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ABSTRAKT 

Práce se zabývá problematikou segmentace a klasifikace obrazů kolonií organismů 

kultivovaných na Petriho miskách. Je navržena segmentační metoda buněk a testovány 

různé klasifikační přístupy za účelem co nejvyšší spolehlivosti. Funkčnosti navržených 

metod jsou otestovány na obrazech poskytnutých firmou BioVendor Instruments a.s. 

Úspěšnost každé metody je hodnocena podle správnosti klasifikace obrazů do skupin. 

Optimalizované algoritmy jsou otestovány na databázi 250 obrazů. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Segmentace obrazů, buněčné kolonie kultivované na Petriho miskách, neurnové síť, 

shluková analýza 

 

 

 

ABSTRACT 

The thesis describe issue of segmentation and classification of Petri dishes colored 

images. There is proposed a segmentation method that extracts positions of cells from the 

image. Another techniques focues on classification to groups according to the parameters 

obtained from images. Reliability of each optimalized algorithm is tested on database 

containing 250 colored images received from company BioVendor Instruents a.s. 
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ÚVOD 

Při analýze kultivovaných mikroorganismů na Petriho miskách se využívají přístroje 

pro automatické detekce buněk, jejich kvantifikaci či pro automatické odebírání vzorků. 

Tato zařízení bývají vybavena zásobníkem, do kterého obsluha vloží velké množství 

Petriho misek a spustí analýzu. Robot postupně bere misky a provádí definované operace. 

Problém může nastat v případě, kdy je třeba přednostně provést analýzu podobných 

mikroorganismů kultivovaných na různých miskách nebo při extrakci již analyzovaných 

dat podobných kolonií z databáze celého měření. Cílem této práce, navržené firmou 

BioVendor Instruments, je vyvinout algoritmus pro automatickou klasifikaci obrazových 

dat mikroorganismů kultivovaných na Petriho miskách a otestovat různé přístupy 

klasifikace za účelem maximální spolehlivosti.  

Následující text je členěn do sedmi hlavních kapitol. První obsahuje 

mikrobiologický úvod ke kultivaci mikroorganismů, jejich morfologii a nejčastěji 

využívaným živným půdám. Druhá a třetí kapitola vysvětluje základní používané 

techniky k segmentaci obrazových dat a různé přístupy klasifikace od shlukové analýzy 

po neuronové sítě. Ve čtvrté kapitole jsou popsány metody, jejichž části by mohly být 

použity k jednotlivým krokům řešení zadané problematiky. Pátá kapitola se již věnuje 

rozboru navržených metod, vysvětlení principů jejich funkcí a důvodů použití různých 

prahových hodnot a mezí. Výsledky testování technik jsou shrnuty v následující kapitole. 

Poslední část obsahuje zhodnocení algoritmů a další možné teoretické postupy či úpravy, 

které by mohly zlepšit úspěšnost klasifikace. Seznam použitých informačních zdrojů 

a obsahu přiloženého paměťového média je uveden za závěrečnou kapitolou práce. 
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1 KULTIVACE KOLONIÍ NA PETRIHO 

MISKÁCH 

Kultivace buněk, která je známa již od 18. století, má v medicíně rozsáhlé využití. 

Především slouží jako zdroj materiálu, na kterém lze experimentovat (např. vývoj léků, 

vakcín, studování virových či bakteriálních nákaz), dále pak ji lze využít  na výrobu 

bílkovinných molekul a peptidů (například protilátek). Primární kultura, ze které vznikají 

další buňky, pochází nejčastěji ze zvířat nebo lidí,  méně často pak z hmyzu nebo rostlin. 

[1] 

Při studiu, izolaci kultur či umělé kultivaci bakterií je nutné udržovat vhodné 

fyziologické prostředí kultivovaných mikroorganismů. Mezi nejdůležitější parametry 

tohoto prostředí patří: 

- ideální teplota, která se pohybuje u bakterií od 25 °C po 37 °C, u kvasinek 

okolo 25 °C. U hub je optimální teplota podobná jako u bakterií, ale některé druhy 

jsou schopné růst i za extrémnějších teplotních podmínek. Například 

Cladosporium Herbarum, která se podílí na hnilobném procesu rostlinných 

i živočišných zbytků, je schopna růst v teplotním rozmezí od - 6 °C do 32 °C. [2] 

- optimální pH, nejčastěji neutrální (pH 7 až 7,2). 

- vhodná plynná atmosféra, například anaerobní z hlediska přítomnosti 

kyslíku. 

- vlhkost 

- dostatek živin. 

Většina bakterií je chemoheterotrofní, jako zdroj energie tedy využívají organické 

sloučeniny [3]. Dále se přidávají směsi jako FBS (fetální hovězí sérum) kvůli růstovým 

faktorům, soli, kovové ionty, vitamíny a další podpůrné látky. Základní komponentou je 

ale agar, polysacharid s gelující schopností. Získává se z řasy Gelidium. Za normálních 

podmínek je agar tuhá látka, která taje při teplotě 96 °C a při pomalém ochlazování začíná 

tuhnout ve 40 °C. Vlastnosti agarové půdy jsou dány poměrem obsažených látek. Určité 

typy mikroorganismů se rozrůstají v podobných kultivačních médiích, například média 

s krví. [2] 

1.1 Dělení živných půd 

Živné půdy lze dělit podle různých kritérií, například podle skupenství, konzistence, účelu 

použití nebo obsahu živin. Poslední tři druhy zmíněného dělení jsou popsány níže. 

Půdy dle konzistence: 

- tekuté, které slouží především k množení mikroorganismů, ale nejsou 

primárně určeny ke kultivaci čistých kultur, 

- pevné, které jsou naopak vhodné k získání čistých kultur. Jedná se o tekuté 

půdy zhuštěné buď agarem (do 2 % hmotnosti), tepelnou koagulací bílkovin typu 

vaječné či krevní nebo jinou želatinou, 
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- polotuhé, kde je menší poměr přidaného agaru (do 0,5 % hmotnosti). [3] 

 

Podle účelu použití: 

- univerzální, které jsou svým složením vhodné pro množení bakterií, 

- diagnostické, jež mají v sobě indikátory, které jsou schopné měnit barvu 

kolonií v závislosti na změně podmínek na Petriho misce. Nejčastěji se využívá 

reakce citlivá na změnu pH. Tímto způsobem lze diagnostikovat přítomnost 

některých mikrobů na konkrétním typu kultivační půdy, 

- selektivní, které zpomalují či jinak znesnadňují růst nevhodných 

mikroorganismů, například plísní, 

- speciální, sloužící pro růst konkrétních druhů. [3] 

 

Podle obsahu živin: 

- základní, obsahující standardní směsi pro kultivaci, například peptonová 

voda, masopeptonový bujón (tekutý) nebo masopeptonový agar (pevný), 

- obohacené, které jsou složeny kromě základních komponent i z různých 

růstových faktorů ve formách hydrolyzátů, krve, séra apod. [3] 

Charakteristiky jednotlivých druhů živných půd lze zkombinovat. Takto se 

využívají například selektivně diagnostické půdy k množení cílových organismů 

a detekci jejich metabolismu. 

 

Nejčastěji využívané živné půdy 

Živných půd existuje velké množství, každá se liší dle přidaných bílkovin, solí, poměrem 

agaru a vody, dalšími přidanými komponenty, výsledným pH a způsoby přípravy. 

K diagnostickým základům pro kultivaci se přidávají i barviva, která zbarvují nejenom 

půdu, ale i rostoucí kolonie. Existují i chromogenní půdy, schopné odlišit od sebe 

jednotlivé druhy bakterií na základě rozdílného metabolismu, který se projevuje barevnou 

změnou kolonií kultivovaných na jedné Petriho misce. Tímto způsobem lze též separovat 

bakterie rezistentní na určitou látku od stejných bakterií nerezistentních. Nejčastěji 

používané půdy (Tabulka 1) mají většinou i  charakteristické zbarvení (Obrázek 1). 

[4, 5, 6] 
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Tabulka 1. Charakteristiky nejčastěji používaných půd pro kultivaci mikroorganismů. 

Název agaru pH Složení Využití 

živný 7 - 7,3 

Agar, 

masopeptonový 

agar, bujón. 

Základní směs pro kultivaci 

nenáročných bakterií. 

krevní 7,1 - 7,5 

Agar, škrob, 

NaCl, beraní krev 

(5 % objemu), 

směs peptonů. 

Ke kultivaci a diagnostice 

hemolytických bakterií 

čokoládový 7,1 - 7,5  

Agar, škrob, 

NaCl, beraní krev 

(přidaná při 

teplotě tuhnutí 

agaru), směs 

peptonů. 

Pro kultivaci náročných bakterií 

vyžadujících větší množství 

růstových faktorů uvolněných 

z červených krvinek 

Levinthalův 7,1 - 7,5 

Agar, škrob, 

NaCl, beraní krev 

(5 % objemu), 

směs peptonů. 

Filtrovaný čokoládový agar, 

používá se ke kultivaci 

hemofilních bakterií. 

MacConkeyův 6,9 – 7,3  

Bakteriologické 

peptony, trypton, 

žlučové soli, 

NaCl, laktóza, 

agaru, barviva 

neutrální červeň a 

krystalová 

violeta. 

Především k diagnostice 

metabolismu bakterií, kdy 

změnou pH dojde ke zbarvení 

mikroorganismu a jeho okolí. 

Wilson-

Blairův 
7,5 – 7,9 

Živný agar, 

bismut-sulfidový 

roztok, barvivo 

briliantová zeleň. 

K detekci přítomnosti 

enterobakterií (zbarvení do 

šedomodra) a bakterií 

salmonely (po vysrážení 

bismutu získají kolonie černé 

zbarvení). 

Claubergův 7,2 – 7,6 

Živný agar, 

cystein, 

glycerinovanou 

krev, teluričitan 

draselný, barviva 

vodní modř a 

metachromovou 

žluť. 

Ke kultivaci a detekci bakterií 

typu Corynebacetium, které při 

růstu redukují telur a zbarvují se 

do černa. 
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(a) 

 

(d) 

(b) 

 

(e) 

(c) 

 

(f) 

 

(g) 

Obrázek 1. Charakteristické zbarvení různých typů agarů: a) živný, b) krevní, c) čokoládový, 

d) Levinthalův, e) MacConkeyův, f) Wilson-Blairův, g) Claubergův; c,d,g jsou 

převzaty z [5]. 
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1.2 Morfologie kolonií mikroorganismů 

Morfologie kolonií je závislá na druhu kolonií a složení půdy, na které roste, dále 

na okolnostech kultivace jako teplota, doba růstu, množství přítomných živin, pH 

a dalších faktorech. Mikrobiologové hodnotí barvu, zápach, konzistenci (mazlavá, drsná, 

hladká), velikost kolonií a především jejich tvar (Obrázek 2). 

 

Obrázek 2. Morfologie kolonií zaměřující se na profil, tvar a okraje jednotlivých buněk 

(převzato z [7]). 

Hodnocení jednotlivých kolonií však může být značně obtížné, protože při 

kultivaci po delší dobu se jednotlivé kolonie přerůstají nebo spojují, a tím ztrácí informaci 

o tvaru, okrajích i profilu.  Do určité míry mohou též mikroorganismy měnit své okolí, 

například hemolýzou krevního agaru kolem aktivních kolonií. Tyto skutečnosti 

znesnadňují identifikaci počtu a přesných pozic buněk či plísní. Tomuto problému se však 

dá do značné míry vyhnout v případě klasifikace kolonií do skupin, protože výsledné 

kategorie by především měly obsahovat obrazy vizuálně podobné. Lze proto využít 

například dominantního zastoupení barev v jednotlivých obrazech jako primárního 

parametru pro klasifikaci. 
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2 SEGMENTACE OBRAZOVÝCH DAT 

Automatická segmentace kolonií mikroorganismů je značně komplikovaný problém, 

především kvůli variabilitě vstupních dat (různé techniky získání obrazů, rozmanitá 

morfologie organismů, nehomogenní pozadí, různorodý počet buněk, výskyty plísní 

či dalších artefaktů znesnadňujících identifikaci). Pokusy o automatické řešení takového 

problému se začaly objevovat již v roce 1960. V naprosté většině byly segmentace 

založeny na vhodné volbě a kombinaci následujících metod. [8] 

2.1 Prahování obrazu 

Tato metoda využívá odlišné hodnoty intenzity pixelů obsahujících buňky a pozadí. 

Hodnotu prahu lze zvolit globální (konstantní) pro celý obraz, nebo lokální (adaptivní), 

která se mění v různých částech obrazu. Nejčastěji se při volbě prahu vychází z globálního 

či lokálního histogramu. 

2.2 Hranová detekce 

Využívá se konvoluce obrazu s maskami aproximující 1. či 2. derivaci. Tím dojde 

ke zvýraznění oblastí s rychlými přechody hodnot jasu, které mohou reprezentovat okraje 

buněk. Při použití aproximace 1. derivace se hledá její maximum, které odpovídá místům 

s nejstrmějším přechodem jasových hodnot, u aproximace  2. derivace se používá detekce 

průchodu nulou. Mezi operátory vycházející z aproximace 1. derivace patří: 

- kompasové detektory; jedná se o obecné označení pro směrové masky, které detekují 

hrany pouze v určitém směru. Konvoluce s originálem se tedy provádí vícekrát 

pro detekování hran ve všech směrech a výsledné obrazy se složí dohromady, 

například výběrem maximálních prvků nebo součtem absolutních hodnot obrazů. 

Příkladem kompasového detektoru může být Sobelův, Robertsův či Kirschův 

operátor. [9] 

- Cannyho detektor; na rozdíl od výše zmíněných heuristických přístupů přístupem 

analytickým.  Cílem je získat co nejlepší poměr signálu k šumu, dobrou lokalizaci 

hranových pixelů a především odezvu masky pouze v případě výskytu reálné hrany 

v obraze. Těchto požadavků je dosaženo filtrací obrazu pomocí Gaussianu, detekcí 

hran pomocí kompasových detektorů ve všech směrech,  určení jejich směru do jedné 

ze čtyř stran, sledováním hran a prahováním s hysterezí. Při prahování jsou zvoleny 

dvě hodnoty (minimální a maximální), pokud hodnota gradientu leží 

nad maximálním prahem, je tento pixel považován za hranový. Pokud je hodnota 

gradientu mezi prahy, je určena za hranovou, pokud se v jejím okolí nachází 

jednoznačný hranový pixel. V ostatních případech by se mělo jednat o falešné hrany, 

které se odstraní. Výhodou tohoto operátoru je menší citlivost na šum a falešné 

hrany. [9]  

Mezi operátory vycházející z aproximace 2. derivace pak patří například 

Laplacián, jehož výhodou je invariance vůči rotaci, protože má stejné vlastnosti ve všech 

směrech. Nevýhodou je pak citlivost na šum, což se dá kompenzovat vyhlazením vstupu 

Gaussiánem, případně aplikací operátoru LoG (Laplacian of Gaussian) na originální 

obraz (LoG je kombinací obou operátorů). [10] 
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2.3 Morfologické operace 

Jedná se o nelineární aplikaci operací typu eroze, dilatace, otevření či uzavření, které 

umožňují manipulaci s geometrií a topologií objektů v obraze. Operátory se používají 

buď samostatně, nebo jejich vhodná kombinace na binární či šedotónový obraz. 

V případě zvýraznění či redukce specifických struktur se aplikují na obraz před jeho 

dalším zpracováním, po jeho zpracování pak například za účelem zjemnění hrubé 

segmentace.[8]  

2.4 Regionově orientované segmentace 

Jedná se o odlišný přístup, kdy se vyhledávají útvary či objekty podobných vlastností 

na základě informací obsažených v sousedících pixelech nebo skupině pixelů.  

 

Metoda narůstání oblastí 

Tato metoda vychází z daných startovních pozic (semínek) v obraze a iterativně tyto 

oblasti rozšiřuje. Kritérium pro přidání sousedního pixelu může být statické nebo 

dynamické. Statickým kritériem je myšlen konstantní práh. Pokud je například rozdíl 

hodnoty jasu aktuálního a inicializačního pixelu menší jak práh, aktuální pixel se přidá 

do oblasti patřící inicializačnímu pixelu. V případě dynamického kritéria se testuje 

parametr aktuálního pixelu, například s průměrným parametrem oblasti nebo 

s parametrem naposledy přidaného pixelu. Inicializační body se vkládají manuálně nebo 

automaticky, na základě předchozí analýzy. [9] 

 

Metoda dělení a slučování oblastí 

Metoda spočívá v rekurzivním dělení oblastí vstupního obrazu na menší (například na 

kvadranty), dokud není v jednotlivých oblastech dosaženo homogenity daného 

parametru. Následně se sousední oblasti s podobnými parametry (dle předem definované 

tolerance) slučují. Nevýhodou metody je tendence k tvoření pravoúhlých oblastí. [8, 9] 

 

Metoda rozvodí 

Jedná se o metodu vyžívající hranově i regionově orientovanou segmentaci. Prvním 

krokem je vytvoření parametrického obrazu (nejčastěji aproximace gradientu nebo 

vytvoření distanční mapy), který následně vstupuje do segmentace. V lokálních minimech 

gradientu (respektive lokálních maximech distanční mapy) se pak začínají rozrůstat 

segmenty, které rostou do té doby, než narazí v okolí na hráz. Ta může reprezentovat 

například lokální maximum gradientu. Déle se pak již segmenty nerozrůstají. Metoda je 

populární především kvůli relativně malé výpočetní náročnosti a rychlosti. 

Její nevýhodou je  tendence k přehnané segmentaci oblastí kvůli citlivosti na falešné 

hráze. Tomu se lze částečně vyhnout vhodnou úpravou parametrického obrazu, například 

zvýrazněním reálných hran. [9] 
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2.5 Hranově orientované segmentace 

Obecný postup těchto technik spočívá ve vytvoření parametrického obrazu 

zvýrazňujícího hrany, jejich detekci, vytvoření hranové reprezentace a hledání hranic 

segmentů. 

 

Houghova transformace 

Mezi často využívanou metodu založenou na hranově orientované segmentaci patří 

Houghova transformace, která se používá k detekci známých objektů v obraze, které lze 

popsat rovnicí. Principem je nalezení ideálních parametrů rovnice hledaného objektu tak, 

aby se objekt nacházel v dostupných úsecích hran. Vstupem je tedy hranová reprezentace 

obrazu a výstupem pak poloha a orientace hledaného tvaru. Nejčastěji hledané objekty 

jsou úsečky, kružnice, elipsy, trojúhelníky a křivky. S rostoucím počtem parametrů 

popisujících hledanou formu roste i výpočetní náročnost. Například při hledání křivky 

popsané dvěma parametry se hledá v 2D prostoru. Pro kružnici je již prostor 3D (její 

rovnice je definována třemi parametry). Postup metody je následující: každý pixel 

hranové reprezentace na vstupu může ležet na objektu, který hledáme. V Houghově 

prostoru se pro každý takový pixel vykreslí křivka pro všechny parametry vymezující 

Houghův prostor. Ve výsledku dojde k protnutí křivek v Houghově prostoru 

na souřadnicích odpovídajícím hledaným parametrům, což lze detekovat výběrem 

maximální jasové hodnoty. [9, 11] 

 

Hledání hranic sledováním hrany 

Další metoda využívající hranově orientované segmentace je metoda hledání hranic 

sledováním hrany. Vstupem zde opět musí být hranová reprezentace, která navíc 

pro každý pixel obsahuje údaje o existenci hrany, její intenzitě a směru. Samotná metoda 

začíná inicializací počátečního pixelu hranice, který se volí buďto náhodně, podle 

maximální intenzity gradientu, nebo manuálním výběrem uživatele. Následuje cyklus, 

který pro každý naposledy přidaný pixel otestuje jeho okolí a vyhledá nejpodobnější, 

dosud nepřipojený pixel, který připojí. Pokud v okolí žádný takový není, zvětší se okolí 

prohledávaného pixelu, čímž se zabrání stagnaci metody při nedetekované hraně. Takto 

se testují všechny pixely, dokud nedojde k uzavření křivky, dosažení okraje obrazu nebo 

k absenci hranového pixelu v rozšířeném okolí naposledy přidaného pixelu. [12] 

 

2.6 Pružné kontury 

Pružnou konturou je míněna křivka v obraze, která mění své vlastnosti na základě sil 

interních (uvnitř křivky) a externích (mimo ni). Síly jsou definovány tak, aby se hrany 

kontury přizpůsobovaly hranám hledaného objektu. Metody pružných kontur se dále dělí 

na parametrické a geometrické.  

V případě metody parametrické kontury se parametricky definuje křivka 

(hranice), která obepíná hledaný objekt, a hledá se podle vhodně zvoleného kritéria vektor 

parametrů ovlivňující aktuální tvar křivky tak, aby ji optimalizoval do žádaného tvaru. 
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Křivka tedy podléhá deformacím způsobenými vnitřními a vnějšími silami. Vnitřní síly 

rostou s rostoucí deformační silou z protažení nebo zkrácení a snižují se s rostoucí 

deformační silou ohybu. Vnější síly jsou tvořeny silou pocházející z obrazu (která je 

nulová na požadované hranici oblasti) a pomocnými silami typu síly závislé 

na vzdálenosti od předběžných hranic, nebo síly zadané operátorem (přitažlivé 

či odpudivé). Pokud nastane rovnováha vnějších a vnitřních sil působících na konturu, 

měla by křivka nabývat výsledného tvaru. [12] 

Geometrické pružné kontury (Geodesické) mají počáteční konturu definovanou 

obvykle na nulové hladině vícedimenzionální funkce (zero-level set). Tato funkce, 

(Obrázek 3), přiřazuje každému pixelu v rovině x, y jeho výšku nad nulovou hladinou 

(u = 0). Pružná kontura se postupně mění podle funkce křivosti, která ji vyhlazuje, dále 

podle tlakové tendence (smršťování či expanze) a podle zastavujícího faktoru, který 

snižuje rychlost tvarování křivky v oblastech vysokého gradientu (na požadované hraně), 

až do zastavení procesu. [10, 12] 

 

Obrázek 3. Uzavřená křivka C v nulové hladině (vlevo) level-set funkce (vpravo) s vyznačením 

úrovní u (převzato z [10]). 

Výhodou zmíněných metod je možnost detekce i velmi složitého útvaru v obraze. 

2.7 Grafové segmentační metody 

Metody vycházejí z teorie grafů, kdy se obraz reprezentuje grafem. Snahou je rozdělit 

grafy na subgrafy tak, aby každý podgraf reprezentoval jeden objekt v obraze. Graf 

z obrazu je konstruován tím způsobem, že jednotlivé uzly grafu odpovídají pixelům 

v  obraze a hrany uzly spojují dle zvoleného systému. Podle různých metod konstrukce 

může být výsledný graf směrový, nesměrový, váhovaný či neváhovaný. [13] 

Pro segmentační účely je též vhodné zmínit transportní síť, tok grafem a řez 

grafem. Transportní síť tvoří váhovaný orientovaný graf, u kterého je definovaný jeden 

počáteční uzel (uzel zdroje, před kterým není žádný jiný) a jeden koncový uzel (uzel 

stoku, po kterém už žádný není). Uzly jsou spojeny hranami, které mají svoji váhu, směr 

i kapacitu. Kapacita definuje maximální množství toku dané hrany. Velikost toku v celém 

grafu je rovna součtu toků od uzlu zdroje po uzel stoku. Při segmentaci se hledá cesta 

s maximálním tokem a provádí se řez grafem. Řezem vzniknou dvě podmnožiny grafu, 

které patří buď k uzlu zdroje (reprezentující objekt), nebo k uzlu stoku (reprezentující 

C 

u = 1 

u = 0 

u = -1 
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pozadí). Každý řez je hodnocen jeho kapacitou, která je rovna součtu kapacit všech jeho 

hran. Řez s minimální kapacitou by měl představovat ideální segmentaci objektu 

od pozadí podle vlastností, které jsou zahrnuty ve váhách hran (jedná se o metodu min 

cut). [13] 

Samotných přístupů existuje více. Většina metod však vyžaduje interakci 

s uživatelem, výjimku tvoří přístup segmentace minimální kostrou grafu. Kostrou grafu 

je libovolný podgraf, který hranami spojuje všechny vrcholy grafu a neobsahuje žádnou 

kružnici (uzavřený subgraf). Metoda se aplikuje na váhované grafy a její postup je 

následující. Pomocí Kruskalova algoritmu se postupně spojují vrcholy, mezi kterými je 

nejmenší váha. Spojování končí v případě, že jsou spojené všechny vrcholy v jedné 

kostře. Pokud by však mělo vlivem nejmenších vah dojít ke vzniku kružnice (uzavřeného 

podgrafu), vezme se hrana s větší vahou. Při spojování vrcholů může být brán ohled 

i na jejich podobné parametry. Pokud je například průměrná hodnota jasu podgrafů, které 

chceme spojit v jednu kostru značně odlišná, nespojí se a algoritmus končí. Výsledkem 

je vznik oddělených koster, které reprezentují hledané segmenty v obraze. [14, 15] 
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3 METODY KLASIFIKACE OBRAZOVÝCH 

DAT 

Tato kapitola obsahuje metody použitelné pro třídění obrazů do skupin na základě 

parametrů udávajících jejich vzájemnou podobnost či odlišnost. 

3.1 Shluková analýza 

Cílem shlukové analýzy je uspořádat data dle vstupních kritérií do shluků tak, aby 

podobnost objektů v rámci jednoho shluku byla maximální, zatímco podobnost objektů 

v jiných shlucích minimální. Podobnost objektů může být definována různými parametry, 

například velikostí buněk nebo jejich barvou. Přístupy shlukové analýzy se dělí 

na hierarchické a nehierarchické.  

3.1.1 Hierarchická shluková analýza 

Výstupem takovéto analýzy je většinou dendrogram, kde jednotlivé uzly vyjadřují dané 

objekty a větve vzdálenost mezi nimi. Existují různé metody výpočtu této vzdálenosti 

mezi shluky, například single linkage, kdy je vzdálenost rovna nejbližším objektům 

náležícím různým shlukům, centroidová vzdálenost, WPGMA (weighted pair group 

method with averaging), UPGMA (unweighted pair group method with averaging) a další.  

Pro separaci jednotlivých shluků se provede řez dendrogramem, který rozdělí 

jednotlivé objekty do shluků. Identifikace optimálního počtu shluků se provádí dle 

expertní znalosti problematiky analytika nebo pomocí matematických metod typu 

Silhouette. [16] 

Hierarchické metody se dále dělí na algromerativní a divizní. Tyto metody se liší 

způsobem dělení objektů. Aglomerativní způsob postupně spojuje nejbližší objekty, 

divizní způsob naopak dělí objekty podle jejich vzdálenosti (na začátku je jeden shluk, 

který se postupně dělí). Cílem aglomerativního způsobu je v každém kroku prozkoumat 

všechny možné shluky a oddělit ty nejvzdálenější. Protože je tento postup časově 

i výpočetně náročný, je použitelný pouze na  menší množství objektů. Metoda využívající 

divizní způsob je například MacNaughton-Smithova, nebo metoda TWINSPAN (two-way 

indicator species analysis). [16, 17] 

3.1.2 Nehierarchická shluková analýza 

Rozkládá data podle daného kritéria na shluky, které se poté optimalizují tak, aby objekty 

byly rovnoměrně rozložené a aby vzdálenost mezi sousedními shluky byla větší než 

vzdálenost mezi objekty jednoho shluku. Kvalitu separace lze vyjádřit například součtem 

kvadrátů odchylek jednotlivých objektů od těžišť shluků, dle míry podobnosti objektů 

ve shlucích, nebo podle odlišnosti shluků. Z hlediska počátečního počtu shluků existují 

dva přístupy, metody s konstantním počtem shluků a metody s proměnlivým počtem 

shluků. [17] 

Metody s konstantním počtem shluků provádějí analýzu několikrát pro různý 

počet shluků a vyberou optimální řešení. Ideální počet shluků lze odhadnout před 
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analýzou například pomocí Goodman-Kruskalova indexu. Metody s proměnným počtem 

shluků hledají kromě ideálního dělení objektů do shluků i jejich optimální počet. Mezi 

přístupy pracující s konstantním počtem shluků patří následující: 

 

MacQueen (K-means) 

Jedná se o metodu využívající jako vzorové body těžiště shluků. U vstupních dat se zvolí 

počáteční těžiště shluků, které slouží k prvotnímu přiřazení zbývajících bodů do shluku 

dle minimální vzdálenosti. Následně se upraví polohy těžišť (přepočtou se dle bodů, které 

s nimi tvoří shluk) a opět se přepočítá příslušnost jednotlivých objektů ke shlukům. Takto 

se postupuje do doby, kdy se přestanou měnit pozice těžišť. 

Existuje více postupů při inicializaci počátečních těžišť. Nejméně efektivní je 

náhodné zadání středů shluků a jejich počet. Lepším přístupem je využití strategie Forgy, 

kde se jako centroidy volí některé vstupní objekty. Dalším způsobem je  Kaufmanova 

strategie, jejíž algoritmus je následující: objekt, který se nachází ve středu (v porovnání 

s ostatními) je považován za první centroid. Pro každý další objekt je spočtena jeho 

vzdálenost k nejbližšímu centoridu a jeho vzdálenost k dalšímu objektu. Následně se tyto 

vzdálenosti odečtou: 

𝐶𝑖,𝑗 = max(𝐷𝑗 − 𝑑𝑖,𝑗 , 0), 3.1 

  

kde Dj je vzdálenost j-tého objektu od jemu nebližšího centroidu a di,j vzdálenost mezi 

objekty i a j, vybere se i-tý objekt, který maximalizuje součet hodnot Cj a ten je zvolen 

za další centroid. Algoritmus se ukončí po dosažení daného počtu centroidů. [18] 

 Výhodou tohoto přístupu je minimální výpočetní náročnost i při objemném vstupu 

a konvergence k řešení. Toto řešení bohužel nemusí být globálně optimální, protože je 

silně závislé na počáteční volbě centroidů. 

 

Sférický K-means s opakovaným půlením 

Jedná se o divizní metodu, která nejdříve spojí všechny objekty do jednoho shluku 

a postupným půlením (na základě vzdálenosti k-means) dělí shluky na další. Dělení 

se končí po dosažení požadovaného počtu shluků. 

 Nevýhodou je výpočetní náročnost z důvodu přepočítávání všech objektů v každé 

iteraci. 

 

Fuzzy K-means 

Pro jednotlivé objekty je počítána pravděpodobnost příslušnosti k jednotlivým shlukům. 

Pro zvolený počet shluků se vypočítá střed každého shluku a pro všechny objekty jejich 

koeficient příslušnosti k jednotlivým shlukům (pravděpodobnost). Dále dochází k úpravě 

shluků podle koeficientů příslušnosti (přidání či odebrání shluků). Celý postup 

se opakuje, dokud změna koeficientů příslušnosti není menší než daný práh. V ideálním 

případě každý shluk obsahuje pouze objekty s koeficientem příslušnosti rovným jedné. 

[17] 
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Mezi metody počítající s proměnným počtem shluků patří: 

 

Wishartova metoda RELOC (Relocation Classification) 

Na vstupu se definuje vzdálenostní práh objektů od těžiště, minimální počet objektů 

ve shluku, minimální počet shluků, prvotní počet shluků a maximální počet iterací. 

Samotný algoritmus je složen ze dvou cyklů. Ve vnitřním cyklu se objekty přiřazují 

nejbližším shlukům v případě, že je jejich vzdálenost od těžiště shluku menší jak vstupní 

práh. Pokud je větší, zařadí se objekty do zvláštní skupiny. Pokud se u některého shluku 

změnil počet přiřazených objektů, vypočítá se aktualizovaná souřadnice těžiště (mimo 

zvláštní skupinu). Následuje zrušení shluků, které obsahují menší počet objektů, než jaký 

byl definován na vstupu. Vnitřní cyklus končí ve chvíli, kdy je dosažen definovaný počet 

iterací, nebo pokud se nemění rozložení objektů. [17] 

 Vnější cyklus slučuje vždy dva nejbližší shluky, podle nejmenší vzdálenosti těžišť 

a vypočítá nové souřadnice těžiště vzniklého shluku. Tento cyklus končí ve chvíli, kdy je 

dosaženo minimálního počtu shluků definovaného na vstupu, nebo dojde-li ke stagnaci 

řešení. [17] 

 Nevýhodou metody je nutnost zadání minimálního počtu shluků, což předpokládá 

znalost rozložení dat. 

 

Metoda ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis) 

Jedná se o metodu, která postupně shluky spojuje a rozděluje. Vyžaduje na vstupu 

parametry, které určují podmínky pro vznik či rozklad shluků jako očekávaný počet 

shluků, počet iterací, minimální počet objektů ve shluku, minimální vzdálenost těžišť 

či minimální akceptovatelná změna funkce kvality. Samotný algoritmus je podobný 

metodě RELOC, s výjimkou slučování a dělení shluků. Ke sloučení shluků dochází, 

pokud je jejich celkový počet 2 x větší jak očekávaný počet shluků a k dělení, pokud je 

jejich počet menší jak poloviční. [17] 

 Při slučování se vypočtou vzdálenosti typických bodů v sousedních shlucích, 

a pokud jsou některé menší jak hodnota definovaná na vstupu, dojde ke sloučení shluků 

a přepočtu těžiště. 

 Dělení shluků se provádí na základě směrodatných odchylek všech znaků objektů 

ve shluku. Vybere se největší směrodatná odchylka znaku. Střední hodnota tohoto znaku 

poté určí hranici pro dělení objektů; ty s větší hodnotou budou v jednom shluku, ty 

s menší ve druhém. Následně se opět aktualizují souřadnice těžiště shluků. 

 Celý postup se iterativně opakuje do doby, kdy je dosažen počet iterací nebo kdy 

další iterace již nezmění složení shluků. [17] 

 Tato metoda patří mezi výpočetně náročnější a má tendenci k cyklickému dělení 

a opětovnému slučování shluků v případě nevhodného zadání vstupních parametrů. 

Výhodou je nalezení globálního optima shluků ve většině případů. 
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3.2 Neuronové sítě 

Neuronové sítě se podle jejich účelu dělí na asociativní paměti, klasifikátory 

a aproximátory. Asociativní paměti odpovídají na vstup nějakým uloženým vzorem, který 

je asociován se vstupem. Příkladem může být Hopfieldova síť. Aproximátory si samy 

tvoří vnitřní model ze vstupních informací, který aproximuje skutečný systém. Příkladem 

takovéto sítě může být vícevrstvá perceptronová síť se zpětným šířením chyby. Dalším 

typem neuronové sítě jsou klasifikátory, jejichž primárním cílem je rozpoznat vstupní 

vzor a zařadit jej do uložené třídy. Takovýmto způsobem se chová Hammingova síť. [19] 

Neuronové sítě lze dělit i dle způsobu jejich učení na sítě s učitelem, které se snaží 

napodobit předkládané vzory a na sítě bez učitele, kde se síť snaží najít svou vlastní 

reprezentaci ze známých vstupních dat a s pomocí kritéria, kterému se snaží vyhovět. [19]   

3.2.1 Jednoduchý perceptron 

Jedná se o nejjednodušší neuronovou síť, která obsahuje pouze jeden neuron. Neuron má 

na vstupu vektor, jehož jednotlivé prvky mají přiřazenou váhu. Výstup neuronu je dán 

aktivační funkcí a může být buď 0 nebo 1 v případě binárního neuronu nebo i -1 v případě 

neuronu bipolárního. Jedná se tedy o vymezení prostoru, kde dané části dávají buď 

pozitivní odezvu, nebo negativní (případně nulovou u bipolárního neuronu). [20] 

Na začátku metody se definují jednotlivé váhy wi, koeficient učení α, bias b 

a pevný práh aktivační funkce. Pro vstupní tréninkový vektor se vypočítá jeho skutečná 

hodnota y podle: 

𝑦 = 𝑏 +∑𝑥𝑖𝑤𝑖,

𝑖

 3.2 

  

kde b je hodnota biasu, xi i-tý prvek vstupního vektoru a wi i-tá váha. Skutečná hodnota 

se porovná s prahem aktivační funkce a rozhodne se o výstupu. Pokud je výstup odlišný 

od požadovaného, aktualizují se váhy neuronů a bias podle: 

𝑤𝑖(𝑛𝑜𝑣é) = 𝑤𝑖(𝑠𝑡𝑎𝑟é) + 𝛼𝑡𝑥𝑖 

𝑏(𝑛𝑜𝑣é) = 𝑏(𝑠𝑡𝑎𝑟é) + 𝛼𝑡, 
3.3 

  

kde α je koeficient učení a t požadovaná hodnota výstupu tréninkového vektoru. Pokud 

je výstup neuronu identický s požadovaným výstupem, váhy ani bias se nemění. 

Aktualizace vah probíhá, dokud další iterace již nezmění žádné váhy.  [20] 

 

Vícevrstvá perceptronová síť 

Vícevrstvá perceptronová síť je složena z jednoduchých perceptronů uspořádaných 

do více vrstev. Podmínkou funkčnosti sítě je spojení neuronů mezi jednotlivými vrstvami 

tak, že výstup z jednoho jde na vstup všech dalších v následující vrstvě. Pokud bychom 

na vstupu sítě uvažovali například souřadnice bodů, jeden perceptron je schopen je 

oddělit do dvou skupin tak, že definuje hraniční přímku, která dělí vstupní prostor. Pokud 

by však bylo potřeba přesnějšího vymezení prostoru, je již potřeba v první vrstvě 

perceptronů více. Pro další operace typu průnik, sjednocení apod. je již potřeba další 
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vrstva neuronů. Čím složitěji je definovaný prostor spadající pod jednu výstupní třídu, 

tím více je potřeba vrstev neuronů. Podle [19] však na řešení jakéhokoliv klasifikačního 

problému stačí třívrstvá perceptronová síť (počítáno bez vstupní vrstvy). Učení sítě lze 

uskutečnit například s využitím algoritmu zpětného šíření chyby, kdy dochází ke zpětné 

úpravě vah neuronů na základě minimalizace kvadratické odchylky aktuálního výstupu 

od požadovaného. Předpokladem je předložený učební vektor se známým výstupem. [19] 

 

Další používané sítě 

Mezi další používané sítě patří například Hammingova síť, která slouží ke stanovení 

podobnosti vstupního vektoru (může být vícerozměrný) s uloženými vzory. Na základě 

Hammingovy vzdálenosti mezi vstupem a jednotlivými vzory je vstupní vektor 

klasifikován ke skupině, od které je jeho vzdálenost nejmenší. Výstupem sítě je tedy třída, 

do které vstup náleží a míra podobnosti s uloženým vzorem. [19] 

 Ke klasifikaci či řešení optimalizačních úloh lze využít i Hopfieldovu síť, která je 

charakterizována stejným počtem neuronů v jediné vrstvě, jako je počet vstupních 

hodnot. Ke každému neuronu je přiveden binární vstup a výstupy všech ostatních 

neuronů. Výstup sítě bývá též binární. Po učení sítě (nastavení optimálních vah) probíhá 

proces vybavování. Během něj se minimalizuje energie celé sítě, která vyjadřuje, jaké 

chyby se síť dopouští s použitím současných výsledků. Minimalizace energie sítě probíhá 

pomocí úpravy (snižování) stavů jednotlivých neuronů, které jsou závislé na předchozím 

stavu a definovaných váhách. Postupnou konvergencí je dosaženo optimálního výsledku. 

[19] 

3.2.2 Neuronové sítě s radiální bází 

Sítě s radiální bází  jsou dopředné, což znamená, že vstupující informace putují pouze 

jedním směrem k výstupní vrstvě. Je pro ně též charakteristické přímé definování vah 

obvykle jediné vnitřní vrstvy neuronů, která vstupní data klasifikuje přímo do výstupní 

vrstvy (Obrázek 4). Neprobíhá tedy iterační učení za cenu většího množství neuronů 

ve skryté vrstvě. [21] 

Aktivační funkce jednotlivých neuronů má následující tvar: 

𝑦 = 𝑓(𝛼) = exp(−𝛼2), 
3.4 

 

kde α je aktivace definovaná jako: 

𝛼 = 𝑏√∑(𝑤𝑖 − 𝑥𝑖)2
𝑁

𝑖=1

, 3.5 

kde w je vektor vah neuronu, x reprezentuje vstupní vektor a b je parametr neuronu (práh), 

který upravuje oblast neuronu tak, aby byla všemi neurony pokrytá celá možná množina 

vstupů x. Bude-li b příliš malé, nebude pokrytá celá oblast vstupu, pokud bude příliš 

velké, dojde naopak k překrytí částí oblastí, které by měly spadat pod odlišné neurony. 
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Jedná se tedy o určení míry podobnosti mezi vstupním vektorem a vektorem vah pomocí 

Euklidovské vzdálenosti. [21] 

 Následující výstupní vrstva odvozuje složky výstupního vektoru z jednotlivých 

výstupů předchozích neuronů podle: 

𝑦 = 𝑊2𝑢, 3.6 

kde W2 je matice tvořena po řádcích transponovanými vektory vah w2
m, u je výstup 

předchozí vrstvy (Obrázek 4). Počet neuronů výstupní vrstvy je definovaný podle 

požadovaného počtu výstupních skupin, na rozdíl od počtu neuronů skryté vrstvy, který 

se může v průběhu předkládání učební množiny rozrůstat. Kvůli možnosti zisku příliš 

velkého počtu neuronů je vhodné omezit jejich maximální povolený počet. [21] 

 

 

Obrázek 4. Neuronová síť s radiální bází. Neurony s radiální bází (RB) mají na vstupu váhy w1, 

na výstupu vektor u. Výstupní vrstva je tvořena neurony V, jejichž váhy jsou w2. 

Výstup z celé neuronové sítě je označen y. 

 Výhodou neuronových sítí s radiální bází je možnost snadné kontroly jejich 

činnosti a mnohem rychlejší učení než v případě použití jiných standardních sítí. 

Nevýhodou pak složitost sítě kvůli několikanásobně vyšším počtům neuronů v porovnání 

se stejně pracující sítí. [21] 
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3.2.3 Kohonenovy samoorganizující se mapy 

Jedná se o dvouvrstvou síť s úplným propojením neuronů mezi vrstvami (Obrázek 5). 

Jednotlivé neurony mají pevně definovanou pozici, protože během adaptace se zapojují 

i neurony v okolí aktivovaného neuronu. [20] 

 

 

Obrázek 5. Topologie Kohonenovy sítě. X1-n jsou neurony vstupní vrstvy, Y1-n výstupní vrstvy 

a w váhy mezi neurony (převzato z [20]). 

Učení sítě 

Jedná se o princip soutěžní adaptivní dynamiky. Síti se předloží tréninková množina, z níž 

se postupně berou jednotlivé vzory. Mezi neurony proběhne souboj a vítězný neuron 

spolu s neurony v jeho okolí změní své váhové hodnoty. Za vítězný neuron je považován 

ten, jehož součet vzdáleností vah od vzoru je nejmenší. Míra změny vah, stejně jako okolí 

vítězného neuronu se snižuje s počtem předložených trénovacích vzorů. Ke konci učební 

množiny se tedy upravují váhy pouze jednoho neuronu a to téměř neznatelně. Pokud má 

některý neuron váhy nulové, je ze sítě vyloučen. Výsledkem je mapa neuronů, jejichž 

váhy se mezi sebou značně liší. [20] 

 

Algoritmus učení 

Nejdříve je třeba inicializace všech váhových hodnot (wij), kterých je stejné množství jako 

vstupních parametrů, definice okolí (R) (čili jeho rozměru a tvaru) a nastavení parametru 

rychlosti učení (α). Dále se pro každý vstupní vektor učební množiny vypočítá jeho 

vzdálenost od jednotlivých neuronů podle: 

 

𝐷(𝑗) = ∑(𝑤𝑖,𝑗 − 𝑥𝑖)
2

𝑖

, 3.7 

  

kde xi je i-tý prvek učebního vektoru, wi,j je váha mezi j-tým neuronem a i-tým prvkem 

vektoru a D(j) je vzdálenost učebního vektoru od j-tého neuronu. Postupně se vypočte 

vzdálenost pro všechny neurony a ten, který je nejblíže (D(j) je minimální) je vybrán jako 

vítěz, u kterého se upraví jeho váhy podle: 
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𝑤𝑖,𝑗(𝑛𝑜𝑣é) = 𝑤𝑖,𝑗(𝑠𝑡𝑎𝑟é) + 𝛼[𝑥𝑖 − 𝑤𝑖,𝑗(𝑠𝑡𝑎𝑟é)], 3.8 

 

kde α je rychlost učení. Aktualizace vah se provede i u okolí vítězného neuronu 

definovaného parametrem R. [20] 

Po otestování vstupních dat se zmenší okolí neuronu (R) a upraví se rychlost učení 

(α), například podle: 

𝛼𝑛𝑜𝑣é = 𝑘(𝛼𝑠𝑡𝑎𝑟é), 
𝑅𝑛𝑜𝑣é = 𝑞𝑅𝑠𝑡𝑎𝑟é, 

3.9 

  

kde k je rychlost úpravy rychlosti učení, například k=0,5, q pak konstanta pro úpravu 

okolí, například q = 0,8. Tím dojde k zapojení menšího okolí vítězného neuronu 

a zjemnění úpravy vah. Opět se vloží testovací data a celý algoritmus se opakuje 

do splnění ukončovací podmínky, která může být například počet iterací nebo když 

největší změna váhy klesne pod danou hodnotu. [20,  22] 

 

Kvantování vektorů učením 

Jedná se o využití Kohonenových map pro klasifikaci. Cílem tedy je, aby pro několik 

vstupních vektorů podobných parametrů byl definovaný jeden neuron ve výstupní vrstvě. 

Nevýhodou tohoto algoritmu je nutnost zadat počet skupin, které jsou očekávány 

na výstupu. Předpokládá se, že víme, které vektory mají definovat váhy kterého neuronu. 

Učení neuronů proto probíhá s učitelem, který kontroluje správnost výstupu. Úprava vah 

sítě probíhá podobně jako výše zmíněný algoritmus s tím rozdílem, že se upravuje vždy 

jeden neuron (reprezentující jednu třídu) a váhy se upravují podle: 

𝑤𝑗(𝑛𝑜𝑣é) = 𝑤𝑗(𝑠𝑡𝑎𝑟é) + 𝛼[𝑥 − 𝑤𝑗(𝑠𝑡𝑎𝑟é)], 3.10 

  

pokud je konkrétní třída přiřazená tréninkovému vektoru shodná s třídou reprezentující 

j. tý neuron (jde o správnou odezvu). Pokud není shodná, dojde k úpravě podle: 

𝑤𝑗(𝑛𝑜𝑣é) = 𝑤𝑗(𝑠𝑡𝑎𝑟é) − 𝛼[𝑥 − 𝑤𝑗(𝑠𝑡𝑎𝑟é)], 
 

3.11 

  

kde wj reprezentuje vektor vah pro j-tý neuron, x vstupní vektor hodnot a α rychlost 

učení. Tímto postupem dojde k odklonění neuronu s falešně pozitivní odezvou 

a přiblížení neuronu se správnou odezvou. [20] 

3.2.4 Konvoluční sítě 

Konvoluční sítě se používají především k operacím s obrazy typu automatická detekce 

objektů v obraze, vyhledávání fotek dle klíčových slov, automatický popis, hledání 

podobných obrazů nebo jejich transformaci. Na rozdíl od výše zmíněných neuronových 

sítí předpokládají na vstupu data, která jsou nějakým způsobem strukturovaná (nelze tedy 

předložit jeden vektor příznaků).  
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Organizace sítě 

Síť je charakteristická velkým množstvím dopředných vrstev. V první vrstvě jsou 

neurony, kde každý zpracovává pouze malou část obrazu, například oblast 5 x 5 pixelů. 

Na rozdíl od běžných neuronů mají na vstupu váhy ve formě konvolučních masek 

(Obrázek 6), které se v sítích trénují na vstupních datech.  

 

 

Obrázek 6. Konvoluční masky detekující hrany v různých směrech a různém rozpětí 

prostorových frekvencí. (Převzato z [23]). 

Proběhne tedy konvoluce masek s danou částí obrazu. Výstup této konvoluce 

se nazývá kanál. Vrstva konvoluční sítě je soubor několika konvolucí a jejich kanálů. 

Konvolučních masek může být za sebou velké množství.  Každá zvýrazňuje určitou 

informaci, například svislé hrany, barvu na daném místě apod. Výstupy těchto operací 

jdou do další vrstvy, která je opět složena z konvolučních masek, které mohou mít větší 

rozměr jak ve vrstvě předchozí. Vrstev je za sebou mnohem více (Obrázek 7), čím 

hlouběji se jde do vrstev, tím více lze zvětšit část obrazu, která se konvoluje s dalšími 

maskami. Není totiž už tolik důležitá informace o pozici, jako samotné objekty. Součástí 

konvolučních sítí jsou i tzv. Pooling vrstvy, které vnášejí do sítě invarianci vůči malým 

posunutím s případným zmenšením prostorového rozlišení. Jsou realizovány pomocí 

statistických funkcí, například maxima či průměru, na malá okolí.  [24, 25] 

Ve výstupu konvoluční sítě reprezentuje každý kanál jeden objekt v obraze, 

například jednu buňku. Výhodou těchto sítí je, že lze jednu architekturu sítě adaptovat 

na řešení různých problémů. Další výhodou je rychlost zpracování dat. Značnou 

nevýhodou je trénování sítě, které je výpočetně i časově velmi náročné a je potřeba velká 

učební množina. Je třeba též porozumět jednotlivým procesům uvnitř sítě. [24] 



25 

 

 

Obrázek 7. Rozložení vrstev (U) konvoluční sítě a znázornění jejich možné funkce.        

(Převzato z [24]). 

3.3 Příznaky obrazu 

Aby bylo možné klasifikovat obrazová data do skupin, je nutné je nejdříve nějakým 

způsobem popsat a porovnat mezi sebou. K tomuto účelu slouží příznaky (též 

deskriptory), které vystihují dané parametry v obraze. Ideální příznaky jsou invariantní 

vůči změně jasu, kontrastu, rotaci či translaci obrazu apod. Měly by též být spolehlivé, 

tedy měly by podobné objekty popisovat shodnými parametry a naopak odlišné objekty 

parametry dostatečně rozdílnými. Zároveň je vhodné, aby jejich výpočty nebyly příliš 

náročné. [26] 

Každý objekt v obraze (případně obraz samotný) lze tedy popsat několika 

příznaky,  které tvoří příznakový vektor. Po vynesení příznakových vektorů v prostoru 

získáme příznakový prostor. Protože se klasifikace převážně provádí na základě 

informací v tomto příznakovém prostoru, je vhodné, aby měl tento prostor co nejmenší 

dimenzi z důvodu snížení výpočetní náročnosti. Lze tedy upravit příznakové vektory tak, 

aby obsahovaly pouze co nejméně redundantní příznaky. Například selekcí příznaků 

či jejich extrakcí založenou na analýze hlavních komponent (PCA). [26] 

Vzhledem k charakteru řešeného problému jsou níže zmíněny pouze příznaky 

pracující s barvami. 

 

Dělení příznaků 

Příznaky lze dělit podle oblasti, kterou popisují na globální pro celý obraz, což může být 

například minimální jasová úroveň nebo Fourierova transformace. Dále pak na globální 

příznaky objektu (např. velikost, konvexnost apod.) a na lokální deskriptory objektu 

(textura, zakřivení objektu a další). Z hlediska domény popisované vlastnosti je lze dělit 

do dvou skupin. První skupinou jsou fotometrické příznaky, které popisují optické 

vlastnosti obrazu. Jedná se tedy o veličiny typu maximální jasová úroveň v jednotlivých 
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barevných kanálech, jasová disperze, diference extrémů jasové úrovně, energie 

či entropie histogramu, geometrické momenty, barevné momenty a další. Druhou 

skupinou jsou radiometrické příznaky, které informují o geometrických vlastnostech 

objektů v obraze (případně celého obrazu), například rozměry obrazu, počet nalezených 

objektů, průměrná velikost objektů, kompaktnost či konvexnost objektu atd. [26] 

 

Fotometrické příznaky založené na barevném prostoru 

Jak již bylo zmíněno, zpracovávaná data buněčných kolonií jsou značně variabilní. Proto 

by mohly být stěžejní parametry pro klasifikaci odvozené z fotometrických příznaků 

uvedených v této kapitole. 

 

Barevné momenty 

 

Barevné momenty efektivně popisují distribuci barev v obraze. Barevným momentem 

1. řádu je barevný průměr, který lze vypočítat podle vzorce: 

 

𝜇𝑖 =
1

𝑁
∑𝑓𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

, 
 

3.12 

  

kde μi je barevný průměr i-tého barevného kanálu, N reprezentuje počet pixelů v obraze 

a fij představuje j-tý pixel obrazu v i-tém barevném kanále. [26] 

 

 Barevným momentem 2. řádu je rozptyl barev v jednotlivých barevných kanálech. 

Lze jej vypočítat podle: 

 

𝜎𝑖 =√
1

𝑁
∑(𝑓𝑖𝑗 − 𝜇𝑖)2
𝑁

𝑗=1

, 
 

3.13 

  

kde σi je barevný rozptyl a μi barevný průměr v i-tém barevném kanále. [26] 

  

 Posledním zmíněným barevným momentem je moment 3. řádu, který popisuje 

barevnou strmost či šikmost. Jeho výpočet je opět odvozen od barevného průměru: [26] 

 

𝑠𝑖 = √
1

𝑁
∑(𝑓𝑖𝑗 − 𝜇𝑖)3
𝑁

𝑗=1

3

. 
 

3.14 

   

 

Vektor barevné koherence 

 

Jedná se o rozšíření histogramu tím způsobem, že jednotlivé pixely odpovídající stejné 

jasové hodnotě jsou rozděleny na koherentní a nekoherentní. Koherentní pixely náleží 
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nějakému většímu objektu, zatímco nekoherentní se v obraze vyskytují odděleně. Postup 

výpočtu pro jeden barevný kanál je následující. Nejdříve se kvantizují úrovně jasových 

hodnot v obraze na menší počet (například na desetinu původního množství). Poté 

se označí sousední pixely se stejnými jasovými hodnotami (v úvahu se bere okolí osmi 

pixelů) a spočítá se, kolik pixelů spadá pod každý označený region. Pokud je tento počet 

menší jak uživatelem definovaná hodnota, jedná se o nekoherentní oblast pro danou 

jasovou hodnotu, v opačném případě se jedná o oblast koherentní. Pro jeden barevný 

kanál je tedy definovaný počet jasových hodnot (předchozí kvantizací), u kterých je 

určeno, kolik pixelů je koherentních a nekoherentních. Výsledný vektor barevné 

koherence je tedy definovaný jako: 

 

𝐶𝐶𝑉𝑖 = 〈(𝛼1, 𝛽1), (𝛼2, 𝛽2),… , (𝛼𝑛, 𝛽𝑛)〉, 
 

3.15 

   

kde CCVi je vektor barevné koherence pro i-tý barevný kanál, αn je počet koherentních 

pixelů o jasové hodnotě n a ßn počet nekoherentních pixelů. [28] 

 

Vektory barevné koherence mohou být užitečné především v případě, kdy jsou 

velice podobné histogramy dvou odlišných obrazů, avšak distribuce identických barev 

v obrazech je zcela jiná.  [28] 

 

Histogram obrazu 

 

Jedná se o sloupcový graf znázorňující četnost výskytu jednotlivých jasových hodnot 

v šedotónovém obraze, kde na horizontální ose jsou vyneseny jasové hodnoty (podle 

formátu vstupních hodnot například v rozmezí 0 - 255 u typu uint8 apod.) a na vertikální 

ose pak jejich četnost. Ta je závislá na počtu pixelů tvořících obraz. Pokud je potřeba 

například porovnávat histogramy různých obrazů mezi sebou je vhodné četnost 

normalizovat. Dále lze využít histogramů k transformaci kontrastu za účelem korekce 

nesprávné expozice, k jejich ekvalizaci (úprava zastoupení jednotlivých jasových hodnot 

tak, aby byly poměrově stejně zastoupeny všechny) nebo k prostému prahování při 

segmentaci. [9]  
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4 REŠERŠE VHODNÝCH TECHNIK 

Následující kapitola obsahuje rozbor několika vybraných segmentačních i klasifikačních 

technik, jejichž části by mohly být použity k řešení zadané problematiky. 

4.1 Segmentační techniky 

Jeden z možných algoritmů segmentace buněk je popsán v [29]. Autoři se zabývali 

segmentací buněk za účelem automatické kvantifikace. Prvním krokem je převod 

vstupního obrazu z prostoru RGB do šedotónového a hrubá detekce shluků buněk pomocí 

normalizovaného histogramu s následným prahováním jasových hodnot. Práh je volen 

tak, aby se minimalizovalo chybové kritérium, které je definováno jako 

 

𝑡∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑡min{𝜇 −𝑃0(𝑡)(ln[ 𝑃0(𝑡)] +𝜇0(𝑡) ln[ 𝜇0(𝑡)]) −
𝑃1(𝑡)(𝑙𝑛[𝑃1(𝑡)] +𝜇1(𝑡) 𝑙𝑛[𝜇1(𝑡)])}, 

 

4.1 

 

kde μ je průměrná intenzita prahovaného obrazu, P0 je apriorní pravděpodobnost regionů 

pozadí, která je definovaná jako procentuální vzdálenost od nejnižší jasové hodnoty 

po aktuální prahovou (t) v normalizovaném histogramu. P1 je apriorní pravděpodobnost 

popředí, definovaná jako 1-P0. t
* je ideální prahová hodnota. Dalším krokem je detekce 

středů potenciálních buněk z distanční mapy, která je vypočtena z binárního obrazu 

vzniklého prahováním. Poslední částí segmentace je použití metody rozvodí na detekci 

celých buněk s definovaným minimálním okolím, což zabraňuje přesegmentování 

regionů. [29] 

 

Další přístup popisuje článek [30]. Autoři v něm představili metodu segmentace 

buněk mikroskopických obrazů též za účelem kvantifikace. Vstupem jejich metody jsou 

šedotónové obrazy buněčných kolonií, maximální a minimální velikost buněk, která je 

zjištěna buďto manuálně, nebo automaticky pomocí neuronových sítí, které se předem 

natrénovaly učebním setem segmentovaných buněk. Dalším krokem je identifikace 

potenciálních inicializačních pixelů ve středech buněk (semínek) tím způsobem, 

že se vypočte hranová reprezentace obrazu a určí se středy objektů a jejich vzdálenost 

k nejbližší hraně (což zhruba odpovídá velikosti jednotlivých buněk). Dalším krokem je 

použití Bresenhamova algoritmu [31] pro výpočet pozic pixelů ležících mezi sousedními 

semínky a vykreslení grafu intenzity každého pixelu mezi semínky. Pomocí vhodného 

řezu grafu v místech lokálních maximálních gradientů se upraví vzdálenost 

od jednotlivých semínek k okraji buněk. Posledními kroky jsou eliminace semínek, 

jejichž vzdálenost k okraji jejich buňky je menší jak minimální a větší jak maximální 

a aplikace metody narůstání oblastí k získání pozic buněk. [30] 
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 Metoda zaměřující se na segmentaci buněk z šedotónových obrazů poškozených 

Gaussovým šumem  je popsána v článku [32]. Autoři předpokládají na vstupu algoritmu 

obraz se světlým pozadím s tmavými buňkami a informaci o hrubém počtu pixelů 

v obraze tvořících buňky a pozadí. Na základě těchto údajů je vypočten iniciační práh 

pro hrubou segmentaci pixelů v obraze na pixely v pozadí a uvnitř buněk podle: 

𝑇0 = max
𝐻(𝑣)<𝑃𝑐

𝑣, 4.2 

  

kde H(v) je kumulativní histogram obrazu a Pc poměr hrubého odhadu pixelů tvořících 

buňky k celkovému počtu pixelů tvořících obraz. [32] 

Po iniciační segmentaci se pro každý pixel změní prahová hodnota. Buďto 

se zvýší, čímž se zvýší pravděpodobnost, že pixel náleží pozadí nebo se sníží, čímž 

vzroste pravděpodobnost klasifikace pixelu jako pixel buňky. Podmínkou pro upravený 

práh je, aby jeho hodnota byla vyšší jak průměrná jasová hodnota buňky a nižší jak 

průměrná jasová hodnota pozadí. Rozhodnutí, zdali dojde ke zvýšení či snížení prahu je 

závislé na klasifikaci okolních pixelů. V úvahu se berou pixely v plovoucím okně 

se středem v testovaném pixelu, čím jsou blíže středu, tím mají vyšší váhu (podle 

Gaussovy funkce, jejíž parametry se definují na začátku algoritmu). Pokud je větší váha 

pixelů náležících buňce, dojde ke snížení prahu u testovaného pixelu. V opačném případě 

se práh zvýší. Poté se uloží hodnota rozdílů prahů (∆𝑇(𝑖, 𝑗)) a iterativně dochází 

k opětovnému testování jednotlivých pixelů a změnám prahů podle:  

𝑇𝑘+1(𝑖, 𝑗) = 𝑇𝑘(𝑖, 𝑗) + ∆𝑇𝑘+1(𝑖, 𝑗), 4.3 

kde Tk(i,j) je hodnota prahu v k-té iteraci na pozici i, j. Algoritmus končí po definovaném 

počtu iterací. Tímto způsobem dochází k eliminaci poškozených pixelů a správné 

segmentaci. Nevýhodou metody je nutnost počátečního odhadu poměru pixelů tvořící 

buňky v obraze a pixelů tvořících pozadí. Algoritmus byl též testován pouze na obrazech 

s dostatečně velkými buňkami, jejichž nejmenší rozměry odpovídali zhruba 20 % 

rozměru celého obrazu. [32] 

4.2 Klasifikační techniky 

Počet detekovaných buněk, stejně jako jejich tvar či velikost je závislý na době kultivace 

a naneseném množství kolonií. Nelze tudíž přihlížet k těmto parametrům během 

klasifikace a proto budou zřejmě stěžejními parametry informace z barevného prostoru 

RGB.  

Klasifikaci založenou na zastoupení barev v obraze řešili autoři v článku [33]. 

Článek je rozdělen do dvou částí: v první je popsán způsob kvantizace barev, ve druhé 

části je popsaný způsob klasifikace.  
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Kvantizace barev 

Při běžně prováděných kvantizacích barevných úrovní v RGB prostoru dochází 

k  okrouhlení jasových hodnot na předem definované úrovně. Tímto způsobem sice dojde 

ke zmenšení objemu dat, ale zároveň dochází ke zkreslení scény. V článku jsou popsány 

dva odlišné způsoby, které umožnují kvantizaci barev za současného zachování poměrů 

výskytu barev v reálné scéně. 

 Prvním způsobem je vytvoření tzv. Wengertovy barevné škály. Ta je tvořena 

z 10 000 náhodných obrazů, které se upraví na velikost 256 x 256 pixelů a jednotlivé 

obrazy se rozdělí na bloky o velikostech 16 x 16 pixelů. Barevný prostor se z RGB 

převede do LAB, který je tvořen složkami L (světlost), A (sytost barev od zelené -a 

po červenou +a), B (sytost barev od modré -b po žlutou +b). V každém bloku se najde 

nejčetnější barva, pokud je její četnost v rámci bloku větší jak 5, vybere se jako 

reprezentativní barva. Pokud je četnost nižší, vybere se náhodná barva z bloku. Posledním 

krokem je redukce reprezentativních barev na požadované k množství pomocí K-means 

algoritmu tak, že se všechny reprezentativní barvy přiřadí do k shuků. Takto je získána 

barevná škála, která obsahuje typickou barvu každého shluku. Výhodou Wengertovy 

barevné škály je tedy kvantizace barev tak, aby poměrově odpovídaly zastoupení barev 

v reálné scéně. Nevýhodou je značně náročný výpočet. [33] 

 Alternativa redukující výpočetní náročnost spočívá v kvantizaci LAB prostoru 

náhodně vybraných obrazů na vyšší počet hladin, než je cílový, ale nižší než vstupní. 

Teprve pak je provedena redukce počtu hladin na cílový počet stejným způsobem. 

Výsledná barevná škála je velice podobná Wengertově.  [33] 

 

Klasifikace 

U každého kvantizovaného obrazu je vypočten barevný histogram, který slouží jako 

vektor příznaků pro klasifikaci. Autoři použili dva způsoby klasifikace s využitím 

shlukové analýzy. Prvním způsobem je shlukování vektorů příznaků obrazu pomocí 

metody K-means, druhým způsobem prostřednictvím metody spojování nejbližších 

sousedů. [33] 

 Výsledkem práce je zjištění, že kvantizace LAB barevného prostoru popsanými 

metodami přináší lepší výsledky klasifikace než při použití uniformního kvantizování 

v RGB prostoru. Použitelný minimální počet kvantizačních hladin ze standardních 24 bitů 

je v rozmezí 6 - 9 bitů. Se snižujícím se počtem hladin výsledných jasových hodnot klesá 

úspěšnost klasifikace, s vzrůstajícím počtem roste výpočetní náročnost. Z důvodu nepříliš 

vysoké úspěšnosti klasifikace (nejlépe 60 % v rozmezí kvantizačních úrovní 6 - 9 bitů) 

doporučují autoři brát v úvahu i jiné parametry obrazů. [33] 
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5 NÁVRHY ALGORITMŮ 

V této kapitole je celkem popsáno 5 různých přístupů klasifikace. Pokusy o řešení 

podobné problematiky se začaly objevovat okolo let 1960. [8] Postupně se vzrůstající 

výkonností výpočetní techniky se testovaly náročnější postupy. Ve většině případů se 

jednalo o vhodnou kombinaci a návaznost segmentačních technik a klasifikačních metod 

uvedených ve druhé a třetí kapitole.  

5.1 Zpracovávaná data 

Data určená pro klasifikaci jsou značně variabliní. Obsahují obrazy buněčných kolonií 

kultivovaných na Petriho miskách, které se liší zejména barvou, velikostí a četností 

populace. Některá data obsahují i filtrační mřížku, která se využívá k zachycení 

specifických mikroorganismů z prostředí, ve kterém se vyskytují ve velmi malém 

množství (Obrázek 8). Z tohoto důvodu lze využít detekované mřížky jako jednoho 

z parametrů pro klasifikaci. 

   

   

   

Obrázek 8. Ukázka obdržených dat pro klasifikaci od firmy BioVendor Instruments a. s.  
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 Celkem je pracováno s 250 obrazy, jejichž kvalita kolísá od neméně kvalitního 

snímku o velikosti 804 kB po nejkvalitnější s velkostí 2,33 MB. Veškerá data jsou 

ve formátu .png (přenosná síťová grafika) a každý obraz obsahuje vždy 3 matice 

pro jasové hodnoty jednotlivých barevných kanálů RGB ve formátu uint8. Bitová 

hloubka každého obrazu je 24 bitů. Rozměry se liší, nejmenší zpracovávaný má rozměry 

697 na 697 pixelů, největší pak 1336 na 1336 pixelů. Veškerá data jsou čtvercová (šířka 

i výška obrazu je totožná), kde délka strany odpovídá průměru zachycené Petriho misky. 

Průměrný rozměr zpracovávaného obrazu je 1282,5 pixelů a průměrná velikost takového 

souboru pak 1,78 MB. Data byla vytvořena v průběhu února až července 2015. 

5.2 Segmentace buněk 

Cílem segmentace buněk je rozdělení obrazu na pozadí a jednotlivé buňky, ze kterých lze 

extrahovat parametry pro klasifikaci. Pro níže popsané klasifikační algoritmy byla 

použita stejná segmentační metoda. Její jednotlivé kroky jsou patrné na vývojovém 

diagramu níže (Obrázek 9).  

 

Obrázek 9. Vývojový diagram segmentace buněk s detekcí filtrační mřížky. 

5.2.1 Předzpracování obrazových dat 

Po načtení obrazu se provede jeho čtvercový výřez středu (o úhlopříčce rovné velikosti 

95 % průměru Petriho misky), aby se dále pracovalo jen s obrazem obsahujícím pouze 

buněčné kolonie a agar. Jak bylo dříve zmíněno, rozměry obrazů jsou čtvercové a jejich 

šířka odpovídá průmětu zachycené Petriho misky. 95 % průměru misky je bráno z důvodu 

možného výskytu artefaktů v okolí okrajů misek, jako je například stín kvůli bočnímu 

osvětlení či nepřesně umístěné víčko. Po výřezu tedy dojde k eliminaci pozadí a okrajů 

Výřez obrazu.

Převod z RGB do 
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Je přítomna
filtrační mřížka?

Výpočet hranové 
reprezentace.
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poškozených 

pixelů od hranové 
reprezentace.

Ano

Ne
Výpočet hranové 

reprezentace.
Uzavření hranové 

reprezentace.

Detekce pozic 
buněk metodou 

rozrůstání 
oblastí.

Odstranění 
nedetekovaných 
buněk, artefaktů.

Načtení 
obrazu.

Detekce přesné 
pozice mřížky.

Binární mapa 
pozic buněk.
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misky. Protože je samotná segmentace založena na hranové detekci, je z důvodu 

usnadnění jejího výpočtu převeden výřez z RGB prostoru do šedotónového. Následujícím 

krokem je detekce filtrační mřížky v obraze, které je věnována samostatná podkapitola. 

5.2.2 Detekce filtrační mřížky 

Jedním z problémů automatické segmentace je přítomnost filtrační mřížky, která může 

způsobovat chyby při hranové detekci buněk. Navržená metoda ošetřující takto 

poškozené obrazy je rozdělena do dvou částí. První je detekce přítomnosti filtrační 

mřížky v obraze a druhou zjištění její pozice.  

 

Detekce přítomnosti filtrační mřížky v obraze 

Nejdříve je vypočteno amplitudové spektrum šedotónového obrazu (Obrázek 10), 

ve kterém je rotována binární maska ve tvaru kříže s rozměry 250 x 250 pixelů 

a tloušťkou kříže 4 pixely (Obrázek 11). Rozměry masky jsou voleny s ohledem 

na minimální možné rozměry spekter zpracovávaných obrazů. Cílem je, aby maska 

neměla větší rozměr. Tloušťka kříže 4 pixely je zvolena z důvodu dobré rozlišovací 

schopnosti přítomnosti či nepřítomnosti mřížky. Testovány byly i jiné tloušťky kříže, 

které však dosahovaly horších výsledků. Střed masky leží v počátku spektra a postupně 

se počítá výkon spektra. Různé rozměry spekter jednotlivých obrazů nevadí, protože 

maska rotuje ve středu spektra a její rozměry jsou menší jak rozměry spekter. Pokud je 

v obraze přítomna filtrační mřížka, je zvýšený spektrální výkon v určitém úhlu natočení 

masky. (Obrázek 12), (Obrázek 13). Pokud rozdíl maximálního výkonu části spektra 

a minimálního překoná práh 0,1, bude v obraze detekována přítomnost filtrační mřížky. 

Dle maximálního výkonu lze detekovat i úhel natočení mřížky. Ideální práh je zjištěn 

experimentálně. 

 

 

Obrázek 10. Amplitudové spektrum obrazu s přítomnou filtrační mřížkou (vlevo) a bez ní 

(vpravo). Vlevo je charakteristický zvýšený výkon ve směru natočení mřížky. 
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Obrázek 11. Binární maska pro výpočet výkonu spektra pod křížem o rozměrech 250 x 250 

pixelů a tloušťkou kříže 4 pixely. 

  

Obrázek 12. Amplitudové spektrum vynásobené rotující maskou. Vlevo pod úhlem, kde není 

ve spektru mřížka, vpravo pod úhlem, kde je. 

 

Obrázek 13. Výkon spektra obrazu s filtrační mřížkou (vlevo) a bez ní (vpravo) v závislosti 

na natočení masky. 

Maska je rotována pouze v rozmezí 0 až 89 °, protože je spektrum symetrické 

podle středu a není tudíž nutné počítat výkon pro další úhly natočení masky. 
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Detekce pozice filtrační mřížky 

Šedotónový obraz, ve kterém je prokázána přítomnost mřížky, je konvolován s ostřící 

maskou o rozměrech 5 x 5 pixelů, aby došlo ke zvýraznění hran tvořících filtrační mřížku. 

Následuje hranová detekce pomocí Sobelova operátoru. Protože jsou však oba okraje 

jednotlivých křivek tvořících filtrační mřížku detekovány jako dvě samostatné hrany 

(Obrázek 14), je provedena konvoluce hranové reprezentace obrazu s průměrující maskou 

(též o rozměrech 5 x 5 pixelů)  a prahování jasových hodnot získaného obrazu 

následujícím způsobem: 

ℎ𝑛𝑜𝑣é(𝑥, 𝑦) = {
0, 𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑ℎ𝑓(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑝𝑟áℎ

1, 𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑ℎ𝑓(𝑥, 𝑦) > 𝑝𝑟áℎ
}, 5.1 

kde hf (x,y) je obraz vzniklý filtrací hranové reprezentace obrazu na souřadnicích 

x, y a hnové (x,y) je naprahovaná hrubá hranová reprezentace na pozici x,y. Práh je volen 

jako 30 % z maximální jasové hodnoty hranové reprezentace po konvoluci s průměrující 

maskou. Hodnota prahu byla zjištěna experimentálně. Tato úprava (Obrázek 14) je volena 

z důvodu následného použití Houghovy transformace pro hledání přímek v obraze. Pokud 

se totiž transformace aplikuje přímo na hranovou reprezentaci (se zdvojenými hranami), 

je obtížnější detekovat parametry přímek z Houghova prostoru. Dalším krokem je tady 

výpočet Houghova prostoru a vyhledání parametrů křivek tvořících mřížku. Ve vzniklém 

Houghově prostoru se detekují hodnoty nad 50 % maximální jasové hodnoty, ze kterých 

jsou získány parametry hledaných křivek. Hodnota 50 % byla opět získána 

experimentálně testováním obdržených dat. Z vypočtených parametrů přímek jsou 

obdrženy jejich počáteční a koncové souřadnice a pomocí Bresenhamova algoritmu 

na rasterizaci úsečky je vytvořen binární obraz úseček (Obrázek 15) [34]. Dalším krokem 

je morfologická dilatace tohoto binárního obrazu, aby byla získána maska pokrývající 

kompletní pozici filtrační mřížky (Obrázek 15). Tyto postižené pixely nebudou dále brány 

k analýze. Kvůli variabilitě dat je obtížné zvolit konstantní práh pro detekci parametrů 

přímek z Houghova prostoru. Může proto docházet k absenci kratších přímek u okraje 

obrazu. Jak již bylo zmíněno, segmentace probíhá pouze na výřezu středu obrazu,  proto 

by tento problém neměl způsobovat potíže. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

Obrázek 14. Kroky úpravy hranové reprezentace: a) původní obraz, b) obraz po výřezu 

a převodu do šedotónu, c) obraz po zostření, d) hranová reprezentace zostřeného 

obrazu, e) hranová reprezentace po konvoluci s průměrujícím filtrem f) binární 

maska vzniklá prahováním hodnot předchozího obrazu 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Obrázek 15. Využití Bresenhamova algoritmu: a) vykreslení úseček z detekovaných koncových 

bodů, b) po morfologické operaci dilatace, c) po vynásobení původního výřezu 

obrazu se znegovanou maskou detekované mřížky. 
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5.2.3 Výpočet binární mapy pozic buněk 

Pokud je v obraze detekována filtrační mřížka, je od hranové reprezentace vypočtené 

Cannyho detektorem odečtena její pozice (eliminace pixelů zkreslující parametry buněk).  

Pokud v obraze mřížka není, je proveden výpočet hranové reprezentace pomocí Sobelovy 

masky. U vypočtené hranové reprezentace se provede morfologická operace uzavření 

kvůli uzavření objektů s nedetekovanými všemi hranovými pixely (Obrázek 16). 

Následujícím krokem je použití metody narůstání oblastí z inicializačních míst, které jsou 

definovány jako centroidy uzavřených objektů. Tím je získán výsledek segmentace 

buněk, který je ještě upraven tak, že se od něj odečte hranová reprezentace (získána před 

morfologickou operací uzavření) kvůli eliminaci nedetekovaných buněk a falešných 

hran. Takto upravená segmentace buněk pak slouží pro extrakci parametrů 

reprezentujících buňky (Obrázek 16), (Obrázek 17). 

 

 

Obrázek 16. Kroky segmentace. Vlevo výřez originálního obrazu, uprostřed hranová reprezentace 

po aplikaci morfologické operace uzavření, vpravo výsledná mapa pozic buněk. 

 

  

Obrázek 17. Segmentace buněk v přítomnosti filtrační mřížky. Vlevo originální obraz, vpravo 

mapa pozic buněk, kde je patrné neúplné odstranění filtrační mřížky a neúplná 

segmentace. 
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5.3 Klasifikace pomocí shlukové analýzy 

První navrženou metodou je aglomerativní hierarchická shluková analýza. Obrazy 

se klasifikují na základě mediánu barev z buněk a jejich okolí (Tabulka 2).  

Tabulka 2. Příznaky obrazů pro shlukovou analýzu. 

Číslo 

příznaku 
Ze segmentovaných buněk 

Číslo 

příznaku 
Z okolí buněk 

1. medián z červeného kanálu 4. medián z červeného kanálu 

2. medián ze zeleného kanálu 5. medián ze zeleného kanálu 

3. medián z modrého kanálu 6. medián z modrého kanálu 

 

Postup je následující. Z originálního výřezu se získá celkem šest mediánů, pro každý 

barevný kanál jeden. První je medián hodnot v matici reprezentující červenou barvu, ale 

pouze v oblasti, kde se nacházejí buňky. Analogicky je získán medián pro zelenou 

a modrou barvu. Další tři parametry jsou mediány pro barvu okolí buněk, vypočtené jsou 

stejným způsobem na upraveném obraze. Jedná se o dilatovanou binární mapu pozic 

buněk, od které se odečte binární mapa buněk (Obrázek 18). Okolí buněk se bere jako 

parametr pro klasifikaci z důvodu možného použití diagnostické půdy, na které 

kultivované organismy mění svým metabolismem její barvu. Dalším krokem je výpočet 

Euklidovské vzdáleností mezi parametry reprezentující objekty. Jsou celkem počítány 

dvě matice, první pro objekty reprezentované mediánem barev z buněk a druhá 

pro objekty reprezentované mediánem barev z jejich okolí. Vzdálenost mezi jednotlivými 

objekty je pro obě matice počítána dle následujícího vzorce: 

𝐸𝑧𝑣𝑑(𝑎, 𝑏) = √∑[𝑚𝑖(𝑎) − 𝑚𝑖(𝑏)]2
3

𝑖=1

, 5.2 

kde mi reprezentuje medián jasových hodnot z i-tého barevného kanálu (pro i = 1 se bere 

červený kanál atd.), a, b jsou pak dva různé objekty, pro které je vzdálenost počítána.  

Výstupem tedy jsou dvě matice. První vyjadřuje vzdálenost parametrů obrazu 

vycházejících z pozic buněk, druhá vzdálenost parametrů z okolí buněk. (Obrázek 20) 
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Obrázek 18. Binární mapy pozic buněk vlevo a jejich blízkého okolí vpravo vzniklého dilatací 

a odečtením levého obrazu. 

 U samotné klasifikace se porovnávají vzdálenosti objektů v rámci matice, do které 

náleží (Obrázek 20). Pokud je některá menší jak stanovený práh (velikost shluku) a pozice 

této minimální vzdálenosti je identická u stejných objektů v obou maticích, jsou objekty 

seřazeny do společného shluku. Pokud je minimální vzdálenost větší než práh nebo je 

odlišná pozice nejbližších objektů v maticích, je vytvořen shluk nový. Testují se tedy 

Euklidovské vzdálenosti mezi parametry obrazů vypočtené z mediánů barev buněk, 

i z mediánů barev jejich okolí. Hodnoty ideálních prahů pro klasifikaci obdržených dat 

byly zjištěny experimentálně (Obrázek 19) na 50 testovaných obrazech. Pro přiřazení 

objektů do jednoho shluku v matici vypočtené z buněk je vhodný práh 0,3 (práh Pb), 

v případě matice vypočtené z okolí buněk pak 0,5 (práh Po). V případě použití nižších 

prahů dochází ke vzniku nadbytečných shluků, při použití vyšších hodnot prahů 

k chybnému přiřazování odlišných obrazů s podobným mediánem barev do stejného 

shluku. 

 

Obrázek 19. Závislosti prahových hodnot Euklidovské vzdálenosti pro přiřazení objektů 

do jednoho shluku na úspěšnosti klasifikace. Pro zjištění charakteristiky jednoho 

prahu byl druhý volen konstantní (Pb = 0,3 nebo Po = 0,5).  
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Obrázek 20. Vývojový diagram shlukové analýzy. Vpravo nahoře je výpočet příznaků, zbytek 

popisuje jednotlivé kroky shlukové analýzy. 

5.4 Klasifikace pomocí neuronové sítě s učením bez učitele 

Dalším navrženým přístupem je neuronová síť se schopností automatického přidávání 

neuronů a upravováním vah neuronů již existujících. Tato síť má některé prvky podobné 

s neuronovými sítěmi s radiální bází, například na počátku procesu učení definované váhy 

neuronů jedné skryté vrstvy, které se v průběhu učení  adaptují, ale obsahuje i podmínky 

charakteristické spíše pro shlukovou analýzu. Jednotlivé kroky jsou zobrazeny 

na vývojovém diagramu (Obrázek 21). 
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Obrázek 21. Vývojový diagram NS s učením bez učitele. Diagram je celkem rozdělen do tří 

částí, výpočtu příznaků obrazů, učení sítě a testování sítě. 

5.4.1 Výpočet příznaků obrazů 

Segmentace buněk je provedena stejným způsobem, jako u shlukové analýzy. Z binární 

mapy pozic buněk jsou získány histogramy jasových hodnot v samostatných barevných 

kanálech R, G a B. Ty jsou následně normalizovány, aby se zabránilo jejich zkreslení 

kvůli odlišným rozměrům vstupních obrazů. Obdobným způsobem jsou získány 

normalizované histogramy z okolí detekovaných buněk. Každý obraz je tedy popsán šesti  

vektory (histogramy) a jednou skalární hodnotou informující o přítomnosti filtrační 

mřížky (Tabulka 3). Jednotlivé histogramy jsou tvořeny 256 hodnotami. 

 Pro porovnání byl testován i výpočet histogramů z inverzní mapy pozic buněk, 

která by měla v ideálním případě obsahovat pouze informace o agaru. U některých obrazů 

však nelze jednoznačně oddělit veškeré kultivované buňky od pozadí a kvůli nepřesné 

segmentaci docházelo ke zkreslení histogramů popisujících agar, což se projevilo horší 

spolehlivostí klasifikace. 
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 Z důvodu urychlení klasifikace byla porovnávána i metoda bez použití 

segmentace, kdy se jako klasifikační parametry použily histogramy jednotlivých 

barevných kanálů z celého obrazu. 

 Dalšími testovanými parametry byly detekovaný počet buněk a jejich průměrná 

velikost. U obdržené množiny dat sice zvýšily spolehlivost klasifikace, ale nelze je brát 

v úvahu při aplikaci na rozsáhlejší databáze z důvodu již zmíněné variability dat. 

Identické kolonie totiž mohou být po dostatečném namnožení přeneseny na nová 

kultivační média, čímž dojde ke zredukování jejich počtu. Stejný problém nastává při 

porovnávání jejich velikosti, kdy závisí především na době kultivace. Proto jsou 

stěžejními parametry klasifikace histogramy barev a absence či přítomnost filtrační 

mřížky. 

5.4.2 Učení  a testování neuronové sítě 

Prvním krokem učení sítě je vytvoření struktury, do které se budou ukládat aktuální 

neurony a jejich váhy. Z obrazů určených pro učení sítě se použijí příznaky prvního pro 

vytvoření vah počátečního neuronu. Ten je tedy tvořen sedmi vahami (Tabulka 3). 

Tabulka 3. Přehled jednotlivých vah neuronů. 

Číslo váhy Váha Typ váhy 

1 normalizovaný histogram R z okolí buněk vektor 

2 normalizovaný histogram G z okolí buněk vektor 

3 normalizovaný histogram B z okolí buněk vektor 

4 normalizovaný histogram R z buněk vektor 

5 normalizovaný histogram G z buněk vektor 

6 normalizovaný histogram B z buněk vektor 

7 přítomnost mřížky skalár 

 

Pro každý další obraz určený k učení sítě se vypočte korelace prvních šesti odpovídajících 

si vah a příznaků obrazu mezi všemi dosud vytvořenými neurony. 7. váha je kontrolní 

a její funkce bude vysvětlena později. Jednotlivé korelační koeficienty v rámci jednoho 

neuronu se sečtou a normalizují na standardní rozsah v intervalu <-1,1>. 

Výsledný normalizovaný korelační koeficient udává podobnost mezi jednotlivými 

neurony a analyzovaným obrazem. Pokud je tato hodnota větší jak 0,87 v případě použití 

algoritmu se segmentací a současně je 7. váha neuronu a obrazu identická (kontrolní váha 

přítomnosti filtrační mřížky), dojde k přiřazení aktuálního obrazu k neuronu 

s nejpodobnějšími vahami a k úpravě jeho vah podle rovnice (3.8).  Se vzrůstajícím 

počtem úprav vah jednoho neuronu dochází ke snižování rychlosti učení vždy o 50 % 

s každou další úpravou. Proto je u každého neuronu ukládána informace o počtu úprav 

vah. Počáteční rychlost adaptace je nastavena na hodnotu 1. Vhodná hodnota prahu 

pro klasifikaci bez segmentace je 0,75. 

 Hodnota prahu 0,87 (0,75) byla zvolena na základě testování různých prahových 

hodnot (Obrázek 22) při použití stejného výběru 40 obrazů na učení sítě.  
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Obrázek 22. Závislost prahu korelace pro přiřazení obrazu k nejpodobnějšímu neuronu 

na úspěšnosti  klasifikace. 

 Z důvodu použití náhodného výběru obrazů z databáze byl ověřován i optimální 

poměr obrazů určených k učení sítě a k testování (Tabulka 4). Z tabulky je patrné, 

že optimální poměr rozdělení databáze je 80 % obrazů k učení sítě a 20 % k testování. 

Tabulka 4. Úspěšnost klasifikace vzhledem k procentu obrazů určených k učení neuronové sítě. 

Obrazy 

k učení sítě  

Úspěšnost 

klasifikace  
Průměr  

Obrazy 

k učení sítě  

Úspěšnost 

klasifikace 
Průměr 

25 % 66 % 

68 % 

75 % 84 % 
79,2 % 

25 % 72 % 75 % 76 % 

25 % 64 % 80 % 84 % 

84,8 % 

25 % 68 % 80 % 84 % 

25 % 70 % 80 % 86 % 

50 % 84 % 

79,2 % 

80 % 86 % 

50 % 72 % 80 % 84 % 

50 % 78 % 85 % 88 % 

83,6 % 

50 % 80 % 85 % 88 % 

50 % 82 % 85 % 80 % 

75 % 78 % 

79,2 % 

85 % 78 % 
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Pokud je hodnota normalizované korelace menší jak práh, nebo neodpovídá 

uložená informace o přítomnosti mřížky, dojde k vytvoření nového neuronu s váhami 

odpovídajícím aktuálnímu obrazu. Tímto způsobem se postupně upravují váhy 

existujících neuronů, případně se vytváří neurony nové. 

 V případě testování neuronové sítě již nedochází k úpravám či přidávání neuronů, 

ale pro každý obraz z testovací množiny se vyhledá neuron s nejpodobnějšími váhami 

a obraz se uloží do skupiny, kterou tento neuron reprezentuje.  

5.5 Klasifikace pomocí neuronové sítě s učením s učitelem 

Další navrženou metodou je klasifikace pomocí neuronové sítě s učitelem. Přístup přebírá 

výpočet příznaků z předchozího algoritmu, kdy se tedy berou v úvahu normalizované 

histogramy z jednotlivých barevných kanálů z pozic buněk a jejich okolí a informace 

o přítomnosti či absenci filtrační mřížky.  

 Učení sítě již probíhá pomocí uživatele, kterému se postupně předkládají náhodně 

vybrané obrazy určené ke klasifikaci (80 % z databáze 250 obrazů) spolu s již existujícími 

neurony (Obrázek 23). Uživatel manuálně určuje, jestli se vytvoří nový neuron 

reprezentující skupinu s předloženým obrazem, nebo se obraz přiřadí k již existujícímu 

neuronu a dojde k úpravě jeho vah (Tabulka 3) podle rovnice (3.8). Současně s úpravou 

vah dochází u daného neuronu ke snížení rychlosti učení, obdobně jako v případě 

neuronové sítě bez učitele. Při opakovaných úpravách vah jednoho neuronu se rychlost 

učení snižuje vždy o 50 %. 

 

Obrázek 23. Přehled existujících neuronů vytvořených uživatelem. Každý neuron je 

reprezentován obsaženým obrazem. 

 Zbývajících 20 % databáze obrazů je použito k testování sítě. Podobně jako 

v předchozím algoritmu se vypočte normalizovaný součet korelačních koeficientů 

odpovídajících si vah jednotlivých neuronů, který je stěžejním parametrem pro přiřazení 

testovaného obrazu k existujícímu neuronu. Prahy jsou zachovány stejné jako v případě 

učení neuronové sítě bez učitele. 
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5.6 Hodnocení úspěšnosti klasifikace 

Hodnocení úspěšnosti klasifikace je nutné provést manuálně. Pro usnadnění výpočtu byl 

vytvořen algoritmus (Obrázek 24), který postupně nahrává a zobrazuje obrazy 

klasifikované do jedné skupiny. Na vstupu je nutné mít soubor s rozdělením jednotlivých 

obrazů do skupin, který je vždy automaticky vytvořen pro každou z výše popsaných 

klasifikací. Uživatel poté manuálně hodnotí, jestli jsou obrazy v rámci jedné skupiny 

správné. Zaznamenává se počet správně klasifikovaných obrazů a jejich celkový počet. 

Z těchto údajů je poté vypočtena úspěšnost celé klasifikace. Pro ukládání dosavadních 

správně klasifikovaných obrazů je použita funkce getkey [35]. 

 

Obrázek 24. Vývojový diagram hodnocení úspěšnosti klasifikace. 
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6 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

V následující kapitole jsou popsány dosažené výsledky jednotlivých metod i jejich 

celkové srovnání. Optimalizace jednotlivých metod probíhala na menší databázi 

obsahující 50 obrazů z důvodu nižší výpočetní náročnosti. Ke konečnému testování již 

byla použita databáze obrazů o celkovém počtu 250. U obou použitých databází bylo 

známé ideální rozdělení do skupin. Vzhledem k nutnosti manuální kontroly klasifikace 

mohou být výsledky zatíženy drobnými odchylkami, které by však neměly významně 

zkreslovat výslednou spolehlivost navržených metod. 

6.1 Klasifikace pomocí shlukové analýzy 

Výše popsaný algoritmus byl již testován v rámci semestrální práce na menší databázi 

obsahující 40 snímků kolonií se známým správným rozdělením do skupin. (Tabulka 5).  

Tabulka 5. Přehled klasifikace obrazů do skupin v rámci semestrální práce. 

Celkový počet obrazů 40 

Reálný počet skupin 28 

Automaticky zjištěný počet skupin 32 

Počet správně klasifikovaných obrazů 33 

Počet špatně klasifikovaných obrazů 7 

 

Úspěšnost metody na zvoleném výběru obrazů je 82,5 %. V rámci diplomové práce již 

proběhla klasifikace na mnohem větší databázi obsahující obrazů 250 a bylo zjištěno, 

že při zachování konstantních prahů pro přiřazení obrazů do stejného shluku 

se spolehlivost klasifikace sníží na 64 %. Byl vytvořen mnohem větší počet shluků, než 

bylo očekáváno. To je způsobeno větší variabilitou obrazů spadajících do jedné skupiny 

než v předchozím výběru, proto bylo vyzkoušeno i zjemnění prahových hodnot vedoucí 

ke zvětšení shluků. Bohužel však ani tento krok nevedl ke zlepšení výsledků. Výsledný 

počet skupin se sice zmenšil, avšak jednotlivé shluky obsahovaly obrazy k sobě nepatřící. 

 Metodu shlukové analýzy vycházející z mediánů barev lze tedy použít na databázi, 

ve které se nacházejí velice podobné obrazy spadající do jedné skupiny a obrazy značně 

odlišné náležící jiným skupinám. Tato metoda však příliš spolehlivě neřeší klasifikaci 

buněk kultivovaných na Petriho miskách. Změna intenzity osvětlení či výskyt artefaktů 

typu plísní či poškozeného víčka způsobí značnou změnu mediánu barev a tím i zařazení 

misek s identickým obsahem do odlišné skupiny (Obrázek 25). 

 



47 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

Obrázek 25. Ukázky obrazů správné a špatné klasifikace shlukovou analýzou: a, b) správně 

klasifikovány do jedné skupiny, c) správně do jiné skupiny, d, e, f) chybně 

rozděleny do odlišných skupin.  

6.2 Klasifikace pomocí neuronové sítě s učením bez učitele 

Touto klasifikační metodou byly celkem otestovány tři různé způsoby extrakce příznaků 

obrazů. Ve všech případech se jednalo o normalizované histogramy z jednotlivých 

barevných kanálů. Nejdříve byl otestován přístup počítající histogramy z míst v obraze, 

kde se nacházejí buňky a z jejich okolí (dilatovaná binární mapa pozic buněk). Druhým 

způsobem se analogicky získaly histogramy z pozic buněk a následně se binární mapa 

pozic buněk invertovala, což by v ideálním případě mělo vést k zisku histogramů pouze 

z agaru. Posledním testovaným způsobem byl výpočet histogramů z celého obrazu 

bez segmentace. Pro každou metodu byla databáze klasifikována celkem 5x z důvodu 

zjištění, zdali souvisí náhodný výběr obrazů určených k učení sítě na úspěšnosti 

klasifikace. Spolehlivost klasifikace je zobrazena níže (Tabulka 6). Vždy bylo použito 

80 % databáze 250 obrazů na učení sítě a 20 % na její testování.  
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Tabulka 6. Úspěšnost klasifikace navržených metod po klasifikaci neuronovou sítí učenou bez 

učitele. 

 Buňky + jejich okolí Buňky + agar Bez segmentace 

1. klasifikace 78,4 % 77,2 % 71,2 % 

2. klasifikace 78,8 % 73,6 % 72 % 

3. klasifikace 84,4 % 74,8 % 74 % 

4. klasifikace 82 % 75,6 % 72,4 % 

5. klasifikace 86,4 % 74,4 % 70,8 % 

Průměr 82 % 75,12 % 72,08 % 

 

 Z tabulky je patrné, že nejlépe klasifikuje metoda, která počítá histogramy z pozic 

buněk a jejich okolí. K nižší úspěšnosti u druhé metody dochází patrně z důvodu 

segmentace buněk od pozadí, která neprobíhá na 100 % u všech obrazů. U některých 

obdržených dat nelze totiž jednoznačně stanovit, kdy se jedná o kultivovanou buňku a kdy 

o plíseň či jinou nečistotu (Obrázek 26). Kolísání úspěšnosti klasifikace je způsobeno 

vždy náhodným výběrem obrazů k učení sítě. Pokud byl pro učení vybrán pro každou 

reálnou skupinu alespoň jeden obraz, je klasifikace spolehlivější. 

 

 

Obrázek 26. Ukázka neúplné segmentace buněk u problematického obrazu. Plísně vlevo 

ovlivňují histogram agaru, vpravo neúplná segmentace. 

 Nejhorší úspěšnost klasifikace je u metody bez segmentace, což vzhledem 

k charakteru obdržených dat lze očekávat. Dojde k urychlení výpočtu jednotlivých 

histogramů na úkor jejich značnému zkreslení (Obrázek 27). 
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a)                                           b)                                            c)  

 

Obrázek 27. Obrazy chybně klasifikované do stejné skupiny a jejich normalizované histogramy 

z jednotlivých barevných kanálů. Nahoře obrazy a, b, c) s velmi podobnými 

histogramy, které jsou zobrazeny dole. Histogramy zleva: pro červený barevný kanál 

všech obrazů, uprostřed pro zelený barevný kanál a vpravo pro modrý barevný 

kanál.  

6.3 Klasifikace pomocí neuronové sítě s učením s učitelem 

Vzhledem k dosaženým výsledkům v předchozím případě byla pro základ použita 

neuronová síť, která počítá s normalizovanými histogramy s buněk a jejich okolí. Učení 

sítě však bylo přeprogramováno na učení s učitelem, kde uživatel manuálně zařazuje 

obrazy k vhodným neuronům, případně tvoří nové v rámci učení sítě. Pokud by pro učení 

sítě bylo použito stejné procentuální zastoupení obrazů (tedy 80 %) jako v předchozích 

případech, je výsledná úspěšnost klasifikace 91,6 %. Se snižujícím se počtem obrazů 

určených k učení sítě se logicky snižuje i úspěšnost klasifikace (Tabulka 7). 
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Tabulka 7. Závislost počtu obrazů určených k učení sítě na úspěšnosti klasifikace. 

Obrazy k učení sítě [% z databáze] Úspěšnost klasifikace [%] 

40 65,2 

50 74,4 

60 78 

70 85,6 

80 91,6 

  

Nevýhodou této metody je nutnost manuální klasifikace při učení sítě, což 

v případě velké databáze je značný problém.  

6.4 Celkové hodnocení 

Celkem tedy bylo testováno 5 různých přístupů klasifikace. Při testování na identické 

databázi byl brán ohled na poměr úspěšnosti klasifikace a dobu trvání optimalizovaných 

algoritmů. Výsledky jsou uvedeny níže (Tabulka 8). Typy algoritmů jsou za sebou řazeny 

následovně:  

1) shluková analýza vycházející z mediánu barev, 

2) neuronová síť s učením bez učitele počítající s histogramy buněk a jejich okolí, 

3) neuronová síť s učením bez učitele využívající histogramy buněk a agaru, 

4) neuronová síť s učením bez učitele bez segmentace (pouze histogramy celého obrazu), 

5) neuronová síť s učením s učitelem počítající s histogramy buněk a jejich okolí. 

 

Tabulka 8. Srovnání navržených metod při klasifikaci 250 obrazů. V případě neuronových sítí se 

jedná o celkovou úspěšnost učení i testování sítí. 

Číslo algoritmu Úspěšnost [%] Výpočetní čas pro všechny obrazy [s] 

1 64 274 

2 82 397 

3 75,12 333 

4 72,08 263 

5 91,6 - 

 

 

Poslední metoda nemá vyjádřený čas z důvodu manuální kontroly uživatelem. 

Pokud se zaměříme na plně automatizovanou klasifikaci (tzn. algoritmy 1 - 4) dosahovala 

nejlepších výsledků druhá navržená metoda. Je v ní ošetřena nepřesná segmentace 

u některých obrazů (výpočet histogramů agaru probíhá pouze z pozic, kde se skutečně 

nachází), což patrně vede ke zvýšení úspěšnosti. 
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 Bude-li však k dispozici databáze s konečným počtem výsledných skupin, jeví 

se jako nejlepší varianta manuální naučení neuronové sítě. Volbou vhodných obrazů 

k učení lze snížit jejich celkový počet a tím i časovou náročnost tvorby sítě. Byla by však 

patrně nutná předchozí analýza s výběrem reprezentativních kolonií. 

 V rámci výpočtu příznaků obrazů byla během optimalizace výše popsaných metod 

testována i varianta s počtem detekovaných buněk a jejich průměrnou velikostí. 

Na souboru 50 obrazů sice došlo ke zlepšení klasifikace u všech metod o průměrně 6 %, 

avšak po otestování na kompletní databázi obsahující 250 obrazů  se úspěšnost klasifikace 

podstatně zhoršila. U nejlepší automatické metody využívající neuronovou síť s učením 

bez učitele se snížila z 82 % na 65,6 %. Došlo k vytvoření mnohonásobně většímu 

množství skupin, než reálně existuje. Příčina je patrně v přeučení sítě na 50 obrazech 

určených k optimalizaci a ve variabilitě dat kompletní databáze s 250 obrazy. Její obsah 

vznikl v rozpětí měsíců únor až červenec 2015 a jej zde patrná například změna velikostí 

identických kolonií v závislosti na  době kultivace. Z tohoto důvodu nelze využít příznak 

zahrnující průměrnou velikost buněk. Počet buněk také nelze brát v úvahu, protože během 

kultivace dochází k jejich přenášení na nová média za účelem dalšího množení.  
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7 ZÁVĚR 

 

Cílem práce bylo seznámit se s problematikou morfologie kolonií organismů 

kultivovaných na Petriho miskách, možnostmi segmentace a klasifikace obrazových dat 

tohoto typu. Následně navrhnout metodu vhodnou pro klasifikaci dat do jednotlivých 

skupin a realizovat ji ve zvoleném programovém prostředí. 

V práci byly popsány způsoby segmentace i klasifikace obrazů. Dále byl 

v programovém prostředí Matlab navrhnut a optimalizován segmentační algoritmus 

pro zjištění jednotlivých pozic buněk v obraze. Ten se skládá z vhodně zvolených 

a aplikovaných metod hranové detekce, morfologických úprav, prahování jasových 

hodnot a filtrací zostřujícími či průměrujícími maskami. V některých případech bylo 

nutné ošetřit přítomnost filtrační mřížky. Pro tento účel byla použita frekvenční analýza, 

kde ze spektra obrazu byla zjištěna její přítomnost a následně pomocí Houghovy 

transformace a Bresenhamova algoritmu pro rasterizaci úseček detekovány jednotlivé 

pixely ležící pod mřížkou. Tyto pixely poté nebyly brány k další analýze z důvodu 

možného zkreslení jejich informace. 

  Z detekovaných pozic buněk byly získány normalizované histogramy 

pro jednotlivé barevné kanály, jejich mediány, dále pak normalizované histogramy pro 

okolí detekovaných buněk a pro celý obraz. Tyto parametry spolu s informací 

o přítomnosti filtrační mřížky sloužily pro klasifikaci obrazů. Byly testovány i jiné 

příznaky týkající se morfologie buněk (počet detekovaných buněk a jejich průměrná 

velikost), které však klasifikaci na databázi nezlepšily. Morfologie kultivovaných 

organismů je totiž závislá na době kultivace, velikosti původní kolonie  a dalších 

kultivačních podmínkách.  

 Ke klasifikaci byly zvoleny tři různé přístupy. Prvním byla aglomerativní 

hierarchická shluková analýza, dále pak neuronová síť s učením s učitelem a neuronová 

síť s učením bez učitele. 

 Navržené metody byly optimalizovány na menší databázi obsahující 50 obrazů, 

testovány pak na databázi s 250 obrazy se známým rozdělením do skupin. Základním 

parametrem hodnocení spolehlivosti algoritmů je jejich úspěšnost klasifikace. K jejímu 

výpočtu byl vytvořen program zobrazující obrazy náležící do stejné skupiny, kontrola 

byla nutná manuálně uživatelem. 

 Nejúspěšnější z navržených automatických metod využívá neuronovou síť 

s učením bez učitele.  Vzhledem k variabilitě obdržených dat a zvoleným příznakům 

nebylo možné získat zcela automatickou klasifikaci úspěšnější jak 82 %. Úspěšnější byla 

pouze neuronová síť s učitelem, u které se její úspěšnost pohybovala u 91,6 %. Je u ní 

však nutné manuální učení uživatelem. 

 Možným navázáním na tuto práci by bylo zjištění dalších, z hlediska kultivace 

buněk časově invariantních příznaků použitelných ke zlepšení spolehlivosti klasifikace, 

či vyzkoušení jiných klasifikačních a segmentačních přístupů. 
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OBSAH PŘILOŽENÉHO CD 

Přiložené scripty  

 Podprogramy 

1) DetekceMrizky.m:  script detekující filtrační mřížku v obraze 

2) PoziceMrizky.m: pro výpočet pozice filtrační mřížky 

3) bresenham.m: převzatý script pro rasterizaci úsečky 

4) getkey.m: převzatý script pro čtení a uložení zmáčknuté klávesy 

 

Hlavní programy 

1) SA.m: naprogramovaná shluková analýza vycházející s mediánu barev 

2) NS_bez_ucitele.m: neronová síť s učením bez učitele obsahující volby pro 

výpočet příznaků obrazů 

3) NS_s_ucitelem.m: neuronová síť s učením s učitelem 

4) NS_pocet_bunek.m: neuronová síť s učením bez učitele, která klasifikuje podle 

barevných histogramů i podle počtu detekovaných buněk a jejich průměrné 

velikosti 

5) Test_klasifikace.m: script pro hodnocení klasifikace předchozích algoritmů 

 

Další přílohy 

Paměťový nosič dále obsahuje ukázky obrazů určených ke klasifikaci ve formátu .png, 

vytvořenou binární masku pro výpočet výkonu v části spektra ve formátu .tif a kopii této 

práce ve formátu .pdf.  


