ktorých odozvu determinant Hessovej matice identifikuje. Ďalšími dôleži-
tými parametrami detekcie je počet oktáv a počet jednotlivých iterácií vyhladenia obrazu
Gaussovským jadrom v každej oktáve. Čím budú tieto čísla vyššie, tým bude aj kvalita de-
tekovaných bodov vyššia, avšak zvýšená výpočetná náročnosť sa odrazí aj v dlhšom trvaní
metódy.

Po detekcii lokálnych charakteristík sa následne pomocou objektu triedy BOWImgDe-
scriptorExtractor s referenčnou kódovou knihou ako parametrom vypočíta deskriptor
Bag of Words a všetky objekty triedy ImageWrapper v obrazovej databáze sa zoradia podľa
kosínusovej vzdialenosti, ktorú možno vypočítať pomocou OpenCV metódy compareHist.

4.1.4 Matcher

Takisto ako keyframe detector, aj matcher je založený na hľadaní matice homografie, avšak
v tejto fáze už nedochádza k detekcii význačných bodov ani k extrakcii deskriptorov, pretože
sa použijú tie vypočítané v retrieveri.

Dalo by sa očakávať, že parametrom konštruktora triedy Matcher (Obrázok 4.5) je

41



Obrázek 4.4: Diagram triedy Retriever

objekt triedy DescriptorMatcher, avšak nie je tomu tak, pretože každý z ImageWrapperov
offline fázy má svoj vlastný natrénovaný FlannBasedMatcher, ktorý sa použije pri hľadaní
zhody deskriptorov postupným prechádzaním zoradených objektov triedy ImageWrapper
z retrievera.

Pri hľadaní zhody treba počítať s tým, že retriever vrátil iba približné poradie refe-
renčných objektov ImageWrapper, z čoho vyplýva, že pri matchingu sa môže stať, že sa
porovnáva nesprávny obraz a túto skutočnosť je potrebné detekovať.

Ako zaujímavá možnosť spresnenia matchingu sa ukázala metóda radius match, ktorá
spôsobí, že hľadanie zhody medzi deskriptormi bude prebiehať iba do istej vzdialenosti,
ktorá sa špecifikuje ako parameter konštruktora triedy Matcher.

Ak sa nájde zhoda dostatočného počtu deskriptorov, nasleduje výpočet matice homo-
grafie pomocou spomínanej metódy findHomography a táto matica sa vráti ako výstup
matchera a zároveň sa vo výstupnom parametre vráti aj ukazateľ na nájdený ImageWrap-
per. V prípade, že je kosínusová vzdialenosť už príliš veľká (teda väčšia ako príslušný pa-
rameter konštruktora), porovnávanie sa preruší a vráti sa prázdna matica, čo indikuje ne-
úspech matchera.

Prázdna matica sa vráti aj v prípade, ak je vypočítaná homografia nepresná. Metóde
RANSAC sa totiž občas podarí vypočítať homografiu, ktorá nezodpovedá realite, pričom
na detekciu tohto stavu som použil dva odlišné prístupy. Prvý kontroluje počet bodov,
ktoré sa správne namapovali pri výpočte homografie a ak je toto číslo nižšie ako parame-
ter min match nonzero count zadávaný pri volaní konštruktora, matica sa považuje za ne-
presnú. Druhý spôsob prebieha výpočtom determinantu matice homografie. Ak sa nachádza
mimo empiricky určený interval (0.1, 100), matica homografie je považovaná za nesprávnu.

4.1.5 Tracker

Funkcionalitou trackera je hľadanie homografie medzi dvojicami za sebou nasledujúcich
snímok (frame-by-frame). Pri implementácií trieda Tracker (Obrázok 4.6) prešla viacerými
iteráciami vývoja, pretože pôvodne nedosahovala dostatočnú presnosť pri trackovaní.
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Obrázek 4.5: Diagram triedy Matcher

Pôvodne bol implementovaný v podobnom duchu ako keyframe detector, teda použitím
metód FAST a BRIEF na každú snímku a následné hľadanie homografie medzi dvojicami
snímok. Tento prístup sa pri testovaní síce ukázal dostatočne rýchly, avšak nie dostatočne
presný, čo sa prejavovalo tým, že sa obrázok ľahko strácal stabilitu. Takáto funkcionalita
bola spôsobená tým, že význačné body detekované algoritmom FAST sú nestabilné, čo pri
hľadaní homografie logicky spôsobovalo ťažkosti.

Ďalší prístup spočíval vo vymaskovaní časti obrazu, ktorá tvorí pozadie rozpoznaného
objektu. Ako maska bol použitý rozpoznaný referenčný obrázok transformovaný maticou
homografie z matchera. Následne sa v každom snímku stopovania použil transformovaný
obrázok z predchádzajúceho kroku trackera. Vďaka odfiltrovaniu bodov v pozadí sa tento
prístup sa ukázal byť presnejší, avšak jeho nevýhodou bolo, že kvôli maske sa stratila časť
význačných bodov z okolia hrany detekovaného objektu, vďaka čomu ľahšie došlo k strate
stopy.

Ako najlepší spôsob sa ukázalo použitie metódy inšpirovanej príkladom z knižnice
OpenCV video homography. Táto technika takisto používa metódy FAST a BRIEF avšak
s tým rozdielom, že sleduje iba význačné body, ktoré boli detekované v predchádzajúcich
snímkoch. Toto sa realizuje pomocou spätnej projekcie význačných bodov detekovaných
v aktuálnej snímke inverznou maticou homografie detekovanej v predchádzajúcej snímke.
Z týchto testovacích bodov sa následne použitím metódy windowedMatchingMask určí
maska, ktorá geometricky obmedzí spracovávaný priestor pri matchingu medzi aktuálnymi
a predchádzajúcimi deskriptormi.Tento prístup sa ukázal ako najviac vyhovujúci čo sa týka
presnosti a aj odolnosti voči strate stopy.

Pri výpočte matice homografie sa ukázala potreba znížiť hodnotu reprojection thresholdu
na hodnotu 1.0, vďaka čomu sa podarilo do veľkej miery korigovať nestabilnú povahu de-
tektoru FAST. Vypočítaná matica homografie sa následne vynásobí s maticou vypočítanou
v predchádzajúcej snímke, čím sa akumulovaná matica homografie v trackeri neustále ak-
tualizuje.
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Obrázek 4.6: Diagram triedy Tracker

4.1.6 Renderer

Poslednou triedou knižnice je jednoduchá trieda Renderer (Obrázok 4.7) na skladanie ho-
mografií vypočítaných v matcheri a trackeri. Pomocou OpenCV metódy warpPerspective
sa referenčný obraz transformuje a pomocou metódy addWeighted sa takto získaný obraz
rozšírenej reality

”
prilepí“ na snímku z kamery, ktorá je výstupom metódy render tejto

triedy. Vedľajším výstupom tejto triedy je aj spomínaný transformovaný obrázok, ktorý sa
môže pri trackovaní použiť ako maska pri detekcii kľúčových bodov v nasledujúcej snímke.

Obrázek 4.7: Diagram triedy Renderer

4.2 Implementácia aplikácie v prostredí Unix

Prvým prostredím, v ktorom bola aplikácia naimplementovaná, a v ktorom zároveň pre-
biehalo aj prvotné testovanie knižníc bola platforma Unix v už spomínanej hardvérovej
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konfigurácií s procesorom Intel Core2Duo 2 GHz a s 2 GB pamäte RAM. Ako obrazový
vstup bola použitá vstavaná webkamera s rozlíšením 640x480 pixelov.

Keďže implementácií offline fázy (principiálne tvorenej jedinou triedou trainer) a im-
plementácií ostatných tried online fázy som sa už v práci venoval, nebudem im už zbytočne
venovať pozornosť a zameriam sa iba na tie body implementácie, ktoré považujem nejakým
spôsobom za zaujímavé a pre čitateľa prínosné.

Jedná sa hlavne o implementáciu paralelizmu a komentár k niektorým zmenám v štruk-
túre kontroléra, ktoré som si mohol dovoliť z dôvodu dostatku výpočetných prostriedkov
na testovacej platforme.

4.2.1 Implementácia vlákien

Ako je známe, hlavným prostriedkom na dosiahnutie paralelizmu v jazykoch C/C++ je
použitie procesov. Azda najväčšou nevýhodou tohto prístupu je, že pri delení rodičovského
procesu príkazom fork dôjde okrem vytvorenia nového procesu aj k oddeleniu adresového
priestoru pamäte, čo má za následok, že jediným nástrojom synchronizácie procesov sú
signály posielané medzi procesmi.

Keďže vlákna nie sú v štandardnej verzii jazykov C/C++ podporované, siahol som po
POSIX knižnici pthread.h, ktorá túto funkcionalitu prináša.

Prvá vec, ktorú bolo treba pri vytváraní vlákien dôležité určiť, bolo že, ktorá trieda bude
bežať v hlavnom (implicitnom) vlákne, a ktoré triedy bude bežať vo vedľajších vláknach.

Ako som zistil počas implementácie, v OpenCV musí akékoľvek vykresľovanie do okien
užívateľského rozhrania bežať z hlavného vlákna aplikácie, teda na toto miesto som dosadil
triedu Renderer. Výhodou je, že jej činnosť je výpočetne nenáročná, a teda mohla byť
synchronizovaná so vstupom z kamery. Metódy ostatných tried sú spúšťané z vedľajších
vlákien.

Snímky z kamery sa z dôvodu zjednodušenia implementácie nahrávajú do globálnej
premennej, ktorú si však každé vlákno pred zahájením svojej činnosti zduplikuje do lokálnej
premennej, aby sa predišlo k synchronizačným problémom spojeným so súčasným prístupom
viacerých vlákien k zdieľanej premennej.

Aby sa znížila réžia pri vytváraní vlákien, vlákna sú vytvárané iba raz, a to pri spúšťaní
aplikácie. Keďže vlákna zvyčajne nebežia všetky naraz, je potrebné riadiť ich spúšťanie. Toto
by sa vďaka spoločnému pamäťovémú priestoru dalo riešiť pomocou globálnych premenných,
avšak z dôvodu šetrenia činnosti procesora je namiesto cyklenia

”
na mieste“ lepším riešením

použitie blokujúceho čakania pomocou príkazu pthread cond wait. Toto blokujúce čakanie
sa odblokuje zaslaním príslušného signálu pomocou príkazu pthread cond broadcast. Túto
činnosť realizuje kontrolér popísaný v ďalšej kapitole.

4.2.2 Implementácia kontroléra

Kontrolér je podľa návrhu realizovaný ako stavový automat, pričom aktualizácia jeho stavu
prebieha v hlavnom vlákne a je synchronizovaná so zachytávaním vstupu z kamery. Stavy
sú implementované pomocou výčtovej premennej vlastného typu State, ktorej hodnota je
menená na základe výčtových premenných vlastného typu Transition, ktoré predstavujú
vstup stavového automatu a sú nastavované na základne udalostí v jednotlivých vláknach.

Zásadnou zmenou kontroléra oproti pôvodnému návrhu je neustále spúšťanie matchera
vo fáze trackingu za cieľom neustáleho spresňovania obrázka rozšírenej reality. Následkom
toho potrebuje tracker „záložnú” maticu homografie, pretože pri každom spustení matchera

45



sa musí začať trackovať odznova, avšak toto sa musí diať bez prerušenia aktuálneho trac-
kingu. Okrem toho nová matica homografie z matchera sa po dopočítaní musí spätne kori-
govať tak, ako to už bolo v práci niekoľkokrát spomenuté.

4.3 Implementácia aplikácie v prostredí iOS

Druhou implementačnou platformou je mobilná platforma iOS používaná v mobilných zari-
adeniach značky Apple. Testovacím zariadením bol v tomto prípade mobilný telefón iPhone
4G. Keďže sa jedná o dosť špecifickú platformu, najprv sa budem venovať téme kompilá-
cie knižnice OpenCV na tejto platforme. Následne sa budem venovať popisu implementácie
vlákien, keďže sa podľa mojich skúseností jedná o dosť odlišný prístup v porovnaní s bežným
štýlom programovania vlákien a implementácií kontroléra.

4.3.1 OpenCV a iPhone

Napriek tomu, že platforma iOS oficiálne nepodporuje OpenCV (tak ako je tomu napr. v prí-
pade konkurenčnej platformy Android), existuje na internete viacero návodov na kompiláciu
zdrojových kódov knižnice OpenCV do statických knižníc, keďže linkovanie dynamických
knižníc iPhone nepodporuje. Vydaním verzie 2.2 sa situácia ohľadom kompilácie ešte tro-
cha sťažila, pretože OpenCV knižnica highgui začala využívať pre tvorbu GUI framework
Qt, ktorý však na platforme iOS nie je podporovaný, čoho následkom túto knižnicu nie je
možné pre iPhone momentálne skompilovať.

S tým vyvstáva ďalší problém, a to otázka nahrávania a zobrazovania obrazových dát,
pretože tieto funkcie sú súčasťou spomínanej knižnice highgui. Riešením tohto problému je
konvertovanie obrázkov z formátu UIImage, ktorý je štandardom pre obrázky na platforme
iOS, do formátu Mat (respektíve historického formátu IplImage) používaného v OpenCV
a naopak.

Napriek tomu, že ako je známe, na platforme iOS sa primárne programuje v jazyku
Objective-C, je možné tento jazyk možné bez spájať s triedami napísanými v C/C++,
vďaka čomu je možné na iPhone použiť vlastné knižnice napísané v C++ na platforme
Unix.

4.3.2 Implementácia vlákien

Napriek tomu, že iPhone 4G v súčastnosti disponuje iba jednojadrovým arm7 procesorom,
možnosti implementácia vlákien na platforme iOS majú mnoho podôb. Jedným z klasických
spôsobov je preťažovanie príslušných tried, v tomto prípade NSThread alebo NSOperation,
tak ako je to bežné aj v iných programovacích jazykoch.

Novinkou v iOS od verzie 4 je nový systém abstrahujúci implementáciu paralelizmu prí-
značne nazvaný Grand Central Dispatch (GCD). Úlohou tohto systému je plánovanie úloh
a ich paralelné spúšťanie, pričom každá úloha môže byť reprezentovaná ako funkcia alebo
ako tzv. blok, čím sa v bežnej reči rozumie anonymná funkcia zapúzdrujúca asynchrónne
spúšťaný zdrojový kód.

GCD na najnižšej úrovni síce používa vlákna, avšak táto skutočnosť je z pohľadu pro-
gramátora neviditeľná, a teda sa prakticky nemusí vláknami zaoberať. Zároveň je podľa
Apple na paralelné spustenie úlohy potrebných iba 15 inštrukcií procesora, kým vytvorenie
vlákna bežne vyžaduje niekoľko stoviek inštrukcií [2].
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Prvým krokom je vytvorenie fronty úloh, pričom ich v rámci aplikácie môže byť via-
cero a každá má svoj unikátny identifikátor. Následne je možné v ľubovoľnom mieste kódu
volaním funkcie dispatch async s príslušným parametrom identifikujúcim niektorú frontu
asynchrónne spustiť ľubovoľnú funkciu, alebo blok. Ďalšie príkazy nasledujúce za týmto
volaním asynchrónneho bloku sa spustia okamžite ešte pred jeho dokončením.

Jedinému problému, ktorému sa treba pri zaraďovaní úloh do fronty venovať je, aby sa
do fronty nezaraďovali úlohy rýchlejšie, ako ich je schopný procesor spracovať. V praxi by
to spôsobilo, že by bol obraz oneskorený, pretože by sa postupne spracovávali prvé snímky
z kamery, ktoré sa postupne zaradili do fronty. Toto sa rieši použitím semaforov, vďaka
čomu sa snímky, ktoré daná operácia nezvládne spracovať, jednoducho ignorujú.

Podobne ako je tomu v OpenCV, aj v iOS sa užívateľské rozhranie môže meniť iba
z hlavného vlákna, a preto sa renderer spúšťa práve v tomto vlákne. Ostatné triedy majú
vytvorené vlastné fronty, do ktorých triedy zaraďujú svoje úlohy.

4.3.3 Implementácia kontroléra

Kontrolér je na platforme iOS realizovaný podobne ako na platforme Unix, avšak s tým
rozdielom, že matcher je v rámci jedného objektu spúšťaný iba raz tak, ako je to uvedené
v návrhu. Neustále paralelné spúšťanie matchera a trackera totiž spôsobilo veľké zníženie
framerate pri trackingu, a tak som od tejto alternatívny bol nútený upustiť.
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Kapitola 5

Testovanie a výsledky

Vo fáze testovania aplikácie sa budem venovať hlavne týmto témam:

• Závislosť presnosti porovnávania od použitej metódy rozpoznávania (SURF a Cen-
sure) a porovnanie rýchlosti týchto metód.

• Porovnanie efektivity porovnávania deskriptorov pomocou natrénovaných kd-stromov
alebo pomocou klasického lineárneho porovnávania každého s každým.

Testovanie bude prebiehať na obrazovej databáze vygenerovanej zo sady 55 obálok týž-
denníka .týždeň, pričom v rámci testovania sa bude testovať podmnožina desiatich skutoč-
ných výtlačkov tohto týždenníka (Obrázok 5.1). Testovanie prebehne pri „dobrých” svetel-
ných podmienkach pri dennom bielom svetle.

Následne sa zameriam na vyhodnotenie výsledkov implementovaného systému, hlavne
na rýchlosť a presnosť rozpoznávania a sledovania objektu a nakoniec načrtnem ďalšie
možnosti vývoja práce do budúcna.

5.1 Porovnanie metód SURF a Censure

Prvé testovanie na platforme Unix bolo zamerané na porovnávanie metód detekcie lokál-
nych charakteristík SURF a Censure, pri obrazovom vstupe z kamery v rozlíšení 640x480.
Deskriptory sa extrahovali pomocou metódy SURF a porovnávali pomocou natrénovaných
kd-stromov.

Detekovanie význačných bodov pomocou metódy SURF prebiehalo s nastavením Hes-
sian thresholdu na hodnotu 1000, detekcia prebiehala v dvoch oktávach, pričom v každej
sa aproximovaný Gaussov filter aplikoval dvakrát. Nemá príliš zmysel uvádzať do tabuľky
hodnoty trvania detekcie pre každý z časopisov, pretože hodnoty sa rádovo držali okolo
priemernej hodnoty 0.2s na jednu detekciu význačných bodov.

Čo sa týka stability detekcie, metóda SURF je verná svojej povesti, pričom snáď ani
raz som nezaznamenal význačné odchýlky pri vypočítanej homografii pripísateľné metóde
SURF. Dohľadanie snímkov fungovalo spoľahlivo a rýchlo, keďže väčšinou hneď prvý vý-
sledok zo zoradených ImageWrapperov bol hľadanou referenčnou snímkou. Jednotlivé časy
vyhľadania snímky pri detekcii pomocou metódy SURF budú uvedené pri porovnávaní
lineárneho vyhľadávania a kd-stromov.

Menšie problémy sa ukázali v prípade maľovaných obrázkov a obrázkov, ktorých fa-
rebnosť sa nachádzala v databáze viackrát. Maľované obrázky sú charakteristické nižším
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počtom rohov a hrán, čoho dôsledkom je aj nižší počet detekovaných charakteristík, čo sťa-
žuje výpočet charakteristického deskriptora Bag of Words a následne aj hľadanie zhody. Pri
obrázkoch s podobnou farebnosťou sa zasa domnievam, že viacero obrázkov mohlo dostať
podobný deskriptor Bag of Words, kvôli čomu sa dohľadanie správnej snímky predĺžilo.

Detekcia pomocou metódy Censure prebiehala v implicitnom nastavení metódy inštan-
ciáciou triedy StarFeatureDetector, čo je názov triedy implementujúcej metódu Censure
v OpenCV. Čo sa týka rýchlosti detekcie význačných bodov, metóda Censure si počína
o takmer jedno desatinné miesto lepšie ako metóda SURF, pričom rýchlosť detekcie sa rá-
dovo pohybovala v rozmedzí 0.04s až 0.08s, čo znamená asi troj- až päťnásobné urýchlenie
oproti metóde SURF.

Ako nedostatok metódy Censure oproti metóde SURF sa ukázala nízka stabilita a pres-
nosť detekcie. To sa najvypuklejšie prejavilo tým, že vo veľkej časti prípadov sa nepodarila
rozpoznať správna snímka, pričom aj keď sa nakoniec správna snímka rozpoznala, pri ná-
slednom matchingu vo fáze trackovania sa prejavovali rôzne deformácie spojené s nepresne
vypočítanou homografiou. To primárne neznamená, že by metóda Censure nemohla byť
na tento účel použitá, skôr to indikuje potrebu ďalších stabilizačných mechanizmov pri
trackovaní.

5.2 Lineárne prehľadávanie deskriptorov a kd-stromy

V ďalšej kapitole porovnávam rýchlosť nájdenia zhody medzi deskriptormi dvojice snímkov
a taktiež celkový čas, ktorý ubehne od začiatku rozpoznávania až po úspešné rozpoznanie
referenčnej snímky podľa použitej metódy porovnávania deskriptorov.

Na začiatok treba povedať, že napriek svojmu názvu má lineárne prehľadávanie kvad-
ratickú časovú zložitosť, pretože sa jedná o klasické porovnanie „každého s každým”. Vy-
hľadávanie pomocou kd-stromov má zase linearitmickú časovú zložitosť, keďže vyhľadanie
najbližšieho suseda pre jeden deskriptor vo vyváženom binárnom strome má časovú zloži-
tosť log2(n), kde n je počet deskriptorov v strome a pre m porovnávaných deskriptorov to
implikuje zložitosť m log2(n).

Napriek tomu je otázne, či hľadanie pomocou stromov nie je kvôli réžií pri nízkych
počtoch deskriptorov nevýhodné. Za týmto účelom som vykonal potrebné experimenty.

Titulka časopisu Hľadanie zhody desk. [s] Celkový čas rozpoznávania [s]

Bitka o Egypt 1.21s 1.57s
Kto je Viktor Orbán 0.51s 3.15s
Bola to rýchla akcia 0.43s 0.78s
Fico je najväčšie zlo 1.02s 3.78s
Predávam sa Ficovi 0.72s 4.68s
Pasca na Radičovú 0.70s 5.48s

Ide nám karta 0.84s 0.56s
„Hlavy” 0.80s 1.33s

Pád Andreja Ďurkovského 0.70s 6.12s
Koniec dôchodkov? 0.15s 7.46s

Tabulka 5.1: Výsledky lineárneho prehľadávania deskriptorov

Experimentálne výsledky ukazujú, že trénovanie kd-stromu pre konkrétnu snímku urýchľuje
hľadanie zhody deskriptorov v rámci dvojice snímkov približne 5-krát a taktiež významne
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Titulka časopisu Hľadanie zhody desk. [s] Celkový čas rozpoznávania [s]

Bitka o Egypt 0.14s 0.99s
Kto je Viktor Orbán 0.12s 1.12s
Bola to rýchla akcia 0.12s 0.62s
Fico je najväčšie zlo 0.12s 1.06s
Predávam sa Ficovi 0.10s 2.79s
Pasca na Radičovú 0.10s 2.48s

Ide nám karta 0.14s 0.60s
„Hlavy” 0.12s 0.95s

Pád Andreja Ďurkovského 0.13s 0.70s
Koniec dôchodkov? 0.10s 0.79s

Tabulka 5.2: Výsledky vyhľadávania zhody deskriptorov pomocou kd-stromov

urýchľuje celkový čas rozpoznávania.

5.3 Vyhodnotenie rozpoznávania

Ako vyplynulo z testovania aplikácie, rozpoznávací mechanizmus funguje rýchlo a relatívne
spoľahlivo. V približne 80% prípadov sa predložený objekt rozpoznal na prvý krát a v ostat-
ných prípadoch sa rozpoznal v druhom alebo treťom pokuse. Avšak ako pri každej metóde
počítačového videnia, aj pri rozpoznávaní úspech metódy závisí nielen od vnútorných, ale
aj vonkajších, spravidla neovplyvniteľných faktorov. Medzi tieto patrí napr. kvalita osvetle-
nia, alebo poloha rozpoznávaného objektu voči kamere. Ak je svetelnosť okolia slabá, alebo
ak je objekt príliš vzdialený, alebo veľká jeho časť vyčnieva z obrazu, úspešnosť detekcie
rapídne klesá.

Avšak v prípade priazne vonkajších faktorov sa môže plne ukázať funkcionalita a so-
fistikovanosť vnútorných mechanizmov, pričom usudzujem, že tak je tomu aj v prípade
predstavovanej aplikácie.

Vďaka vhodne predgenerovaným dátam offline fázy sa rozpoznávací mechanizmus on-
line fázy mohol obmedziť iba na nevyhnutné úkony, čo sa pozitívne odzrkadlilo na rýchlosti
rozpoznávania. Vhodným vyvážením detektora SURF sa podarilo získať rozumný kompro-
mis medzi robustnosťou a rýchlosťou metódy a vďaka metóde Bag of Words sa umožnilo
takmer okamžité dohľadanie príbuzných snímok. V poslednom kroku sa využitím osobitne
generovaných kd-stromov hľadá rýchla zhoda deskriptorov a následne sa vhodne konfigu-
rovanou metódou RANSAC vypočíta matica homografie popisujúca perspektívnu transfor-
máciu medzi snímaným a referenčným objektom.

5.4 Vyhodnotenie sledovania objektu

Rýchlosť a presnosť sledovania objektu sú dôležitými faktormi celého systému, a preto im
bola venovaná patričná pozornosť. Na platforme Unix sa vďaka rýchlym metódam FAST a
BRIEF a vhodnou architektúrou trackera podarilo dosiahnuť plynulé vykresľovanie rozšíre-
nej reality do videa pri rýchlosti cca 15 snímkov za sekundu. Keďže je trackovanie snímky
neustále korigované pomocou matchera, aj v prípade väčších odchýlok pri sledovaní sa rozší-
rená realita navráti do žiadaného stavu. Čo sa týka presnosti trackovania, aplikácia správne
reaguje na posunutie, rotáciu, priblíženie aj oddialenie a taktiež pružne reaguje na menšie
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záchvevy objektu. Slabým miestom trackingu je reakcia na rýchle a náhle pohyby s dlhou
trajektóriou pohybu, pri ktorých takmer s istotou možno povedať, že sa stratí stopa.

Platforma iOS za svoju mobilitu zaplatila daň v podobe nižšej rýchlosti sledovania
objektu. Snímky z kamery v rozlíšení 320x240 síce prichádzajú na displej rýchlosťou 5 fps,
avšak rozšírená realita sa vykresľuje iba rýchlosťou 2.5 fps. Taktiež keďže na iOS platforme
nebeží v trackingu aj matcher, rozšírená realita je odkázaná iba na dáta z trackera a teda
aj náchylnejšia na rôzne deformácie a stratu stopy. Avšak napriek tomu si dovolím povedať,
že je sledovanie možno až prekvapivo presné a stabilné, aj keď sa momentálne sesterskej
aplikácií na platforme Unix rýchlosťou nevyrovná.

5.5 Budúci vývoj

Budúci vývoj knižnice a aj aplikácie by mohol napredovať rôznymi smermi, keďže napriek
dosiahnutým výsledkom ešte ostáva veľa oblastí, ktoré by bolo treba pred akýmkoľvek
reálnym (a prípadne komerčným) nasadením vylepšiť.

Jedným z možných smerov je implementácia informačného systému, do ktorého bude
aplikácia zaimplementovaná. Mohlo by sa jednať napríklad o systém, ktorý bude umožňo-
vať inštaláciu tzv. balíčkov s obrazovými databázami pre danú množinu objektov, čo by
mohlo byť z komerčného hľadiska zaujímavé napríklad pre reklamné spoločnosti alebo vy-
davateľstvá.

Ďalším smerom je zameranie sa na vyladenie funkcionality rozpoznávania a sledovania
objektu. Určite sem patrí optimalizácia pre spomínanú platformu iOS, čo by mohlo umož-
niť masovejšie nasadenie aplikácie do praxe, keďže rozšírená realita viazaná k počítaču je
bohužiaľ do veľkej miery nepraktická.

Ďalšou zaujímavou možnosťou by bolo pridanie možnosti sledovať 3D objekty ako rozší-
renú realitu. To by si vyžadovalo hlbší výskum, keďže transformácia z matice homografie
do 3D modelview matice používanej v OpenGL síce nie je celkom triviálna, avšak je reali-
zovateľná.
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Obrázek 5.1: Testované výtlačky
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Obrázek 5.2: Ukážka rozšírenej reality na platforme Unix — rozpoznaná obálka časopisu je
prekrytá originálnym obrázkom

Obrázek 5.3: Ukážka rozšírenej reality na platforme Unix — rozpoznaná obálka časopisu je
prekrytá obrázkom Mickey Mousea
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Kapitola 6

Záver

Po vyhodnotení výsledkov a načrtnutí možného budúceho vývoja už neostáva iné, iba re-
flektovať vykonanú činnosť a zhrnúť celkový prínos práce.

Z pohľadu zadania práce, ktorá mala pôvodne detekovať obdĺžnikové objekty vo videu
a dopisovať do nich rozširujúce informácie, je vykonaná činnosť posunom za jej pôvodné
zameranie. Avšak domnievam sa, že tento posuv nenastal na úkor žiadneho z bodov zadania
práce, a teda aj keď možno odlišným spôsobom, zadanie práce sa podarilo naplniť. Funkci-
onalita knižnice funkcií rozšírenej reality, ktorá je jedým z bodov zadania je demonštrovaná
v rámci aplikácií na platformách Unix a iOS.

Snáď ako najväčší prínos práce pre bežného užívateľa považujem posolstvo, že rozšírená
realita oslobodená od markerov je v súčasných podmienkach realizovateľná už aj na bežne
dostupných mobilných zariadeniach.

Z pohľadu človeka zaoberajúceho sa počítačovým videním zasa považujem za podnetné a
inšpiratívne niektoré z kapitol návrhu alebo implementácie týkajúce sa zvyšovania efektivity
rozpoznávania a sledovania rozpoznaného objektu v reálnom čase, pretože nehľadiac na
konkrétne použitie sa jedná o kľúčové disciplíny počítačového videnia.

Pre človeka aktívne sa zaoberajúceho rozšírenou realitou môže táto diplomová práca po-
slúžiť ako zdroj informácií s podrobným popisom riešenia niektorých problémov, s ktorými
sa pri návrhu a implementácií rozšírenej reality stretne každý programátor.

Z môjho osobného pohľadu sa jednalo o veľmi zaujímavú prácu, ktorá ma aj vďaka
dosiahnutým výsledkom nadchla pre ďalší vývoj a výskum rozšírenej reality do budúcnosti.
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• Elektronická verzia technickej správy
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