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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá zpracováním snímků displeje embedded zařízení a jejich klasifikací. Je 

zde rozebrána problematika odstranění šumu moaré prostřednictvím filtrace ve spektru a 

normalizace obrazu pro další analýzu. Pro klasifikaci obrazů jsou využity detektory 

významných bodů a deskriptory. Hlavní důraz je kladen na detektory FAST a Harrisův detektor 

rohů a na deskriptory SURF, BRIEF a BRISK a jejich hodnocení z pohledu potenciálního 

přínosu pro tuto práci. 

 

ABSTRACT 

This thesis concerns with processing of embedded terminals’ images and their classification. 

There is problematics of moire noise reduction thought filtration in frequency domain and the 

image normalization for further processing analyzed. Keypoints detectors and descriptors are 

used for image classification. Detectors FAST and Harris corner detector and descriptors SURF, 

BRIEF and BRISK are emphasized as well as their evaluation in terms of potential contribution 

to this work. 
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ÚVOD 

Tato práce se zabývá zpracováním obrazu pro účely navádění robotické ruky po 

dotykovém displeji zařízení. Velká část moderních přístrojů, jak ve zdravotnictví, tak 

v průmyslu, se ovládá pomocí dotykového panelu, či displeje. Tento systém s robotickou rukou 

pomáhá ve firmě Y Soft Corporation testovat software SafeQ určený pro tiskový management. 

Celé oddělení Výzkumu a vývoje funguje na bázi kontinuálního vývoje, a proto je několik 

kompilovaných verzí SafeQ týdně. Ideálně by se mělo provést regresní testování pro každou 

verzi a každého výrobce tiskáren a ostatních zařízení, kterých máme v dnešní době třináct, pro 

podchycení chyb vzniklých v průběhu vývoje. Toto je velmi náročné až nemožné splnit, kvůli 

časové náročnosti a počtu lidí, kterých by bylo potřeba. Navíc kompilace softwaru se děje večer 

a nejlepší by bylo zjistit případné problémy v noci, aby je mohli vývojáři začít opravovat už 

ráno. Robot je dobrým řešením, protože může pracovat přes noc, neunaví se a může provádět 

repetitivní úkony, aniž by ztrácel pozornost jako lidští testeři. Velkou výhodou je zrychlení a 

zefektivnění vývoje jako takového. Především u zdravotnické techniky, kde jsou náklady na 

vývoj obrovské, může znanemat nemalou finanční úsporu a tím vyšší dostupnost zdravotnické 

techniky, zvlášť v rozvojových zemích. Další pozitivum je škálovatelnost a snadná adaptace 

systému na další zařízení.  

Tento robot už je několik let ve fázi vývoje. Robotická ruka je naváděná kamerou, která snímá 

displej zařízení. Část pro zpracování obrazu je naimplementovaná, ale neobsahuje 

předzpracování obrazu a není dostatečně rychlá ani spolehlivá. Náplň této práce je vybrat 

vhodné metody pro předzpracování obrazu a implementovat je. Dále nastudovat algoritmy pro 

rozpoznávání a klasifikaci obrazů, vybrat ty nejslibnější na základě odborné literatury a poté je 

implementovat a porovnat. Nejlepší metoda se použije v praxi. Na závěr se zhodnotí rychlost a 

spolehlivost řešení. 
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1 PŘEDZPRACOVÁNÍ OBRAZU 

1.1 Normalizace jasu 

Tato část je důležitá, protože většina algoritmů je závislá na hodnotách jasu a pro lepší 

porovnání obrazovek je potřeba, aby měly podobný kontrast a tón barev. Ideální by bylo 

kalibrovat kameru pomocí referenční obrazovky, která by obsahovala saturovanou červenou, 

zelenou a modrou a alespoň 5 odstínů šedé. Taková obrazovka bohužel v aplikaci není k 

dispozici, proto se alespoň využívá faktu, že je v každé obrazovce bílá a černá. Jas se 

normalizuje po kanálech pomocí následujícího vzorce (1). Kde 𝐼𝑜𝑟𝑖𝑔 je původní obraz, 𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 

je pak transformovaný.  

 
𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑖,𝑗 =

𝐼𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖,𝑗 −min(𝐼𝑜𝑟𝑖𝑔)

max(𝐼𝑜𝑟𝑖𝑔) − min(𝐼𝑜𝑟𝑖𝑔)
 (1) 

Tím, že se kontrast transformuje po kanálech, dosahuje se i částečného vyvážení bílé a redukuje 

se vliv barvy osvětlení. 

  

Obr. 1 - Snímek obrazovky před (vlevo) a po (vpravo) transformaci kontrastu 

Překážkou normalizace jasu jsou monotónní obrazovky, které značí načítání. Po tyto nemá 

normalizace smysl, proto se dopředu rozpoznají a žádná další analýza ani zpracování na nich 

neprobíhá. Kvůli občasnému výraznému moaré šumu a velkému množství různých podob 

monotónní obrazovek se není možné spolehnout jen na intenzitu pixelů v obraze nebo jejich 

barevnost. Pro rozpoznání monotónní obrazovky se tedy používá absolutní zastoupení hran 

v obraze a histogram intenzit pixelů po barevných kanálech. Hrany se získávají Cannyho 

hranovým detektorem[1].  

U určení monotónnosti obrazovky bylo dosáhnuto stoprocentní úspěšnosti. 
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Obr. 2 – Příklady problematických obrazovek: a) jinak barevný okraj b) výrazný šum c) nízký jas 

(obrazovka je reálně bílá) d) nemonotónní obrazovka s výrazným zastoupením bílé, která musí 

pokračovat k analýze 

1.2 Redukce šumu 

Při snímkování displeje je největším problémem šum typu moaré. Moaré vzniká v 

důsledku pravidelného uspořádání pixelů na displeji i na čipu kamery do matice. Tyto dvě 

mřížky spolu interferují, a tak vznikají pruhy. Vzhledem k výpočetní náročnosti odstranění 

tohoto typu šumu by bylo ideální použít hardwarový antialiasingový filtr, který ale nemáme 

momentálně k dispozici. Pro odstranění šumu se ukázala jako nejefektivnější filtrace ve spektru 

pásmovou Gaussovou zádrží. Filtrace byla provedena pro každý barevný kanál zvlášť. Pro 

vygenerování masky filtru byly použity následující vztahy: 

 𝐺𝑖,𝑗(𝑢, 𝑣) = 1 − 𝐶𝑒−𝑎(𝑢
2+𝑣2)           (2) 

 
𝑢 = −𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 (

𝑖

2
) , −𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 (

𝑖

2
) + 1, . . . , 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 (

𝑖

2
) − 1, 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(

𝑖

2
) 

(3) 

 
𝑣 = −𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 (

𝑗

2
) , −𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 (

𝑗

2
) + 1, . . . , 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 (

𝑗

2
) − 1, 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(

𝑗

2
) 

(4) 

Po testování a optimalizaci vyšly nejlépe koeficienty C=1, a=0,01, práh = 4, rozměr masky = 

11x11. Kvalita filtrace byla hodnocena čistě subjektivně, vizuálním porovnáním filtrovaného a 

původního obrazu. Ačkoli je tato metoda účinná a pomáhá klasifikaci obrazů, je poměrně 

pomalá a toto negativum převyšuje nad přidanou hodnotou při zpracování v reálném čase. I tak 

lze použít při ukládání referenčních snímků do databáze, či do dokumentace. 
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Obr. 3 – Schéma filtrace ve výkonovém spektru 
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Obr. 4 – Výsledek filtrace šumu typu moaré 

 

Obr. 5 – Výsledek filtrace šumu typu moaré na monotónním obraze 
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2 DETEKCE OBRAZOVEK 

Algoritmus pro rozpoznání obrazovek na emdedded zařízení musí splňovat několik 

požadavků. Musí být dostatečně rychlý pro použití v reálném čase a automatický, za 

předpokladu, že je k dispozici databáze srovnávacích dat. Musí být spolehlivý, protože na něm 

závisí funkce celého robotického systému, a navíc jsou výsledky z běhu každého testování 

použity na hodnocení kvality produktu, který se testuje. Dalším důležitým kritériem jsou 

autorská práva. V této chvíli není rozpočet na zaplacení patentovaných algoritmů, proto se bude 

vybírat jen z těch, které jsou volně k použití. Z předzpracování vyplývá, že jsou obrazovky 

normalizovány, částečně zbaveny šumu a program se kalibruje na jejich velikost, resp. 

souřadnice.  

Pro detekci obrazovek byly uvažovány nejdříve nízkoúrovňové metody, jako je porovnávání 

hranové reprezentace[1], 2D korelace[2], porovnávání histogramů[3], ale všechny tyto metody 

byly otestovány a trpěly značnou nespolehlivostí. Další metody jako vyhledávání kruhů a 

obdélníků pomocí Houghovy transformace [1], prahování a segmentace[3], vyhledávání kontur 

a segmentace [3] byly o poznání spolehlivější, ale vyžadovaly spoustu apriorní znalosti 

obrazovek. To znamená, že pokud by došlo k nějaké významnější změně vzhledu uživatelského 

prostředí, musely by se všechny vlastnosti znovu nadefinovat a prakticky by bylo potřeba znovu 

vyvinout celou aplikaci.  Navíc jsou výše zmíněné metody velmi výpočetně náročné. Nakonec 

byla pro detekci a klasifikaci obrazovek zvolena třída metod, která používá deskriptory. 

Deskriptory se vyznačují svým obecným využitím, relativně rychle se dají vytvořit srovnávací 

data, a proto je jejich použití pro tuto aplikaci výhodné. Deskriptory jsou také způsobem, jak 

zobecnit aplikaci pro mnoho různých embedded zařízení, vždy stačí jen vybrat správnou 

množinu srovnávacích obrazů. Navíc jsou až o řád rychlejší na výpočet než výše zmíněné 

metody a poskytují dobrý poměr přesnosti a výpočetní náročnosti.  

Klasifikace obrazovek obyčejně probíhá v několika fázích. První fáze je detekce bodů zájmu. 

Důležitá je jejich opakovatelnost, která koreluje se spolehlivostí[4]. Opakovatelnost hodnotí, 

v jaké míře se detekují ty samé body v několika podobných snímcích jednoho objektu. Další 

důležitou vlastností je jedinečnost. Je nežádoucí, aby detektory našly několik bodů se stejnými 

vlastnostmi v okolí, protože je dojde k nežádoucím falešným shodám při přiřazování a 

srovnávání. Detektory bodů zájmu pracují na několika různých principech, které se mohou 

prolínat. První skupina pracuje s parciálními gradienty v okolí bodu jako např. Harrisův 

detektor[5], Lowova Aproximace Laplacianů Gausianů[6], Moravcův detektor rohů[5], 

detektory založené na výpočtu determinantu Hessiánské matice[4] nebo detektory odvozené od 

zmíněných. Další skupinou jsou metody pracující na základě porovnávání intenzity centrálního 

pixelu a jeho okolí jako například SUSAN[7], FAST[8] nebo AGAST[9]. Třetí skupina využívá 

entropie v okolí pixelu a výpočtu vlastních čísel Hessiánské matice jako je Kadirův a Bradyův 
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detektor asymetričnosti[10]. Dále je mnoho metod velmi podobných od zmíněných nebo které 

kombinují výše uvedené přístupy.  

Po detekci bodů zájmu se výsledky zpřesňují a dále se vylučují nepravděpodobné body. To 

přispívá k robustnosti celého algoritmu. Vylučují se zejména body ležící v oblasti hran, které 

jsou nežádoucí, protože jsou málo jedinečné a zavádí falešně pozitivní shody při 

srovnávání[11]. Podle síly gradientu nebo podle rozdílů intenzit se může počítat skóre bodů a 

pro další zpracování vybrat jen ty nejlepší[12]. 

Způsobem, jak zajistit invariantnost deskriptoru vůči zvětšení, resp. zmenšení, je přiřazení 

měřítka ke každému bodu zájmu. Měřítko se obecně vyhodnocuje pomocí obrazové pyramidy. 

Jde o dekompozici na vrstvy střídavým rozmazáním Gaussovým filtrem a podvzorkováním [6]. 

V každé takové vrstvě se detekují body zájmu a podle toho, v které vrstvě se detekují, se k nim 

přiřadí odpovídající měřítko. 

 

Obr. 6 – Obrazová pyramida 

V obecných aplikacích počítačového vidění se také přiřazuje orientace každému bodu zájmu. 

V této práci a aktuální aplikaci je to přímo nežádoucí, a to z několika důvodů. Prvním je 

redundance. Takové vyhodnocení není potřeba, protože jsou všechny obrazy normalizované a 

stejně otočené. Výpočet orientace zvyšuje čas výpočtu, a naopak snižuje robustnost. V aplikaci 

se nachází hodně textu a rámečků. Pokud detektor najde levý dolní roh rámečku, pak 

v nerotovaném smyslu je jasně vidět jeho pozice a orientace. Na rozdíl od toho, pokud se hledá 
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jakkoli orientovaný bod se stejnými vlastnostmi, pak se najdou zbylé tři rohy rámečku. Tím by 

vznikaly falešně pozitivní shody. Z uvedených důvodů se budou vybírat deskriptory, které 

nejsou invariantní vůči otočení.  

Dalším krokem je výpočet deskriptoru. Způsoby výpočtu jednotlivých deskriptorů jsou 

uvedeny dále v kapitole 2.2. Deskriptory můžou být binární nebo nebinární, s různou 

dimenzionalitou. Binární deskriptory mají velkou výhodu ve srovnávání deskriptoru aktuálního 

snímku s deskriptory snímků v databázi, protože se může využít Hammingova vzdálenost[13]. 

Výpočet Hammingovy vzdálenosti je velmi rychlý a také jednoduchý. Pro výpočet stačí binární 

operace XOR následovaná sumou bitů. Na rozdíl od toho, na srovnání nebirnárních deskriptorů 

je potřeba složitějších a výpočetně náročnějších metod. Příkladem je výpočet Euklidovské 

vzdálenosti, následovaný Houghovou transformací pro detekci klastrů, které patří k jednomu 

objektu. Nakonec se výsledek verifikuje pomocí metody nejmenších čtverců kvůli konzistenci 

pozičních parametrů (více v [6]). Dimenzionalita deskriptoru prakticky znamená, jak dlouhý je 

vektor příznaků pro každý bod zájmu. Obecně platí, čím vyšší dimenzionalita, tím větší 

robustnost a přesnost, ale zároveň delší čas na výpočet a srovnání deskriptoru s deskriptory 

snímků v databázi.  

Deskriptory s vyšší dimenzionalitou dosahují lepších výsledků, ale s počtem snímků v databázi 

se dramaticky zvyšuje čas pro srovnávání[14]. To se úspěšně řeší redukcí dimenzionality 

pomocí metod jako je PCA[15] a LDA[16] nebo hashovacích funkcí, jako například LSH[17]. 

Využití těchto metod není v této aplikaci klíčové, zejména kvůli rozsahu databáze srovnávacích 

snímků (v našem případě desítky snímků). 

2.1 Detekce zajímavých bodů v obraze 

Budou otestovány dva detektory bodů zájmu v obraze. Oba fungují na velmi odlišném 

principu a budou reprezentovat dvě hlavní skupiny detektorů, ty, které fungují na základě 

gradientu v okolí bodu a ty, které jen srovnávají intenzity pixelů v okolí. Z těchto skupin byly 

vybrány právě Harrisův detektor a FAST, a to hlavně kvůli jejich hojnému využití v praxi a 

dobrým výsledkům ve spojení s vybranými deskriptory (více v kapitole 2.2). 

Harissův detektor rohů 

Harrisův detektor je už přes dvě desetiletí standardně používaným detektorem bodů 

zájmu, a to hlavně kvůli jeho robustnosti a opakovatelnosti. Naopak jeho nevýhodou je pomalý 

výpočet bodů. Pro vyhodnocení bodů zájmu využívá parciální gradienty (7), (9) v okolí bodu 

váhované Gaussovým oknem w (6), (8), (10). K vyhodnocení vlastností v okolí bodu se využívá 

poměru vlastních čísel matice M (5). Z Obr. 7 je jasné, že čím jsou obě vlastní čísla větší, tím 

je bod zájmu silnější.[5] 

 𝑀 =[
𝐴 𝐶
𝐶 𝐵

] (5) 



17 

 

𝐴 = 𝑋2×𝑤 (6) 𝑋 = 𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒×[−1 0 1] (7) 

𝐵 = 𝑌2×𝑤 (8) 𝑌 = 𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒×[−1 0 1]𝑇 (9) 

𝐶 = (𝑋𝑌)×𝑤 (10)   

    

 

Obr. 7 – Reprezentace vlastností objektů v obraze na základě vlastních hodnot matice M, přeloženo a 

upraveno[18] 

FAST – Feature from Accelerated Segment Test 

Feature from Accelerated Segment Test, dále jen FAST, je jeden z nejrychlejších 

detektorů bodů zájmu v dnešní době. FAST detektor prochází obraz pixel po pixelu a 

vyhodnocuje jeho NxN okolí. Jeho základním principem je srovnávání jasu centrálního pixelu 

Ip s pixely, které leží ve vzdálenosti r kolem něj. Pro větší rychlost se nejdříve vyhodnotí čtyři 

pixely (nahoře, dole, vlevo a vpravo). Pokud alespoň tři z nich mají hodnotu jasu vyšší než Ip+t 

nebo nižší než Ip-t, kde t je prahová hodnota, místo je vyhodnoceno jako potenciální příznak a 

postupuje se evaluací ostatních pixelů. Pokud se najde spojitý segment pixelů o dané délce m, 

které splňují podmínku Ip+t nebo Ip-t, pak je místo vyhodnoceno jako bod zájmu[8]. Podle 

délky segmentu a počtu pixelů v kruhu se jednotlivé modifikace FAST detektoru označují.  



18 

 

Například FAST 9-16 a FAST 5-8 pro segment o délce 9 resp. 5 po sobě jdoucích pixelů 

z šestnácti, resp. osmi pixelů.

 

Obr. 8 – Test pro detekci rohů v segment 12x12 pixelů. Zvýrazněné čtverce jsou pixely v určité 

vzdálenosti od středu potenciálního příznaku p a jsou používány pro jeho hodnocení. Část kružnice, 

která je naznačená čárkovaně, označuje pixely, které jsou alespoň o prahovou hodnotu jasnější než p. 

[8] 

Výhodou tohoto detektoru je vysoká rychlost (až 20x rychlejší než Harrisův detektor). 

Nevýhodou je, že má vysokou odezvu kolem hran, která může být nežádoucí. Dále je detekce 

jednotlivých příznaků nezávislá, proto nezajišťuje uniformní pokrytí scény. Další nevýhodou 

je závislost na prahu. Při nastavení konstantního prahu pro celou sérii obrazů lze dojít k jinému 

počtu bodů vlivem rozdílného kontrastu snímků.  

AGAST - Adaptive and Generic Corner Detection Based on the Accelerated Segment Test 

Adaptive and Generic Corner Detection Based on the Accelerated Segment Test, dále jen 

AGAST je detektor významných bodů. Algoritmus AGAST rozvíjí a dále vylepšuje detektor 

FAST. Doplňuje ho o rozhodovací stromy, které jsou předučené a optimalizované tak, aby 

fungovaly obecně ve všech aplikacích. Tento detektor je zde zmíněn, protože je spřažen 

s deskriptorem BRISK, který bude podrobně popsán dále[19]. Od FAST algoritmu se liší 

v několika bodech. Zatímco FAST testuje jen jestli je pixel v okolí světlejší nebo tmavší než 

středový pixel  s připočteným nebo odečteným prahem, AGAST má stavů více, konkrétně 

světlejší, není světlejší, podobný, není tmavší, tmavší. Další odlišností je, že FAST algoritmus 

testuje pixely po obvodu okolí v daném pořadí, zatímco AGAST se řídí dynamicky pomocí 

rozhodovacích stromů na základě již vyhodnocených pixelů. Jeden rozhodovací strom se 

používá na homogenní oblasti a druhý na heterogenní, informačně bohaté oblasti obrazu. Touto 

metodou dojde k rychlejšímu potvrzení, či vyvrácení potenciálního bodu zájmu a tím ke 

zrychlení detekce[9].  
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Obr. 9 – Rozhodovací stromy pro homogenní a heterogenní oblasti obrazu[9] 

2.2 Deskriptory 

SIFT – Scale Invariant Feature transform  

Scale Invariant Feature transform, dále jen SIFT je jeden z nejvíce používaných 

deskriptorů a je považován za zlatý standard a základ těchto metod. Generování bodů zájmu 

probíhá na základě Harrisova detektoru rohů z vrstev obrazové pyramidy. Orientace ke 

každému bodu zájmu se přiřazuje podle histogramu zastoupení směrů gradientu v okolí bodu. 

Z toho vyplývá, že je to deskriptor, který je invariantní vůči otočení a škálování. Znamená to, 

že může srovnávat scény s řadou afinních transformací, změnou úhlu pohledu, osvětlení nebo 

se zašuměním[20]. 

SIFT je velmi přesný a robustní, a proto stále vede v aplikacích, kde není potřeba zpracování 

v reálném čase. Naopak jeho nevýhodou je vysoká dimenze a nebinarita. Je tudíž pomalý na 

výpočet a srovnávání, proto není vhodný pro aplikaci v této práci. 

SURF – Speeded Up Robust Features[11] 

Speeded Up Robust Features, dále jen SURF, je deskriptor, který je řádově rychlejší než 

SIFT, a proto se stal zlatým standardem pro aplikace, kde je nutné zpracování a srovnávání 

deskriptorů v reálném čase. Pro vyhledávání bodů zájmu se používá rychlý Hessiánský 

detektor. Myšlenka je konvolovat druhou parciální derivaci 2D Gaussiálnské funkce 

s původním obrazem. Dále tyto parciální derivace poskládat do Hessiánské matice [21] a z té 

vypočítat determinant (11). To by bylo ale výpočetně náročné a objevoval se aliasing vlivem 

diskretizace a ořezání Gaussovy funkce. Proto se v praxi využívají krabicové filtry, které 

aproximují druhé parciální derivace Gaussovy funkce (Obr. 10). Jsou mnohem jednodušší a 

rychlejší na výpočet a neobjevují se u nich výše zmíněné chyby. Měřítkové prostory jsou 

implementovány jako obrazová pyramida. Také se může zvolit jiný přístup – místo 

podvzorkování se využije větší masky filtru a se zvětšováním masky se pak snižuje frekvence 

vzorkování. K přesnějšímu lokalizování bodů zájmu se používá potlačení bodů, v kterých není 
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maximum v okolí 3x3x3. Maxima determinantů Hessiánské matice jsou pak interpolované 

v měřítku a v obrazovém prostoru[22]. 

 
𝐻(𝑥, 𝜎) =  [

𝐿𝑥𝑥(𝑥, 𝜎) 𝐿𝑥𝑦(𝑥, 𝜎)

𝐿𝑥𝑦(𝑥, 𝜎) 𝐿𝑦𝑦(𝑥, 𝜎)
] 

(11) 

 

 det(𝐻𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥) = 𝐷𝑥𝑥𝐷𝑦𝑦 − (0.9𝐷𝑥𝑦)
2 (12) 

 

Obr. 10 – diskrétní a ořezaná druhá parciální derivace Gaussovy funkce Dyy, dále Dxy, krabicový filtr 

aproximující Dyy, krabicový filtr aproximující Dxy[11] 

Přiřazení orientace 

Nejdříve se vypočítají odezvy na Haarovy vlnky[23] v ose x a y kolem bodů zájmu 

v okolí o průměru 6s, kde s je měřítko, v kterém byl bod zájmu detekován. Krok se kterým se 

vzorkuje okolí je s, stejně tak odezvy Haarových vlnek jsou ve stejném měřítku. Délka jedné 

Haarovy vlnky je 4s. Dále je výsledek vážený Gaussovým kruhovým oknem. Odezva je 

reprezentována dvěma vektory, jeden je síla odezvy v horizontální rovině, druhý je síla odezvy 

ve vertikální rovině. Dominantní orientace se počítá jako suma všech orientací kolem bodu 

zájmu v posouvajícím se okně o úhlu π/3. Horizontální a vertikální vektor jsou sečteny a vzniká 

nový vektor. Takovýto nejdelší vektor určuje orientaci bodu zájmu.  

Výpočet deskriptoru 

První krok výpočtu deskriptoru je konstrukce čtverce, v jehož středu je bod zájmu a je 

stejně jako bod zájmu orientovaný. Velikost tohoto okna je 20s. Tento region je rozdělený do 

menších regionů 4x4. Toto rozdělení zachovává důležité informace o pozici. Pro každý 

z šestnácti subregionů se vypočítají příznaky, a to následujícím způsobem. Vypočítají se 

odezvy na Haarovy vlnky v x a y rovině, které jsou relativně orientovány vůči bodu zájmu. 

Tyto odezvy jsou sesumovány v každém regionu zvlášť a tím je vytvořeno 2x4 příznaků. Dále 

se sesumují všechny absolutní hodnoty odezev v každém subregionu, to je dalších 2x4 

příznaků, dohromady tedy 64 příznakový vektor. Vlnkové odezvy jsou invariantní vůči 

osvětlení. Pro invariantnost vůči měnícímu se kontrastu se musí vektor převést na jednotkový.  

U-SURF = Upright SURF 

U-SURF je modifikace SURF, která není invariantní vůči otočení, tudíž se dá použít 

s výhodou jen na některé aplikace. Například v naší práci, kdy k otočení nemůže nikdy dojít, 

protože je obraz vždy normalizovaný a natočený stejným směrem. Díky tomu, že se úplně 
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vynechává informace o orientaci bodu zájmu, je tento deskriptor rychlejší a robustnější, protože 

nemá falešně pozitivní výsledky, které vznikly hledáním a srovnávání deskriptorů ve všech 

směrech. 

Podle literatury má podobné výsledky jako BRIEF a byl by vhodný pro aplikaci v této práci, 

ale protože je jeho implementace v OpenCV placená, nebude dále implementován. 

BRIEF – Binary Robust Independent Elementary Features 

Binary Robust Independent Elementary Features dále jen BRIEF, je efektivní deskriptor 

vlastností bodů. Dosahuje vysokých rychlostí výpočtu bez nutnosti učení a není invariantní vůči 

rotaci. Tato metoda pokrývá jen výpočet deskriptoru, proto společně s ní může použít jakýkoli 

detektor významných bodů. 

Funguje na základě porovnávání pixelů v rámci oblasti zájmu, pokud je hodnota v bodě X(x,y) 

v integrálním obraze větší než v bodě Y(x,y), pak funkce τ nabývá hodnoty 1, pokud je menší, 

nabývá hodnoty 0 (13). 

 
𝜏(𝑝; 𝑥, 𝑦) =  {

1 𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑𝑗𝑒𝑝(𝑥) < 𝑝(𝑦)
0 𝑗𝑖𝑛𝑎𝑘

 
(13) 

 

Toto se opakuje pro nd dvojic pixelů. Běžně se používá 128, 256 nebo 512 dvojic. Přičemž, čím 

více dvojic, tím vyšší přesnost a větší výpočetní náročnost. Pomocí následující rovnice se 

vypočítá vektor příznaků. 

 𝑓𝑛𝑑(𝑝) =  ∑ 2𝑖−1

1≤𝑖≤𝑛𝑑

𝜏(𝑝; 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) 
(14) 

Dvojice pixelů se mohou vybírat několika různými způsoby, podle literatury je neúčinnější 

výběr nezávislých a identicky rozprostřených náhodných proměnných. Pravděpodobnost 

výběru bodu je váhovaná 2D Gaussovou funkcí s parametry (0, 
1

25
𝑆2). Tyto parametry se 

udávají v polárních souřadnicích, tzn., že největší pravděpodobnost výběru bodu bude ve středu 

oblasti zájmu a směrem od středu se bude snižovat až k 
1

25
 kvadrátu velikosti oblasti zájmu S. 

Druhý bod se vybírá stejným způsobem, ale střed Gaussovy váhovací funkce je v prvním 

vybraném bodu a poloměr se zvyšuje na 
1

100
 kvadrátu velikosti oblasti zájmu. 

(G(𝑋,
1

100
𝑆2))[12]. 

Výběr bodů v každé oblasti zájmu musí být pro všechny srovnávané obrazy stejný, aby bylo 

možné je spolehlivě porovnat.  

ORB 

ORB je vylepšená metoda založená na BRIEF, je rotačně invariantní a je odolnější vůči 

šumu. Právě tato metoda je využitá ve stávajícím řešení rozpoznání obrazovek pro ovládání 

robotické ruky. ORB využívá kombinace Harrisova detektoru rohů a FAST, z kterých počítá 

skóre a vybírá jen nejrobustnější body zájmu. Další modifikací od BRIEF je výpočet orientace 
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bodů zájmu pomocí centroidu intenzit pixelů, který zajišťuje rotační invariantnost[24]. Podle 

literatury dosahuje dobrých výsledků, ale i tak je pro rotační invariantnost pro aplikaci v této 

práci nevhodný.  

BRISK – Binary Robust Invariant Scalable Keypoints 

Binary Robust Invariant Scalable Keypoints, dále jen BRISK, je deskriptor, který je 

invariantní vůči rotaci i změně měřítka. Podle literatury je přesný a rychlý, až o řád rychlejší 

než SURF. Jeho nerotovaná modifikace SU-BRISK má podobné výsledky jako BRIEF a proto 

bude vhodný pro tuto práci a porovnání s BRIEF[12]. 

Detekce oblastí zájmu 

Pro hledání oblastí zájmu se může použít řada metod, protože výpočet deskriptoru není 

nijak závislý na detekci bodů zájmu. Autoři deskriptoru využívali s dobrými výsledky 

FAST[8], nebo jeho upravenou alternativu AGAST[9], který je použitý v implementaci tohoto 

deskriptoru v knihovně OpenCV. 

Přiřazení měřítka  

Oblasti zájmu se detekují v několika oktávách obrazové pyramidy a ve vrstvách mezi 

nimi. Typicky se volí n = 4 pro počet oktáv ci a stejný počet vrstev di mezi oktávami. Přičemž 

první vrstva d0 vzniká převzorkováním 1,5krát. Nejdříve se pro každý bod zájmu počítá skóre 

s. Skóre označuje maximální práh AGAST nebo FAST algoritmu, kdy je ještě pixel označen za 

bod zájmu. Z každé oblasti se vybere bod s nejvyšším skórem. Podmínkou je, že skóre ve 

vrstvách pod a nad danou vrstvou v obrazové pyramidě je nižší něž s. Tímto způsobem se 

vyhodnotí všechny oblasti zájmu ve všech vrstvách obrazové pyramidy.  
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Obr. 11 – Interpolace bodu zájmu ve vrstvě ci a maxim ve vrstvách di a di-1 [19] 

Pro každý výsledný bod se najde maximum skóre s pro vrstvu pod a nad vrstvou s aktuálním 

bodem. Tyto tři body se proloží kvadratickou funkcí podél osy měřítka metodou nejmenších 

čtverců (Obr. 11). Podle maxima této paraboly se zjistí přesné měřítko bodu zájmu.  

Přiřazení orientace 

Oblast kolem bodu zájmu se dále vzorkuje podle schéma na Obr. 12. 
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Obr. 12 – Schéma vzorkování, modré body naznačují vzorkovací pozice. Poloměr čárkovaných 

červených kruhů koresponduje se standartní odchylkou σ Gaussova vyhlazovacího filtru aplikovaného 

v bodech vzorkování [19] 

Pomocí intenzit jasu I(pi,σi) a I(pj,σj) v bodech pi a pj, které byly vyhlazeny Gaussovým filtrem 

o σi a σj se určí lokální gradient g(pi, pj): 

 
𝑔(𝑝𝑖, 𝑝𝑗) = 𝑝𝑖 −𝑝𝑗 ∗ 

𝐼(𝑝𝑖, 𝜎𝑖) − 𝐼(𝑝𝑗, 𝜎𝑗)

|𝑝𝑖 −𝑝𝑗|
2  

(15) 

 

Páry bodů jsou vybírány náhodně. Množina párů se dělí na dvě podmnožiny podle vzdálenosti, 

kterou jsou od sebe body vzdáleny na S (short) a L (long). Směr bodu zájmu se určí 

aritmetickým průměrem gradientu podmnožiny s větší vzdáleností mezi body (L). 

Vytvoření deskriptoru  

Pro vytvoření deskriptoru invariantnímu vůči rotaci a změny měřítka se znovu vzorkuje 

oblast kolem bodu zájmu. Používá se stejného schéma natočeného podél hlavního gradientu 

vypočítaného v předchozích krocích. Dále se vyhodnocují dvojice bodů, které patří do 

podmnožiny párů s menší vzdáleností od sebe. Každý pár bodů se porovná, pokud je 

𝐼(𝑝𝑖
𝛼, 𝜎𝑖) < 𝐼(𝑝𝑗

𝛼, 𝜎𝑗), zapíše se 1, jinak 0. Výsledný deskriptor je tedy přirozeně binární a jeho 

dimenzi určuje počet párů bodů v podmnožině S. 
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3 IMPLEMENTACE 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, tato práce se zabývá rozšířením a vylepšením již 

existujícího projektu, proto je vhodné uvést aspoň základní informace a souvislosti pro 

pochopení kontextu úlohy rozpoznávání obrazovek. Tato práce navazuje na bakalářské práce 

V. Novotného [25], který vytvořil aplikaci na zpracování obrazu a A. Perníkáře [26], který se 

zabýval samotným robotickým systémem a jeho využitím k testování. 

Softwarová část systému funguje na Windows serverech a je připojená k databázi. V databázi 

se nachází referenční snímky obrazovek, regiony zájmu, ikony a text obsažený ve všech 

obrazovkách. Regiony zájmu se vztahují jak k obecnému problému rozpoznávání, tak 

k jednotlivým speciálním funkcím, které spíše souvisí s testovaným softwarem. Příklad 

takového regionu je část obrazovky s náhledem dokumentu, více v kapitole 10.2 nebo regiony, 

kde se zobrazují notifikace o stavu zařízení. Referenční obrazovky jsou uložené ve stromové 

struktuře podle kontextu (verze SafeQ, výrobce a model tiskárny či přístroje, verze terminálu). 

Dále se tam nachází informace o pozici ovládacích prvků, na jakou obrazovku má aplikace 

přejít po stisknutí ovládacího prvku a jakým způsobem jsou obrazovky funkčně provázány. 

Samotné rozpoznávání obrazovek se děje ve třech fázích. Nejdříve se ověří, jestli se po stisku 

tlačítka objevila požadovaná obrazovka. Pro detekci příznaků se používá metoda FAST a pak 

jednoduché srovnání s požadovaným obrazem na základě procentuální shody detekovaných 

bodů. Pokud je výsledek nepřesvědčivý, nastoupí analýza pomocí deskriptorů. V současné době 

je implementovaná kombinace ORB a BRISK deskriptoru. Počítá se skóre pro každý deskriptor 

zvlášť a pak se výsledek průměruje. Pokud i deskriptory selžou, provádí se analýza textu v 

obraze pomocí OCR a výsledek se srovnává s databází textu na obrazovkách. Každá obrazovka 

má unikátní slovo, které se nachází jen na příslušné obrazovce a nikde jinde. Pokud se najde 

pomocí OCR unikátní slovo, pak je obrazovka detekovaná jistá, v opačném případě se počítá 

procentuální zastoupení slov.  

Software se vytváří v jazyce C# a pro zpracování obrazu se využívá knihovny OpenCV. Protože 

OpenCV je původně vytvořené pro C++, je nutné použít wrapper, který převede funkce pro 

použití ve frameworku .NET. Konkrétně se využívá OpenCVSharp[27]. To sebou nese pár 

limitací, jako je absence nějakých funkcí, nedostatečná dokumentace, či lehce jiné vstupy a 

výstupy, než je uvedeno v dokumentaci OpenCV. 
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4 OPTIMALIZACE 

Deskritory jako takové jsou ideální pro klasifikaci ve smyslu nalezení nejbližší shody. 

Avšak úloha rozpoznávání obrazu není tak obvyklá, od jednoduché klasifikace se liší nutností 

nejen najít nejbližší shodu s referencí, ale také rozeznat, jestli je opravdu nejbližší shoda 

v databázi, nebo je to neznámá obrazovka. Úkol není triviální i z toho pohledu, že je nutné 

rozeznat, i jestli je obrazovka správně vykreslená. Tudíž obrazovka může mít nějaké znaky, 

nebo části shodné s obrazovkou v databázi, ale není dostatečně shodná a to je potřeba také 

zjistit. Další výzvou je docela velká variace v závislosti na konfiguraci, v počtu dokumentů 

k vytisknutí, nebo třeba v rozbalení nějaké nabídky. Tyto variace se také ukládají do databáze, 

ale nikdy není možné obsáhnout všechny. Zvláště text představuje zdroj chyb a falešných shod, 

protože je kontrastní a zároveň body v něm nalezené jsou velmi nespecifické. Navíc existují 

obrazovky, které jsou vzhledově velmi podobné, ale funkcí se liší, jako Obr. 14. Pro 

optimalizaci parametrů detektorů bodů i deskriptorů byla použita právě problematická 

obrazovka na Obr. 13 vpravo. Cíleně byly pro optimalizaci ztíženy podmínky pro identifikaci, 

aby byl výsledný algoritmus co nejspolehlivější. 

  

Obr. 13 – Příklad problematické variace jedné obrazovky – menu pro tisk, vpravo je obrazovka bez 

dokumentů pro tisk, vpravo je seznam dokumentů pro vytisknutí. Pro představu, v obrazovce napravo 

může text obsahovat až 70% celkového počtu bodů zájmu, protože je černý text na bílém pozadí, má 

vysoký kontrast, a proto mají body v něm obsažené vysoké skóre 

 

Obr. 14 – Ukázka obrazovky, která je rozdíná funkcí od obou předchozích 
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4.1 Metriky použité pro určení shod 

Jak bylo zmíněné výše, problematika vyžaduje vypočítání nějakého koeficientu, podle 

kterého se verifikuje nalezená shoda. Ideálně by to mělo být jedno číslo, které bude 

prahovatelné a co nejlépe použitelné pro všechy obrazovky a typy uživatelského prostředí. 

Zároveň by mělo být co nejrozdílnější pro shodné obrazovky a pro falešné shody. Samotný 

počet shod na snímek je nedostatečný ukazatel podobnosti, protože v některých obrazech je 

hodně grafických prvků a může se stát, že bude velké množství falešných výsledků a tím pádem 

by se pak všechny snímky přiřazovaly k obrazovkám graficky nejbohatším. 

Křížová kontrola 

Jako nejjednodušší varianta se nabízí zvolení možnosti křížové kontroly (anglicky Cross 

Check), to znamená, že se zachovají jen shody, které mají nejen nejmenší Hammingovy 

vzdálenosti bodu zájmu analyzovaného snímku ku referenčnímu, ale i referenčního vůči 

analyzovanému. To se ukázalo jako nedostatečné a nespolehlivé. Při výpočtu poměru takto 

validovaných shod ku počtu všech shod byla klasifikace možná, ale nespolehlivá[28]. 

Löwův test poměrů 

Další z metod, jak vyfiltrovat falešné shody, je použití testu poměrů vzdáleností 

přiřazených deskriptorů. Pro tento test je potřeba použít KnnMatch, protože se nutné mít dvě 

nejlepší shody pro každý bod zájmu. Test spočívá v tom, že se vyhodnotí, jestli je nejlepší shoda 

výrazně lepší než druhá nejlepší. Pro výpočet koeficientu je využit poměr takto validovaných 

shod vůči celkovému počtu shod. Tento koeficient se ukázal jako nejspolehlivější pro 

klasifikaci a v této práci je nazýván Löwův koeficient, protože vychází z Löwova testu 

poměrů[20]. Navíc je příznivá také jeho nízká výpočetní náročnost. Z těchto důvodů byl vybrán 

jako základní metoda pro identifikaci a optimalizaci snímků. 

Hammingova vzdálenost přiřazených deskriptorů 

Další metrikou je výpočet průměrné Hammingovy vzdálenosti napříč všemi shodami. 

Tato metoda je ale použitelná jen u BRIEF, protože u ostatních deskriptorů není významný 

rozdíl mezi těmito průměry pro shodné a odlišné obrazy. Je to způsobené hlavně 

dimenzionalitou daných deskriptorů, BRIEF má 64 bitů, zatímco ORB a BRISK 32. Výhodou 

této metody je možnost použití Match metody pro hledání shod a s tím spojená lehce nižší 

výpočetní náročnost. Z grafu na Obr. 15 je vidět, že ačkoli průměrná vzdálenost srovnaných 

deskriptorů rozděluje dané testovací množiny, rozdělení je nespolehlivé a dané testovací 

množiny se částečně překrývají, na rozdíl Löwův koeficient je vzhledem k této aplikaci 

mnohem účinější.  
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Obr. 15 - Srovnání deskriptorů s optimalizovanými parametry na základě průměrné vzdálenosti 

srovnaných deskriptorů 

Validace na základě polohy 

Všechny snímky z kamery jsou normalizované, proto je možné kontrolovat, jestli mají 

přiřazené body stejné souřadnice. Toto funguje velice dobře, má to však velkou limitaci a to 

takovou, že pokud se kamera posune jen o centimetr, shoda přes validaci neprojde. Cestou je 

pak kontrolovat vektor posunutí bodů mezi referenční a analyzovanou obrazovkou a pokusit se 

posunutí kompenzovat, jak je popsáno v kapitole 10.3. Související body, které mají menší 

Euklidovskou vzdálenost než je prahová jsou sečteny a tento počet je vydělen celkovým počtem 

srovnaných deskriptorů neboli shod. Na Obr. 16 lze vidět, že tento validační koeficient dobře 

odlišuje množiny shodných a rozdílných obrazovek. Dále na Obr. 17 je vidět, že je validační 

koeficient ještě silnější ukazatel podobnosti než Löwův koeficient. Nevýhodou této metody je 

nutnost porovnávání s referencí, tudíž není to metoda identifikační, ale čistě validační. 
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Obr. 16 - Graf závislosti validačního koeficientu na použitých deskritorech 

 

Obr. 17 - Graf závilosti Löwova koeficientu a validačního koeficientu vypočítané metodou deskriptory 

BRIEF 

4.2 Postup optimalizace 

Byl zvolen jeden referenční snímek, konkrétně Obr. 13 vpravo a dvě testovací množiny. 

Jedna, která obsahuje stejné obrazovky v různých variacích a druhá testovací množina, která 

obsahuje různé obrazovky, u kterých je žádoucí, aby se vyhodnotily jako nesouhlasné. V každé 

iteraci se vygeneruje kombinace parametrů pro daný deskriptor. Dále se vypočítají deskriptory 

pro každý obraz z obou testovacích množin. Všechny deskriptory obrazovek z obou testovacích 

množin se srovnájí s deskriptory referenční obrazovky. Pro množinu shodných testovacích 

obrazovek se hledá ta nejodlišnější od referenční obrazovky a vypočítá se její Löwův koeficient 

a průměrná vzdálenost srovnaných deskriptorů. Naopak pro množinu rozdílných testovacích 

obrazovek se hledá ta nejbližší. Toto zajistí nejhorší možné podmínky pro klasifikaci, a proto 
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je vhodné je použít pro optimalizaci. Jestliže bude stále velký rozdíl mezi koeficienty mezi 

nejrozdílnější obrazovkou z množiny shodných obrazovek a nejpodobnější obrazovkou z 

množiny rozdílných obrazovek, pak je možné danou referenční obrazovku bezpečně poznat 

mezi všemi obrazovkami, které jsou k dispozici. Tento rozdíl je pak kvalitou daných 

vygenerovaných parametrů deskriptoru. Čím větší je tento rozdíl, tím větší je kvalita parametrů. 

Tímto způsobem se iteruje přes všechny kombinace parametrů a hledá se ta s nejlepší kvalitou.  

 

Obr. 18 - Algoritmus optimalizace parametrů pro výpočet deskriptorů 
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Obr. 19 - Podrobnější blokový diagram pro hodnocení kvality rozpoznání 
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5 DETEKTORY VÝZNAMNÝCH BODŮ 

Prvním krokem implemetace algoritmu klasifikace snímků byl výběr detektoru bodu 

zájmu. Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.1, podle literatury byly vybrány a srovnány detektory 

významných bodů FAST a Harrisův detektor. Pro oba detektory je již vytvořeno několik metod 

v OpenCV, které jsou dobře optimalizované. Harrisův detektor jako samotná metoda 

v OpenCVSharp chybí (ačkoli je součástí OpenCV[18]), ale algoritmus je zakomponovaný do 

několika složitějších fukcí, či tříd, které jeho fukci nějak doplňují. Příkladem je 

GoodFeaturesToTrack, nebo je součástí třídy ORB, která pracuje se stejnojmennými 

deskriptory.  

Pro detektor FAST jsou k dispozici dvě metody, jedna stejnojmenná, která má méně parametrů 

a detekuje body jen v čenobílém obraze, a druhá je FastFeatureDetector, která hledá body i 

v barevném obraze. Výhodou druhé metody je, že kombinuje informace ze všech barevných 

kanálů, a proto jsou její body stabilnější. Na srovnání úspěšnosti detekce pomocí výše 

zmíněných algoritmů byla použita třída ORB, která realizuje jak detekci, tak výpočet 

deskriptoru. Vybrána byla proto, že jeden z jejich parametrů je i volba detekce bodů zájmu, 

tedy FAST nebo Harris. Zároveň tato metoda umožnila srovnat detektory v širším kontextu, jak 

budou koneckonců využity. Postup a metriky, které jsou použity k celkovému hodnocení i 

s použitím ORB třídy deskriptorů jsou popsány v kapitole 4.1. Při optimalizaci byla pozorována 

rychlost výpočtu a pak celkový vliv na úspěšnost klasifikace snímků. 

Algoritmus FAST je řádově rychlejší, oba detektory jsou srovnatelné z pohledu konečného 

výsledku detekce, při správném nastavení. Jak bylo řečeno v kapitole 2.1, FAST detektor má 

vysokou odezvu kolem hran, která zhoršuje výsledky klasifikace. Většina metod v OpenCV má 

ale možnost tyto body ležící na hranách filtrovat[29]. S takto upraveným výběrem bodů je 

úspěšnost klasifikace srovatelná s Harrisovým detektorem. Pro další použití byl vybrán detektor 

FAST, kvůli jeho rychlosti, která je řádově nižší. 

Dalším krokem byla volba správných parametrů, tedy jejich optimalizace. Úspěšnost detektorů 

byla hodnocena nejdříve empiricky, tedy pohledem, jak je vidět na Obr. 20, Obr. 21 a Obr. 22. 

Hodnotila se odolnost vůči šumu, uniformita rozložení a také rychlost výpočtu.  
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Obr. 20 – Příklad špatně zvolených parametrů detektoru. Detektor má vysokou odezvu na šum a body 

nereprezentují faktické hranice objektů v obraze. 

 

Obr. 21 – Příklad špatně zvolených parametrů detektoru. Odezva detektoru je příliš závislá na směru 

a intenzitě osvětlení. Tečkované obdélníky na snímku mají reálně stejný kontrast a intenzitu, proto by 

měly být oba rovnoměrně posety body, ale jak lze vidět, vlevo jsou body rozmístěny hustěji než vpravo 
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Obr. 22 – Příklad správně zvolených parametrů detektoru. Kontrétně se jedná o FAST detektor, kde 

práh pro určení bodu zájmu je 35, body se hledají v první úrovni obrazové pyramidy a uplatňuje se 

filtrace bodů s nemaximálním skóre. Odezva na šum je minimální.  

Empiricky byly získány přibližné hodnoty a dále se postupovalo hrubou silou na velkém vzorku 

snímků a hodnotila se úspěšnost klasifikace, tentokrát ve spojení s BRIEF deskriptory. 

Nejdůležitým parametrem pro detekci bodů zájmu se ukázal práh detekce. Aplikace na 

rozpoznání obrazovek je unikátní v tom, že jsou prvky dostatečně kontrastní. Odlišuje se také 

množstvím šumu, které je větší než na běžných snímcích, jak jsou například lidé, krajina, 

budovy, kde se deskriptory také hojně využívají. Z toho důvodu byl práh detekce zvolen 35, 

ačkoli ve běžných aplikacích, jako je například rozpoznávání snímků krajiny, se používá běžně 

práh v rozmezí od 10 do 15. Dále bylo experimentálně zjištěno, že detekce v druhé úrovni 

obrazové pyramidy je neideálnější, protože se méně bodů detekuje v textu a je odolnější vůči 

šumu a odleskům displeje. 
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Obr. 23 – Příklad detekce bodů metodou FastFeatureDetector s optimálními parametry – práh=35, 

druhá úroveň obrazové pyramidy s potlačením bodů s nemaximálním skóre 

Třída FastFeature detektor má v konstruktoru dva parametry. Prvním je práh pro detekci bodů 

zájmu. Jak je vidět z grafu na Obr. 24, nejlepší výsledky lze dosáhnout s prahem mezi 20-35. 

Nízké prahy jsou velmi ciltlivé na šum, zatímco vysoké vynechávají málo výrazné grafické 

prvky. 

 

Obr. 24 – Graf závislosti Löwova koeficientu srovnaných deskriptorů na prahu detekce bodů 

zájmu 

Dalším parametrem bylo potlačování bodů s nemaximálním skóre. Z grafu na Obr. 25 lze vidět, 

že je lepší mít tuto možnost povolenou. Prvním důvodem jsou lepší výsledky klasifikace. Body 

ležící na hranách mají menší skóre než ty v rozích a jsou nespecifické. Pokud nejsou tyto body 
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potlačeny, zavádí chybu. Dalším důvodem je vysoká výpočetní náročnost. S povoleným 

parametrem potlačování bodů s nemaximálním skóre se detekuje řádově více bodů, tím se 

prodlužuje čas na detekci bodů a pak následně i na výpočet deskriptorů a jejich srovnávání. 

 

Obr. 25 – Graf závislosti Löwova koeficientu na potlačování nemaxima 

Velká část algoritmů, které detekují body zájmu v obraze, pracují i s oktávami obrazové 

pyramidy. Detektor bodů FastFeatureDetector ale tuto funkci nenabízí, proto bylo vyzkoušeno 

několik úrovní obrazové pyramidy na vstupu pro porovnání. Z obou grafů na Obr. 26 lze jasně 

vidět, že nejlepší výsledky jsou dosahovány při detekci v druhé úrovni. 

 

Obr. 26 – Graf závislosti Löwova koeficientu srovnaných deskriptorů BRIEF na úrovni 

obrazové pyramidy, ve které se body detekují  



37 

 

6 DESKRIPTORY 

Jak bylo naznačeno v literární rešerši, pro porovnání byly vybrány deskriptory ORB, 

BRISK a BRIEF. V průběhu řešení se zjistilo, že není v OpenCV naimplementovaná metoda 

UD-BRISK, proto se bude porovnávat pouze BRISK a ne jeho rotačně variantní úprava[29]. U 

všech deskriptorů byly optimalizovány jejich parametry. V prvním kroku se hrubou silou 

zkoušely různé parametry na menším vzorku snímků. Postup optimalizace je na Obr. 18. 

Kvalita rozpoznání se měřila pomocí metrik v kapitole 4.1. Šlo hlavně o to, aby se vypočítané 

koeficienty pro skupinu shodných obrazů s referenčním obrazem a pro skupinu obrazů 

rozdílných s referenčním co nejvíce lišily a tyto dvě skupiny výsledků ideálně neměly žádný 

průnik. V druhém kroku se testovaly jen slibné kombinace parametrů na větším vzorku snímků. 

Dále se sledoval vliv změny jednoho parametru na úspěšnost klasifikace, jak bude popsáno a 

vizualizováno dále.  

6.1 ORB 

Pro detekci a výpočet deskriptorů byla použita stejnojmenná metoda z OpenCV[30]. 

Konstruktor ORB objektu v OpenCV má množství parametrů pro nastavení. První z nich 

určuje, z kolika bodů s nejlepším skóre se bude počítat deskriptor.  

Z grafu na Obr. 27 lze vidět, že vliv počtu bodů zájmu není výrazný. Pouze můžeme říct, že 

největší rozdíl mezi množinami je pro rozpětí 900-1700 bodů. Ovšem čím více bodů zájmu, tím 

větší výpočetní čas, jak detekce, tak počítání deskriptorů. Jako optimální hodnota byla 

vyhodnocena 1200, která je kompromisem mezi výpočetním časem a přesností klasifikace. 
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Obr. 27 – Graf závislosti Löwova koeficientu srovnaných deskriptorů na počtu detekovaných bodů 

zájmu 

Další parametr udává koeficient zvětšení/zmenšení původního snímku, z kterého se následně 

detekují body a počítají deskriptory. Rozdíly v úspěšnosti klasifikace s různým koeficientem 

zvětšení/ zmenšení původního snímku je výrazný. Na Obr. 28 je jasně vidět, že zvětšení 1,2x 

pozitivně ovlivňuje úspěšnost klasifikace. S tímto nastavením se množiny testovaných snímků 

překrývají nejméně. Čtyři odlehlé hodnoty, které se překrývají s množinou shodných 

testovacích snímků je již zmíněná obrazovka na Obr. 13 vpravo.  
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Obr. 28 – Graf závislosti Löwova koeficientu srovnaných deskriptorů  na koeficientu zvětšení 

původního snímku 

Parametr PLevels udává, z kolika úrovní obrazové pyramidy se budou detekovat body. Z grafu 

na Obr. 29 lze pozorovat trend. Se zvyšujícím se počtem úrovní detekce se zlepšuje i rozlišení 

mezi oběma testovacími skupinami. Na druhou stranu opět narůstá výpočetní náročnost, i když 

mírně. Pro další srovnání bylo vybráno 8 úrovní, opět jako kompromis s výpočetní náročností. 

 

Obr. 29 – Graf závislosti Löwova koeficientu srovnaných deskriptorů na počtu úrovní obrazové 

pyramidy pro detekci 
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Další z volitelných parametrů ovlivňuje práh pro hledání bodů zájmu při jejich detekci. Zde se, 

jako v optimalizaci detektorů, ukazuje, že práh pro detekci bodů má velký vliv na úspěšnost 

klasifikace a opět se potvrzuje, že nejlepší výsledky můžeme dosáhnout s vyšším prahem, tj. 

50 – 55. 

 

Obr. 30 – Graf závislosti Löwova koeficinetu na prahu pro detekci bodů zájmu 



41 

 

Další parametr určuje od jaké úrovně obrazové pyramidy se budou detekovat body. Z grafu na 

Obr. 31 lze znovu pozorovat trend, se zvyšující se parametrem se zhoršují výsledky klasifikace.  

Z toho důvodu byla pro další srovnání vybrána možnost detekovat již od originálního snímku, 

tedy od nulté úrovně obrazové pyramidy. .

 

Obr. 31 - Závislost Löwova koeficientu na první úrovni obrazové pyramidy, ve které se detekují body 

zájmu 

Podle parametru WtaK se určí kolik bodů vytvoří každý z rotovaných BRIEF deskriptorů. Zde 

se musí i měnit metoda,  která se používá při srovnání desckriptorů. Pro wtaK = 0,1 nebo 2 se 

používá Hammingova vzdálenost pro wtaK = 3 nebo 4 se musí použít upravená varianta 

Hammingovy vzdálenosti NORM_HAMMING2, která má 2 bity pro každý box v histogramu, 

který určuje výslednou orientaci bodu zájmu[29]. U tohoto parametru není z grafů zřejmé, jaké 

nastavení je nejoptimálnější, ale číselné vyhodnocení úspěšnosti prokázalo lehkou výhodu 

hodnoty 2.  

Předposlední parametr nastavuje, na základě kterého skóre se vybere n nejkvalitnějších bodů 

zájmu a dále se může ovlivnit velikost okolí bodu zájmu, z kterého se nakonec počítá 

deskriptor. Posledním voleným parametrem je skórování Fast nebo Harris. Zde má Fast 

skórování menší překryv mezi množinami, takže byl vybrán jako optimální.  
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Obr. 32 – Graf závislosti průměrné vzdálenosti 

srovnaných deskriptorů na parametru wtaK  

 

Obr. 33 – Graf závislost Löwova koeficientu na 

způsobu vybírání silných bodů zájmu  

6.2 BRISK 

Konstruktor Brisk objektu pro detekci bodů zájmu a pro výpočet deskriptorů je poměrně 

jednoduchý. Skládá se ze tří hodnot[31]. První volitelný parametr je práh pro detekci bodů 

zájmu. Z grafu na Obr. 34 lze vidět, že kolem prahu 40-50 se množiny testovacích snímků 

překrývají nejméně, proto lze toto rozmezí považovat za optimum.  
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Obr. 34 – Graf závislosti Löwova koeficientu srovnaných deskriptorů na prahu pro detekci bodů 

zájmu 

Další parametr určuje, v kolika oktávách či úrovních obrazové pyramidy se mají detekovat 

body zájmu. Z obou grafů na Obr. 35 a lze jasně vidět, že nejlepší výsledky klasifikace se 

dosahují v nulté úrovni, tedy pokud probíhá detekce na originálním snímku.  

 

Obr. 35 – Graf závislost Löwova koeficientu srovnaných deskriptorů na úrovních obrazové pyramidy v 

kterých se detekují body zájmu 
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Poslední parametr se vztahuje k zvětšení/zmenšení motivu pro vzorkování a určení orientace 

(více v kapitole 2.2). Grafy jsou v tomto případě nejednoznačné a nelze pozorovat jasný trend. 

Avšak podle kvantifikovaných výsledků vychází nejlépe 3x zvětšený motiv. V praxi to 

znamená, že se deskriptor počítá z velkého okolí bodu. Na Obr. 38 lze pozorovat, jak velké je 

okolí bodu. Body zájmu, které jsou příliš blízko kraje snímku jsou vyřazeny, protože kolem 

sebe nemají požadované okolí, a proto by nebylo možné je dále použít pro výpočet deskriptoru. 

 

Obr. 36 – Graf závilosti Löwova koeficientu na na zvětšení motivu vzorkování 

6.3 Srovnání optimalizovaných deskriptorů 

ORB deskriptor byl základem původního řešení. Avšak i po optimalizaci vykazoval 

nejmenší robustnost ze srovnávaných deskriptorů. Z grafu na Obr. 37 je jasně vidět, že množiny 

testovacích snímků se u ORB metody překrývají. V praxi to znamená, že i kdyby byl práh 

přesně určený pro každou obrazovku zvlášť, je klasifikace nepřesná nebo úplně nemožná. 

Algoritmus BRISK se ukázal jako použitelný a mnohem přesnější než ORB, proto byl vybrán 

pro použití v programu. Nejlépe vychází algoritmus BRIEF, což bylo předpokládáno. Z Obr. 

37 lze vidět, že pro BRIEF se testované skupiny obrazovek vůbec nepřekrývají a proto je lze 

jednoduše oddělit prahem. Na Obr. 38, Obr. 39 a Obr. 40 jsou ukázky detekce bodů zájmu pro 

optimalizované parametry daných deskriptorů.  
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Obr. 37 – Srovnání deskriptorů s optimalizovanými parametry 

 

Obr. 38 – Ukázka detekovaných bodů pro optimalizovaný algoritmus BRISK – práh detekce = 50, 

detekuje se v originálním snímku a motiv pro vzorkování kolem bodu zájmu je 3x zvětšený 
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Obr. 39 – Ukázka detekovaných bodů pro optimalizovaný algoritmus ORB – detekce 1200 

nejkvalitnějších bodů pomocí algoritmu FAST od první do osmé úrovně obrazové pyramidy s prahem 

50, původní obraz byl před výpočtem obrazů v úrovních pyramidy zvětšen 1,2krát 

Co se týče času pro samotný výpočet deskriptoru, BRIEF vychází výrazně nejlépe i když má 

nejvyšší dimenzi deskriptoru. Jak je vidět v Tab. 1, výpočet BRIEF deskriptoru je asi 4x 

rychlejší než výpočet ORB a skoro 9x rychlejší než BRISK. 

Tab. 1 - Tabulka závislosti rychlosti výpočtu deskriptorů na použité metodě.  Čas je měřen na souboru 

88 snímků o velikosti 1280x720 pixelů.  Čas výpočtu je uveden v milisekundách a  zahrnuje i detekci 

bodů zájmu. 

 ORB BRIEF BRISK 

Čas výpočtu 

deskriptorů pro 

soubor obrazů 

5334 1402 12590 
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Obr. 40 – Ukázka detekovaných bodů pro optimalizovaný algoritmus BRIEF – práh detekce=35, 

detekuje se v druhé úrovni obrazové pyramidy a potlačují se body s nemaximálním skóre 
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7 SROVNÁVÁNÍ DESKRIPTORŮ  

Všechny deskriptory, které byly srovnávány jsou binární, proto je nejjednodušší využít 

Hammingovy vzdálenosti. V OpenCV je implemetovaná třída BFMatcher, který hledá shody 

hrubou silou. Dvě základní metody, které se využívají je Match a KnnMatch, obě fungují stějně, 

akorát KnnMatch může vrátit více výsledků shod v závislosti na zvoleném prametru a Match 

vrací jen nejlepší shody. Výstupem z této metody je objekt typu DMatch, z kterého je zřejmé, 

který bod referenčního obrazu se přiřadil k jakému bodu v analyzovaném obrazu a jakou měly 

Hammingovu vzdálenost.  

 

Obr. 41 - Příklad výsledku metody KnnMatch, kde se vrátí dvě nejlepší shody, shoda s nejlepším 

s nejmenší Hammingovou vzdáleností je vykreslena červeně, shoda s druhou nejmenší vzdáleností je 

vykreslena modře 

Dále se měřil čas na srovnání deskriptorů pro soubor 113ti obrazů. To je výrazně více než jsou 

reálné soubory snímků, s kterými se běžně pracuje. Reálná skupina snímků pro porovnání se 

pohybuje od 10ti do zhruba 50ti snímků, proto bude hledání nejbližší shody mnohem rychlejší. 

Toto měření slouží spíše pro porovnání, protože v reálném případě bude hodně záležet na 

výkonu počítače, vytížení procesoru atd. Základním předpokladem je, že čím více bude bodů 

zájmu a čím větší dimenzionalitu má deskriptor, tím déle bude trvat srování deskritorů. Byly 

srovnány metody Match a KnnMatch s 500, 1000 a 1500 body zájmu pro 32 a 64 bitové 

deskriptory. Jak je vidět v Tab. 2, rozdíl mezi jednotlivými případy není tak výrazný, jak by se 

dalo na základě matematického výpočtu předpokládat. Tento rozdíl se dá vysvětlit, jak 

nedostatečnou optimalizací metod, tak operacemi jako je inicializace proměnných, které se 

provádí v každém běhu stejně. Trend nárůstu výpočetního času je podle předpokladů. 

S narůstající dimenzionalitou a počtem bodů zájmu roste a KnnMatch je náročnější než Match, 

protože se srovnávají i shody s druhým nejlepším skóre. 
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Tab. 2– Tabulka závislosti metod, dimenze deskriptorů a počtu bodů zájmu na času výpočtu shod [ms] 

  

Srovnávací metoda 

/ počet bodů zájmu 

500 1000 1500 

Match, 32 479 1818 4159 

KnnMatch, 32 523 1880 4233 

Match, 64 1901 3956 5226 

KnnMatch, 64 2213 4146 5287 
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8 IDENTIFIKACE OBRAZOVEK 

Algoritmus identifikace vychází z původního algoritmu, který byl již vytvořený. Jediná 

část, která je výrazně jiná je vyhodnocování deskriptory. Tato část je ovšem naprosto klíčová 

pro funkčnost celého programu. Pomocné, již naimplementované části jsou verifikace 

obrazovky pomocí vyhledávání motivu v obraze, která je poměrně spolehlivá a rychlá, ale má 

značnou limitaci v tom, že dopředu musíme znát obrazovku, která je očekávaná a tím i motiv, 

který se v analyzovaném obraze hledá. Pro každou obrazovku je tento motiv jiný a musí být 

uložený v databázi, to je další nevýhoda této metody. Deskriptory se používají v případě, že se 

neví očekávaná obrazovka, nebo když není vyhledání motivu prokazatelné. Tato metoda je 

nejvšestranější a má nejméně limitací, a proto jsem se jí dále zabývala a zlepšovala. Metoda 

klasifikace pomocí vyhledání textu je velmi pomalá a nespolehlivá, proto se používá až jako 

poslední možnost, když vše ostatní selže. Uplatňuje se zejména na obrazovkách s minimem 

grafické informace a s převahou textu. Vyhodnocení textu se provádí fuzzy logikou. Celý 

algoritmus je schématicky vyobrazen na Obr. 42. Na Obr. 43 je pak pro přehlednost detailněji 

rozebrán blok z Obr. 42 “Verifikace požadované obrazovky”. Stejně tak je detailněji rozebrán 

blok “Identifikace obrazovky” na Obr. 44. Blok “Identifikace pomocí deskriptorů” je detailně 

popsán na Obr. 45. 
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Obr. 42 - Blokový diagram celého algoritmu identifikace obrazovky 



52 

 

 

Obr. 43 – Verifikace obrazovky 

 

Obr. 44 – Identifikace obrazovky 
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Identifikace pomocí deskriptorů 

 

Obr. 45 – Algoritmus identifikace snímků pomocí deskriptorů 
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Celý algoritmus indentifikace začíná výpočtem Löwových koeficientů pro všechny páry 

referenční-analyzovaná obrazovka pro oba typy deskriptorů. Pro další vyhodnocení se bere 

první a druhá nejlepší shoda pro oba deskriptory. V prvním kroku se rozhodne, jestli je vůbec 

možné identifikovat obrazovku na základě koeficientu. Zde se porovná adaptivní práh pro 

danou obrazovku s koeficientem a také se ověří, jestli není práh -1. Pro toto ověření se používají 

oba prahy pro dané deskriptory, přičemž pro ověření stačí jen jeden práh. Pokud je možné 

rozhodnout podle prahu a alespoň jeden práh je menší než daný koeficient pro nejlepší shodu, 

je obrazovka vyhodnocená jako identifikovaná. Pokud jsou oba prahy větší maximálně o 0,1 , 

pak se pokračuje poziční validací (4.1). Vypočítá se validační koeficient a ten se následně 

prahuje. Tentokrát je prah konstantní a to 0,1. Ten byl zjištěn empiricky, velmi malé procento 

párů obrazovek, který spolu nesouvisí má validační koeficient větší než 0,1. Jestliže je validační 

koeficient menší než práh nebo je Löwův koeficient výrazně menší než adaptivní práh, 

pokračuje se druhou nejlepší shodou. Ta se validuje stejným způsobem jako nejlepší shoda. 

Nejdříve porovnáním Löwova koeficientu s adaptivním prahem a následně porovnáním 

validačního koeficintu s konstantním prahem. Pokud i tato obrazovka neprojde validačním 

řetězem je označena jako neznámá.  

Akce při startu testování 

Jak již bylo řečeno, deskriptory se ukázaly jako nejsilnější nástroj pro identifikaci 

obrazovek. Identifikace probíhá v reálném čase, proto byla snaha o co nejlepší optimalizaci a 

snížení času pro výpočet a srovnání deskriptorů. Z toho důvodu se počítají deskriptory 

referenčních obrazovek z databáze na začátku testování, při kalibraci kamery. Na začátku 

testování je známo, jaké zařízení a jaká verze softwaru se testuje, proto se počítají deskriptory 

jen ze skupiny obrazovek, která je relevantní pro daný běh testů. Stejně tak se počítá na začátku 

adaptivní práh pro Löwův koeficient, jehož funkce bude popsána dále. Adaptivní práh byl do 

algoritmu zařazen kvůli zvýšení robustnosti celého systému. Tím, že se testuje velké množství 

různých aplikací na různých zařízeních, hodně se liší i uživatelské prostředí. Některé aplikace 

mají obrazovky s množstvím unikátních grafických prvků a velmi dobře se rozlišují mezi sebou 

a některé naopak obsahují obrazovky velmi podobné. Adaptivní práh se počítá tím způsobem, 

že se srovná každý deskriptor s každým v dané skupině a hledá se nejvyšší koeficient pro různé 

obrazovky a nejmenší koeficient pro stejné obrazovky a podle těchto dvou hodnot se dále 

rozhoduje, jaký práh se použije. Pokud je nejmenší koeficient pro stejné obrazovky o hodně 

větší než největší koeficient pro rozdílné obrazovky, pak je obrazovka velmi dobře 

identifikovatelná. Práh se pak vypočítá průměrem těchto hodnot, nebo v případě, že 

vyhodnocovaná obrazovka je jen jedna v databázi, pak se jen přičte k menšímu koeficientu 0,1. 

Pokud jsou koeficienty velmi podobné, tzn. jejich rozdíl je menší než 0,05, je rozhodnutí jen na 

základě koeficientů nespolehlivé. Pak je práh -1 a tím se dá najevo, že se podle Löwova 

koeficientu nelze rozhodnout a je potřeba další validace. Stejný postup je i když je rozdíl 

koeficientů záporný. Adaptivní práh se počítá pro úplně každý snímek v databázi a pro oba 

druhy deskriptorů zvlášť (BRISK i BRIEF). Není vyjímkou, že obrazy, které nejdou dobře 
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odlišit jedním typem deskriptoru jdou tím druhým. Pak není potřeba další validace a snižuje se 

doba výpočtu.  

Akce během testování 

Aplikace spravující robota, kamery a databázi běží někdy i několik dní bez přestávky, 

stejně tak aplikace na zpracování obrazu. Za běhu aplikace se vyvíjí testy a kontinuálně se 

přidávají ikony, referenční obrazovky a region zájmu do databáze a je žádoucí, aby se aplikace 

na zpracování obrazu nemusela restartovat. Proto je například nutné přepočítat adaptivní prahy 

v případě přidání nové reference. To se děje asynchronně, testování je přerušeno pouze v 

případě, že si systém zrovna žádá reference nebo pracuje s prahy. Stejně tak se počítají oba 

deskriptory pro každou novou referenční obrazovku nebo ikonu.  

Další požadavek je na testování několika zařízení zároveň. Typicky se tak děje v případě 

mobilních telefonů. Testovaná aplikace je kompatibilní s několika operačními systémy (iOS, 

Android, Windows Mobile) a na všech je nutné aplikaci testovat. Kalibrace pro dané zařízení 

se přepíná dynamicky, podle požadavků testu. Na základě kalibrace se pak mění reference, 

ikony a další pomocné informace použité k vyhodnocení snímků.  
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9 HODNOCENÍ A SROVNÁNÍ ALGORITMU 

Oba algoritmy byly testovány v produkčním testování na stejných zařízeních a stejné sadě 

testů. Byla testována jen část, která identifikuje obraz pomocí deskriptorů, protože právě ta se 

modifikovala v průběhu této práce. Úplné výsledky identifikace budou redukovat falešně 

negativní skupinu snímků, protože v takovém případě se vyhodnocuje obrazovka pomocí textů, 

tedy metodou OCR. Nejdůležitějším kritériem bylo zachovat specificitu, což se povedlo. Tolik 

nevadí, pokud se obrazovka neidentifikuje, jako když se identifikuje špatně. Původní 

algoritmus je zhruba popsaný v kapitole 3. 

Rozhodnout zda se obrazovka správně nebo špatně identifikovala není jednoduché. Část 

obrazovek se snímá v průběhu načítání, a proto není jasně definované hranice, kdy už lze 

obrazovku považovat za úplnou. Příkladem je obrazovka na Obr. 46. Je pravda, že tento snímek 

je více podobný skenovacímu menu, ale lidský tester jasně vidí, že není jasně načtené. Na 

druhou stranu z pohledu systému, tato akce, tedy načítání obrazovky, trvá v řádech milisekund. 

Po klasifikaci obrazu dochází ve většině případů k dalším krokům robotického systému a reakce 

robotické ruky je pomalejší než načtení všech prvků a proto vlastně nevadí, pokud se obrazovka 

klasifikuje už částečně načtená.  

 

Obr. 46 – Příklad načítání, kdy se částečně prolínají dvě obrazovky 

V produkčním prostředí bylo nasnímáno 250 snímků a ty byly dále klasifikovány. Podle tabulek 

Tab. 3 a Tab. 4 by se mohlo zdát, že se zvýšil počet falešně pozitivních výsledků, ale to není 

úplně pravda. Dřívější algoritmus často vyhodnotil snímek jako úplně jinou obrazovku, zatímco 

aktuální algoritmus je vyhodnotí správně, ale příliš brzy, kdy nemá obrazovka načtené všechny 

prvky, nebo pokud je ještě vidět předešlá obrazovka. Takže členění do skupiny falešně 

pozitivních úplně nevypovídá o konečném fungování programu.  
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Tab. 3  - Tabulka hodnotící úspěšnost původního algoritmu 

 správně falešně celkem 

pozitivní 60% 2% 62% 

negativní 23% 15% 38% 

celkem 83% 17% 100% 

 

Tab. 4 - Tabulka hodnotící úspěšnost aktuálního algoritmu 

 správně falešně celkem 

pozitivní 69% 3% 72% 

negativní 26,5% 1,5% 28% 

celkem 95,5% 4,5% 100% 

Z Tab. 3 lze vyčíst, že asi 3/5 snímků byly vyhodnoceny správně, ale na druhou stranu bylo 

velké procento falešně negativních výsledků. Oproti tomu nový algoritmus vyhodnocuje 

správně naprostou většinu snímků. Senzitivita tím výrazně vzrostla, naopak specificita je 

zhruba na stejné úrovni. 

 

Tab. 5 -  Tabulka specificity a senzitivity pro dané algoritmy 

 Specificita Senzitivita 

Původní algoritmus 0,92 0,80 

Aktuální algoritmus 0,90 0,98 
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10  DALŠÍ FUNKCIONALITY 

10.1 Hledání ikon 

Pro zobecnění funkcionality se přidalo hledání ikon podle reference. Napříč verzemi a 

zařízeními a v závislosti na konfiguraci se mění poloha ovládacích prvků na obrazovce a proto 

je výhodou ověřovat a hledat jejich polohu kamerou. Algoritmus je založen na deskriptorech, 

proto se nejlépe hledají prvky s ikonami a ne s textem, protože text je málo unikátní v rámci 

obrazovky. Obrázky ikon jsou uloženy v databázi a aplikace se na ně dotazuje v průběhu testu. 

V prvním kroku je zjištěn typ obrazovky a podle něj a podle dotazu systému, jako je například 

vytiskni všechny dokumenty ve frontě, se automaticky zjistí reference na ikonu a dále se s ní 

pracuje.  

 

Obr. 47 - Zjednodušené schéma algoritmu na hledání ikon v obraze 

Nejdříve se obraz převede na šedotónový, dále se vyhledají body v obraze metodou FAST 

s prahem 15 a bez potlačení bodů, které nejsou lokálními maximy. Takhle se dosáhne 

dostatečného počtu bodů, který je výhodný k dalšímu statistickému zpracování. Stejně tak se 

najdou zajímavé body v analyzovaném obraze. Deskriptory se počítají metodou BRIEF s 64 
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bitovou přesností. Deskriptory jsou srovnány a hrubou silou je vyhledána nejlepší shoda. 

Výsledek tohoto srovnání je vidět na Obr. 49. Lze vidět, že je nalezena řada falešných shod, 

která se filtruje ve dvou krocích. Nejdříve se vypočítají směrnice vektorů mezi shodami, ty jsou 

znázorněny na Obr. 49 jako barevné čáry. Lze si všimnout, že z bodů, které odpovídají 

správným shodám vychází vektory, které mají zhruba stejnou směrnici a stejnou délku. Této 

vlastnosti správných shod se v tomto algoritmu využívá, jak je znázorněno v diagramu na Obr. 

48, kde je podrobněji rozebrán blok „Filtrace falešných shod na základě vlastností vektorů“ z 

Obr. 47. 

 

Obr. 48 – Vývojový diagram filtrace falešných shod na základě vlastností vektorů 

 Nejprve se filtrují body, které odpovídají vektorům, které mají o 1 stupeň větší nebo menší 

sklon, než je medián všech směrnic. Dále se vypočítá délka daných vektorů. Druhá filtrace 

probíhá pomocí této délky. Tímto způsobem se odstraní většina falešných shod. Na závěr se 

vypočítá těžiště nalezených bodů. Toto těžiště je pak výsledný střed ikony či ovládacího prvku 

(Obr. 50).  
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Obr. 49 – Vyhledané shody deskriptorů na referenčním obrázku ikony a na analyzovaném obraze 

 

Obr. 50 – Výsledek hledání ikony 

10.2 Kontrola náhledu dokumentu 

Na terminálu tiskárny je možné prohlédnout náhled dokumentu dříve, než ho uživatel 

vytiskne. Pro účely automatického testování stačí, abychom zjistili, že je náhled dokumentu 

v určeném rámečku na displeji a že náhled odpovídá skutečnému vzhledu dokumentu. Kvůli 

zjednodušení se plánuje posílat na tiskárnu dokumenty, které budou jednostránkové, 

celobarevné. Testované barvy budou červená, zelená a modrá, které jsou, jak jednodušší na 

rozeznání a barva bude dobře určena i při změně osvětlení, tak to stačí na určení, jestli se 

zobrazuje odpovídající náhled. Region na displeji, kde se má nacházet náhled je opět uložen 

v databázi. Algoritmus na evaluaci je jednoduchý. Nejprve se vyřízne z obrazu část s náhledem 

dokumentu, pak se rozmaže průměrujícím filtrem s maskou 15x15. Dále se vypočítá průměr 
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barev za každý barvený kanál a nakonec se tyto výsledky porovnávají s prahem. Pokud má 

červený kanál průměrnou hodnotu větší jak 125 a ostatní kanály mají hodnotu menší než 125, 

pak je barva náhledu vyhodnocena jako červená atd. Pokud náhled nesplňuje podmínku pro ani 

jednu barvu, pak je barva náhledu označená jako nerozpoznaná. 

 

Obr. 51 - Příklad obrazovky s náhledem dokumentu 

10.3 Kontrola správnosti kalibrace 

Jak bylo zmíněno v kapitole  4.1, celý algoritmus identifikace obrazovek je závislý na 

správné kalibraci kamery. Pokud se kamera během testování pohne, byť jen o centimetr, pak 

všechny validační koeficienty budou 0 a systém je ochuzen o důležitou funkci. Z pohledu 

testování se to projeví výrazným zpomalením, protože část obrazovek, která neprojde přes 

adaptivní práh se bude identifikovat pomocí textů v obraze, což je řádově pomalejší.  

Tato kontrola probíhá na začátku každého testování. Tak se ověří, jestli je systém vůbec 

testování schopný a jestli budou mít výsledky testování vypovídající hodnotu. Algoritmus je 

schématicky znázorněn na Obr. 52. Na začátku se sejme testovací snímek a identifikuje se 

obrazovka. Tato obrazovka se validuje na základě pozičních souřadnic srovnaných bodů, jak je 

popsáno v kapitole 4.1. Pokud je validace úspěšná, je všechno v pořádku a systém je připravený 

na testování. Pokud validace selže, postupuje se podle kroků v blokovém diagramu na Obr. 53. 

Nejprve se vypočítají vektory spojující souřadnice přiřazených bodů v testovacím a 

referenčním obraze. Následně se filtrují na základě směrnice a velikosti podobně jako při 

hledání ikon (kap. 10.1, blokový diagram Obr. 48). Dále se vypočítá průměrný vektor a podle 

něj se upraví kalibrace. Znovu se sejme testovací snímek kamerou s upravenou kalibrací a 

znovu se validuje jako v předchozích krocích. Pokud je validace úspěšná, kalibrace se uloží a 

další testování probíhá s kalibrací upravenou. V případě, že se pokus o rekalibraci nepovede, je 
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upozorněna obsluha robotického systému, která pak kameru ručně překalibruje. Tento 

algoritmus má limitace. Hlavní limitací je možnost korekce pouze translačního pohybu kamery, 

pokud je obraz jakkoli jinak deformovaný nebo rotovaný, tato korekce kalibrace selže. 

Výhodou je, že se v praxi většinou objevuje zmíněné translační posunutí.  

 

Obr. 52 – Algoritmus pro kontrolu kalibrace 
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Obr. 53 - Algoritmus pro rekalibraci kamery 

Pro ukázku byl zvolen testovací snímek na Obr. 54. Odpovídající reference k němu je na Obr. 

55. Testovací snímek není celý v záběru, kalibrace je lehce posunutá dolů a doprava.  

  

Obr. 54 - Testovací snímek, kamera je špatně 

nakalibrovaná 

Obr. 55 – Reference k testovacímu snímku 
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Na Obr. 56 je ukázka z průběhu algoritmu. Lze si všimnout množství barevných bodů, kde 

světle modré body jsou body zájmu v testovacím obraze. Červené body jsou body zájmu, 

které se posunuly po korekci kalibrace, ty jsou spojeny červenou čarou s body modrými a 

znázorňují vektor posunu kamery. Zelené body jsou kontrolní, jsou to body zájmu 

z referenční obrazovky, které odpovídají modrým a červeným bodům. Můžeme vidět, že se 

zelené a červené body po rekalibraci úplně nepřekrývají, ale i tak jsou velmi blízko.  

 

Obr. 56 – Ukázka filtrovaných vektorů, modře jsou naznačeny body v testovacím snímku, zeleně 

odpovídající body v referenčním snímku a červeně body po korekci kalibrace 
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11 ZÁVĚR 

V této práci je rozebrána problematika zpracování snímku displejů embedded zařízení. 

Detailně je probrána problematika především identifikace obrazovek na základě referencí 

z databáze.  

Na začátku je uvedeno pár postupů předzpracování snímků z kamery. Jedním z nich je zlepšení 

kontrastu pomocí tranformace jasu po barevných kanálech, které výrazně pomohlo identifikaci. 

Dále je uvedena filtrace šumu moaré. Tento postup se ale ukázal jako příliš výpočetně náročný, 

proto se v produkčním prostředí nakonec nepoužil a bude sloužit pro úpravu snímků do 

dokumentace. Další zlepšení bylo detekování monotónní obrazovky, která značí načítání. Díky 

tomu se rychle zjistí, že daná obrazovka neobsahuje dostatek informace a proto nemusí každý 

snímek procházet procesem identifikace. Celkově to zrychluje proces. 

Další část byla věnována identifikaci snímků. Nejprve byla na základě empirických zkušeností 

a studia literatury vybrána skupina algoritmů, která používá deskriptory. Slibné typy 

deskriptorů jsou popsány v literární rešerši. Některé z nich byly vybrány pro další implemetaci 

a srovnání, kontrétně ORB, BRISK a BRIEF: Stejně tak byla rozebrána problematika detekce 

bodů zájmu ve snímcích. Opět byla provedena studie a na základě ní byly vybrány detektory 

významných bodů Harrisův detektor rohů a FAST. Tyto detektory byly srovány. Bylo zjištěno, 

že spolehlivostí se neliší, v případě, že se nemaximální body z algoritmu FAST dále filtrují. 

Výpočetní náročnost Harrisova detektoru byla o řád vyšší než u FAST, proto byl k dalšímu 

použití vybrán FAST.  

Parametry algoritmu FAST byly optimalizovány. Při optimalizaci se zjistilo, že daná aplikace 

rozpoznávání diplejů nejvíce závisí na správně zvoleném prahu detekce. Zatímco pro běžné 

aplikace jako jsou fotky krajiny, osob, budov je běžné používat práh v rozmezí 10-15, pro 

aplikaci popsanou v této práci je nutné použít práh mnohem vyšší, cca 20-35. Dále bylo 

zjištěno, že je vhodné filtrovat body, které jsou nemaximální a detekovat body v druhé úrovni 

obrazové pyramidy. Tímto způsobem se docílí robustnost detektoru vůči šumu a odleskům 

displeje.  

Jako další se optimalizovaly a srovnávaly typy deskriptorů. Nejlepším ukazatelem správnosti 

klasifikace se ukázal Löwův koeficient, který se pak dále používá k identifikaci, protože nejlépe 

rozlišuje skupinu stejných obrazovek od skupiny rozdílných obrazovek. Parametry všech 

deskriptorů byly optimalizovány a pozoroval se vliv jednotlivých parametrů na úspěšnost 

klasifikace. Ze srovnání vyšel nejlépe deskriptor BRIEF, jak se předpokládalo. Druhý nejlepší 

a stále dobře použitelný byl deskritor BRISK a poslední dopadl deskriptor ORB, u kterého byla 

rozlišovací schopnost nedostatečná. Proto byly pro další implemetaci vybrány deskritory 

BRIEF a ORB.  
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Dále se měřila doba pro výpočet jednotlivých deskritorů. Z tohoto porovnání vyšel BRIEF 

výrazně nejlépe, s výpočetní náročností asi 15 ms na snímek. Další byl ORB a nejpomalejší je 

BRISK.  

Jako další se navrhl algoritmus pro identifikaci snímků. Používají se adaptivní prahy, které jsou 

počítány při kalibraci pro každý snímek zvlášť. To výrazně zvyšuje robustnost a snižuje čas na 

výpočet. Pro další zpřesnění se používá validace přiřazených bodů na základě pozičních 

souřadnic. Tento postup je v řešení s deskriptory poměrně unikátní, protože v málokteré 

aplikaci je toto možné. V tomto případě nám nahrává přesná normalizace obrazovky na jednu 

velikost. Navrženým algoritmem identifikace se výrazně zvýšila senzitivita, z 0,80 na 0,98 při 

zachování specificity. Dále se výrazně snížil čas výpočet, protože správná identifikace pomocí 

deskriptorů omezuje používání OCR a identifikace na základě textů v obraze, která je velmi 

pomalá.  

Jako další se implemetovaly funkce, které zlepšují a rozšiřují funkcionalitu celé aplikace na 

zpracování obrazu. Jedna z nich je hledání prvků na obraze pomocí ikon. Další praktická funkce 

je kontrola náhledu dokumentu nebo kontrola kalibrace kamery. Všechny tyto funkce přispívají 

k automatizaci systému, která je dlouhodobým záměrem.  
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13 SEZNAM ZKRATEK A PŘÍLOH 

13.1 Seznam zkratek 

LoG – Laplacian of Gaussian 

DoG – Difference of Gaussian 

FAST – Feature from Accelerated Segment Test 

SIFT – Scale Invariant Feature transform 

SURF – Speeded-Up Robust Features 

BRIEF – Binary Robust Independent Elementary Features 

BRISK – Binary Robust Invariant Scalable Keypoints 

AGAST - Adaptive and Generic Corner Detection Based on the Accelerated Segment 

Test 

13.2 Seznam příloh 

• CD s elektronickou verzí diplomové práce, zdrojové kódy s algoritmy zmíněnými 

v textu, část databáze testovacích a referenčních snímků  


