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Abstrakt 

Cílem této disertační práce je návrh metod pro získání dalších parametrů o vozidle 

ze snímků reálné dopravní situace ke stávající informaci o RZ vozidla a jeho poloze v 

měřeném úseku. Úkolem je využít stávající instalace kamerových systémů a na základě 

dat získaných z těchto zařízení navrhnout nové metody extrakce dalších parametrů o 

vozidle. Řešení lze rozdělit na dvě skupiny: 

1. Metody pro získání příznaků a metody vyhodnocení dat, které povedou k 

rozpoznání typu vozidla na základě jediného snímku vozidla. 

2. Metody pro získání údajů o tvaru vozidla na základě sekvence snímků 

projíždějícího vozidla 

Klíčová slova 

Inteligentní dopravní systémy, dopravní telematika, identifikace vozidla, 

klasifikace vozidla, zpracování obrazu, pasivní triangulace. 

Abstract 

The aim of this thesis is to propose methods for obtaining the additional vehicle 

parameters from the real-world traffic situations images and including existing 

information of the license plate and localization of the vehicle in the scene. The task is 

to use an existing installation of the camera systems based on data obtained from these 

devices to propose a new method of extraction of other vehicle's parameters. Solutions 

can be divided into two groups: 

1. Methods for obtaining the features and methods of data evaluation which will 

lead to a vehicle's type identification based on a single image of the vehicle. 

2. Methods for obtaining data of the vehicle's shape based on image sequence of 

passing vehicle. 

Keywords 

Intelligent transportation system, vehicle identification, vehicle classification, 

image processing, passive triangulation. 
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1. Úvod 

Ve všech průmyslově vyspělých zemích dochází neustále k nárůstu silniční 

dopravy. Dopravní statistiky potvrdily, že v r. 2010 došlo ke zdvojnásobení objemu 

silniční dopravy oproti roku 1990 [6]. Tento stav byl částečně zpomalen globální 

finanční krizí, přesto se však expanzivní trend objemu silniční dopravy nezměnil. 

Další nárůst již není možno zvládnout jen stavbou nových komunikací, což platí 

především pro městské a příměstské části. Proto se jeví jako další východisko významná 

modernizace systému řízení dopravy. Bez využití nových systémů pro monitorování a 

řízení dopravní situace by v budoucnu (zvláště v městských aglomeracích) docházelo ke 

stále větším ztrátám, jak časovým (v kolonách vozidel a dalším dopravním kongescím), 

tak energetickým v důsledku zvýšené spotřeby pohonných hmot. Dle [5],byla pro 

vyčíslení ztrát způsobených kongescemi využita standardní metodika Evropské komise, 

která pro ČR vyčíslila ekonomické ztráty vlivem kongescí pro rok 2008 na hodnotu 

1.1% HDP. 

Již dnes je patrný nepříznivý psychologický vliv složité dopravní situace ve 

městech, nemluvě o nepříznivém vlivu na kvalitu životního prostředí. Všechny tyto 

argumenty tedy jasně naznačují další cesty modernizace systému řízení dopravy. Vývoj 

moderních systémů řízení dopravy je více patrný v Severní Americe, která je díky 

pozdějšímu budování dopravní infrastruktury lépe připravena na implementaci těchto 

systémů. 

Moderní systémy řízení dopravy jsou v literatuře označovány jako "Inteligentní 

dopravní systémy" (Intelligent Transportation Systems) nebo je užíváno, zvláště 

v Evropě, označení "Dopravní telematika". Tyto systémy je možné rozdělit z hlediska 

technické části do tří základních vrstev s ohledem na úroveň řízení dopravy, do které 

jsou zapojeny [2]: 

Centrální dopravní řídicí systém zajišťuje plynulost a bezpečnost provozu 

v nejvyšší úrovni řízení dopravy ve velkých městských aglomeracích. Zajišťuje 

například změny dob cyklů semaforů na křižovatkách, změny hodnot maximální 

povolené rychlosti na proměnném dopravním značení tak, aby byla zajištěna plynulost a 

bezpečnost dopravy v celé oblasti městské aglomerace. Tyto systémy využívají staticky 

definované scénáře pro dané období dne, ale jsou také schopny dynamické změny 

řídicích parametrů na základě dat získávaných z nižších vrstev dopravního systému 

(detekce havárií, měření hustoty provozu) nebo na základě požadavků obsluhy. 

Střední vrstva dopravního řídicího systému je prakticky vždy vázána na oblast 

s definovanými místy vjezdu a výjezdu vozidel tj. na určitou lokalitu. Úkolem systému 

v této vrstvě je provádět pokyny od nadřazeného centrálního řídicího systému a 

předzpracovávat informace získané z lokální vrstvy dopravního systému, což v praxi 

bývají jednotlivá čidla a detektory (např. detektory zastavení vozidel). Do střední vrstvy 

spadají systémy řízení křižovatek, tunelů, oblastí výběru mýtného nebo parkovného, 

detektory dopravních přestupků, dohledové systémy. 

Lokální vrstva dopravního řídicího systému zabezpečuje jednak vstupy dat do 

systému, to znamená senzory a čidla sloužící ke sběru dopravních dat, ale také samotné 
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výstupy řídicích hodnot. Jako příklad vstupních senzorů lze jmenovat: detektory 

přítomnosti vozidla, čidla výfukových spalin a emisí, detektory rychlosti vozidel. Mezi 

výstupy patří světelné semafory, proměnné dopravní značení a v neposlední řadě i 

mobilní policejní hlídky. 

Z informací uvedených v předchozích odstavcích je patrné, že výzkum a aplikace 

Inteligentních dopravních systémů v sobě zahrnuje mnoho oborů lidského poznání 

specializující se na získávání, přenos a zpracování informace a to včetně informací o 

chování systému člověk-vozidlo. 

Byla vytvořena celoevropská síť národních asociací pro inteligentní dopravní 

systémy zastřešující leteckou, pozemní i lodní dopravu (Network of National ITS 

Associations), jehož součástí je české Sdružení pro dopravní telematiku. Od roku 2014 

je předsedou evropské sítě národních asociací pro ITS zástupce z ČR, Ing. Roman Srp. 

Z tohoto důvodu na univerzitách po celém světě probíhají výzkumné projekty 

zabývající se jednak monitoringem a následným řízením dopravy, ale také výzkumy 

snažící se o vyvinutí „inteligentních” automobilů, které by nahradily řidiče, nebo mu 

alespoň usnadnily náročnou úlohu spojenou s řízením vozidla v městských a 

příměstských aglomeracích. 

Mezi významné evropské projekty zabývající se touto problematikou patří 

evropský projekt CIVITAS 2020 [36], jehož součástí jsou městské aglomerace: Praha, 

Brno a Ústí nad Labem. Ve spojených státech patří do této skupiny například projekty: 

SMART Signal - University of Minnesota [37], Advanced Traffic Management Systems 

– Transportation Research Institute, University of Michigan [38]. 

 



Identifikace vozidel na snímcích dopravních situací 
 

-  3  - 

2. Cíle disertační práce 

Jak bylo popsáno v úvodní kapitole je sběr dat a řízení dopravy v současnosti 

aktuální téma, které v souvislosti s hustotou dopravní infrastruktury, kterou není již 

možné převážně v městských aglomeracích dále navyšovat, vede jednoznačně k 

vytvoření moderních telematických systému.  

V dalších kapitolách budou popsány existující systémy a metody detekce vozidel, 

ze kterých bude zřejmé, že metody využívající plošné obrazové snímače představují 

vhodný způsob detekce vozidla v reálné scéně. Mezi výhody patří jednoduchá instalace 

snímacího zařízení bez nutnosti zásahu do vozovky a zároveň nabízejí další možnosti 

využití získaných obrazových dat (dohledové kamery, určování dopravních statistik).  

Mezi nevýhody patří omezení týkající se opakovatelnosti realizace v městské 

zástavbě (volba umístění kamer, viditelnost vozidla ve scéně) a tedy nutnosti definovat 

dostatečné množství parametrů modifikujících detekční algoritmy. Systémy a zařízení 

uvedené v kapitole 3, představují současný stav problematiky a poslouží jako vhodný 

počáteční bod pro řešení této disertační práce. 

Cílem mé disertační práce je návrh metod pro získání dalších (doplňkových) 

parametrů o vozidle detekovaném na snímku nebo sérii snímků z reálné dopravní 

situace. Takováto série snímků představuje časově-prostorovou funkci popisující pohyb 

vozidla po scéně v čase. Jednou z výhod tohoto (tzv. Vision based) přístupu je možnost 

využít stávající instalace kamerových systémů bez nutnosti instalace doplňkových 

senzorů. Na základě dat získaných z těchto zařízení je cílem navrhnout nové 

metody extrakce dalších parametrů o vozidle. V rámci své disertační práce se zaměřím 

na tyto tři základní skupiny metod: 

1. Základní návrh metod pro extrakci informace o barvě vozidla na základě 

detekce vozidla ve snímku. 

2. Návrh metod pro získání příznaků a metod vyhodnocení dat, které 

povedou k rozpoznání typu vozidla na základě jediného snímku vozidla. 

3. Návrh metod pro získání údajů o tvaru vozidla na základě sekvence 

snímků projíždějícího vozidla. 

Úlohy rozpoznávání barvy vozidla definovaná v bodě č. 1 je možné rozdělit na 

tyto podúlohy: definice vhodného uspořádání kamera – scéna, lokalizace vozidla ve 

snímku, segmentace oblasti obsahující barevnou informaci vozidla, odstranění oblastí 

kde je informace o barvě zkreslena rušivými vlivy, volba vhodného barevného prostoru 

pro snadnou klasifikaci barvy do zvolené třídy a samotná klasifikace barvy. 

Bod č. 2 vede jednoznačně na úlohy analýzy hran v obraze za účelem rozpoznání 

typických znaků na vozidle (např. tvar předních světel, přední masky vozidla) a jejich 

vhodné začlenění jako příznaků do klasifikačních algoritmů určujících typ vozidla 

(výrobce, typ) dle těchto parametrů. Dále do tohoto bodů spadá částečně i úloha určení 

barvy vozidla jako dalšího doplňkového parametru vozidla. 

V bodě č. 3 se zaměřím na návrh metody pro určení tvaru vozidla ze sekvence 

snímků, určenou na základě sesouhlasení stejných bodů detekovaných na snímcích 
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vozidla projíždějícího pod stabilně umístěným plošným snímačem a výpočet 

chybějícího rozměru pomocí metod pasivní triangulace. Ze zatím dosažených výsledků 

simulací je zřejmé, že tuto metodu lze použít pouze k hrubému měření vzdálenosti a 

tedy k základnímu rozdělení vozidel do kategorií nákladní a osobní, ale přesto se 

domnívám, že z důvodů minimálních požadavkům na instalaci snímacího zařízení má 

smysl se jí dále věnovat. Dalším úkolem je stanovit doporučení případně požadavky na 

konfigurace, které by podávaly lepší výsledky. 

Pomocí takto získaných doplňkových údajů o vozidle společně s již existujícími 

metodami detekce vozidla, systémů analýzy rozpoznání znaků RZ (LPR), by bylo 

možné realizovat např. zařízení: detekující „podezřelá“ vozidla mající chybné údaje 

v registru motorových vozidel, automatizaci sběru dopravních dat, implementaci 

algoritmů rozpoznání vozidel do systémů sloužících k vyplňování protokolů o 

dopravních přestupcích apod. Tyto systémy umožňující automatickou lustraci 

projíždějících vozidel představují také jedno z východisek pro řešení problémů s 

kriminalitou a terorismem, které v Evropě zbavené hraničních kontrol mezi 

jednotlivými vnitřními státy nyní zažíváme. 
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3. Přehled dosavadního stavu problematiky 

Jak bylo uvedeno v kapitole 1, výzkumné úkoly se zaměřují do dvou hlavních 

oblastí (inteligentní dopravní systémy a vývoj inteligentního vozidla). Obě tyto oblasti 

používají pro řešení úloh podobné metody a lze říct, že obě snahy se v mnoha ohledech 

překrývají (tzn. prostředky a metody jsou použitelné v obou oblastech). Další část práce 

se bude věnovat pouze problému sběru dat o dopravě, konkrétně detekci a klasifikace 

vozidel. 

3.1. Detektory vozidla bez obrazového snímače 

Detektory nevyužívající obrazové snímače patří dnes mezi klasické, ale stále 

využívané detektory přítomnosti vozidla. Mezi výhody využití těchto snímačů patří 

nízká pořizovací cena (oproti systémům s  kamerami) a relativní jednoduchost. Mezi 

nevýhody patří skutečnost, že tyto detektory určují přítomnost vozidla na základě 

změny některé fyzikální veličiny (hmotnost, tlak, změna elektromagnetického pole 

atd.). Uvedené změny ovšem nemusí vždy představovat přítomnost vozidla. Všechny 

tyto detektory umožňují detekci vozidla pouze v malé oblasti nebo pouze v detekčním 

profilu. Mezi tyto detektory patří: 

 Indukční smyčky 

Jedná se o měřicí smyčky umístěné pod povrch vozovky, Obr. 3.1. K detekci 

přítomnosti vozidla uvnitř oblasti je využita změna indukčnosti smyčky (nebo 

změna činitele jakosti) při přítomnosti vozidla. Mezi nevýhody patří velká 

citlivost na změnu magnetického pole v okolí smyčky, proto není možné tyto 

detektory instalovat v blízkosti tramvajových komunikací. Problematická je 

samozřejmě i instalace, neboť vždy jde o zásah do povrchu vozovky. Přesto se 

jedná o nejčastější způsob detekce přítomnosti vozidla a je využíván hojně k 

dynamickému řízení světelné signalizace na rozsáhlejších křižovatkách. 

 

  
 

Obr. 3.1 Indukční smyčka ve funkci detektoru vozidla [2] 
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 Tlakové snímače 

Tyto detektory jsou často využity při dynamickém určování hmotnosti vozidel a 

případně jednotlivých náprav (detektory HSWIM – High Speed Weigh In 

Motion). Jedná se o detektory změny tlaku, který vznikne průjezdem vozidla 

(přesněji jednotlivých náprav) daným profilem na vozovce. U těchto snímačů 

jsou využívány nejčastěji fyzikální principy převodu změny tlaku na změnu 

napětí (piezodetektory, šumové kabely). Senzory jsou nejčastěji osazovány do 

vozovky ve dvou profilech ve směru pohybu vozidel s definované vzdálenosti. 

Tato konfigurace umožňuje určit i rychlost pohybu vozidla. 

 

 Světelné závory 

Tyto detektory využívají principu optické závory, Obr. 3.2. Lze je rozdělit na 

vysílač a přijímač. Přerušením paprsku je detekováno vozidlo v daném profilu 

na vozovce. Jejich využití je omezováno nutností závory zajistit funkčnost za 

ztížených povětrnostních a světelných podmínek (mlha, prach, protisvětlo). Na 

vzdálenosti větší jak 10 metrů je často využíván modulovaný laserový paprsek. 

Výhodou detektoru je určení jasového profilu vozidla, mezi nevýhody patří 

problematická konstrukce u komunikací s větším množstvím dopravních pruhů. 

 

   
Obr. 3.2 Světelná závora ve funkci detektoru profilu vozidla [7] 

 Ultrazvukové detektory 

Tyto detektory jsou svým principem založeny na určení množství odraženého 

signálu od vozidla. Detektory jsou často sestaveny jako jediný prvek (detektor 

obsahuje přijímač a vysílač). Jsou používány například v místech, kde není 

možné využít k detekci vozidla indukční smyčky. 

 

 Radarové detektory 

Tyto detektory (Obr. 3.3) pracují na principu Dopplerova jevu, (tzn. určení 

změny frekvence i fáze elektromagnetické vlny odražené od pohybujícího se 

předmětu tzv. echo). Tento detektor obsahuje jak vysílací, tak přijímací část. 

V praxi je tento detektor využíván prakticky výhradně pro měření okamžité 

rychlosti vozidla. Kompletní zařízení vždy obsahuje kamerovou jednotku 

sloužící k vytvoření obrazové dokumentace o vozidlu, které překročilo 

maximální povolenou rychlost. Přes vyšší pořizovací cenu se jedná o jeden z 

nejpoužívanějších systémů pro měření okamžité rychlosti vozidel, díky 

kompaktnímu řešení umožňující vysokou mobilitu celého měřicího systému. 
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Obr. 3.3 Radarový měřič rychlosti vozidel RAMER [8] 

3.2. Detektory vozidla využívající řádkové obrazové snímače 

Tyto detektory využívají obrazových snímačů jako řádkových detektorů intenzity 

světla ve viditelné nebo neviditelné oblasti spektra. V praxi jsou tyto detektory použity 

nejčastěji v těchto aplikacích: 

 Světelné závory 

Princip funkce byl popsán v předchozí kapitole 3.1. Výhodou je snížení ceny 

dané integrací všech světlo-citlivých prvků do jediné součástky. Nevýhodou je 

složitější kalibrace zařízení daná složitější optickou cestou mezi vysílačem a 

přijímačem. 

 Detektory výškového profilu vozidla 

Zařízení je opět možno rozdělit na vysílač a přijímač. Vysílač emituje světelný 

paprsek často pomocí laseru. V praxi je prakticky vždy využíváno několik 

vysílačů spojených do soustavy. Přijímač obsahuje řádkový snímač obrazu 

včetně optiky. Celé zařízení je umístěno nad vozovkou a orientováno kolmo 

k vozovce. V těchto aplikacích se využívají řádkové obrazové snímače k detekci 

polohy světelné stopy odražené od odrazové roviny. Změna umístění světelné 

stopy na řádkovém snímači je způsobena změnou vzdálenosti odrazové roviny. 

Odrazovou rovinu tvoří buď vozovka, nebo právě projíždějící vozidlo. Vlivem 

průjezdu vozidla dochází ke změně výšky odrazové roviny a tím pádem ke 

změně polohy světelné stopy na řádkovém snímači. Nevýhodou je nutnost pro 

celou soustavu: vysílač - přijímač - odrazová rovina, provést předem kalibraci 

tak, aby byl znám vztah mezi změnou výšky odrazové roviny a změnou polohy 

odražené světelné stopy na obrazovém snímači [4]. 
 

3.3. Detektory vozidla využívající plošné obrazové snímače 

Mezi výhody systémů detekujících přítomnost vozidla na základě zpracování 

obrazu, patří možnost vícenásobného využití vstupní informace, tedy využití obrazu 

nejen pro detekci vozidla, ale i pro dohledové a jiné kontrolní systémy. Výhoda 

vícenásobného využívání obrazu se projeví jako úspora prostředků nutných nejen k 

instalaci systému, ale i k následným servisním zásahům. Schopnost detekce vozidla na 
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základě zpracování obrazu dopravní situace se tedy jeví jako správný cíl. Mezi 

nevýhody lze zařadit vyšší technickou složitost celého detekčního systému oproti 

klasickým metodám detekce vozidla (uvedeným v kapitolách 3.1 a 3.2), výrazně vyšší 

požadavky na výpočetní výkon nutný ke zpracování obrazové informace a následné 

detekci vozidla v reálném čase. Snahou je tyto technické prostředky integrovat do 

středních vrstev dopravního řídicího systému, kde je možné vybudovat kvalitní 

technické zázemí pro jednotlivé hardwarové komponenty detekčního systému. 

V samotné lokalitě dopravní komunikace jsou tedy umístěny pouze nejnutnější části, 

které představují jen samotné kamerové a případné osvětlovací jednotky. Obrazový 

signál je z lokality přenášen k výpočetní části detektoru některou z běžně používaných 

datových tras, např. pomocí optické datové linky. 

Přes současný vývoj kamerových jednotek (a obrazových senzorů, které je 

využívají) jsou stále limitujícím faktorem určujícím kvalitu a schopnost systémů 

detekce vozidla v obraze tyto požadavky: 

 Rozlišení obrazů (Pixel Resolution) 

Tento parametr určuje nejen bodové rozlišení celého obrazu, ale i bodovou 

velikost vozidla ve snímku dopravní situace. Cílem je tedy využití obrazového 

snímače s co největším bodovým rozlišením. 

 Doba nutná k získání a přenosu snímku (Frame Rate) 

Tato doba představuje součet dob nutných k expozici a přenosu latentního 

obrazu ze  struktur snímače, dobu převodu snímku do některého 

z digitálních formátů pro přenos obrazového signálu a doby nutné k přenosu 

obrazu do výpočetní časti systému. Cílem je samozřejmě dosáhnout co nejmenší 

hodnoty tohoto údaje a to při zachování optimální kvality obrazu. 

Z uvedených požadavků je zřejmá jejich protichůdnost, neboť při vzrůstajícím 

rozlišení obrazu dochází k nárůstu doby nutné k jeho přenosu, ale i následnému 

zpracování. Proto je vždy nutné zvolit vhodný kompromis mezi oběma požadavky. 

V současné době jsou běžné systémy pro zpracování obrazu v reálném čase s rozlišením 

v rozsahu od 0.2MPix (TV půl snímek) do 1MPix (HDTV snímek) a dobou nutnou 

k získání a přenosu snímku v rozmezí od 20ms do 80ms. 

V další části práce bude uvedeno podrobněji několik systémů a metod 

reprezentujících současný stav problematiky. Jelikož budou navrhované metody 

postaveny právě na zpracování dat z plošných snímačů budou tyto systémy 

prezentovány podrobněji. 

3.3.1. Systém pro detekci vozidla pomocí metody Model-Based vision 

Metodu Model-based vision ve využití pro detekci vozidel na snímcích z dopravní 

situace vytvořila skupina počítačového vidění prof. K. Bakera z anglické University of 

Reading [9], [10]. 

Tato metoda je založena na ztotožnění předem definovaného 3D-modelu s 

objektem (proto je metoda označována jako Model-based vision). Snímek z reálné 

dopravní situace je předzpracován hranovým filtrem a na něj je pomocí perspektivního 

zobrazení (kalibrovaného shodně s perspektivním zobrazením optických prvků 

kamerové jednotky) promítnut 3D drátový model, který je v 2D prostoru porovnán 

korelační funkcí se snímkem hran reálného vozidla. 3D model je na základě hledání 

maximální podobnosti s originálem posouván a rotován do předpokládané pozice 
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vozidla na vozovce. Po nalezení maximální shody hran v reálném snímku s 3D 

modelem je určena nejpravděpodobnější poloha vozidla. Vstupní obrázek i výsledek po 

použití hranového filtru představuje Obr. 3.4.  

 

    
Obr. 3.4 Snímek dopravní situace a výsledek po použití hranového filtru [9] 

 

Výsledek aproximací s 3D modelem a lokalizace polohy vozidla demonstruje 

Obr. 3.5. 

 

   

   
Obr. 3.5 Výsledky detekce vozidla metodou Model-Based vision [9] 

 

Nevýhodou je veliká časová náročnost výpočtů, neboť tento algoritmus 

přepočítává z 3D modelu 2D šablonu promítnutou do předpokládané pozice pro 

všechny známé modely. Šablona obsahuje přes 1000 bodů a je nutné ji vyhodnocovat ve 

všech místech předpokládaného výskytu vozidla na snímku. Princip dekompozice 

jednotlivých částí modelové karosérie, které jsou v obraze lokalizovány, prezentuje Obr. 

3.6. 
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Obr. 3.6 Dekompozice jednotlivých částí karosérie [9] 

 

Na základě nalezené shody hran reálného vozidla se zvoleným 3D modelem je 

možné dále rozhodnout o typu vozidla. Skupina prof. Bakera definovala tyto třídy 

vozidel: 

Osobní vozidla (sedan, hatchback, combi) 

Autobus 

Nákladní vozidla (van, valník) 

 

 
Obr. 3.7 Zástupci tříd jednotlivých typů vozidel [9] 

V oblasti klasifikace vozidel podle typu a výrobce se nepodařilo v literatuře 

vyhledat systém, který by dokázal rozpoznat vozidla a třídit je do více kategorií. Další 

práce [11] navazující na [9] a [10] (tzv. Vision Based Detection Systems) se opírají o 

vyšší výpočetní výkon moderních výpočetních prostředků, tyto systémy zastřešuje 

iniciativa britské vlády s označením i-LIDS. 

3.3.2. Systém pro detekci hustoty provozu 

Tento systém vznikal od roku 1995 ve skupině počítačového vidění na tehdejším 

ústavu Automatizace a měření FEI VUT v Brně jako výsledek prvních výzkumných 

prací v oblasti detekce vozidel na snímcích dopravní situace. Úloha se stala součástí 

projektu Policie ČR „Monitorování dopravní situace“. 

Úloha byla rozdělena na dvě části: 

1. Orientační detekce počtu a rychlosti vozidel v jednotlivých dopravních 

pruzích. 

2. Detekce krizových dopravních situací narušujících provoz v dopravních 

pruzích. 

První část úlohy byla řešena v [12]. Požadavek na určení exaktně přesného počtu 

vozidel v této části úlohy není nutný, neboť se jedná o získávání statistických 

dopravních dat. Vytvořené algoritmy vycházejí z předpokladu, že jednotlivá vozidla lze 

v obraze dopravní situace detekovat jako oblasti s výskytem hran kolmých na směr 

jízdy. Perspektivní transformací (3.1) je předem vyznačená lichoběžníková 2D oblast ve 
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vstupním obraze scény (tj. vozovka) transformována na 2D obdélníkovou oblast 

vhodnou k aplikaci hranových filtrů. 
 

[
𝑤𝑥′
𝑤𝑦′
𝑤
] = [

𝑘0 𝑘1 𝑘2
𝑘3 𝑘4 𝑘5
𝑘6 𝑘7 𝑘8

] ∙ [
𝑥
𝑦
1
] 

 

(3.1) 

Na základě segmentace transformovaného obrazu na jednotlivé dopravní pruhy a 

aplikací vhodně zvoleného filtru pro detekci hran v obraze je možné získat příznak o 

přítomnosti hran ve zvoleném dopravním pruhu. Informace s příznaky hran 

z jednotlivých dopravních pruhů je v dalším stupni zpracování reprezentována 

jednorozměrným polem intenzit hran v daném místě dopravního pruhu. Na základě 

existence příznaku v  místě zvoleného dopravního pruhu je možné pomocí vhodného 

klasifikátoru (analýza shluků hran s apriorními informacemi o rozměrech vozidla), 

rozhodnout o existenci vozidla v dané oblasti (Obr. 3.8). 

Ve druhé části úlohy bylo požadavkem detekce krizových situací narušujících 

provoz v jednotlivých dopravních pruzích (např. nehoda, dopravní kolona). Úkolem 

bylo vytvořit metody pro spolehlivou detekci těchto mimořádných dopravních situací. 

Vzniklé metody se opírají o skutečnost, kdy jakákoliv mimořádná dopravní 

situace znamená v reálném provozu zastavení provozu v daném dopravním pruhu nebo 

alespoň jeho výrazné omezení. Tento fakt předpokládá využití dat v reálném čase. 

Výsledná metoda tedy využívá předzpracovaná data z 1. části obsahující oblasti výskytu 

vodorovných hran a v jednotlivých oblastech na vozovce a jejich změny polohy v čase. 

Na základě rychlosti pohybu těchto oblastí detekuje vznik mimořádné dopravní situace. 

Výsledky práce byly publikovány v [13]. 

 

 

3.3.3. Systém pro detekci vozidel projíždějících křižovatkou při červené 

fázi semaforu 

Jedná se o systém spadající do skupiny tzv. Traffic enforcement, Red light 

violation systems. Je to plně automatické video detekční zařízení zpočátku vyvinutý na 

VUT v Brně [13]. Dnes je dále komerčně rozvíjeno společností Camea s r.o. pod 

označením Unicam [14]. Jde o systém detekující vozidlo na základě přítomnosti 

registrační značky ve scéně (dále jen RZ) v době červené fáze na semaforu křižovatky. 

Detekce RZ je založena na dvou nezávislých postupech: 

 

 

Obr. 3.8 Příklad lokalizace vozidel v jednotlivých pruzích pomocí detekce hran v obraze [12] 
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Test na detekci oblastí obsahující shluky hran ve svislém směru s následnou 

detekcí délky oblasti shluků ve snímku (viz Obr. 3.9). 
 

 

 

Test na výskyt vysokých prostorových frekvencí v místě výskytu RZ, realizovaný 

výpočtem disperze na malé části obrazu přizpůsobené možným velikostem RZ (viz Obr. 

3.10). 

 

 

Celý systém se skládá minimálně ze dvou až tří kamerových senzorů, snímajících 

scénu z různých směrů. Označení kamer a jejich funkci znázorňuje Obr. 3.11. 

 Přehledová kamera - Snímá celkovou scénu ve směru pohybu vozidla, 

slouží k detekci stavu světel na semaforu a následně k dokumentaci 

dopravní situace před událostí přestupku při dokazovacím přestupkovém 

řízení. 

 Detailová kamera - Umístěna proti pohybu vozidla. Snímá detailový 

pohled na přední masku vozidla, RZ a tvář řidiče. 

Systém definovanou oblast v nastaveném čase od začátku červené fáze periodicky 

kontroluje na přítomnost RZ a v případě pozitivního nálezu, detekuje trajektorii pohybu 

vozidla ve scéně. Následně ze sekvence snímků snímaných v definovaných časech od 

první detekce vozidla (resp. jeho RZ) určí trajektorii pohybu s cílem zabránit falešným 

detekcím v případech protijedoucích odbočujících vozidel [43].  

 

Obr. 3.9 Mapa hodnot metody detekce shluku hran v oblasti RZ 

Obr. 3.10 Mapa hodnot metody disperze a výsledek korelace s obdélníkovým vzorem RZ 
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Obr. 3.11 Schématické uspořádání komponent systému jízdy na červenou 

Na základě výsledku všech uvedených testů rozhodne o případném porušení 

předpisů a vytvoří elektronický přestupkový dokument (Obr. 3.12) obsahující sekvenci 

snímků s detailových a přehledových kamer společně s časovými razítky jejich pořízení. 

 

 
Obr. 3.12 Přestupkový dokument systému detekce jízdy na červenou [14] 

 

Požadavky na systém detekce průjezdu křižovatkou při červené fázi semaforu: 

• Automatický provoz 

• Zpracování a sběr dat v reálném čase 
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• Vysoká variabilita a opakovatelnost instalací systému 

• Následná prokazatelnost dokumentu o přestupku 

• Požadavek na distribuovatelnost systému 

 

3.3.4. Systém pro měření rychlosti vozidel v úseku 

Jedná se o systém patřící do skupiny Traffic enforcement a podskupiny Speed 

Limit violation systems. Zařízení bylo vyvinuto společností Camea s.r.o ve spolupráci 

s VUT v Brně. Úlohou tohoto automatického video-detekčního zařízení je 

dokumentovat přestupky překročení maximální povolené rychlosti ve stanoveném 

úseku liniové komunikace (dálnice, městské okruhy) [15] [45]. Princip zařízení spočívá 

v detekci vozidla na základě přítomnosti RZ na snímcích ze dvou různých stanovišť na 

komunikaci a opatření snímku přesným časovým razítkem, Obr. 3.13. 

 
Obr. 3.13 Schématické uspořádání komponent systému měření rychlosti vozidel v úseku 

 

Ze známého umístění obou detekčních stanovišť (vzdálenost průjezdného úseku), 

sesouhlasených snímků dle RZ a určeného časového rozdílu mezi pořízením obou 

snímků, je spočtena rychlost průjezdu vozidla daným úsekem a případně rozhodnuto o 

překročení limitu maximální povolené rychlosti vozidla, která je v reálné aplikaci 

získávána ze střední vrstvy městského dopravního řídicího systému (Obr. 3.14). 

 

Samotné párování snímků stejných vozidel na vjezdu a výjezdu do/z úseku využívá 

algoritmů detekce RZ uvedené v kap. 3.3.3, navíc doplněnou o segmentaci jednotlivých 

znaků a jejich vzájemnou korelaci na obou snímcích. Automatické přečtení informace 

Směr pohybu vozidel 

Délka úseku 

Místo detekce vozidla 

výjezd z úseku 

Místo detekce vozidla 

vjezd do úseku  

Obr. 3.14 Reálné uspořádání komponent systému a detekované vozidlo [14] 
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na RZ (ALPR – Automatic License Plate Reading) je zajištěno společně s automatickou 

lustrací v databázi vozidel pomocí nadřazeného nezávislého systému vyvinutého ve 

spolupráci se skupinou Centra pro strojové vnímání ČVUT Praha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky na reálný systém odpovídají systému popisovanému v kapitole 3.3.3, ale 

obsahují i tyto další: 

• Certifikaci pro zařízení měřicí rychlost 

• Detekce vozidla při přejezdu mezi pruhy na vozovce 

• Fungování systému i pro konfigurace s nesledovanými výjezdy a 

vjezdy vozidel 

• Návaznost na datovou páteřní síť městského řídicího systému 

• Podmínka fungování systému i za špatných světelných podmínek 

• Dálkové řízení systému a online sběr dat 

• Kryptografické zabezpečení přestupkového dokumentu 

 

3.4. Řešené aplikace 

Ve skupině počítačového vidění na UAMT FEKT v Brně jsem se podílel na řešení 

dále uvedených úloh postavených na zpracování dat z plošných obrazových snímačů. 

Těmto úlohám jsem věnoval větší oblast svého profesního zájmu, a proto představují 

východisko pro budoucí návrh metod detekce a identifikace doplňkových příznaků 

popisujících vozidlo. 

 

3.4.1. Systém měření objemu kapek lepidla při výrobě SMD součástek 

Cílem zadání práce [40] bylo bezkontaktně měřit objemové množství a tvar kapky 

vodivého lepidla na plošném kontaktu tantalového kondenzátoru. Pro měření bylo 

využito metody aktivní triangulace využívající prostorově modulované plošné osvětlení 

získané promítáním přes rastr pruhů. Díky tomuto principu je možné využít k 

Obr. 3.15 Příklad segmentace znaků RZ ze snímku vozidla systému měření rychlosti v úseku [14] 
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rekonstrukci tvaru pouze jediného snímku nasvětlené scény, na kterém jsou detekovány 

a trasovány jednotlivé pruhy prostorově modulovaného světla. 

Ze známého rozložení promítaného rastru pruhů osvětlení na plošném kontaktu 

bez kapky lepidla (při kalibraci) a následně při detekci deformovaných pruhů rastru 

osvětlení při přítomnosti kapky je možné rekonstruovat prostorové rozložení lepidla na 

kontaktu. 

      
Obr. 3.16 Realizace detektoru pruhů prostorového rastru a výsledná vypočtená výšková funkce f(x,y) 

kapky lepidla 

 

Mezi mé úkoly patřilo navrhnout prvotní metodu pro detekci a trasování pruhů 

deformovaného rastru a realizovat prvotní vyhodnocení výpočetní složitosti a 

spolehlivosti metody trasování pruhů. Navržená prvotní metoda se opírala o detekci 

hran pomocí filtrů detekující průchod nulou druhé diference obrazové funkce a následné 

trasování jednotlivých vrcholů detekovaných hran. 

 

3.4.2. Systém detekce vad na skleněném materiálu 

Cílem zadání práce [42] bylo bezkontaktně kontrolovat vzhledovou kvalitu 

skleněných lahví před jejich naplněním. Jednalo se dvě oblasti kontrol: 

 kontroly oblasti hrdla láhve na snímku s reflexním osvětlením 

 kontroly oblasti dna láhve na snímku s transmisním osvětlením 

            
Obr. 3.17 Konfigurace kamera osvětlení pro kontrolu oblasti hrdla a oblasti dna láhve [16] 

 

 

Mezi mé úkoly patřila reimplementace prvotní metody pro detekci vad na hrdle 

lahve do vznikajícího real-time systému pro podporu běhu algoritmu v prostředí 

signálového procesor TMS320C30. Metody jsou založeny na detekci hran a následné 

shlukové analýze a vhodném popisu výsledných shluků 
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Dalším úkolem bylo dokončení implementace a ověření správnosti návrhu metod 

pro detekci vad v oblasti dna, spolu s návrhem a realizací firmwaru pro CPLD pole pro 

řízení doby expozice kamery snímající oblast dna. 

Výsledkem práce bylo řešení využívající samostatné PC s integrovanou podporou 

výpočtu na několika digitalizačních a výpočetních kartách GX6 a kartě BOTCTRL 

realizující řízení osvitových jednotek, kamer a expozičních dob pro snímání oblasti dna 

lahve. 

Praktickým výsledkem byla realizace zakázky na několik kusů zařízení EXAN06 

pro kontrolu hrdla a dna pro společnost NATE Chotěboř. 

 

3.4.3. Modernizace systému pro detekci průjezdu vozidel při červené 

fázi semaforu 

Základní popis systému a jeho vlastností je uveden v kapitole 3.3.3. 

Mezi mé úkoly patřila modernizace algoritmů z prvotní generace zařízení 

zajišťující lokalizace RZ na snímku pomocí detekce pole shluků, (viz Obr. 3.9). Cílem 

modernizace byla časová optimalizace algoritmu lokalizace RZ pro zvýšení 

propustnosti systému až na maximální periodu vzorkování kamery a tím zajištění 

robustní detekce RZ přímo v paměti digitalizační a výpočetní karty na bázi signálového 

procesor TMS320C30. Dalším krokem této modernizace bylo přepracování algoritmu 

tak, aby jeho výstupem byl kompletní seznam hypotéz o nalezené pozici RZ, 

setříděných dle důvěryhodnosti. Díky této modifikaci bylo možné nadřazeným 

algoritmem mimo signálový procesor zpracovat trajektorii pohybu RZ ve snímku a tím 

robustně rozhodnout o detekci vozidla [43]. 

Další krokem byla spolupráce při návrhu a implementaci nových algoritmů pro 

detekci fáze semaforu na snímku z přehledové kamery používající klasifikátor v 

kaskádě s temporálním konečným stavovým automatem aplikovaným na historii 

výstupu z klasifikátoru pro zajištění stabilní detekce fáze semaforu i při pohyblivé scéně 

přehledové kamery. 

 
Obr. 3.18 Realizace algoritmů pro klasifikaci stavu semaforu 

Finálním krokem byla modernizace HW i SW návrhu základního regulačního 

algoritmu (PI regulátor) pro řízení clonové a expoziční automatiky snímacích kamer 

detekčního systému s využitím mikrokontroleru. 

Výsledkem byla realizace nového zařízení pro detekci průjezdu vozidla při 

červené fázi a jeho instalace na 13 lokalitách v hlavním městě Praha (Obr. 3.19). 
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Obr. 3.19 Mapa stanovišť systému detekce průjezdu vozidla při červené fázi [14] 

 

3.4.4. Realizace a certifikace prvního systému pro měření rychlosti 

vozidel v úseku 

Základní popis systému a jeho vlastností je uveden v kapitole 3.3.4. 

V tomto projektu jsem zastřešoval práce na vývoji algoritmů pro detekci RZ na 

snímcích kamer s vysokým rozlišením. Podílel jsem se na prvotních algoritmech pro 

segmentaci znaků RZ a jejich srovnávání na snímcích z obou stanovišť.  

Nejprve bylo ovšem nutné zvolit lokalitu pro zkušební demonstrační instalaci a provést 

instalaci HW komponent a datové trasy. Pro zkušební demonstrační instalaci byla 

zvolena brněnská lokalita liniové komunikace Svitavská radiála v konfiguraci jediného 

kamerového stanoviště, kdy jednotlivé kamery snímaly vozidlo při vjezdu z přední 

strany a při výjezdu ze zadní strany, (viz Obr. 3.20). 

 
Obr. 3.20 Alternativní uspořádání systému pro měření rychlosti vozidel v úseku 

Tato konfigurace umožnila rychleji realizovat instalaci HW komponent s ohledem na 

požadavek jediné datové trasy pro přenos snímků kamer do vyhodnocovacího serveru, 

kladla ovšem vyšší nároky na přesnost algoritmů pro segmentaci znaků RZ, neboť 

následné srovnávání znaků RZ probíhalo na snímcích různých RZ (přední a zadní RZ). 

Realizace srovnávacích algoritmů byla přesto úspěšně dokončena. Mezi další 

skutečností, které snižovaly úspěšnost párování vozidel na vjezdu a výjezdu patřily: 

znečištěná, chybějící nebo i jiná RZ. Proto bylo od této konfigurace kamerového 

stanoviště u dalších systémů upuštěno. 

 

Směr pohybu vozidel 

Délka úseku 

Místo detekce vozidla 

výjezd z úseku 

Místo detekce vozidla 

vjezd do úseku  
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Dalším úkolem byla spolupráce na organizaci a průběhu certifikace prvotní realizace 

zařízení v lokalitě Praha Zlíchov - Radlická s certifikační autoritou (Strojírenský 

zkušební ústav Brno). 

 

3.4.5. Systém pro robustní navigaci UGV založené na zpracování obrazu 

Cílem této práce byl návrh nové metody pro navigaci robota pomocí zpracování 

obrazu z jediné kamery, která byla upevněná na robota. 

Navržená metoda se v první kroku opírá o určení vrcholového bodu úběžníku 

cesty na vstupním snímku a to na základě analýzy textury obrazu s využitím detekce 

hran pomocí filtrace obrazu s využitím Gaborových vlnek. K určení vrcholového bodu 

úběžníku cesty se využívá hlasovací funkce, jejímž vstupem je množina dominantních 

orientaci hran v obraze. 

Na základě určení vrcholového bodu úběžníku cesty je zvolena oblast pro úlohu 

adaptivního učení barevné informace odpovídající bezpečné cesty robota. Pomocí 

následné klasifikace na základě barvy všech bodů obrazu je segmentována oblast 

bezpečné cesty robota. 

 
Obr. 3.21 Cesta robota určená pomocí vrcholu úběžníku a učení barevné informace vozovky 
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Výsledkem řešení byla publikace [54] prezentující robustní metodu segmentace 

obrazu vhodnou k lokální navigaci robota a detekci překážek pouze na základě využití 

snímků z barevné kamery. Na Obr. 3.21 jsou patrné výsledek analýzy scény pomocí 

navržené metody (modrá hvězdička označuje výsledný úběžník cesty určený 

hlasováním jednotlivých příspěvků z filtrace obrazu pomocí Gaborových vlnek, žlutá 

lichoběžníková oblast představuje oblast zvolenou pro adaptivní učení barevné 

informace o cestě, modré a zelené oblasti definuji přeexponované resp. pod exponované 

oblasti ve snímku, které nejsou do učení barevné informace započteny. Červeně 

obarvené oblasti označují oblasti mimo bezpečnou cestu UGV, neobarvená oblast 

představuje oblast bezpečnou pro pohyb robotu. 
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4. Metody pro získání informací o vozidle 

V následující kapitole budou postupně prezentovány navržené metody sloužící k 

extrakci dalších doplňkových informací o vozidle, které nejsou současnými systémy pro 

detekci vozidel (prezentovanými v předchozí kapitole) využívány. 

4.1. Extrakce příznaků pro klasifikaci barvy vozidla 

Tato kapitola si klade za cíl prezentovat návrh metody určené k extrakci 

informace vedoucí k určení barvy vozidla zobrazeného na snímku, případně na sérii 

snímků. Základní blokové schéma metody pro detekci barvy je uvedeno na Obr. 4.1. 

Shodnou problematiku určení barvy vozidla řešenou různými přístupy je možné nalézt v 

[17], [18], [19]. 

 
Obr. 4.1 Blokové schéma metody pro detekci barvy vozidla 

4.1.1. Pořízení snímku vozidla 

V této části zpracování je cílem technickými prostředky zajistit optimální světelné 

podmínky pro sejmutí snímku vozidla. Do této oblasti spadají doplňkové osvětlovací 

prostředky a automatika pro řízení expozice a clony kamery (viz kap. 3.4.3). Dalším 

úkolem je zajistit lokalizaci vozidla ve snímku a provést segmentaci oblasti vozidla od 

oblasti pozadí snímku.  

Orientace kamera scéna definovaná pro metody rozpoznání barvy vozidla, 

vychází z požadavků, kdy výsledná metoda musí být dostatečně robustní z hlediska 

detekce vozidla a rozpoznání jeho barvy, ale zároveň musí umožňovat využití již 

existujících instalací dopravních systému prezentovaných v předchozí kapitole 3. 

Optimální konfigurace scény tedy představuje kamera umístěná nad vozidlem 

(např. na portálu) snímající vozidlo vjíždějící směrem kolmo do snímku. Tato 

Segmentace vozidla 

Pořízení snímku vozidla 

Výběr oblasti zájmu (ROI) 
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konfigurace (viz Obr. 4.2) splňuje tyto požadavky: patrná RZ, viditelná čelní maska i 

přední část kapoty vozidla alespoň částečně rozeznatelná tvář řidiče (viz Obr. 4.3). 

 
Obr. 4.2 Schématické uspořádání scény kamera – vozidlo 

 

4.1.2. Segmentace vozidla a výběr oblasti zájmu 

Úlohu segmentace vozidla je možné řešit komplexně na základě aktualizace 

barevné informace pozadí a popředí v sekvenci snímků, metodou popsanou v [20]. Pro 

účely detekce vozidla je při definované konfiguraci kamera – vozidlo ovšem možné 

využít metody detekce RZ popsané v kapitole 3.3.3. 

Díky lokalizaci RZ ve snímku je nejen spolehlivě detekováno vozidlo, ale je 

možné definovat i oblast zájmu na snímku vozidla, ze které bude následně určována 

barevná informace. Tato oblast je definována jako dostatečně velká lichoběžníková 

oblast nacházející se nad lokalizovanou RZ, která je ukončena hranou čelního skla 

případně maximálním limitem výšky lichoběžníkové oblasti. 

Tím je definována oblast zájmu pro detekci barvy vozidla. 

        
Obr. 4.3 Demonstrační snímek při reálném uspořádání kamera – vozidlo s oblastí zájmu 

 

  

Detekční zařízení 1 Detekční zařízení 2 

Vozovka 

Portál 

Vozidlo 
a 



Identifikace vozidel na snímcích dopravních situací 

-  23  - 

4.1.3. Předzpracování barevných dat v oblasti zájmu 

Předzpracování barevných dat představuje potlačení těch barevných informací v 

oblasti zájmu, jejichž barevná informace byla zkreslena přesvětlením nebo naopak 

zatížena nedostatkem světla například umístěna ve stínu.  

Tmavá (zastíněná) místa ve snímku představují oblasti, ze kterých není možné 

spolehlivě určit barevnou informaci, neboť získaná informace o barvě je zatížena 

šumem. Případně tato tmavá místa představují oblasti, které nejsou nasvětleny přímým 

osvětlením, ale dominantní zdroj či zdroje světla tvoří sekundární odrazy primárního 

osvětlení od jiných (často barevných) ploch ve scéně, což způsobuje posun barevnosti 

objektů v tomto stínu. 

Přesvětlení naopak představují místa ve snímku, kde dochází ke ztrátě části 

barevné informace díky saturaci hodnoty jedné (nebo i několika) barevných složek 

daného bodu. Tím pádem není možné určit správnou hodnotu barvy, neboť došlo ke 

ztrátě informace. Další důvodem, pro který je třeba tyto přesvětlené oblasti lokalizovat 

je skutečnost, že barevné nátěry vozidel jsou značně reflexivní a v mnoha situacích se 

karosérie vozidla chová, jako reflexní plocha na které jsou viditelné odrazy dalších 

objektů ze scény. Při reflexním chování plochy obsahuje výsledná intenzita energie 

další dominantní složku, kterou představuje intenzita odražené energie, která opět 

zkresluje původní barevnou informaci této matné barevné plochy. 

Oba tyto nežádoucí jevy je třeba v obraze detekovat a z dalšího výpočtu 

eliminovat. K detekci těchto bodů je využito operátorů předzpracování, jejichž princip 

byl publikován v [54].  
 

 
𝑠𝑡í𝑛(𝑝) = {

1 pokud 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑎(𝑝) < 𝑇𝑠𝑡í𝑛,
0 jinak,

 
(4.1) 

 

 
𝑝ř𝑒𝑠𝑣ě𝑡𝑙𝑒𝑛í(𝑝) = {

1 pokud 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑎(𝑝) > 𝑇𝑝ř𝑒𝑠𝑣ě𝑡𝑙𝑒𝑛í,
0 jinak,

 
(4.2) 

 

 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑎(𝑝) = 0.299𝑅(𝑝) +  0.587𝐺(𝑝) + 0.114𝐵(𝑝) (4.3) 

 

Výsledky obou operátorů mají stejný logický význam (tj. hodnota 1 představuje 

splnění detekční podmínky). Barevná informace z vyšetřovaného bodu je tedy využita 

pouze, pokud oba z operátorů vrací hodnotu 0, v opačném případě je barevná informace 

bodu z dalšího výpočtu vyřazena. 

Pro prahy jsou využity tyto hodnoty (Tstín = 0.20, Tpřesvětlení = 0.90). 

Výše uvedený postup obsahuje jedinou výjimku pro spolehlivou detekci bílé 

barvy. Pokud je v oblasti zájmu vyřazeno více jak 60% z celkového množství bodů z 

důvodů operátoru detekujícího přesvětlení a zbylé nevyřazené body spadají do 

klasifikační třídy bílé či šedé barvy je hodnota prahu pro detekci přesvětlení Tpřesvětlení = 

0.93 a nově akceptované body zahrnuty do klasifikace výsledné barvy viz Obr. 4.4. 
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Obr. 4.4 Příklad detektoru přesvětlení u bílé karosérie (tmavě označená oblast byla detekována s 

původním prahem jako přesvětlená). Vlevo původní hodnota prahu, vpravo nová hodnota prahu. 

 

4.1.4. Transformace barevného prostoru 

Cílem toho kroku je snaha o dosažení efektivní separace odlišných barev 

původního barevného prostoru do vzájemně co nejvíce disjunktních oblastí v novém 

barevném prostoru. Souřadnice v novém barevném prostoru budou tvořit příznaky pro 

klasifikátor barvy. Transformací barevného prostoru dojde k normalizaci příznakového 

prostoru vzhledem ke klasifikaci. Výsledkem je snadnější konstrukce klasifikátoru s 

menším množstvím barevných etalonů nutných pro správnou klasifikaci do výstupní 

třídy a tedy i nižší výpočetní náročnost výsledné klasifikační metody. 

Pro účely klasifikace barev byly zvažovány prostoru barev RGB, HSL, Lab a 

C1C2C3. Kde RGB prostor představuje barevný prostor využívaný v Bayerově masce ve 

snímači obrazu a je tedy vstupním technicky orientovaným barevným prostorem ve 

kterém získáváme data na vstupu. 

Prostor HSL je označován jako intuitivní barevný prostor, umožňující při změně 

hodnoty pouze jedné ze souřadnic dosáhnout změny jediného z parametrů barvy, které 

jsou označovány jako pro člověka intuitivní. Jedná se o parametry: barevný tón H, 

barevná sytost - saturace S a světlost barvy L. 

Prostor Lab (označován také jako CIELAB) je barevný prostor založený na 

fyziologických principech lidského oka, které obsahuje tři různé páry barevných 

receptorů detekující tzv. oponentní (vzájemně komplementární) barvy: L(černá - bílá), a 

(zelená - červená), b (modrá - žlutá). 

Prostor C1C2C3 představuje fotometricky invariantní barevný prostor [21] 

využívající vlastnosti, kdy definované poměry uvedené v (4.4) zachovávají svoji 

hodnotu pro různé intenzity osvětlení scény, což je výhodné právě při určení barvy při 

časově nestálých světelných podmínkách. 
 

𝐶1𝐶2𝐶3 = 

{
 
 

 
 𝐶1 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

𝑟

max (𝑔, 𝑏)

𝐶2 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑔

max (𝑟, 𝑏)

𝐶3 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑏

max (𝑟, 𝑔)

 

 

 

 

(4.4) 

 

Pro účely volby vhodného barevného prostoru za účelem klasifikace barvy byl 

realizován experiment vizualizující rozložení barev získaných ze snímků reálných 

vozidel, na kterých byla lokalizována oblast zájmu a provedeny plošné transformace 
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zajišťující normalizovanou plochu každého z detekovaných vozidel. Tím vznikla 

trénovací množina uvedená na Obr. 4.5. 

 

 
Obr. 4.5 Trénovací množina snímků pro úlohu rozpoznávání barvy vozidla 

 

Na snímky v trénovací množině byly aplikovány filtry pro předzpracování 

(detekce stínů a přesvětlení) popsané v předchozích kapitolách a provedena 

transformace do zvoleného barevného prostoru a následná vizualizace rozložení barev v 

tomto prostoru. Obr. 4.6 prezentuje rozložení barev ve vstupním RGB prostoru. Na 

snímku je jasně patrné rozložení barev, které neumožňuje jednoduchou separaci. 

 
Obr. 4.6 Rozložení barev trénovací množiny v prostoru RGB 
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Na snímku je Obr. 4.7 vizualizace rozložení barev v prostoru HSV a následná 

dvourozměrná projekce do plochy souřadnic HS. Na snímku je patrné optimální 

rozložení pastelových barev podél osy H ale také nevhodné blízké umístění bílé a tmavé 

barvy podél této osy a dále také vzájemný přechod těchto barev do ostatních 

pastelových barev. 

 
Obr. 4.7 Rozložení barev trénovací množiny v prostoru HSV (vlevo: HSV prostor, vpravo: průmět HSV 

prostoru do roviny HS) 

 

Rozložení barev na Obr. 4.8 představuje vizualizaci v CIELab prostoru. Rozložení 

barev ve dvourozměrné projekci do plochy souřadnic AB odpovídá požadavkům, ovšem 

projekce do plochy AL vykazuje nevhodné rozložení podobných barev jako je patrné u 

prostoru RGB. 

  

 
Obr. 4.8 Rozložení barev trénovací množiny v prostoru CIELab (vlevo: průmět AB, vpravo: průmět LA) 
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Na Obr. 4.9 demonstruje rozložení barev ve fotometricky invariantním prostoru 

C1C2C3 který maximalizuje rozdíly mezi různými tony barev a eliminuje vliv intenzity 

osvětlení, tento prostor se jeví jako vhodný pro prostor příznaků klasifikátoru barev s 

jedním omezením. Prostor minimalizuje vzdálenost mezi nepastelovými barvami tj. 

mezi ryze černými a bílými barvami. Tato skutečnost ovšem není kritická, neboť tyto 

nedostatečně saturované barvy, klasifikujeme jako jedinou výstupní třídu – nepastelová 

barva. Následná klasifikace mezi třídami černá, šedá, bílá proběhne na základě intenzity 

určené ze vztahu (4.3). 

 

 
Obr. 4.9 Rozložení barev trénovací množiny v prostoru C1,C2,C3 
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4.1.5. Tvorba barevného modelu a klasifikace barvy 
 

Pro základní klasifikaci je možné využít jako prostor příznaků souřadnice 

barevného prostoru HSV. Pokud vyjdeme z vlastnosti prostoru, kdy rozměr H 

reprezentující barevný tón představuje při hodnotě rozměru S = 0.5 dominantní vlnovou 

délku dané barvy, je možné klasifikovat základní pastelové barvy (červená, žlutá, 

zelená, tyrkysová, modrá a fialová), již ve dvourozměrném průmětu příznaků HS. 

Původní prostor příznaků je tedy možné omezit pouze na plochu o dvou rozměrech.  

Pro klasifikaci barvy v oblasti nepastelových barev (tj. přibližně 0 < S < 0.1) je 

možné využít hodnoty rozměru V pro základní klasifikaci do tříd výstupních tříd (černá, 

šedá, bílá). 

Výhodou této klasifikace je její výpočetní jednoduchost, která umožňuje její 

implementaci při do HW. Mezi nevýhody patří nepřesnost určení barvy při klesající 

saturaci (0.1 < S < 0.2) a problematické rozšíření klasifikace na větší množství 

výstupních tříd. 

 

Pro robustní a adaptibilní klasifikaci dle barev je vhodné využít metodu 

prezentovanou v [54], metoda využívá fotometricky invariantní barevný prostor 

C1C2C3. Barevné modely jednotlivých výstupních tříd jsou postupně tvořeny jako směs 

Gaussových funkcí (Gaussian mixture model - GMM). Pro shlukovou analýzu je využit 

namísto běžné metody K-means metoda K-means podporující hierarchické shlukování 

(Hierarchical agglomerative clustering – HAC) [22]. Důvodem pro využití metody 

HAC je absence požadavku definovat pevný počet shluků v modelu, jako je tomu u 

klasické metody K-means, neboť nelze apriori stanovit kompletní množinu všech 

možných barev na vozidle. U modifikované metody K-means podporující hierarchické 

shlukování je nutné definovat pouze maximální počet shluku v modelu. 

Každý shluk c je definován svým vektorem středních hodnot µc, kovarianční 

maticí Σc definující rozptyl Gaussovy funkce pro jednotlivé souřadnice prostoru 

příznaků C1C2C3 a váhou shluku mc udávající počet obrazových bodů Pc ve shluku c. 

 
 𝑚𝑐 = 𝑁𝑐 (4.5) 

 
 

𝜇𝑐 =
1

𝑁𝑐
∑𝑃𝑐,𝑖

𝑁𝑐

𝑖=1

 

 

(4.6) 

 
 

Σ𝑐 =
1

𝑁𝑐
∑𝑃𝑐,𝑖

𝑁𝑐

𝑖=1

𝑃𝑐,𝑖
𝑇 − 𝜇𝑐𝜇𝑐

𝑇 

(4.7) 

Aktualizace naučených modelů jednotlivých barev. Metoda umožňuje 

inkrementální učení a předpokládá, že na počátku jsou všechny naučené modely L 

jednotlivých barev prázdné. Nově natrénovaný model T definované barvy obsahující 

shluky popsané pomocí Gaussových funkcí bude přidán mezi naučené modely barev L 

společně s textovou informací obsahující výstupní třídu (jméno barvy).  
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Pro další zpracování jsou z natrénovaného modelu T využity pouze ty shluky, 

které obsahují alespoň TTm = 15% váhy mc největšího ze shluků modelu T. 

Mezi všemi shluky naučeného modelu stejné výstupní třídy je vyhledán takový, 

pro který platí podmínka definovaná vztahem (4.8), kde dss představuje minimální míru 

podobnosti mezi naučeným a nově natrénovaným shlukem téže barvy určenou pro 

proces aktualizace již naučeného modelu dané barvy. 

 
 (µ𝐿 − µ𝑇)

𝑇(Σ𝐿 + Σ𝑇)
−1(µ𝐿 − µ𝑇) ≤ 𝑑𝑠𝑠 (4.8) 

 

Samotná aktualizace zvolených shluků již naučeného modelu dané barvy pro 

shodnou výstupní třídu probíhá dle (4.9), (4.10), (4.11). 

 
 𝑚′𝐿 = 𝑚𝐿 +𝑚𝑇 (4.9) 

 
 

µ′𝐿 =
𝑚𝐿𝜇𝐿 +𝑚𝑇𝜇𝑇
𝑚𝐿 +𝑚𝑇

 
(4.10) 

 
 

Σ′𝐿 =
𝑚𝐿Σ𝐿 +𝑚𝑇Σ𝑇
𝑚𝐿 +𝑚𝑇

 
(4.11) 

 

Dále je třeba ověřit, zda nově natrénovaný shluk, který bude vložen do naučeného 

modelu dané barvy, negativně neovlivní úspěšnost klasifikace naučeného modelu jiné 

výstupní třídy, danou podmínku zajišťuje vztah (4.12). Kde dsd představuje minimální 

míru podobnosti mezi všemi naučenými shluky Li definující odlišné barvy a nově 

natrénovaným shlukem T. Pokud podmínce odpovídá více shluků Li, postupujeme v 

pořadí od největší hodnoty váhy m shluku Li. 

 
 (µ𝐿𝑖 − µ𝑇)

𝑇
(Σ𝐿𝑖 + Σ𝑇)

−1
(µ𝐿𝑖 − µ𝑇) ≤ 𝑑𝑠𝑑 (4.12) 

 

V tomto případě je třeba provést aktualizaci shluků odpovídající podmínce (4.12) 

dle (4.13), (4.14), (4.15), (4.16), (4.17). 

 
 

𝑚′𝐿𝑖 =
𝑚𝐿𝑖

𝑚𝐿𝑖 +𝑚𝑇
 

(4.13) 

 𝑚′𝑇 =
𝑚𝑇

𝑚𝐿𝑖 +𝑚𝑇
 

(4.14) 

 
 µ′𝐿𝑖 = µ𝐿𝑖;   µ′𝑇 = µ𝑇 (4.15) 

 
 

Σ′𝐿𝑖 =
𝑚𝐿Σ𝐿𝑖

𝑚𝐿𝑖 +𝑚𝑇
 

(4.16) 
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Σ′𝑇 =

𝑚𝑇Σ𝑇
𝑚𝐿𝑖 +𝑚𝑇

 
(4.17) 

 

Ostatní nově natrénované shluky, pro které není splněna podmínka (4.8) tj. nejsou 

v blízkosti již naučeného shluku stejné barvy, ani není splněna podmínka (4.12) 

zajišťující zachování konzistence již naučeného modelu klasifikace, je třeba vložit do 

stávajícího naučeného modelu dané barvy jako nové barevné etalony. 

Aby při procesu učení nedocházelo k extrémnímu nárůstu počtu shluků v 

naučeném modelu, je aplikováno pravidlo pro odstranění těch shluků, které obsahují 

méně než TLm = 5% váhy m největšího ze shluků modelu L. 

 

Po dokončení učení modelu klasifikátoru je možné přistoupit ke klasifikaci. 

Klasifikace barvy neznámého vozidla je určena na základě pixelů v oblasti zájmu, které 

nebyly odstraněny při předzpracování a výsledná barva vozidla je určena jako výsledek 

většinového hlasování výsledné klasifikace přes tyto pixely. 

Pro každý obrazový bod p (v barevném prostoru C1C2C3) je určena druhá mocnina 

Mahalanobisovy metriky dMa [22] od každého shluku naučeného modelu Li. Barva 

pixelu je určena tím shlukem z naučeného modelu L od kterého daný obrazový bod 

vykazuje nejmenší vzdálenost dle (4.18). 

 
 𝑑𝑀𝑎(𝑝, 𝜇𝑖) = min

𝑖
 ((𝑝 − 𝜇𝑖)

𝑇 (Σ𝑖)
−1(𝑝 − 𝜇𝑖))  (4.18) 

 

Pro klasifikaci nepastelových barev je využit stejný postup jako u základní 

metody využívající lineární separaci barevný prostoru HSV. Pokud je výsledkem 

klasifikace výstupní třída nepastelová barva, je využito hodnoty určené vztahem (4.3) 

pro základní klasifikaci do tříd výstupních tříd (černá, šedá, bílá) dle (4.19). 

 
 

𝐵𝑎𝑟𝑣𝑎(𝑝𝑛𝑒𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙) = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑧𝑖𝑡𝑎(𝑝𝑛𝑒𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙){

< 0.4 č𝑒𝑟𝑛á
≥ 0.4
 < 0.6

š𝑒𝑑á

≥ 0.6 𝑏í𝑙á

 

 

(4.19) 

 

Optimální výsledky byly dosaženy s barevným prostorem C1C2C3 a parametry 

Tstín = 0.20, Tpřesvětlení = 0.90, TN = 5, LN = 25, TTm = 15%, TLm = 5%. 

 

4.1.6. Praktická realizace klasifikátoru barvy vozidla 

Na základě vytvořené trénovací množiny snímků (viz Obr. 4.5) a následným 

využitím operací předzpracování (kap. 4.1.3) byly vytvořeny množiny trénovacích dat 

pro barevný prostor RGB, HSV a C1,C2,C3. Každá z těchto množin obsahuje 5353 

příkladů pro jednu z 6 výstupních barevných tříd. Jednotlivé názvy barevných tříd jsou 

na Obr. 4.10. Cílem praktické realizace je potvrdit vhodnost využití barevného modelu 

HSV případně C1,C2,C3. pro konstrukci klasifikátoru barvy. 
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Obr. 4.10 Trénovací množina snímků s označenými výstupními barevnými třídami 

 

K vyhodnocení úspěšnosti klasifikace byl využit nástroj Classification Learner, 

který je obsažen v prostředí Matlab. Pro jednotlivé barevné modely byly voleny 

jednotlivé dostupné klasifikační metody a následně vyhodnocena jejich úspěšnost 

klasifikace. Vyhodnocení úspěšnosti klasifikace bylo provedeno Holdout validací na 

50% příkladech vyčleněných z procesu učení. 

Pro barevný model RGB bylo dosaženo 97.0% úspěšnosti klasifikace při využití 

klasifikátoru založeném na metodě Support Vector Machine (SVM) v modifikaci 

využívající rozdělující kvadratickou funkci. Vyhodnocení klasifikace je uvedeno na 

Obr. 8.1 zobrazující matici záměn (Confusion Matrix). 

Pro barevný model HSV bylo dosaženo úspěšnosti klasifikace 97.5% při využití 

metody klasifikační metody SVM využívající rozdělující funkci založenou na Gaussově 

rozložení, viz Obr. 8.2. Jako další metoda konstrukce klasifikátoru barvy s úspěšnosti 

klasifikace 97.3% byla určena metoda K - nejbližších sousedů (KNN) využívající 

hodnotu jediného souseda. 

Pro barevný model C1,C2,C3 byla jako nejúspěšnější metoda KNN využívající 

výsledek 5-6 nejbližších sousedů a využívající k výpočtu vzdálenosti Mahalanobisovu 

metriku. Dosažená úspěšnost klasifikace byla 97.5%, viz Obr. 8.3. Shodná metoda 

klasifikace využitá u modelu HSV dosáhla úspěšnosti klasifikace 92.6%. 
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4.2. Extrakce příznaků pro klasifikaci typu vozidla pomocí 
samostatného snímku 

Cílem této kapitoly je definovat a vytvořit systém klasifikace, který umožňuje 

klasifikovat automobily do tříd podle tvaru přední masky (tj. dle značky výrobce 

vozidla) [39]. Vstupem do systému jsou snímky dopravní situace pořízené systémem 

pro měření rychlosti vozidel v úseku (viz kap. 3.3.4). Blokové schéma navržené metody 

je uvedeno na Obr. 4.11. Ke shodné problematice věnované rozpoznávání typu vozidla 

byly v rámci literární rešerše nalezeny tyto odkazy [9], [10], [23]. 

 
Obr. 4.11 Blokové schéma klasifikace typu vozidla dle čelní masky 

V bloku segmentace vozidla a výběru oblasti zájmu je cílem zvolit oblast zájmu 

odpovídající čelní masce vozidla. 

V procesu předzpracování je využita informace o lokalizované poloze RZ ve 

snímku za účelem: 

 Precizní lokalizace oblasti obsahující přední masku vozidla. 

 Kompenzace natočení přední masky z důvodů snímání vozidel, která 

nejsou umístěna kolmo na snímací rovinu kamery (např. přejíždění vozidla 

do jiného pruhu v době pořízení snímku). 

 Normalizace velikosti RZ a tím i normalizaci velikosti celé přední masky 

vozidla. 

Dalším krokem je pro jednotlivé postupně volené hypotézy lokalizovat vhodné 

příznaky v oblasti zájmu a vyčíslit jejich věrohodnost nalezení. Jako vhodné příznaky 

byly zvoleny tvary a umístění jednotlivých segmentů čelní masky vozidla, loga 

automobilových výrobců, tvary předních světlometů, tvary bočních zpětných zrcátek. 

Úkolem klasifikace je rozhodnout z číselných údajů o věrohodnosti lokalizace a 

souřadnicích umístění, zda jsou skutečně přítomna v obraze nebo jde o falešnou detekci 

a je třeba vyhodnotit další hypotézu. 
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4.2.1. Pořízení snímku vozidla 

Podmínky pro pořízení snímku se prakticky shodují s podmínkami uvedenými v 

kapitole 4.1.1. Jako východisko k vytvoření dostatečně rozsáhlé testovací množiny 

snímků bylo zvoleno využití snímků průjezdu vozidel z testovacího provozu systému 

pro měření rychlosti vozidel v úseku popsaném v kapitole 3.3.4, který definované 

podmínky splňuje. Systém produkuje snímky s rozlišením 1280 x 512 bodů (tj. 

přibližně 0.66 Mpx) ve 256 odstínech šedi. 

Celá testovací množina dat je pořízena v průběhu 24 hodinového provozu systému 

a obsahují tak dostatečně reprezentativní vzorek dat snímaných navíc při různých 

světelných podmínkách. Celkový rozsah testovací databáze představuje přes 12000 

snímků vozidel v jedoucích v různých dopravních pruzích a různých směrech liniové 

komunikace. 

Pro účely tvorby a testování metod klasifikace typu vozidla byla z celkového 

počtu snímků vytvořena a ručně vytříděná věrohodná testovací množina snímků 

obsahující přes 2500 testovacích snímků. Navržené výstupní třídy definující typ vozidla 

a počty snímků v jednotlivých třídách prezentuje Tabulka 1. 
 

Výrobce / Typ 
 

Počet snímků 
[-] 

Množství dat 
[MiB] 

Škoda_logo3 902 174,4 

Ford 270 51,4 

VW 219 42,0 

Opel_logo 186 35,4 

Škoda_logo2 180 34,7 

Renault 128 24,6 

Peugeot 115 22,0 

Fiat_logo 79 15,1 

Citroen 67 12,7 

Seat 58 11,2 

Mercedes 51 9,6 

Honda 47 9,0 

Audi 45 8,6 

Škoda 44 8,6 

Nissan_logo 41 7,8 

Toyota_logo 37 6,9 

Volvo_logo 29 5,4 

BMW 24 4,5 

Hyundai 21 4,0 

Fiat_logo_2000 17 3,2 

Mazda_logo_1997 15 2,9 

Mazda_logo_1992 15 2,9 

Avia_logo 14 2,6 

Iveco 12 2,2 

Mitsubishi 12 2,2 

Celkem 2628 503,9 
Tabulka 1 Základní rozdělení testovací množiny snímků pro klasifikaci typu vozidla 



Identifikace vozidel na snímcích dopravních situací 

-  34  - 

4.2.2. Segmentace vozidla a výběr oblasti zájmu 

Úloha segmentace již byla popsána v kapitole 4.1.2, proto zde budou uvedeny jen 

doplňující podmínky a informace. Segmentace je provedena na základě detekce RZ ve 

snímku, neboť vstupní snímky neobsahují informaci o barvě. Proto není možné využít 

metody segmentace vozidla, které využívají barevnou informaci ve snímku a její 

srovnání s dynamickým barevným modelem pozadí (tj. vozovky), prezentované v [20]. 

Výhodou je ovšem skutečnost, že soubory získané v rámci tvorby testovací 

množiny obsahují kromě samotných obrazových dat navíc informaci o poloze RZ 

detekované na přední části vozidla. 

Jelikož je systém, ze kterého snímky testovací množiny pocházejí, využíván k 

měření rychlosti pohybu vozidla, jsou kamery precizně nastaveny tak, aby vždy snímaly 

celou masku vozidla a detekovaly RZ v úzce definované oblasti snímku. Výběr oblasti 

zájmu je tedy možné realizovat jako volbu obdélníkové oblast o definované velikosti 

umístěné vždy umístěné na pevném místě relativně k souřadnicím nalezené RZ ve 

snímku, viz Obr. 4.12. 

 
Obr. 4.12 Výběr oblasti zájmu po lokalizaci RZ 

Jako další možnost pro segmentaci oblasti zájmu (masky vozidla) je využít 

detekční algoritmus Rapid object detection [24] a jeho modifikace [25], [21]. Princip 

metody spočívá ve vytvoření seznamu dominantních příznaků popisujících objekt 

určený k detekci. 

V původním přístupu jsou jako dominantní příznaky brány hodnoty konvoluce 

obrazu s konvolučními maskami odvozenými z Haarovy vlnky, která představuje 

alternativní ortonormální systém k Fourierovým bázovým funkcím. Rozšíření Haarovy 

vlnky do dvourozměrného prostoru zobrazuje Obr. 4.13. 

 
Obr. 4.13 Haarovy bázové vlnky ve dvourozměrném prostoru [25] 

Výhodou využití těchto vlnek je rychlá detekce hran v obraze ve směru 

definovaném zvolenou vlnkou. Rychlost detekce zvolené vlnky ve vstupním obrazu je 

zajištěna pro různé velikosti a poměry stran, transformací vstupního obrazu do 
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reprezentace tzv. integrálního obrazu. Integrální obraz je definován jako obraz, který 

vznikne postupnou sumací hodnot pixelů vstupního obrazu, které se nacházejí vlevo a 

zároveň nad konkrétním pixelem. Konvoluce vstupního obrazu se zvoleným typem 

Haarovy vlnky o dané velikosti v daném místě je tedy možné realizovat s využitím 

integrálního obrazu jako součet resp. rozdíl těch hodnot pixelů v integrálním obrazu, 

které se nacházejících na hranicích Haarovy vlnky nebo v oblasti, kde hodnota vlnky 

mění svoji hodnotu. 

Tento přístup přináší významné zkrácení doby výpočtu konvoluce a prakticky i 

konstantní dobu výpočtu pro různé velikosti bázových vlnek. Výsledné hodnoty 

konvolucí obrazu pro každou z vlnek v daném místě vstupního obrazu definují tzv. 

Haar-like příznaky vt. Díky krátké době výpočtu je možné určit hodnoty konvolucí pro 

velký počet vlnek a jejich umístění. Tím dochází nejen ke kvantitativnímu nárůstu 

příznaků (řádově jednotky tisíc příznaků) využitelných k následné klasifikaci, ale také 

ke kvalitativně nové úrovní klasifikace, neboť klasifikátor má na vstupu skutečně 

rozsáhlý vektor příznaků, které využívá ke klasifikaci. 

V přístupu popsaném ve [21] a [27] jsou jako dominantní příznaky voleny 

hodnoty texturního operátoru LBP (Local binary pattern). Opětovně jako v případě 

Haarovy vlnky jsou hodnoty operátoru určovány pro různé velikosti a měřítka (s 

využitím integrálního obrazu, který zajišťuje zkrácení doby výpočtu). Výhodou popisu 

příznaku pomocí operátoru LBP je skutečnost, že popis textury v okolí je skalární (v 

základním přístupu osmibitovou) hodnotou a nikoliv pouze bool hodnotou s informací, 

zda v definovaném bodě je či není hrana v daném směru, jako u přístupu využívající 

Haarovy vlnky. Proto je pro klasifikaci možné využít menší množství příznaků a tím 

zkrátit několikanásobně dobu výpočtu. 

V dalším kroku jsou určovány tzv. slabé klasifikátory ht výběrem vhodných Haar-

like příznaků reprezentovaných hodnotou jím vypočtené konvoluce vt a volbou vhodné 

meze Tt pro srovnání (4.20). 

 
 

ℎ𝑡 = {
+1 𝑣𝑡 ≥ 𝑇𝑡
−1 𝑣𝑡 < 𝑇𝑡

 
(4.20) 

Výstupem takto definovaného slabého klasifikátoru je dvouhodnotová informace, 

která s úspěšností správné klasifikace často pouze slabě vyšší než 50% nese marginální 

informaci o detekci hledaného objektu. Vztah (4.20) reprezentuje v podstatě elementární 

verzi rozhodovacího stromu s jedinou podmínkou (tzv. Decision stump). Metoda 

umožňuje ve své modifikaci konstruovat rozhodovací strom slabého klasifikátoru až na 

základě hodnot tří příznaků. V základní (nepatentované verzi metody) je ale využívána 

konstrukce slabého klasifikátoru na základě jediné podmínky. 

V následujícím kroku jsou pomocí boosting metody učení voleny vhodné slabé 

klasifikátory tak, aby výsledný silný klasifikátor Fc měl vyšší úspěšnost klasifikace 

(resp. detekce, zda se jedná se o hledaný objekt), než by měl samostatně každý ze 

slabých klasifikátorů ht. Výsledný klasifikátor Fc představuje váhovaný průměr ze 

zvolených klasifikátorů ht dle vztahu (4.21). Tyto klasifikátory jsou tvořeny tak, aby 

měly vyšší poměr správné detekce vůči chybnému zamítnutí. 

 
 𝐹𝑐 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝛼1ℎ𝑡1 + 𝛼2ℎ𝑡2 + 𝛼3ℎ𝑡3 +⋯+ 𝛼𝑛ℎ𝑡𝑛) (4.21) 
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Metoda v rámci dalšího zkrácení doby výpočtu vytváří jednotlivé skupiny 

klasifikátorů Fc a vytváří tzv. klasifikační zamítací kaskádu (tzv. Rejection cascade). 

Jinými slovy první stupeň kaskády Fc1 je volen tak, aby měl co nejvyšší poměr detekcí 

vůči chybným zamítnutím. Snaha o maximalizaci tohoto poměru ovšem způsobí, že 

první stupeň kaskády sice detekuje skutečný objekt např. s úspěšností 99.9%, ovšem 

daný stupeň kaskády detekuje velké množství falešných detekcí i v místech, kde se 

objekt nenachází dle [3] například až 50%. Z uvedené skutečnosti plyne, že první stupeň 

kaskády detekuje mylně jako hledané objekty i objekty jiné, ale v případě zamítavé 

odpovědi je vysoká pravděpodobnost, že v dané oblasti obrazu se hledaný objekt 

nenachází. Další stupně kaskády již hledají objekty pouze v těch místech obrazu, kde 

předchozí stupně kaskády kladně detekovaly objekt. Pro kaskádu obsahující 10 úrovní a 

úspěšností detekce každé úrovně dle příkladu v [3] je tedy výsledná úspěšnost detekce 

pro 0,999
10

 = 0,99. Přičemž ale množství chybných detekcí klesne na hodnoty 0,5
10

 = 

0,001. 

 
Obr. 4.14 Princip klasifikační zamítací kaskády metody Viola – Jones [24] 

Jednotlivé stupně kaskády jsou navíc voleny tak, že každý následující stupeň 

pracuje s menšími velikostmi Haarových příznaků, tj. analogicky s detailnějšími částmi 

obrazu. Každý další stupeň tedy pracuje s komplexnějším snímkem, což také znamená 

větší výpočetní náročnost pro každý další stupeň kaskády. Tímto principem a konstrukcí 

kaskády je zaručen nejen vysoká úspěšnost detekce, ale i dostatečná rychlost výpočtu. 

Jak je uvedeno v [3] při praktických realizaci klasifikátoru je 70% až 80% oblasti, které 

neobsahují objekt vyloučeny během prvního nanejvýše druhého stupně kaskády. 

Metoda byla navržena pro detekci lidského obličeje v obraze, ale jak autoři [24] 

uvádějí, lze ji použít pro detekci libovolných neelastických objektů majících pevné 

kontury či definovanou texturu popsatelnou strukturou hran. 
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4.2.3. Předzpracování obrazových dat v oblasti zájmu 

Ze samotného principu řízení kamerového systému a definované periody 

vzorkování kamery není možné získat každý snímek detekovaného vozidla sejmutý tak, 

aby bylo vozidlo vždy ve stejné vzdálenosti od kamery. Relativním umístěním oblasti 

zájmu vzhledem k lokalizované RZ ve snímku definujeme absolutní umístění oblasti 

zájmu. Jelikož je ale konfigurace kamera - vozidlo umístěna dle Obr. 4.2 je nutné zavést 

korekci měřítka pro vozidla detekované v různých místech ve snímku. 

Pomocí lokalizace RZ je tedy možné separovat oblast zájmu obsahující čelní 

masku vozidla a pomocí předem známých a normalizovaných rozměrů RZ dále provést 

korekci měřítka snímku s dostatečnou přesností pro další vyhodnocování. 

Dalším problémem je situace, kdy vozidla snímáme v situaci, kdy přední maska 

vozidla není kolmá na směr snímání kamery. Proto je nutné provést korekci natočení 

přední masky vozidla. Úhel natočení se získává nalezením dominantní hrany nad RZ, 

která se prohlásí za hranu, jenž by v případě ideálního nasnímání, měla být vodorovná. 

Tento postup se opírá o heuristiku danou zkušeností, že právě hrany nalezené nad RZ 

představují buď vnější nárazník, nebo vnější žebra čelní masky. Experimentálně na 

získaných snímcích byl změřen maximální úhel natočení přední masky vozidla  

v rozsahu ±2. Tyto hodnoty úhlu  je možné korigovat bez zkreslení pomocí 2D 

transformace rotace. Obě korekce lze souhrnně kompenzovat pomocí lineární 

konformní transformace (4.22). 
 

 

[
𝑥′
𝑦′
1

] = [
𝑀𝑥 0 0
0 𝑀𝑦 0

0 0 1

] ∙ [
𝑐𝑜𝑠(𝛼) −𝑠𝑖𝑛(𝛼) 0

𝑠𝑖𝑛(𝛼) 𝑀𝑦𝑐𝑜𝑠(𝛼) 0

0 0 1

] ∙ [
𝑥
𝑦
1
] 

 

(4.22) 

Tímto krokem jsou zajištěny shodné vstupní podmínky pro rozměry masky 

vozidla a je možné přikročit k extrakci příznaků pro zvolenou hypotézu o typu vozidla. 
 

4.2.4. Volba a extrakce příznaků z čelní masky vozidla 

S ohledem na vysokou variabilitu vzhledu čelních masek vozidel bylo snahou 

nalézt takovou metodu volby a extrakce příznaků, kterou by bylo možné co nejvíce 

automatizovat. Ovšem úloha výběru vhodných příznaků a tvorba znalostního modelu 

pro nový typ vozidla vyžaduje díky své komplexnosti vždy spolupráci obsluhy. 

 
Obr. 4.15 Postup výběru příznaku 

Upřesnění vzoru 

Výběr vzoru 

Stanovení oblasti výskytu 

vzoru 

Stanovení meze pro míru 

shody 
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Vhodné příznaky lze vytvořit buď manuálně, nebo na základě průměrování 

několika vybraných typických vzorů či vytvoření sady stejného vzoru nasnímaného za 

různých podmínek. V dalších částech práce je ovšem také využita schopnost 

automatické volby příznaků metody Viola – Jones. Pro volbu vhodných příznaků je tedy 

možné použít některý z uvedených postupů: 

 Výběr oblastí v obraze se zdůrazněnými hranami pro korelaci s manuálně 

zvoleným vzorem, jehož přítomnost představuje vhodný příznak. 

 Výběr oblasti pro korelaci v původním obraze (bez zvýrazněných hran) s 

manuálně zvoleným vzorem, jehož přítomnost představuje vhodný 

příznak. 

 Automatizovaný výběr vhodných příznaků z obrazu se zvýrazněnými 

hranami pomocí boosting metod učení. 

 Automatizovaný výběr vhodných příznaků v původním obraze pomocí 

metody Viola – Jones. 

 

4.2.4.1 Volba vzorů v obraze hran 

Jelikož snímky obsahují různá vozidla nasnímaná při různých světelných 

podmínkách, je nutné definovat vhodné příznaky, které zůstávají pro stejné typy vozidel 

shodné. Mezi tyto příznaky patří umístění hran na snímku přední masky vozidla. 

Jako vhodný algoritmus detekce hran, který lokalizuje hrany ve všech směrech a 

má vhodné vlastnosti výstupu na snímcích dopravní situace byl zvolen Cannyho 

hranový filtr [1]. 

Mezi vhodné vlastnosti Cannyho hranového filtru patří: 

 Vlastnost nerozdělování hran, které by běžný hranový filtr separoval na 

dvě nesouvisející hrany. 

 Robustnost detekce hran i při různé kvalitě osvětlení scény na snímku, 

definovanou parametry hystereze trasovacího algoritmu. 

 Možnost nastavení citlivosti filtru parametrem vyhlazení a tím omezení 

vlivu šumu na detekci hran. 

Samotný proces zpracování má charakter filtrace, kdy je nejprve obraz vyhlazen 

konvolučním filtrem s Gaussovským rozložením s definovanou střední kvadratickou 

odchylkou . Následně je aplikován algoritmus lokalizace hran pomocí průchodu nulou 

druhé parciální derivace obrazové funkce v daných směrech. Pro nalezené body je 

aplikováno prahování s hysterezí dle hodnot první parciální derivace obrazové funkce. 
 

Obr. 4.16 Výsledek aplikace Cannyho hranového filtru na předzpracovaný snímek 
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Na snímcích je příklady zvolených vzorů v hranovém obraze pro osobní vozidlo. 

 
Obr. 4.17 Příklad vhodných vzorů pro lokalizaci v obraze hran čelní masky 

 

4.2.4.2 Volba vzorů v původním obraze 

Pro některé případy vzorů (speciálně loga výrobců na předních maskách vozidel) 

je nutné lokalizovat přímo v předzpracovaných snímcích, neboť jejich detaily jsou na 

hranici rozlišitelnosti a po detekci hran pomocí hranovacího filtru jsou výsledky pro 

lokalizaci nepoužitelné. Výhodou je, že tato loga jsou prakticky vždy na prostorově 

stanoveném místě na masce vozidla, případně se nabízí pouze několik možných 

umístění. 

 
Obr. 4.18 Příklad vhodných vzorů pro lokalizaci v původním obraze 

 

4.2.4.3 Detekce vzoru 

Po volbě vhodných příznaků je dalším krokem nalezení nebo případné nenalezení 

vzoru v obraze. Při hledání vzorů v obraze se nemůžeme spoléhat, že se bude ve snímku 

vyskytovat jeho přesná kopie. Nehledáme absolutní souhlas se vzorem, ale jen 

maximum míry souhlasu. Jako míra souhlasu se používá vzájemná korelace 

s definovanými oblastmi zájmu a nezájmu určenými ve vzoru hodnotami <1,0,-1>. 

Následující vztahy mají vlastnost metrik a jsou vhodnými mírami souhlasu obrazu f a 

vzoru v: 

 
 

𝑔(𝑢, 𝑣) = ∑ 𝑓(𝑖 + 𝑢, 𝑗 + 𝑣)  ∙ 𝑣(𝑖, 𝑗)

(𝑖,𝑗)∈𝑉

 
(4.23) 

 
 

𝑔(𝑢, 𝑣) = ∑ |𝑓(𝑖 + 𝑢, 𝑗 + 𝑣) −  𝑣(𝑖, 𝑗)|

(𝑖,𝑗)∈𝑉

 
(4.24) 

 
 

𝑔(𝑢, 𝑣) =
∑ ((𝑓(𝑖 + 𝑢, 𝑗 + 𝑣) − 𝑓) ∙ (𝑣(𝑖, 𝑗) − 𝑣))(𝑖,𝑗)∈𝑉

√∑ (𝑓(𝑖 + 𝑢, 𝑗 + 𝑣) − 𝑓)
2
∙ ∑ (𝑣(𝑖, 𝑗) − 𝑣)2(𝑖,𝑗)∈𝑉(𝑖,𝑗)∈𝑉

 

 

(4.25) 

 

Ve vztahu je nejpravděpodobnější poloha vzoru dána největší (4.23) resp. 

nejmenší (4.24) nalezenou hodnotou, pro všechna u, v. Lokalizace místa, kde se daný 

vzor může vyskytovat, urychluje výpočet korelace. Další zlepšení představuje rozdělení 

vzoru na jednodušší části a jejich separátní lokalizaci. 
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Po nalezení vzorů jsou ty, které přesáhly nastavenou míru souhlasu, prohlášeny za 

úspěšně nalezené a jejich popis umístění je použit k dalšímu zpracování. 
 

4.2.5. Klasifikace příznaků 

Zatímco volba vhodných příznaků je obecně obtížně automatizovatelná úloha, 

vyžadující spolupráci člověka, je proces klasifikace již dostatečně propracován, tak aby 

jej bylo možné plně zautomatizovat. Jedná se v podstatě o vyhodnocení pravidel o 

minimální míře shody a parametrech umístění shody v obraze s maskou vozidla, která 

rozhoduje o výsledku klasifikace do zvolené výstupní třídy dle toho příznaku (vzoru). 

Při této komplexní ale strojově automatizovatelné úloze výběru z definované 

množiny vhodných vzorů, minimální míry shody a limitů umístění vzorů je snahou, aby 

na úrovní klasifikace bylo využito některé z metod strojového učení. Jako možnost se 

nabízejí metody rozhodovacích stromů, podobně jako v metodě Viola – Jones. 

Kladný výsledek o lokalizaci jediného vzoru nebo jeho části v obraze nemůže 

samostatně dostatečně rozhodnout o celkovém zařazení do výstupní třídy. Každé 

pravidlo, tak představuje „slabý klasifikátor“ vzhledem k výstupní třídě typů vozidla. 

V současné době je v navržené metodě využíváno pouze dvouhodnotového výstupu u 

každého z příznaků, tj. vyhověl / nevyhověl. 

Pro účely vylepšení výsledků klasifikace pomocí kombinace několika 

klasifikátorů se užívá označení Boosting. Boosting metody představují tzv. algoritmy 

meta učení, tj. metody, jak co nejlépe učit klasifikátory. Boosting metody zavádí pojem 

špatný žák (tzv. weak learner), tj. klasifikátor, který má jen "mírně" lepší úspěšnost 

klasifikace než klasifikátor, který klasifikuje naprosto nahodile (nenaučený klasifikátor). 

Boosting metody jsou postupy, jak spojit více slabých klasifikátorů ht(x) do jednoho tzv. 

úspěšnějšího silného klasifikátoru K(x) (tzv. Strong classifier). Metoda tedy představuje 

“vylepšené” učení využívající obecně mnoha klasifikátorů učených nad stejnými 

vstupními daty tak, aby aktuálně vkládaný slabý klasifikátor správně určil tyto vzorky z 

trénovací množiny, které aktuálně vytvářený silný klasifikátor prozatím vyhodnocuje 

nesprávně. 

Pro účely sloučení slabých klasifikátorů založených na lokalizaci vzorů postačí 

metoda AdaBoost [1], [3], [28], která je určena pro dichotomické (dvouhodnotové) 

úlohy klasifikace. 

Pro definovanou trénovací množinu vstupních snímků: 
 (𝑥1, 𝑦1), …… , (𝑥𝑚, 𝑦𝑚); 𝑥𝑖 ∈ 𝑋, 𝑦𝑖 ∈ 𝑌 = {−1,+1} (4.26) 

 

je definována množina slabých klasifikátorů ht: 
 ℎ𝑡

ℎ𝑡

(𝑥) → {−1,+1}
∈ 𝐻

 
(4.27) 

 

Výsledný hledaný silný klasifikátor K(x) bude mít tvar: 
 

𝐾(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 (∑𝛼𝑡ℎ𝑡(𝑥)

𝑇

𝑡=1

) 

(4.28) 
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Cílem učení je tedy zvolit pouze ty vhodné klasifikátory ht z množiny H, které 

zlepší výslednou klasifikaci a definovat jejich váhu při výsledném rozhodování t. 

Popis učení metody AdaBoost 

1. Nejprve je provedeno počáteční nastavení vah jednotlivých příkladů 

trénovací množiny D. 

 
 

𝐷1(𝑖) =
1

𝑚
; 

𝑡 = 1,…… , 𝑇
𝑖 = 1,…… ,𝑚 

(4.29) 

2. Následně je hledán takový slabý klasifikátor ht splňující (4.27),  
který vykazuje nejmenší chybu klasifikace vzhledem k váhám D(i) 

trénovací množiny, (kde fce bool() představuje funkci vracející číselnou 

hodnotu 1 nebo 0 dle výsledku podmínky zadané v argumentu 

(pravda/nepravda). 
 ℎ𝑡 = 𝑎𝑟𝑔min

ℎ𝑡∈𝐻
𝜀𝑡

𝜀𝑡 =∑𝐷𝑡(𝑖)𝑏𝑜𝑜𝑙(𝑦𝑖 ≠ ℎ𝑡(𝑥𝑖))

𝑚

𝑖=1

 

(4.30) 

 

3. Pokud je u zvoleného klasifikátoru ht chyba klasifikace εt < 0.5 pokračuj, 

jinak ukonči učení. 

 

4. Urči zvoleného klasifikátoru ht váhu αt dle 
 

𝛼𝑡 =
1

2
𝑙𝑛 (

1 − 𝜀𝑡
𝜀𝑡

) 
(4.31) 

 

5. Aktualizuj váhy jednotlivých příkladů trénovací množiny 
 

𝐷𝑡+1(𝑖) =
𝐷𝑡(𝑖)𝑒

−𝛼𝑡𝑦𝑖ℎ𝑡(𝑥𝑖)

𝑍𝑡

𝑍𝑡 =∑𝐷𝑡(𝑖)𝑒
−𝛼𝑡𝑦𝑖ℎ𝑡(𝑥𝑖)

𝑚

𝑖=1

 

(4.32) 

 

6. Opakuj 2, (dokud platí podmínka 3.) 

 

Jak je patrné z postupu učení celý proces probíhá iterativně a v každé iteraci je 

nejen zvolen z množiny slabých klasifikátorů nový zástupce, ale jsou také aktualizovány 

váhy příkladů trénovací množiny, tak aby byl v další iteraci kladen vyšší důraz na 

správnou klasifikaci těch příkladů z trénovací množiny, které dosud vytvářený silný 

klasifikátor vyhodnocuje chybně. 

Výhody metody leží v její jednoduchosti a minimálních požadavcích na vstupní 

klasifikátory a možnosti pracovat s velkou množinou klasifikátorů. Mezi nevýhody patří 

citlivost na šum a částečná citlivost na přeučení výsledného klasifikátoru. 
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4.2.6. Rozbor zvolených klasifikačních tříd 

Na základě existující databáze snímků popsané v kap. 4.2.1 bude v této kapitole 

proveden rozbor tvaru čelní masky a na ni existujících prvků vhodných pro automatické 

třídění vozidla dle typu. Jako výsledek tohoto rozboru budou definovány třídy (typy) 

vozidel, které je možné automaticky třídit výše navrženou metodou. 

Tato kapitola si dále klade za cíl provést volbu těch tříd vozidel z množiny 

uvedené v (Tabulka 1) u kterých je následně možné aplikovat metodu Viola-Jones, která 

umožňuje automatizovat volbu vhodných příznaků. 

Po rozboru čelních masek a množství vhodných snímků vozidel v existující 

databázi byly pro další práci zvoleny tyto typy vozidel: 

 

 Vozidlo Škoda 

 Vozidlo Volkswagen Passat 

 Vozidlo Renault 

 Vozidlo Ford 

 Vozidlo Audi 

 Vozidlo BMW 

 Vozidlo Opel 

 Vozidlo Peugeot 

 

Ve snímcích v následujících podkapitolách jsou pro každý výše uvedený typ 

vozidla barevně označeny ty oblasti obsahující hrany, které jsou pro daný typ vozidla 

stabilní a charakteristické. Tyto hrany je možné předpokládat jako vhodné k 

automatizované konstrukci klasifikátoru vozidla pomocí metody Viola – Jones za 

předpokladu dostatečného množství snímků. 

 

 

4.2.6.1 Vozidlo Škoda  

Tyto vozidla se vyskytují na našich vozovkách nejčastěji. V trénovací množině 

byla tyto vozidla dále rozdělena na dva základní podtypy s ohledem na odlišný tvar 

čelní masky a tvar loga výrobce. 

 

Starší typy Favorit – centrálně nebo v nad levou hranou RZ umístěné logo 

výrobce. Dominantní tvar světlometů se zkosením ve vnitřní horní části. Výrazný tvar 

bočních zrcátek. Výstupní třída těchto vozidel byla označena jako: Škoda_logo2. 
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Obr. 4.19 Přední maska vozidla Škoda Favorit 

 

 

 

Novější typy Octavia Felicia – Výrazně obdélníkový tvar ventilace chladiče, 

výrazné centrálně umístěné kruhové logo zabudované do rámu ventilace. Výstupní třída 

těchto vozidel byla označena jako: Škoda_logo3. 

 

 

 
Obr. 4.20 Přední maska vozidla Škoda Felicia 
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4.2.6.2 Vozidlo Volkswagen Passat 

Tato vozidla obsahují dominantní centrálně umístěné kruhové logo s dostatkem 

hran, zaoblený rám masky chladiče s lištou ve spodní části, případně po celém obvodu. 

Často je v rámu chladiče vodorovné žebrování. Výstupní třída těchto vozidel byla 

označena jako: VW_maska. 

 

 

 
Obr. 4.21 Přední maska vozidla Volkswagen 

 

4.2.6.3 Vozidlo Renault 

Čelní maska těchto vozidel obsahuje kosočtvercové logo s centrálně umístěné nad 

RZ a zabudované do ventilačního prostoru chladiče, výrazné kapkovité světlomety 

vystupující nad čelní masku vozidla. 

 

 

 
Obr. 4.22 Přední maska vozidla Renault 
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4.2.6.4 Vozidlo Ford 

Čelní maska obsahuje centrálně umístěné eliptické logo s výraznější horní částí, 

úhelníkové světlomety, často eliptický tvar rámu masky chladiče. Ostatní parametry 

jsou značně variabilní. 

 

 

 
Obr. 4.23 Přední maska vozidla Ford 

 

4.2.6.5 Vozidlo Audi 

Na masce je umístěno unikátní a dobře identifikované logo výrobce, vždy 

umístěné v centru čelní masky, doplněné v centru lichoběžníkovým otvorem chladiče 

motoru. V některých případech je přední maska doplněna o další lichoběžníkový otvor 

ventilace s lištou umístěnou pod RZ. 

 

 

 
Obr. 4.24 Přední maska vozidla Audi 
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4.2.6.6 Vozidlo BMW 

Čelní maska obsahuje kruhové logo výrobce umístěné výhradně centrálně nad RZ 

a nad otvorem chladiče, zaoblená maska bohužel způsobuje snížení schopnosti 

identifikovat spolehlivě logo výrobce. Dominantní znakem je obdélníkový resp. u 

novějších modelů zaoblený, otvor chladiče motoru vždy rozdělený sloupkem v centrální 

části. 

 

 

 
Obr. 4.25 Přední maska vozidla BMW 

 

4.2.6.7 Vozidlo Opel 

Na masce se vyskytuje unikátní logo výrobce s výraznými hranami v prostřední 

části, lichoběžníkový tvar chladiče (v některých případech doplněný o vodorovnou lištu 

v místě loga). Tvar otvorů chladiče se napojuje až na světlomety, které mají tak mají 

vnitřní hranu také výrazně zešikmenou. 

 

 
Obr. 4.26 Přední maska vozidla Opel 

  



Identifikace vozidel na snímcích dopravních situací 

-  47  - 

4.2.6.8 Vozidlo Peugeot 

Vozidla tohoto typu obsahují na čelní masce unikátní čtvercové centrálně 

umístěné logo, u novějších variant doplněno lichoběžníkovým orámováním. Rám 

otvoru chladiče je prakticky vždy vodorovně žebrovaný. Tvar světlometů má podobně 

zešikmené tvary jako vozidla Opel. 

 

 
Obr. 4.27 Přední maska vozidla Peugeot 

 

4.2.7. Praktická realizace klasifikátoru typu vozidla 

Tato kapitola popisuje postup tvorby trénovací množiny snímků, realizaci 

klasifikátoru a dosažené výsledky. 

Jako detektor přední masky vozidla je využívána detekční kaskáda metody Viola 

– Jones popsaná v kapitole 4.2.2 aplikovaná na vstupní snímek. 

Trénovací množina snímků byla ručně vytvořena tak, aby obsahovala snímky 

vozidel těch výstupních tříd, od nichž je k dispozici dostatečné zastoupení v databázi 

snímků. Případně typy vozidel, které jsou dle statistiky (viz příloha 8.4.1) často 

odcizovány a je zde tedy důvod k vytvoření automatického klasifikátoru. Konkrétně 

byly zvoleny tyto modely vozidel: 

 Škoda Octavia a nový typ Škoda Felicia (výstupní třída: škoda_logo3) 

(700 snímků) ,viz kap. 4.2.6.1 

 Škoda Favorit a starší typ Škoda Felicia (výstupní třída: škoda_logo2b) 

(130 snímků), viz kap. 4.2.6.1, 

 Volkswagen Passat s dominantní maskou (výstupní třída: vw_maska) (54 

snímků), viz kap. 4.2.6.2. 

Pro ostatní výstupní třídy nebylo k dispozici dostatečné množství snímků, 

případně snímky v rámci dané třídy navíc vykazovaly obrovskou variabilitu modelů 

vozidel v rámci dané značky. 

Cílem realizace bylo využít metodu Viola-Jones popsanou v kapitole 4.2.2 k 

detekci vozidla a vytvoření klasifikátoru vozidla dle přední masky. K realizaci bylo 

využito prostředí knihovny OpenCV a jejího modulu Cascade Classification [3]. 
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Prostředí knihovny představuje soubor otevřených zdrojových textů v jazyce C/C++ a je 

tedy možné je dále modifikovat. 

Po prvotním překladu knihovny OpenCV jsou k dispozici základní příkazy pro 

přípravu trénovacích snímků obsahující pozitivní a negativní snímky. Pro pozitivní 

snímky (tj. snímky obsahující platný objekt např. masku vozidla) byly využity snímky 

jedné ze zvolených tříd/modelů vozidel. Jako množinu obsahující negativní snímky (tj. 

snímky neobsahující platnou masku vozidla) byla využita volně dostupná databáze 

snímků UIUC Image Database for Car Detection [29] obsahující soubor 1050 snímků. 

Tyto snímky byly dále doplněny o manuálně vytvořené snímky obsahující vozovku bez 

vozidla v počtu několika desítek, viz Obr. 4.28. 

 
Obr. 4.28 Příklad manuálně vytvořené množiny negativních snímku 

 

Proces učení klasifikační kaskády vyžaduje po vytvoření seznamu pozitivních a 

negativních snímků (tzv. info soubory) dále, vytvoření tzv. vektor souboru obsahující 

předzpracované oblasti obsahující požadovaný objekt extrahované z pozitivních 

snímků. 

Za tímto účelem byl vytvořen nástroj cm_extract, který na základě pozice 

registrační značky vozidla ve snímku vybere oblast přední masky vozidla a provede 

odstranění informace na RZ a výsledek uloží do nového souboru. 

 
Obr. 4.29 Příklad automaticky vytvořené množiny pozitivních snímků pro třídu škoda_logo3 

K následnému vytvoření vektor souboru pozitivních příkladů je již využita pouze 

množina předních masek pro jednu zvolenou výstupní třídu. K vytvoření vektor souboru 

byl využit nástroj z knihovny OpenCV: opencv_createsamples. 

K následnému učení klasifikační kaskády byl využit nástroj: 

opencv_traincascade, obsahující vhodné parametry. Parametry pro učení klasifikační 

kaskády bylo třeba vhodně upravit, protože v literatuře doporučované parametry 

nevykazovaly úspěšné naučení klasifikační kaskády. Nalezení optimálních parametrů 

učení pro danou úlohu je velmi náročný proces a to jak po stránce časové, tak odborné, 

neboť množina přípustných kombinaci parametrů je rozsáhlá. Celý proces učení probíhá 

časově nezanedbatelnou dobu (řadově desítky minut), což dále prodlužovalo opakovaný 

proces hledání vhodných parametrů. 

Jako vhodné parametry byly experimentálně zvoleny tyto, dle pořadí zjištěné 

důležitosti: 
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1. V literatuře [26] prezentované nahrazení metody získaní prvotních Haar-

like příznaků za metodu texturní analýzy LBP se ukázalo jako nevhodné. 

Výsledný klasifikátor nebylo možné v některých případech vytvořit a 

proces učení byl velmi často ukončen bez splnění podmínky na přesnost 

klasifikace. Metoda LBP tedy vykazuje pro dané snímky vozidel výrazně 

horší výsledky při vytváření klasifikační kaskády. 

2. Velikost snímku jednotlivých pozitivních příkladů obsahujících přední 

masky vozidla byla při prvotních testech ponechána v normalizované 

velikosti tj. 450x100 pixelů. Pro tuto velikost snímků, ale narůstal proces 

učení na dobu několik hodin, proto bylo z důvodů časové únosnosti 

zvoleno přibližně čtyřnásobné zmenšení vstupních pozitivních snímků na 

velikost 100x25 pixelů již přímo při tvorbě vektor souboru. Proces učení 

se urychlil násobně a dosahoval i lepších výsledků, neboť metoda 

pracovala se snímky, které byly vlivem zmenšení filtrovány, zbaveny 

šumu a nadbytečných detailů. 

3. Množství předkládaných pozitivních a negativních příkladů a maximální 

počet stupňů zamítací kaskády. Metoda je realizována tak, že v každém 

učení nového stupně zamítací kaskády je předloženo několik nových 

snímků z vektor souboru, proto při učení není možné zadat jako parametr 

definující počet pozitivních příkladů, hodnotu celkového počtu všech 

pozitivních příkladů uložených ve vektor souboru. V literatuře [30] se 

doporučuje zahrnout do učení pouze 90% všech pozitivních příkladů 

uložených ve vektor souboru. Přesný počet této rezervy pozitivních 

případů ovšem ovlivňuje i maximální počet stupňů zamítací kaskády, 

proto byl počet stupňů omezen na hodnotu 10. 

4. Rozšíření množiny Haar-like příznaků při učení klasifikátoru na celou 

množinu uvedenou na Obr. 4.13. Metoda využívá implicitně pouze 

příznaky ze skupiny 1 a příznaky (a,b,c,d) ze skupiny 2, viz Obr. 4.13. Po 

rozšíření metody o kompletní sadu příznaků, došlo ke zlepšení procesu 

učení. Tento fakt výrazně zlepšil přesnost klasifikace, neboť čelní masky 

vozidla obsahují velké množství diagonálních hran (příznaky e,f,g,h ze 

skupiny 2), případně oblastí, jejichž konvoluce s Haar-like příznaky ze 

skupiny 3, představuje další vhodné příznaky pro klasifikátor metody 

Viola-Jones (např. loga výrobce, rohy světlometů apod.). 

5. Původní boosting metoda AdaBoost (popsaná v kap. 4.2.5) byla nahrazena 

v literatuře doporučovanou variantou GentleBoost, aktualizující váhy 

příkladů Dt(i) ve vztahu (4.29) i váhy αt méně razantním způsobem v 

případě, že některý z parciálních klasifikátorů ve váhovaném průměru dle 

(4.28) vykazuje výrazně vyšší úspěšnost klasifikace, než ostatní parciální 

klasifikátory (problém αt → ∞). 

6. Využití moderní implementace metody Viola-Jones (příkaz traincascade 

namísto haarcascade) využívající podporu běhu více vláken na moderních 

procesorech společnosti Intel, díky využití knihovny Threading Building 

Blocks. Tato vlastnost řádově zkracuje dobu učení klasifikátoru a tím 

umožňuje lépe experimentovat s parametrizací procesu učení. 
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Klasifikace typu vozidla pouze na základě úspěšné detekce masky vozidla pomocí 

naučeného klasifikátoru nepředstavuje dostatečně robustní metodu klasifikace. 

Důvodem je skutečnost, kdy při učení klasifikátoru byla z důvodů dosažení únosné 

doby učení zmenšena velikost obrazu trénovacích příkladů a tím také omezeno 

množství detailů v trénovacích příkladech, které může klasifikátor přední masky v rámci 

svého učení zahrnout do vytvářeného klasifikátoru. Abychom přesto dosáhli dostatečné 

robustnosti klasifikace typu vozidla, je po prvotní volbě hypotézy o typu vozidla a 

případné lokalizaci jeho masky ve snímku, pro každý typ vozidla vytvořena definice 

podoblasti definované na nalezené masce vozidla, ve které se má nacházet významný 

objekt potvrzující nebo vyvracející hypotézu o typu vozidla, viz Obr. 4.30. 

 
Obr. 4.30 Blokové schéma klasifikace typu vozidla 

Definice podoblasti zájmu představuje region výskytu loga výrobce, či jiných 

významných prvků v oblasti masky vozidla, které ale při omezení velikosti snímku 

použitém při učení klasifikátoru přední masky zanikají. Důvodem je skutečnost, že již v 

původním obraze jsou na hranici rozlišení definovaném vzorkovacím teorémem. Příklad 

těchto vzorů byl uveden na Obr. 4.18. Podoblast zájmu ve snímku je stanovená relativně 

k pozici nalezené čelní masky vozidla a totéž platí ohledně určení velikosti této oblasti. 

Ověření nalezení vzoru v podoblasti je využita korelace dle (4.25) jejíž typické 

výsledky jsou uvedeny na Obr. 4.32. Výsledky prezentují detekce vzoru škoda_logo3, v 

oblasti celé přední masky (světlomety, oblast RZ). Důvodem problematické korelace je 

fakt, že logo vozidla má detaily na hranici rozlišení a vytvořená sada etalonů není nikdy 

zcela shodná s logem výrobce na snímku. Z tohoto důvodu není možné stanovit 

požadavek na 100% shodu etalonu s oblastí ve vstupním obrazu. Požadavkem tedy je 

dosáhnout vyšší robustnosti metody. 

Na Obr. 4.32 jsou znázorněny výsledky korelace vždy pro v horní části uvedený 

vzor loga (a které samozřejmě nepochází ze snímku v centrální části skupiny). V 

centrální části Obr. 4.32 jsou na snímku označena ta místa, kde hodnota korelace 

přesáhla stanovený práh shody (tj. alespoň 90% z hodnoty maximální shody). Ve spodní 

Stanovení podoblasti 

výskytu vzoru 
 

Lokalizace masky vozidla 

klasifikační kaskádou 

Lokalizace vzoru vnořenou 

klasifikační kaskádou 

Stanovení míry shody 

Rozhodnutí o platnosti 

hypotézy 

Ověření správnosti 

lokalizace nalezením RZ 
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části snímku je uvedena mapa výsledků korelace s označenými oblastmi, kde hodnota 

korelace přesáhla stanovený práh shody. Hodnota tohoto prahu silně ovlivňuje množství 

detekci, jak je patrné při srovnání dvou příkladů detekce světlé, tmavé vozidlo. (viz Obr. 

4.31, Obr. 4.32). 

Dalším problémem je časová náročnost výpočtu korelace prováděné pro vstupní 

snímek opakovaně nad sadou několika desítek nutných etalonů. 

 

 

 
Obr. 4.31 Ukázka výsledků korelace se vzorem (příklad 1) 

 

 

 

 
Obr. 4.32 Ukázka výsledků korelace se vzorem (příklad 2) 

 

Řešením uvedených problémů bylo vytvoření vnořené klasifikační kaskády Viola-

Jones detekující vzor pouze v podoblasti zájmu a tím vytvoření dalšího požadovaného 

omezení velikosti a pozice oblasti nutné pro výpočet korelace. Vnořená klasifikační 

kaskáda je v tomto případě trénována na definované vzory v původní tj. nezmenšené 

velikosti. Díky skutečnosti, že trénovací pozitivní vzory jsou v tomto případě pouze 

podoblastí masky vozidla, je možné pracovat s nezmenšenými vzory, aniž by neúměrně 

narostla doba učení klasifikátoru. Velikost těchto vzorů byla pro definovanou množinu 

vstupních snímků s dostatečnou rezervou stanovena na oblast o velikosti 50x30 pixelů. 
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4.2.8. Ověření výsledků realizovaného klasifikátoru typu vozidla 

V následující kapitole budou prezentovány dosažené výsledky jednotlivých 

experimentů a výsledné ověření navržené metody pro zvolené typy vozidla: 

 Škoda Octavia a nový typ Škoda Felicia,  

 Škoda Favorit a starší typ Škoda Felicia,  

 Volkswagen Passat. 

Pozn.: Výpočet všech experimentů probíhal na běžném desktop-PC (s 

technickými parametry CPU i7 3.4Ghz, 16GB RAM) pro které platí i dále uváděné 

časové údaje. 

 

4.2.8.1 Experimentální test vytvoření detektoru masky vozidla škoda_logo3 

Cílem experimentu bylo ověřit robustnost detekce masky vozidla třídy 

Škoda_logo3, ověřit schopnost správné klasifikace na snímcích, které nebyly 

zpracovány při tréningu klasifikátoru. Z množiny vstupních snímků byla oddělena 

množina trénovacích snímků, na kterou byl trénován klasifikátor, následně byla 

vyhodnocena úspěšnost detekce masky vozidla na jednotlivých množinách snímků. 

 

Parametry učení: 

Počet pozitivních snímků trénovací množiny: 100 snímků. 

Počet negativních snímků trénovací množiny: 300 snímků. 

Původní velikost vstupních snímků: 450x100 pixelů. 

Zmenšená velikost vstupních snímků: 100x25. 

Velikost negativních snímků: 100x40. 

Další parametry učení: GentleBoost, HAAR all 

 

Výsledky učení: 

Doba učení: 4 minuty. 

Počet stupňů kaskády: 2. 

Acceptance ratio negativních příkladů vyčíslené při učení: 0.0148515. 

 

Výsledky testování: 

K ověření výsledků byla využita znalost polohy RZ ve snímku. Pokud klasifikátor 

nabízel více hypotéz o poloze čelní masky, byly přijaty ty hypotézy, pro které platily 

všechny následující, pravidla: 

1) Vodorovná souřadnice středu detekované oblasti masky se nacházela v oblasti 

RZ. 

2) Svislá souřadnice středu detekované oblasti masky se nacházela v oblasti nad 

oblastí RZ. 

3) Oblast RZ se celá nacházela uvnitř oblasti detekované masky vozidla. 
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Celkový počet všech pozitivních testovacích snímků: 706. 

Celkový počet chybně detekovaných snímků: 5. 

Počet chybně detekovaných snímků z původní testovací množiny: 1. 

Doba klasifikace snímku: 18ms. 

 

Vyhodnocení úspěšnosti nalezení přední masky: 

Výsledný klasifikátor klasifikoval správně 601 z celkového počtu 606 učení se 

neúčastnících snímků (viz Obr. 4.33). Přesto, díky malé trénovací množině prezentoval 

velké množství hypotéz o poloze čelní masky (2-4 hypotézy), které byly následně 

zamítnuty pouze díky znalosti polohy RZ a zavedeným pravidlům (viz Obr. 4.34). Na 

příkladech dalších chybně detekovaných snímcích (viz Obr. 4.35) je patrno, že 

klasifikátor nedokázal správně nalézt oblast masky a naučená znalost není dostatečně 

robustní. Přesto klasifikátor dokázal schopnost vytvořit detektor čelní masky vozidla a 

detekovat masku na snímcích, které se neúčastnili procesu učení. 

 

 
Obr. 4.33 Příklad úspěšné detekce masky vozidla 

 

 
Obr. 4.34 Příklad velkého množství hypotéz o poloze masky vozidla 
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Obr. 4.35 Příklady chybné detekce v případě malé trénovací množiny 

 

4.2.8.2 Experimentální vyhodnocení robustnosti detektoru a klasifikátoru 

masky vozidla třídy: škoda_logo3 

Cílem tohoto experimentu bylo využít maximum trénovacích dat a ověřit tak 

robustnost detekce masky vozidla třídy Škoda_logo3, a dále ověřit schopnost správné 

klasifikace na snímcích s využitím vnořeného klasifikátoru trénovaného na logo škoda 

umístěné v oblasti nad RZ. 

 

Parametry učení detektoru přední masky: 

Počet pozitivních snímků trénovací množiny: 600 snímků. 

Počet negativních snímků trénovací množiny: 300 snímků. 

Ostatní parametry shodné s experimentem uvedeným v kap. 4.2.8.1. 

 

Výsledky učení detektoru přední masky: 

Doba učení: 14 minut. 

Počet stupňů kaskády: 2. 

Acceptance ratio negativních příkladů vyčíslené při učení: 0.001409. 

 

Parametry učení vnořeného detektoru loga výrobce: 

Počet pozitivních snímků trénovací množiny: 600 snímků. 
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Počet negativních snímků trénovací množiny: 300 snímků. 

Velikost vstupních snímků: 50x30 pixelů. 

Velikost vstupních snímků nebyla dále upravována. 

Ostatní parametry shodné s experimentem uvedeným v kap. 4.2.8.1. 

 

Výsledky učení vnořeného detektoru loga výrobce: 

Doba učení: 119 minut. 

Počet stupňů kaskády: 8. 

Acceptance ratio negativních příkladů vyčíslené při učení: 0.00240647. 

 

Výsledky experimentu: 

K ověření výsledků byla opětovně využita znalost polohy RZ ve snímku shodně s kap. 

4.2.8.1. A následně manuálně označeny snímky, kde nedošlo k žádné či chybné 

lokalizace loga výrobce. 

Celkový počet všech pozitivních testovacích snímků: 706. 

Celkový počet chybně detekovaných masek vozidla: 5. 

Celkový počet chybně detekovaných masek včetně lokalizace loga výrobce: 6. 

Doba klasifikace včetně vnořeného klasifikátoru: 30ms. 

 
Obr. 4.36 Příklad úspěšné detekce klasifikátorem masky i loga výrobce 

 
Obr. 4.37 Příklad chybné detekce masky na částečně odlišné masce 
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Obr. 4.38 Příklad chybné detekce při částečně viditelném vozidle 

 

 
Obr. 4.39 Příklad chybné detekce loga výrobce vnořeným klasifikátorem 

 

Vyhodnocení úspěšnosti klasifikace vozidla: 

Výsledný klasifikátor obsahující detektor masky vozidla a vnořený klasifikátor určený k 

lokalizaci loga výrobce klasifikoval úspěšně 700 snímků z celkového počtu 706 snímků 

(viz Obr. 4.36). Počet prezentovaných hypotéz o poloze masky vozidla díky zvětšení 

trénovací množiny poklesl na počet 2, navíc umístěných do oblasti masky vozidla . Na 

příkladu chybně detekovaného vozidla na Obr. 4.37 je však patrna, potřeba zvětšit 

rozsah trénovací množiny, neboť tento typ masky byl v trénovací množině zastoupen 

pouze 4 exempláři. Obr. 4.38 je nyní na rozdíl od experimentu v kap. 4.2.8.1, 

klasifikován chybně neboť klasifikátor měl k dispozici větší množství dat, ze kterého 

vytvořil klasifikátor požadující přítomnost obou světlometů. Obr. 4.39 prezentuje 

chybnou lokalizaci loga výrobce, při nevhodných světelných podmínkách (protisvětlo). 

Přes uvedené hraniční případy klasifikátor správně lokalizovat masku vozidla škoda a 

díky vnořenému klasifikátoru dokázal úspěšně určit třídu vozidel: škoda logo3. 

 

4.2.8.3 Experimentální zhodnocení robustnosti klasifikátoru masky vozidla 

třídy: škoda_logo3 na snímcích jiného typu vozidla 

Cílem tohoto experimentu je ověřit schopnost naučeného klasifikátor čelní masky 

vozidla třídy škoda_logo3 a loga výrobce (z experimentu uvedeném v kap. 4.2.8.2) 

detekovat pouze vozidla tohoto výrobce. K tomuto testu byly zvoleny snímky ze třídy: 

vw_maska. 
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Výsledky experimentu: 

K ověření výsledků byla opětovně využita znalost polohy RZ ve snímku shodně s kap. 

4.2.8.1. A následně manuálně označeny snímky, kde došlo lokalizaci loga či lokalizaci 

loga výrobce škoda. 

 

Celkový počet všech pozitivních testovacích snímků: 47. 

Počet detekovaných masek vozidla třídy: škoda_logo3: 19. 

Výsledný počet detekovaných masek včetně lokalizace loga výrobce: škoda: 9. 

 

 

 
Obr. 4.40 Typické příklady chybné detekce loga výrobce na hranách karosérie 

 

Vyhodnocení experimentu: 

V rámci tohoto experimentu byla ověřena schopnost klasifikátoru třídy 

škoda_logo3 separovat masky vozidel jiné značky (třídy: vw_maska). Teoreticky 

optimální poměr zamítnutí je 100% (tj. všech 47 snímků), dosažená hodnota poměru 

zamítnutých snímku ku chybně přijatým snímkům byla: 81% (38 zamítnutí). Ze snímků 

uvedených na Obr. 4.40 je patrné, že vnořená klasifikační kaskáda vybudovala znalost 

detekce loga Škoda primárně na základě lokalizace dominantní vodorovné hrany. Pro 

navýšení poměru zamítnutí by bylo vhodné doplnit trénovací množinu tohoto 

klasifikátoru o další negativní případy zahrnující tyto problematické detekce. Jelikož ale 

následně předpokládáme provedení výpočtu korelace se vzorem loga v klasifikátorem 

navržených oblastech, je možné ponechat filtraci na výsledky korelace. 
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4.2.8.4 Experimentální vyhodnocení robustnosti detektoru a klasifikátoru 

masky vozidla třídy: vw_maska 
 

Cílem tohoto experimentu bylo ověřit robustnost detekce masky vozidla třídy: 

vw_maska, a dále ověřit schopnost správné klasifikace na snímcích s využitím 

vnořeného klasifikátoru trénovaného na logo VW obsahující výrazné hrany v 

diagonálním směru, které by měli být detekovány dodatečnou skupinou Haar-like 

příznaků metody Viola-Jones. 

 

Parametry učení detektoru přední masky: 

Počet pozitivních snímků trénovací množiny: 50 snímků. 

Počet negativních snímků trénovací množiny: 300 snímků. 

Ostatní parametry shodné s experimentem uvedeným v kap.4.2.8.2. 

 

Výsledky učení detektoru přední masky: 

Doba učení: 3.5 minuty. 

Počet stupňů kaskády: 2. 

Acceptance ratio negativních příkladů vyčíslené při učení: 0.0153. 

 

Parametry učení vnořeného detektoru loga výrobce: 

Počet pozitivních snímků trénovací množiny: 50 snímků. 

Počet negativních snímků trénovací množiny: 300 snímků. 

Velikost vstupních snímků: 50x30 pixelů. 

Ostatní parametry shodné s experimentem uvedeným v kap.4.2.8.2. 

 

Výsledky učení vnořeného detektoru loga výrobce: 

Doba učení: 4.5 minuty. 

Počet stupňů kaskády: 3. 

Acceptance ratio negativních příkladů vyčíslené při učení: 0.000733. 

 

Výsledky experimentu: 

Postup ověření výsledků je shodný s postupem uvedeným pro třídu: škoda_logo3 

uvedeným v kap. 4.2.8.2. 

 

Celkový počet všech pozitivních testovacích snímků: 54. 

Celkový počet chybně detekovaných masek vozidla: 2. 

Výsledný počet chybně detek. masek včetně chybné lokalizace loga výrobce: 8. 

Doba klasifikace včetně vnořeného klasifikátoru: 20ms. 



Identifikace vozidel na snímcích dopravních situací 

-  59  - 

 

Vyhodnocení úspěšnosti klasifikace vozidla: 

Výsledný klasifikátor obsahující detektor masky vozidla a vnořený klasifikátor určený k 

lokalizaci loga výrobce klasifikoval úspěšně 46 snímků z celkového počtu 54 snímků. 

Klasifikátor lokalizující masku vozidla opětovně jako v případě experimentu v kap. 

4.2.8.1 díky malému počtu dostupných pozitivních příkladů produkuje vyšší množství 

hypotéz, či detekuje masku vozidla nepřesně, případně jen na základě jednoho ze 

světlometů, viz Obr. 4.41. 

 

 
Obr. 4.41 Příklady chybných detekcí vozidel třídy: vw_maska 

 

4.2.8.5 Experimentální vyhodnocení robustnosti detektoru a klasifikátoru 

masky vozidla třídy: škoda_logo2b 

Cílem experimentu bylo ověřit schopnost klasifikace na druhé největší výstupní 

třídě vozidel, která je k dispozici v množině snímků. 

Parametry učení detektoru přední masky: 

Počet pozitivních snímků trénovací množiny: 100 snímků. 

Počet negativních snímků trénovací množiny: 300 snímků. 

Ostatní parametry shodné s experimentem uvedeným v kap. 4.2.8.2. 

 

Výsledky učení detektoru přední masky: 

Doba učení: 5 minut. 

Počet stupňů kaskády: 2. 
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Acceptance ratio negativních příkladů vyčíslené při učení: 0.0073. 

 

Parametry učení vnořeného detektoru loga výrobce: 

Počet pozitivních snímků trénovací množiny: 100 snímků. 

Počet negativních snímků trénovací množiny: 300 snímků. 

Ostatní parametry shodné s experimentem uvedeným v kap. 4.2.8.2. 

 

Výsledky učení vnořeného detektoru loga výrobce: 

Doba učení: 18 minut. 

Počet stupňů kaskády: 6. 

Acceptance ratio negativních příkladů vyčíslené při učení: 0.000733. 

 

Výsledky experimentu: 

Postup ověření výsledků je shodný s postupem uvedeným pro třídu: škoda_logo3 

uvedeným v kap. 4.2.8.2. 

 

Celkový počet všech pozitivních testovacích snímků: 138. 

Celkový počet chybně detekovaných masek vozidla: 10. 

Výsledný počet chybně detek. masek včetně chybné lokalizace loga výrobce: 12. 

Výsledná doba klasifikace včetně vnořeného klasifikátoru: 22ms. 

 

Vyhodnocení úspěšnosti klasifikace vozidla: 

Výsledný klasifikátor obsahující detektor masky vozidla a vnořený klasifikátor určený k 

lokalizaci loga výrobce klasifikoval úspěšně 126 snímků z celkového počtu 138 snímků. 

Klasifikátor lokalizující masku vozidla opětovně jako v případě experimentu v kap. 

4.2.8.1 díky malému počtu dostupných pozitivních příkladů produkuje vyšší množství 

hypotéz, případně detekuje masku vozidla nepřesně, případně jen na základě jednoho ze 

světlometů. Pro tréning vnořeného klasifikátoru by také bylo vhodné získat větší 

trénovací množinu, případně dále rozšířit množinu negativních příkladů o oblast 

světlometů. 
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Obr. 4.42 Příklady chybných detekcí vozidel třídy: škoda_logo2b 

 

 

 

4.2.9. Shrnutí dosažených výsledků navržené metody 

V této kapitole byly prezentovány teoretické předpoklady a východiska pro návrh 

a realizaci detektoru a klasifikátoru vozidla na základě jediného samostatného snímku 

obsahující vozidlo včetně čelní masky. Navržená metoda se opírá o detekci významných 

objektů na čelní masce vozidla stanovené třídy a znalost pozice RZ ve snímku pro 

verifikaci pozice nalezené masky. 

Cílem byla snaha o využití takové metody klasifikace třídy vozidel, která by 

umožňovala proces výběru vhodných významných objektů alespoň částečně 

automatizovat. Jako vhodnou metodou se jevila detekce pomocí detekční kaskády 

metody Viola – Jones [24] [25], nejčastěji používané k detekci obličeje. Jak bylo 

prezentováno v dosažených výsledcích, metoda je dostatečně robustní i pro úlohy 

detekce a klasifikace masek vozidel. Tabulka 2 prezentuje numerické vyhodnocení 

úspěšnosti detekce a klasifikace celé metody včetně verifikace nalezené masky s pozicí 

RZ a následnou aplikací vnořeného klasifikátoru loga na masce vozidla, z výsledků 

klasifikátoru třídy: škoda_logo3 pro kladné příklady je patrné, že pokud je k dispozici 

dostatečný počet kladných příkladů v trénovací množině, je možné dosáhnout 

uspokojivých výsledků a metoda je schopna v rámci učení navrhnout dostatečně 

robustní klasifikátor. Experiment s klasifikátorem pro stejnou třídu při testu detekce a 

klasifikace vozidel jiné třídy, dále demonstruje fakt, že v rámci učení klasifikátor zvolil 
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takové významné detaily v oblasti masky, kterou jsou unikátní pro danou třídu vozidel a 

nikoliv pouze obecné příznaky které jsou společné pro masky ostatních vozidel (viz 

Obr. 4.43). 

 

Klasifikátor Počet 
příkladů 

[-] 

Správně 
klasifikováno 

[-] 

Chybně 
klasifikováno 

[-] 

Správně 
klasifikováno 

[%] 

Chybně 
klasifikováno 

[%] 

škoda_logo3 - 
kladné příklady 

706 700 6 99 1 

škoda_logo3 - 
záporné příklady 

47 38 9 81 19 

škoda_logo2b - 
kladné příklady 

138 126 12 91 9 

vw_maska - 
kladné příklady 

54 46 8 85 15 

Tabulka 2 Výsledné zhodnocení úspěšnosti detekce a klasifikace jednotlivých experimentů 

 

Výsledků ostatních experimentů prezentují dosaženou přesnost klasifikace při existenci 

násobně menší trénovací množiny. 

Na Obr. 4.44 jsou graficky prezentovány výsledky experimentů v absolutních číslech 

včetně počtu kladných příkladů trénovací množiny dané třídy. V [3] jsou uvedeny 

velikosti trénovacích množin, které byly využity pro vytvoření s knihovnou dodaného 

detektoru obličeje, které dosahovaly hodnot několika tisíc pozitivních snímků. Při 

finální realizaci výsledného klasifikátoru by tedy bylo vhodné získat pro potřebu 

tréningu a následného testování řádově větší množinu snímků, než bylo k dispozici v 

rámci řešení této práce a dosáhnout tak větší robustnosti výsledné klasifikace. 

 
Obr. 4.43 Procentuální vyhodnocení úspěšnosti detekce a klasifikace 
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Obr. 4.44 Vyhodnocení úspěšnosti detekce a klasifikace 
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4.3. Extrakce příznaků pro klasifikaci tvaru vozidla pomocí sekvence 
snímků 

Tato část práce je věnována odvození a vyčíslení chyby určení rozměrů pomocí 

metody pasivní triangulace (fotogrammetrie). Cílem je ověřit, zda je daná metoda 

triangulace pro nastavení parametrů kamera - scéna použitelná pro kategorizaci vozidel 

dle typu (nákladní, osobní, van) podobně, jako je tomu u metody popisované v kapitole 

3.3.1. Metoda vychází návrhu metod pro vyhodnocení rychlosti pohybu vozidla [47]. 

Metoda a priori předpokládá nalezení dostatečného množství významných bodů 

na karosérii vozidla a jejich sesouhlasení v rámci celé sekvence snímků. Pomocí 

souřadnice nalezených významných bodů ve snímcích sekvence je možné rekonstruovat 

jejich skutečné rozměry a tím také rekonstruovat tvar karosérie. 

4.3.1. Matematický model kamera – scéna 

Matematický model dle [31] zahrnuje seznam transformací nutných k přepočtu 

hodnot ze souřadného systému reálné scény do souřadného systému snímku. A dále 

zpětný (inverzní) výpočet souřadnic ze souřadného systému snímku do optického 

souřadného systému reálné scény. 

 
Obr. 4.45 Nákres umístění komponent v modelu kamera - scéna 

 

V nákresu představuje konstanta: 

h …… Výšku kamer nad rovinou ρ. 

L …… Vzdálenost středů souřadnicových systému O→O’ v rovině ρ. 

α …… Úhel svírající obrazová rovina ρ s rovinou σ. 

Výsledný vztah obsahuje tyto transformace. Počítáno pro rovinu: y,z 
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Translace O→O’, převrácení směru osy y. 
 

[
𝑦′

𝑧′
]  = [

−1 0
0 1

] ∙ [
𝑦
𝑧
] + [

𝐿
−ℎ
] 

(4.33) 

 

Rotace o úhel α v bodě O’→O’’ 
 

[
𝑦′′

𝑧′′
] = [

cos𝛼 −sin𝛼
sin𝛼 cos𝛼

] ∙ [
𝑦′

𝑧′
] 

(4.34) 

 

Středové promítání (perspektivní promítání) a transformace do souřadnicového 

prostoru snímku. 
 

𝑢 = 𝑑
𝑧′′

𝑦′′
 

(4.35) 

 

Kde konstanta d zahrnuje v našem případě konstantu perspektivního zkreslení, 

kamerovou konstantu a převodní konstantu bodového rozlišení čipu kamery. 

Výsledná transformace (po dosazení): u = f(y, z): 
 

𝑦 = −𝑑
(𝑧 − ℎ) cos 𝛼 − (𝑦 − 𝐿) sin𝛼

(𝑦 − 𝐿) cos 𝛼 + (𝑧 − ℎ) sin𝛼
 

(4.36) 

 

Výsledná transformace pro zpětný vypočet souřadnice y ve scéně: y = f(z, u): 
 

𝑦 =
−𝑑((𝑧 − ℎ) cos𝛼  + 𝐿 sin𝛼 ) − 𝑢(−𝐿 cos𝛼 + (𝑧 − ℎ) sin𝛼)

𝑢 cos𝛼 − 𝑑 sin𝛼
 

(4.37) 

 

Citlivost určení souřadnice y ve scéně vlivem chyby určení (diskretizace) 

obrazové souřadnice u: 
 𝜕𝑦

𝜕𝑢
= 

𝑑(𝑧 − ℎ)

(𝑢 cos𝛼 − 𝑑 sin𝛼)2
 

(4.38) 

Pozn.: Kde předpokládaná chyba diskretizace souřadnice u je ±0.5px. 

 

Výsledná transformace pro zpětný výpočet souřadnice z ve scéně: z = f(y, u): 
 

𝑧 =  
−𝑑(−ℎ cos𝛼 + (𝐿 − 𝑦) sin𝛼) − 𝑢((𝑦 − 𝐿) cos𝛼 − ℎ sin𝛼)

(𝑑 cos𝛼 + 𝑢 sin𝛼)
 

(4.39) 

 

Citlivost určení souřadnice z ve scéně vlivem chyby určení (diskretizace) 

obrazové souřadnice u: 
 𝜕𝑦

𝜕𝑢
=

−𝑑(𝑦 − 𝐿)

(𝑑 cos𝛼 + 𝑢 sin𝛼)2
 

(4.40) 
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Pozn.: Kde předpokládaná chyba diskretizace souřadnice u je ±0.5px. 

Pro zvolenou chybu diskretizace je možné chybu určení souřadnic vyčíslit jako 

citlivost určení souřadnic (tj. násobení 1). 

4.3.2. Stanovení konstant soustavy kamera - scéna 

Pro další výpočet byly na základě reálných podmínek (odpovídající kamerové 

instalaci systému prezentovaném v kap. 3.3.4) stanoveny tyto hodnoty konstant. 

Význam Označení Hodnota 
[jednotka] 

Výška kamery nad rovinou ρ h 7 m 

Vzdálenost středů souřadnicových systému O→O’ v rovině ρ L 25 m 

Konstanta perspektivního promítání a kamery d 1200 px 
Tabulka 3 Konstanty soustavy kamera - scéna odpovídající reálným podmínkám 

 

Rozsah souřadnic: 

Souřadnice Min. hodnota 
[jednotka] 

Max. hodnota 
[jednotka] 

y -10 m 10 m 

z     0 m 25 m 
Tabulka 4 Stanovení rozsahu měřených souřadnic odpovídající reálným podmínkam 

4.3.3. Odhad chyb pro stanovené konstanty soustavy kamera - scéna 

Pro zvolené konstanty h, L, d a rozsah vstupních souřadnic y (-10m, 10m), z (0m, 

2m) byla určena změna umístění bodu ve snímku v rozsahu (-198px, 91px) tj. 298 

pixelů. 

 
Obr. 4.46 Závislost polohy bodu v obraze na poloze bodu ve scéně 

Při zpětném výpočtu souřadnic ve scéně byly vyčísleny hodnoty relativních chyb 

vzniklé vlivem diskretizace souřadnic bodů ve snímku (viz Obr. 4.46). Vliv změny 

hodnoty obrazových souřadnic byl nejprve vyhodnocen analyticky a poté byla chyba 
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diskretizace souřadnic ve snímku numericky simulována jako funkce pro zaokrouhlení 

hodnoty na nejbližší celé číslo. Pro zvolenou konfiguraci soustavy kamera-vozovka je 

vlivem diskretizace zpětné určení souřadnic v jednotlivých osách zatíženo odlišnou 

relativní chybou. V ose y v rozsahu ±6% (pro vzdálenosti -10 až -1m a 1 až 10m). V ose 

z v rozsahu ±3% ze skutečné hodnoty. 

Ze vztahu pro výpočet souřadnic v soustavě scéna - kamera vyplývá, že přesnost 

fotogrammetrické metody je přímo úměrná konstantě d, která reprezentuje mimo jiné i 

rozlišení použitého CCD čipu. Pokud tedy stanovíme požadavek na relativní chybu 

určení vzdálenosti v ose z v rozsahu ±3% je nutné při zachování stejného prostorového 

upořádání kamera - scéna (tj. při stejných konstantách h, L) zajistit 3x vyšší rozlišení 

snímku ve zvolené ose reprezentující pohyb objektu ve scéně v ose z. Stejné zákonitosti 

platí i pro relativní chybu v ose y. 

 

4.3.1. Experimentální vyhodnocení chyby zpětného určení souřadnice ve 

scéně z obrazové sekvence pohybujícího se vozidla 

Úkolem tohoto experimentu bylo pomocí simulace numericky vyčíslit velikost 

chyby určení souřadnic ve scéně při definované konfiguraci kamera – scéna při použití 

série snímků jedoucího vozidla. V simulaci se předpokládá pouze vliv chyby 

diskretizace hodnot souřadnic odečtených z  čipu CCD kamery. Ostatní chyby jsou 

zanedbány. 

Úkolem je vyčíslit velikost chyby zpětného (fotogrammetrického) výpočtu 

souřadnic bodů ve scéně. 

4.3.1.1 Zadání simulační úlohy 

Ve scéně se pohybuje těleso s významnými body (označenými písmeny), tyto 

body jsou na každém ze série snímků viditelné, lokalizovatelné a vzájemně odlišitelné. 

Další předpoklad je kladen na konstantní periodu snímkování kamery při pořizování 

série snímků. Úkolem simulace je stanovit vhodný postup a nutné parametry pro zpětný 

výpočet souřadnic ve scéně a dále určit vliv a velikost chyby diskretizace obrazové 

souřadnice na zpětný výpočet souřadnic ve scéně. 

4.3.1.2 Postup simulace 

Simulace je prováděna pro zmenšení náročnosti výpočtu pouze jako transformace 

z 2D prostoru scény do 1D prostoru snímku. 

Pro výpočet bylo zvoleno těleso ve tvaru profilu karosérie vozidla s osmi 

významnými body (označenými písmeny A až H). 

 
Označení bodu Souřadnice y 

[m] 
Souřadnice z 

[m] 
Vzdálenost od poč. 

[m] 

A 0 0,5 0,5 

B 0 0,9 0,9 

C -1 1 1.42 

D -1.5 1.5 2.12 

E -3.25 1.5 3.58 

F -3.75 1 3.88 

G -4.5 1 4.61 

H -4.5 0.5 4.53 

Tabulka 5 Numerické hodnoty významných bodů karosérie simulovaného vozidla 
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Obr. 4.47 Vizualizace tvaru profilu karosérie simulovaného vozidla 

Parametry optické soustavy byly zvoleny dle kapitoly 4.3.2. 

Dále byla stanovena velikost rovnoměrného posuvu vozidla ve scéně v ose y na 

hodnotu 1m. 

Vstupem do výpočtu budou hodnoty souřadnic významných bodů tělesa 

v obrazové ose u a to pro každý ze série snímků. Bylo zvoleno značení, kde: 

uA
(n)

 

představuje souřadnici u bodu A v n-tém snímku ze série. 

 

Z každého ze snímků série je vytvořen vektor souřadnic: 

),,,,,,( )()()()()()()()( n
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Úkolem této simulace je najít vhodnou metodu pro zpětný výpočet souřadnic 

jednotlivých bodů (yA, zA; yB, zB; … yH, zH) ve scéně a vyčíslení chyb vzniklých 

diskretizací obrazové souřadnice u. 

Vytvoření vhodného postupu zpětného (fotogrammetrického) výpočtu souřadnic 

významných bodů ve scéně představuje sestavení vhodné soustavy nelineárních rovnic. 

Vytvořená soustava rovnic musí mít řešení, které představuje hodnoty souřadnic 

jednotlivých bodů ve scéně. 

Jako nejvhodnější byla zvolena soustava 32 rovnic zahrnující souřadnice všech 

osmi významných bodů a využívající sérii 4 po sobě jdoucích snímků. 

Do výpočtu byla vložena apriorní znalost hodnoty souřadnice zA ve scéně. Tato 

hodnota by v reálné aplikaci u vozidla představovala výšku RZ nad vozovkou. Příslušné 

limity výšky RZ nad vozovkou jsou definovány vyhláškou. 

Soustava třiceti dvou rovnic byla nejprve definována s vektorem neznámých 

s šestnácti prvky, představující neznámé souřadnice významných bodů ve scéně a 

hodnotou posuvu tělesa v ose y mezi jednotlivými snímky série. 
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Po ověření výpočtu byl vektor neznámých rozšířen o další dvě proměnné 

představující hodnoty posuvu tělesa v ose y v každém ze snímků série. Tím je 

umožněno určovat velikost vektoru pohybu tělesa v ose y ve scéně a při známém čase 

pořízením jednotlivých snímků série určit rychlost pohybu tělesa. 

Výsledný vektor neznámých zvolené soustavy rovnic má tvar: 

);;,;,;,;,;,;,;,;( )3()2()1(

yyyHHGGFFEEDDCCBBA zyzyzyzyzyzyzyyX   

Kde hodnoty ∆y představují změnu souřadnice y všech významných bodů tělesa 

vlivem pohyby tělesa v ose y. 

Řešení soustavy rovnic je vypočítáváno numericky pomocí simplexní metody 

v prostředí Matlab. Hledání vhodného řešení je ukončeno po čtyřech po sobě jdoucích 

iteračních etapách, ve kterých nedochází ke změně celkové chyby iterační metody. 

Rychlost výpočtu v prostředí interpretu jazyka Matlab se pohybuje v řádu několika 

minut. 

 
Obr. 4.48 Průběh iterační metody a srovnání výsledku se vzorem 
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4.3.1.3 Zhodnocení výsledků experimentu 

Tato simulace potvrzuje předpoklady definované v kapitole 4.3.3, tj. velikost chyb 

určení polohy každého z významných bodů je možné dále zmenšit provedením výpočtu 

přes více bodů ve více snímcích. 

Pro potřeby experimentu byla jako nejvhodnější zvolena soustava 32 rovnic 

zahrnující souřadnice osmi významných bodů ve scéně a využívající sérii 4 po sobě 

jdoucích snímků obsahující tyto významné body. 

Simulace byla provedena včetně vlivu diskretizace hodnot obrazových souřadnic. 

A to v těchto variantách: 

 Chyba diskretizace stanovena na ±0.25px, v tomto případě byla celková 

chyba určení souřadnic (tj. součet chyb v ose y a z) stanovena pro danou 

konfiguraci scény na hodnotu ±5.1% (tj. 19 cm). 

 Chyba diskretizace stanovena na ±0.5px, v tomto případě byla celková 

chyba určení souřadnic (tj. součet chyb v ose y a z) stanovena pro danou 

konfiguraci scény na hodnotu ±10,7% (tj. 38.5 cm). 

 

Výsledná chyba určení polohy významného bodu na karosérii simulovaného 

vozidla určená experimentem představuje pro současné technické prostředky využívané 

v současných instalacích hraniční hodnoty. Za předpokladu využití metody v reálné 

praxi je třeba předpokládat vliv dalších okolností, které jednoznačně přispějí k dalšímu 

navýšení chyby určení prostorové souřadnice významných bodů (radiální zkreslení 

objektivu, podmínka přesného nalezení všech významných bodů na všech snímcích 

sekvence, rozložení chyby do obou prostorových souřadnic a další zkreslení na optické 

trase vozidlo kamera). 

Pro současné kamerové instalace (rozlišení snímače cca. 1.2 Mpx) tato metoda 

neposkytuje dostatečně robustní výsledky určení prostorových souřadnic významných 

bodů, ale pro budoucí Traffic Enforcement systémy a kamerové instalace (obsahující 

snímače obrazu s dostatečným rozlišením tj. 10Mpx a více) bude možné tyto metody 

pro rekonstrukci tvaru vozidla na základě detekce významných bodů v sekvence snímků 

projíždějícího vozidla využít. 
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5. Aplikace klasifikačních metod do reálného 
systému 

Navržené klasifikační metody poskytují další doplňkové údaje o vozidlech a je 

tedy možné pomocí nich dále rozšířit existující Traffic Enforcement systémy, případně 

zajistit jejich zcela novou funkcionalitu. 

Primární využití navržených klasifikačních metod je možné v těchto úlohách: 

 Detekce odcizených vozidel. Tyto systémy již dnes běžně fungují na 

principu automatické identifikace RZ a jejího srovnání s registrem 

pohřešovaných vozidel. Doplnění celého systému o kontrolu dalších 

parametru tj. typu vozidla a barvy vozidla, které jsou rovněž v registru 

uvedeny, by umožnil pružněji reagovat i v případě, kdy pachatelé již 

provedly výměnu RZ. Uvedená situace je patrná například ve Velké 

Británii, kde se již tímto problémem zabývají a označují ho jako tzv. Car 

cloning [32]. 

 Automatický sběr statistických dopravních dat, kde typ vozidla i pouze v 

rozdělení (osobní, nákladní vozidlo, autobus) představuje pro dopravní 

inženýry cenné informace pro plánování a zpětnou kontrolu využívání 

městských a příměstských okruhů. 

 Automatická detekce vozidel s chybnými údaji uvedenými v registru 

motorových vozidel. Systém vybavený takovouto funkcionalitou by v 

případě doplnění o automatickou detekci barvy vozidla, umožňoval 

provádět v reálném čase lustrace vozidel a informovat o nalezených 

nesrovnalostech např. dopravní policejní hlídky. Tato funkcionalita se 

částečně kryje s funkcemi systému pro detekci odcizených vozidel. A 

představuje, tak systémy pro prevenci proti kriminalitě a terorismu. 

 Automatické vyplňování protokolů o dopravních přestupcích. 

Automatické předvyplnění a kontrolu těchto údajů umožní zjednodušit a 

zkvalitnit administrativní práci při přestupkovém řízení. 

 Doplňkové ověření validity informace o RZ vozidla při vjezdu do (resp. i 

výjezdu z) městských oblastí určených pouze pro rezidenty nebo 

městských oblastí na které se vztahuje platba za vstup (tzv. Congestion 

Charge zone, [33]). Tyto systémy v současnosti plánuje ve svém centru 

instalovat i magistrát města Brna [34]. 

Z uvedeného přehledu je patrné, že první generace Traffic Enforcement systémů 

založených pouze na detekci a zpracování informace získaných z RZ jsou v současnosti 

nedostatečné a ze zkušeností z vyspělých zemí je patrné, že z důvodů prevence 

kriminality je do těchto systémů nutné integrovat výše popsané metody získání další 

doplňkových informací o vozidle, které budou v budoucnosti dále sloučeny s tzv. 

kooperativními systémy v dopravě [35]. 
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6. Závěr 

Úvodní kapitoly práce jsou věnovány prezentaci současného stavu systému pro 

detekci vozidel opírajících se nejčastěji o lokalizaci (případně o rozpoznání) registrační 

značky (RZ). Dále je zde definován cíl práce, vedoucí k návrhu systému pro získání 

dalších doplňkových informací o vozidle na základě zpracování sekvence snímků 

popisující vozidlo a jeho prostorové uspořádání. 

Cíl práce je rozdělen do tří samostatných problematik z nich každá vede k získání 

unikátních doplňkových informací o vozidle. 

V kapitole 4.1 věnované metodám určeným k získání informace o barvě vozidla, 

jsem navrhl vhodné uspořádání systému kamera – vozidlo, které respektuje konfiguraci 

současných systémů pro sběr vizuálních dat o vozidlech v silniční dopravě. Tyto 

systémy využívají pouze detekci RZ a díky dodržení shodných podmínek konfigurace, 

by bylo možné stávající systémy o tuto funkcionalitu rozšířit.  

Dále byly představeny postupy segmentace oblasti vozidla obsahující dostatek 

informace o barvě vozidla i metody detekce a odstranění rušivých vlivů (přesvětlená 

reflexní místa, místa s minimem barevné informace). V dalších částech práce je 

prezentován postup volby vhodného barevného prostoru umožňující efektivní 

klasifikaci barvy ze segmentované oblasti.  

V následující části jsem zvolil prostor HSV zajišťující vhodnou distribuci barevné 

informace nutnou pro vytvoření statického modelu pro výsledný klasifikátor barvy 

využívající klasifikátor (např. lineárního SVM klasifikátor).  

Jakou druhou metodu klasifikace barvy jsem navrhl rozšíření vlastní realizace 

metody [54] opírající se o dynamickou tvorbu modelu barevné informace, která 

umožňuje dosáhnout robustní klasifikace i v případech proměnlivých světelných 

podmínek, které lze při reálném využití systému pořizování snímků vozidla v exteriéru 

předpokládat. 

 

Kapitola 4.2 je věnovaná návrhu metod klasifikace typu vozidla na základě 

jediného snímku. V rámci řešení této části práce byla vytvořena testovací databáze 

snímků obsahující vozidlo a jeho čelní masku, ze snímků pořízených systémem 

UNICAM popsaná v kapitole 3.3.4. 

Po volbě vhodných tříd vozidel obsahujících dostatek příkladů v testovací 

množině jsem přistoupil k návrhu koncepce klasifikátoru. Pro realizaci klasifikátoru byl 

zvolen přístup vedoucí k tvorbě hierarchického klasifikátoru, využívající detekci 

významných tvarů a objektů na masce vozidla [39].  

Byly implementovány korekce pro natočení a korekce různé velikosti přední 

masky vozidla pro následnou segmentaci oblasti masky vozidla. K realizaci 

klasifikátoru typu vozidla do zvolených tříd bylo využito dvou vnořených detektorů 

Viola – Jones. Poloha RZ byla využita k verifikaci nalezené polohy masky vozidla. 
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Jak bylo prezentováno v kapitole 4.2.8 metoda návrhu a vytvoření klasifikátoru 

Viola – Jones, která je primárně využívána realizaci detektoru lidského obličeje, je 

dostatečně univerzální i pro úlohu detekce čelní masky vozidla. Jak bylo prokázáno v 

popisu výsledků, byl klasifikátor v rámci automatizovaného učení nejen schopen zvolit 

vhodné příznaky popisující masku vozidla dané třídy, ale při testech s klasifikací 

vozidel třídy s jinými tvarem čelní masky bylo potvrzeno, že v rámci učení klasifikátor 

zvolil ty významné detaily v oblasti masky, kterou jsou unikátní pro danou třídu vozidel 

a nikoliv pouze obecné příznaky, které jsou společné pro masky všech vozidel.  

V této kapitole je v závěru uvedeno číselné zhodnocení dosažené úspěšnosti 

klasifikace do jednotlivých tříd a jsou zde diskutovány požadavky na velikost 

trénovacích množiny pro každou třídu vozidel. 

 

V kapitole 4.3 jsem se věnoval návrhu speciální fotogrammetrické úlohy 

využívající jediný kamerový snímač, který snímá sekvenci snímků obsahující 

projíždějící vozidlo [47]. Bylo zde provedeno odvození matematického aparátu 

vedoucího ke zpětnému určení prostorových souřadnic významných bodů na karosérii 

vozidla. 

V experimentální časti jsem se zaměřil na simulaci určení prostorové souřadnice 

při konfiguraci a parametrech scény: kamery – vozidlo odpovídající současným Traffic 

Enforcement systémům popisovaným v kap 3.3.4. 

Z dosažených výsledků přesnosti rekonstrukce prostorové souřadnice je zřejmé, 

že tuto metodu lze použít pouze k základnímu "odhadu" vzdálenosti. Neboť pro 

stávající kamerové instalace (obsahující kamery s nízkým rozlišením tj. řádově jednotky 

Mpx) ji nelze uspokojivě využít, protože absolutní chyba zpětného určení prostorové 

souřadnice se pro konfigurace odpovídající reálnému uspořádání pohybuje v desítkách 

centimetrů. 

Pro instalace budoucích dopravních a dohledových systémů obsahujících 

kamerové detektory s rozlišením řádově několik desítek Mpx, bude ovšem tuto 

navrženou metodu využívat v praktických aplikacích, kde bude možné rekonstruovat 

prostorové souřadnice bez nutnosti instalace kamerového stereo páru. 

 

V závěrečné kapitole 5 je uveden popis možných nových dopravních kamerových 

aplikací. Prezentuji zde možnosti rozšíření současných dopravních a dohledových 

systému právě o navržené metody tak, aby vznikly kvalitativně nové systémy 

umožňující řešit nově nastupující přestupky a kriminální chování (tzv. Car cloning 

[32]). 

 

Je zřejmé, že metody navržené a experimentálně ověřené v rámci této práce 

představují perspektivní východiska pro rozšíření funkcionality současných dopravních 

kamerových aplikací. Přestože pravděpodobně není možné považovat jejich začlenění 

do praktických realizací za ihned proveditelné (z finančních či legislativních důvodů), 

představují rozšíření současných dopravních kamerových systémů o funkcionality, které 

v rámci budoucího rozvoje bude nutné do těchto systémů integrovat. 
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8. Přílohy práce 

8.1. Vyhodnocení úspěšnosti detekce barvy vozidla 

Následující kapitola obsahuje grafické přílohy ke kapitole věnované vyhodnocení 

klasifikačních metod vhodných pro klasifikaci barvy vozidla. Text u podkapitol je 

shodný s textem uvedeným v kap. 4.1.6. 

 

8.1.1. Matice záměn SVM klasifikátoru pro barevný model RGB 

Pro barevný model RGB bylo dosaženo 97.0% úspěšnosti klasifikace při využití 

klasifikátoru založeném na metodě Support Vector Machine (SVM) v modifikaci 

využívající rozdělující kvadratickou funkci. Vyhodnocení klasifikace je uvedeno na 

Obr. 8.1 zobrazující matici záměn (Confusion Matrix). 
 

 

 

 
Obr. 8.1 Matice záměn vítězného klasifikátoru SVM (Quadratic kernel) pro barevný model RGB 
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8.1.2. Matice záměn SVM klasifikátoru pro barevný model HSV 

Pro barevný model HSV bylo dosaženo úspěšnosti klasifikace 97.5% při využití 

metody klasifikační metody SVM využívající rozdělující funkci založenou na Gaussově 

rozložení viz Obr. 8.2. Jako další metoda konstrukce klasifikátoru barvy s úspěšnosti 

klasifikace 97.3% byla určena metoda K - nejbližších sousedů (KNN) využívající 

hodnotu jediného souseda. 
 

 

 

 
Obr. 8.2 Matice záměn vítězného klasifikátoru SVM (Gaussian kernel) pro barevný model HSV 
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8.1.3. Matice záměn KNN klasifikátoru pro barevný model C1C2C3 
 

Pro barevný model C1,C2,C3 byla jako nejvhodnější vybrána metoda KNN 

využívající výsledek 5-6 nejbližších sousedů a využívající k výpočtu vzdálenosti 

Mahalanobisovu metriku. Dosažená úspěšnost klasifikace byla 97.5% viz Obr. 8.3. 

Shodná metoda klasifikace využitá u modelu HSV dosáhla úspěšnosti klasifikace 

92.6%. 
 

 

 

 
Obr. 8.3 Matice záměn vítězného klasifikátoru KNN (6NN, Mahalanobis) pro barevný model C1C2C3 
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8.2. Určení chyby souřadnice ve scéně při zpětného výpočtu ze 
souřadnic v obraze 

Úkolem této simulace je numericky vyčíslit velikost chyby určení souřadnic ve scéně při definované 

konfiguraci kamera - scéna. V simulaci je předpokládána chyba vzniklá vlivem diskretizace hodnot 

souřadnic odečtených z  čipu CCD kamery. Ostatní chyby (např. zkreslení obrazu vlivem optické 

soustavy soudkovitost, poduškovistost) jsou zanedbány. Předpokládá se omezení těchto chyb výběrem 

vhodné optiky. 

 

8.2.1. Matematický model kamera - scéna 
Matematický model zahrnuje seznam transformací nutných k přepočtu hodnot ze souřadného 

systému reálné scény do souřadného systému snímku. A dále zpětný (inverzní) výpočet souřadnic 

ze souřadného systému snímku do optického souřadného systému reálné scény. 

 

 

V nákresu představuje konstanta: 

h …… Výšku kamer nad obrazovou rovinou ρ. 

L …… Vzdálenost středů souřadnicových systému O→O’ v rovině ρ. 

α …… Úhel svírající obrazová rovina ρ s rovinou σ. 

 

Výsledný vztah obsahuje tyto transformace. Počítáno pro rovinu y,z 

1. Translace O→O’ , převrácení směru osy y 
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2. Rotace o úhel α v bodě O’→O’’ 
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3. Středové promítání (perspektivní promítání) a transformace do souřadnicového prostoru snímku. 
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Kde konstanta d zahrnuje v našem případě konstantu perspektivního zkreslení, kamerovou konstantu a 

převodní konstantu bodového rozlišení čipu kamery. 

 

Výsledná transformace (po dosazení): u = f(y, z)  
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Výsledná transformace pro zpětný vypočet souřadnice y ve scéně: y = f(z, u): 
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Citlivost určení souřadnice y ve scéně vlivem chyby určení (diskretizace) obrazové souřadnice u: 
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Pozn.: předpokládaná chyba diskretizace souřadnice u je ±0.5px 

 

Výsledná transformace pro zpětný vypočet souřadnice z ve scéně: z = f(y, u): 
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Citlivost určení souřadnice z ve scéně vlivem chyby určení (diskretizace) obrazové souřadnice u: 
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Pozn.: předpokládaná chyba diskretizace souřadnice u je ±0.5px 

Pro zvolenou chybu diskretizace je možné chybu určení souřadnic vyčíslit jako citlivost určení souřadnic 

vyčíslit. (násobení 1). 

8.2.2. Stanovení konstant soustavy kamera - scéna 
Pro další výpočet byly na základě reálných podmínek stanoveny tyto hodnoty konstant. 

 

Význam Označení  Hodnota 

Výška kamery nad rovinou ρ h 7m 

Vzdálenost středů souřadnicových systému O→O’ v rovině ρ. L 25m 

Konstanta perspektivního promítání a kamery. d 1200px 

 

Rozsah souřadnic 

souřadnice Min max. 

y -10m 10m 

z 0m 2m 

 

8.2.3. Výsledky simulace 
Pro zvolené konstanty h, L, d a rozsah vstupních souřadnic y (-10m, 10m), z (0m, 2m) byla určena změna 

umístění bodu ve snímku v rozsahu (-198px, 91px) tj. 298 pixelů. 
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Při zpětném výpočtu souřadnic ve scéně byly vyčísleny hodnoty relativních chyb vzniklé vlivem 

diskretizace souřadnic bodů ve snímku. Vliv změny hodnoty obrazových souřadnic byl nejprve 

vyhodnocen analyticky a poté byla chyba diskretizace souřadnic ve snímku numericky simulována jako 

funkce pro zaokrouhlení hodnoty na nejbližší celé číslo. Pro zvolenou konfiguraci soustavy kamera-

vozovka je vlivem diskretizace zpětné určení souřadnic v jednotlivých osách zatíženo odlišnou relativní 

chybou. V ose y v rozsahu ±6% (pro vzdálenosti -10 až -1m a 1 až 10m). V ose z v rozsahu ±3%. 

 
 

Závislost polohy bodu v obraze na poloze bodu ve scéně
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Vliv diskretizace obrazové souřadnice na relativní chybu výpočtu 

souřadnice y (numerický výpočet)
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8.2.4. Závěr 
Ze vztahu pro výpočet souřadnic v soustavě scéna - kamera vyplývá, že přesnost fotogrammetrické 

metody je přímo úměrná konstantě d, která reprezentuje mimo jiné i rozlišení použitého CCD čipu. Pokud 

tedy stanovíme požadavek na relativní chybu určení vzdálenosti v ose z v rozsahu ±3% je nutné při 

zachování stejné prostorového upořádání kamera - scéna (tj. při stejných konstantách h, L) zajistit 3x 

vyšší rozlišení snímku ve zvolené ose reprezentující pohyb objektu ve scéně v ose z.  Stejné zákonitosti 

platí i pro relativní chybu v ose y. 

 

Velikost chyb je možné dále zmenšit provedením výpočtu přes více bodů ve více snímcích.  

Nevýhodou je výrazné zvýšení výpočetní náročnosti, kterou sebou nutně přináší numerické řešení 

soustavy nelineárních rovnic. Touto problematikou se zabývá kapitola simulace v kap. 8.3. 
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8.3. Určení chyby souřadnice ve scéně z více obrazů jedoucího 
vozidla 

Úkolem této simulace je numericky vyčíslit velikost chyby určení souřadnic ve scéně při definované 

konfiguraci kamera – scéna při použití série snímků jedoucího vozidla. V simulaci se předpokládá pouze 

vliv chyby diskretizace hodnot souřadnic odečtených z  čipu CCD kamery. Ostatní chyby jsou zanedbány. 

 

Úkolem je vyčíslit velikost chyby zpětného (fotogrammetrického) výpočtu souřadnic bodů ve scéně. 

 

8.3.1. Cíl simulace 
Ve scéně se pohybuje těleso s významnými body (označenými písmeny), tyto body jsou na každém ze 

série snímků viditelné, lokalizovatelné a vzájemně odlišitelné. Dalším předpoklad je kladen na konstantní 

periodu snímkování kamery při pořizování série snímků. Úkolem simulace je stanovit vhodný postup a 

nutné parametry pro zpětný výpočet souřadnic ve scéně. Dále pak určit vliv a velikost chyby diskretizace 

obrazové souřadnice na zpětný výpočet souřadnic ve scéně. 

 

8.3.2. Konfigurace kamera - scéna 
Shodná s konfigurací použité v simulaci 1 (viz kap. 8.2). 

 

8.3.3. Postup simulace 
 

Simulace je prováděna pro zmenšení náročnosti výpočtu pouze jako transformace z 2D prostoru scény do 

1D prostoru snímku. 

 

Pro výpočet bylo zvoleno těleso s osmi významnými body (označenými písmeny A až H). 

 

Označení bodu Souřadnice y [m] Souřadnice z [m] Vzdálenost od poč. 

A 0 0,5 0,5 

B 0 0,9 0,9 

C -1 1 1,42 

D -1,5 1,5 2,12 

E -3,25 1,5 3,58 

F -3,75 1 3,88 

G -4,5 1 4,61 

H -4,5 0,5 4,53 
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Parametry optické soustavy byly zvoleny shodně jako při simulaci č.1 

 

Význam Označení  Hodnota 

Výška kamery nad rovinou ρ h 7m 

Vzdálenost středů souřadnicových systému O→O’ v rovině ρ. L 20m 

Konstantu perspektivního zkreslení a chipu kamery. d 1200px/m 

 

Dále byla stanovena velikost rovnoměrného posuvu vozidla ve scéně v ose y na hodnotu 1m. 

 

Vstupem do výpočtu budou hodnoty souřadnic významných bodů tělesa v obrazové ose u a to pro každý 

ze série snímků. Bylo zvoleno značení, kde: 

uA
(n)

 

představuje souřadnici u bodu A v n-tém snímku ze série. 

 

Z každého ze snímků série je vytvořen vektor souřadnic: 
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Úkolem této simulace je najít vhodnou metodu pro zpětný výpočet souřadnic jednotlivých bodů (yA, zA; yB, 

zB; … yG, zG) ve scéně. A vyčíslení chyb vzniklých diskretizace obrazové souřadnice u. 

 

Vytvoření vhodného postupu zpětného (fotogrammetrického) výpočtu souřadnic významných bodů ve 

scéně představuje sestavení vhodné soustavy nelineárních rovnic. Vytvořena soustava rovnic musí mít 

řešení, které představuje hodnoty souřadnic jednotlivých bodů ve scéně. 

 

Jako nejvhodnější byla zvolena soustava 32 rovnic zahrnující souřadnice všech osmi významných bodů a 

využívající sérii 4 po sobě jdoucích snímků. 
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Do výpočtu byla vložena apriorní znalost hodnoty souřadnice z ve scéně. Tato hodnota by v reálné 

aplikaci u vozidla představovala výšku RZ (SPZ) nad vozovkou. Příslušné limity výšky RZ (SPZ) nad 

vozovkou jsou definovány vyhláškou. 

 

Soustava třiceti dvou rovnic byla nejprve definována s vektorem neznámých s šestnácti prvky, 

představující neznámé souřadnice významných bodů ve scéně a hodnotou posuvu tělesa v ose v ose y 

mezi jednotlivými snímky série.  

Po ověření výpočtu byl vektor neznámých rozšířen o další dvě proměnné představující hodnoty posuvu 

tělesa v ose v ose y v každém ze snímků série. Tím je umožněno určovat velikost vektoru pohybu tělesa 

v ose y ve scéně a při známé čase pořízením jednotlivých snímků série určit rychlost pohybu tělesa. 

 

Výsledný vektor neznámých zvolené soustavy rovnic má tvar: 

 

);,;,;,;,;,;,;,;,;( )3()2()1(

yyyHHGGFFEEDDCCBBBA yzyzyzyzyzyzyzyyX   

 

Kde hodnoty ∆y představují změnu souřadnice y všech významných bodů tělesa vlivem pohyby tělesa 

v ose y. 

 

Řešení soustavy rovnic je vypočítáváno numericky pomocí simplexní metody v prostředí Matlab. 

Hledání vhodného řešení je ukončeno po čtyřech po sobě jdoucích iteračních etapách, ve kterých 

nedochází ke změně celkové chyby iterační metody.  

Rychlost výpočtu v prostředí interpretu jazyka Matlab se pohybuje v řádu několika minut. 

8.3.4. Výsledky simulace 
h=7m; L=15m; , zA=0.5m; d=1200; subpixel ±0.1 

 

Offset y[m] Nejhorší bod Max. ∆l [cm] Max. ∆l [%] 

0 G 4.830 1.1 

2 G 3.265 0.71 

4 G 3.282 0.71 

5 D 1.366 0.64 

6 H 1.841 0.41 

 

 

h=7m; L=20m; , zA=0.5m; d=1200; subpixel ±0.1 

 

Offset y[m] Nejhorší bod Max. ∆l [cm] Max. ∆l [%] 

0 D 6.017 2.8 

1 H 7.050 1.6 

2 C 4.450 3.1 

3 D 4.330 2.0 

4 C 3.936 2.8 

5 H 3.308 0.7 

6 F 2.597 0.7 

 

 

h=7m; L=25m; , zA=0.5m; d=1200; subpixel ±0.1 

 

Offset y[m] Nejhorší bod Max. ∆l [cm] Max. ∆l [%] 

0 E 18.190 5.1 

2 H 18.850 4.16 

4 G 7.136 1.5 

5 H 12.466 2.8 

6 G 6.553 1.4 

 

 

h=7m; L=20m; , zA=0.5m; d=1200; subpixel ±0.25 

 



Identifikace vozidel na snímcích dopravních situací 

-  92  - 

Offset y[m] Nejhorší bod Max. ∆l [cm] Max. ∆l [%] 

0 H 22.710 5.0 

1 H 17.531 3.8 

2 H 14.044 3.1 

3 H 16.968 3.7 

4 G 15.969 3.5 

5 F 12.817 3.3 

6 G 11.970 2.6 

 

 

h=7m; L=20m; , zA=0.5m; d=1200; subpixel ±0.5 

 

Offset y[m] Nejhorší bod Max. ∆l [cm] Max. ∆l [%] 

0 E 33.531 9.4 

1 E 38.480 10.7 

2 E 20.240 5.65 

3 F 22.453 5.8 

4 H 21.515 4.8 

5 G 29.617 6.4 

6 C 13.473 9.5 

 

 

 
Příklad konvergence iterační metody 
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Srovnání výsledku iterační metody se vzorem. 
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 Vliv chyby zadaní apriorní znalosti (výšky RZ), řešení iterační metody je nalezeno ve směru 

definovaném bází fotogrammetrického systému (tj. blíže ke kamerovému systému)  

8.3.5. Závěr 
Tato simulace potvrzuje předpoklady definované v simulaci v kap. 8.2, tj. velikost chyb je možné dále 

zmenšit provedením výpočtu přes více bodů ve více snímcích.  

Jako nejvhodnější byla zvolena soustava 32 rovnic zahrnující souřadnice osmi významných bodů ve 

scéně a využívající sérii 4 po sobě jdoucích snímků obsahující tyto body. 

Simulace byla provedena včetně vlivu diskretizace hodnot obrazových souřadnic. 

A to v těchto variantách: 

 Chyba diskretizace stanovena na ±0.25px, v tomto případě byla celková chyba určení souřadnic 

(tj. součet chyb v ose y a z) stanovena pro danou konfiguraci scény na hodnotu ±5.1% (tj. 19 

cm). 

 Chyba diskretizace stanovena na ±0.5px, v tomto případě byla celková chyba určení souřadnic 

(tj. součet chyb v ose y a z) stanovena pro danou konfiguraci scény na hodnotu ±10,7% (tj. 38.5 

cm). 

Pro další zpracování by bylo vhodné zvolit dodržet chybu diskretizace na hodnotě ±0.25px. 

Podmínku diskretizace obrazové souřadnice ±0.25px, je možné splnit také zvýšením rozlišení 

modelovaného CCD čipu. 
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8.4. Online databáze odcizených vozidel PČR 

Od ledna 2005 zajišťuje policie službu online lustrace vozidla na základě TCP/IP (html, xml) nebo gsm 

(sms) dotazu. Kdokoliv může získat v reálném čase informaci o tom, zda se na dané vozidlo nevztahuje 

pátrání. Systém obsahuje údaje pouze o těch osobních motorových vozidlech, která byla odcizena na 

území České republiky a jejichž odcizení bylo oznámeno PČR ve lhůtě tří let před dnem aktualizace 

databáze. 

 

Jako klíč pro hledání v databázi je možné využít: 

 SPZ vozu (RZ vozu) 

 Identifikační číslo motoru 

 Čísla VIN (Vehicle identification number)  

 Čísla podvozku (Toto číslo je shodné s posledními šesti znaky čísla VIN.) 

 

Od února 2005 umožňuje PČR na svých internetových stránkách download aktuálního seznamu 

odcizených vozidel po kterých probíhá pátrání. Aktualizace databáze je prováděna denně, vždy v ranních 

hodinách. Databáze je uložena v běžném CSV souboru v kódování utf-8. Každý záznam v databázi 

představuje informace o jednom odcizeném vozidle a obsahuje tyto položky: 

 

 Výrobce a typ vozidla 

 Barva vozidla 

 SPZ / RZ vozidla 

 Identifikační číslo motoru 

 Čísla VIN (Vehicle identification number)  

 

8.4.1. Analýza databáze odcizených vozidel PČR 
Dále uvedené výsledky reflektují stav z období: 21.2.2005 – 1.3.2005.  

V tomto období evidovala PČR cca. 47 tisíc odcizených vozidel. Ve sledovaném období se změny 

v počtu odcizených vozidel evidovaných v  databázi pohybovali v řádu několika desítek vozidel (30-40). 

Přesto, že současný způsob zadávání dat do databáze není ideální, některé položky by bylo vhodné dále 

rozdělit (výrobce / typ vozidla) nebo specifikovat jejich možné hodnoty (barva), je možné získaná data 

vhodně interpretovat. 

Bylo vytvořeno několik skriptů využívající regulárních výrazů [4], které zajišťují konverze a zpracování 

informací z databáze do statistik vhodných pro účely této práce. Získané statistické údaje byly rozčleněny 

dle těchto položek. 

 

8.4.1.1 Informace o SPZ / RZ vozidla. 
Položka SPZ/RZ vozidla může obsahovat jak nový, tak starý typ označení SPZ/RZ. Položka obsahuje 

jako oddělovače mezi znaky pomlčky, mezery a u značek motocyklů i lomítka. Pokud SPZ/RZ není 

v době zadávání známa je položka prázdná. Položka může obsahovat i SPZ zahraničních vozidel 

odcizených na území ČR. 

 

Ve sledovaném období v databázi existovalo cca. šest tisíc záznamů obsahující cizí SPZ/RZ. Automobilů 

se SPZ/RZ odpovídajícím dle [5] bylo ve  sledovaném období v databázi cca. 38 tisíc. Do tohoto počtu 

jsou navíc zahrnuty i ty záznamy neobsahující vhodné oddělovací znaky (tj. i ty SPZ/RZ které nebyly 

obsluhou správně zadány, ale které se podařilo syntaktickým filtrem opravit). Databáze obsahuje i 

položky s informacemi o odcizených motocyklech v počtu cca dvou tisíc. 

 

typ SPZ / RZ počet výskytů % počet výskytů 

starý typ RZ 52.1% 24588 

nový typ RZ 28.6% 13495 

motocykly 3.7% 1786 

nezařazené a cizí RZ 15.6% 7358 

celkem - 47227 
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8.4.1.2 Informace o barvě vozidla. 
Položka barva vozidla obsahuje slovní popis barvy. Jednotlivá slova položky jsou oddělena mezerami a 

mohou být až tři. Rozdělení do tříd za pomocí regulárních výrazů a následnou analýzou získaných dat, 

byly pro položku barva vozidla stanoveny tyto syntaktická pravidla, rozdělující položku na tři části: 

 

Část 1 Část 2 (nemusí být uvedena) Část 3 (nemusí být uvedena) 

BARVA SVĚTLOST DOPLŇKOVÝ_UDAJ 

 

Část 1 – Barva 

BARVA je uvedena vždy. Pokud barva vozidla nebyla známa, je uvedena hodnota nezjištěno. 

Následující tabulka definuje jednotlivé hodnoty části BARVA. Tabulka navíc obsahuje počty výskytů 

jednotlivých hodnot barev v databázi. 

 

barva počet výskytů % počet výskytů 

modrá 20.2% 9559 

červená 19.7% 9313 

šedá 13.0% 6162 

bílá 11.4% 5407 

zelená 11.0% 5200 

černá 7.7% 3640 

stříbrná 6.7% 3153 

modrozelená 3.1% 1481 

hnědá 2.3% 1087 

žlutá 1.8% 850 

oranžová 1.3% 602 

fialová 0.8% 376 

zlatá 0.6% 271 

zelenožlutá 0.2% 77 

nezjištěno 0.1% 49 

celkem - 47227 

 

Část 2 – Světlost 

SVĚTLOST nemusí být uvedena. Pokud je uvedena jsou definovány pouze dvě hodnoty (světlá, tmavá). 

V několika případech jsou v databázi uvedeny v této části položky zkratky hodnot světlá (sv.), tmavá 

(tm.). 

Následující tabulka definuje jednotlivé hodnoty části SVĚTLOST. Tabulka navíc obsahuje počty 

výskytů jednotlivých hodnot světlosti v databázi. 

 

světlost barvy počet výskytů % počet výskytů 

neuvedeno 80% 37584 

tmavá / tm. 16% 7688 

světlá / sv. 4% 1955 

celkem  - 47227 

 

Část 3 – Doplňkový údaj 

DOPLŇKOVÝ_UDAJ nemusí být uveden. Pokud je uveden nabývá pouze jedné definované hodnoty: 

metalíza. 

 

doplňkový_údaj počet výskytů % počet výskytů 

neuvedeno 67% 31678 

metalíza 33% 15549 

celkem - 47227 

 

8.4.1.3 Informace o výrobci a typu vozidla. 
 

Položka s údaji o výrobci a typu odcizeného vozidla obsahuje pro účely této práce stěžejní informace. 

Bohužel pravidla pro zadávání dat do této položky umožňují vznik mnoha variant zápisu. Jednotlivá slova 
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položky jsou oddělena mezerami, přičemž celkový počet slov (částí) není stanoven. Správný tvar zápisu 

by měl splňovat následující pravidla: 

Část 1 Část 2 Část 3 

Výrobce  Slovní označení typu Doplňující informace 

např. Škoda např. Fabia např. Combi 1,4 

 

 

Z provedených statistik nad databázi vyplývá, že pouze informace o výrobci vozu lze stanovit na základě 

jednoduchého pravidla. (výrobce je uveden jako první). Někdy se také jedná o jediný údaj o typu vozidla. 

Uveďme tedy nejprve tabulku počtu odcizených vozidel sestavenou dle výrobce. 

 

výrobce vozidla počet výskytů % počet výskytů  

ŠKODA  39.6% 18705 

VW  12.2% 5748 

RENAULT  5.7% 2691 

PEUGEOT  5.0% 2378 

AUDI  4.1% 1946 

FIAT  3.9% 1824 

FORD  3.7% 1758 

OPEL  3.3% 1544 

JAWA  2.3% 1093 

BMW  2.0% 934 

SEAT  1.9% 913 

CITROEN  1.5% 731 

MERCEDES-BENZ  1.5% 692 

HONDA  1.3% 631 

VAZ  1.2% 580 

MERCEDES  1.0% 480 

MAZDA  0.9% 419 

NISSAN  0.9% 410 

TOYOTA  0.6% 291 

YAMAHA  0.6% 281 

SIMSON  0.5% 241 

SUZUKI  0.5% 226 

MITSUBISHI  0.4% 197 

ALFA 0.4% 170 

CHRYSLER  0.3% 146 

HYUNDAI  0.2% 114 

TRABANT  0.2% 101 

DAEWOO 0.2% 100 

ostatní 0.4% 1883 

 

Ostatní části bývají zadány v různém pořadí nebo uvedeny nejsou. Proveďme tedy alespoň statistiku těch 

údajů, které mají správně zadánu část 2 (typ vozidla). Následující tabulka uvádí seznam dvaceti nejčastěji 

odcizovaných typů vozidel. 
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Typ vozidla  Výskyt v % Počet výskytů 

ŠKODA FELICIA 11.5% 5449 

ŠKODA OCTAVIA 7.6% 3584 

ŠKODA FAVORIT 6.3% 2983 

VW GOLF 5.1% 2400 

VW PASSAT 4.2% 1967 

ŠKODA FABIA 3.3% 1535 

ŠKODA 120 3.2% 1529 

RENAULT MEGANE 2.7% 1290 

ŠKODA 105 2.2% 1038 

FIAT UNO 1.4% 681 

ŠKODA FORMAN 1.4% 681 

AUDI A6 1.2% 576 

PEUGEOT 206 1.1% 528 

ŠKODA 1.0% 472 

OPEL ASTRA 0.9% 435 

SEAT TOLEDO 0.9% 427 

AUDI A4 0.9% 422 

FORD FOCUS 0.8% 390 

RENAULT CLIO 0.8% 363 

FORD ESCORT 0.7% 347 

 

 

8.4.2. Ostatní informace o vozidle 
Databáze obsahuje další informace o odcizeném vozidle (číslo motoru, VIN) tyto informace ovšem není 

možné z hlediska automatické kontroly využít. Jejich kontrola v současné době vyžaduje prakticky vždy 

zastavení vozidla a přítomnost člověka, který provede lokalizaci identifikačních čísel a jejich vizuální 

kontrolu. Z tohoto důvodu nepředpokládáme využití těchto informací v dalších částech práce věnované 

bezkontaktnímu získávání informací o vozidle. 

 

8.5. Elektronické přílohy na přiloženém médiu 

 Elektronická verze text práce. 

 Elektronické přílohy ke kapitole: 4.1 Extrakce příznaků pro klasifikaci barvy vozidla. (testovací 

snímky, skripty pro prostředí Matlab, dosažené výsledky) 

 Elektronické přílohy ke kapitole: 4.2 Extrakce příznaků pro klasifikaci typu vozidla pomocí 

samostatného snímku. (testovací snímky, zdrojové texty v jazyce C++, dosažené výsledky) 

 Elektronické přílohy ke kapitole: 4.3 Extrakce příznaků pro klasifikaci tvaru vozidla pomocí 

sekvence snímků. (dosažené výsledky) 

 


