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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na využití potenciálu grafických karet v oblasti paralelního 

zpracování dat, přesněji na zpracování obrazu. Zabývá se určením rozdílu v rychlosti 

zpracování pomocí grafické karty a běžného přístupu pomocí procesoru. Práce se dále 

zabývá snímáním obrazu pomocí webkamery. 
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ABSTRACT 

Bachelor thesis is focused on using graphical processing units for parallel data processing, 

specifically on image processing. Main focus of this thesis is determining time difference 

in image processing using graphical processing unit and classic approach on processor. 

Another focus is accessing webcam and processing of captured frames. 
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ÚVOD 

Segmentace obrazu je důležitou součástí počítačového vidění, hlavním účelem 

segmentace obrazu je odstranění nepodstatných detailů obrazu a odlišení různých objektů 

v obrazu. Díky tomuto procesu je pro počítače jednodušší klasifikace objektů nebo 

sledování trajektorie vybraného objektu v sekvenci snímků. Tento proces je ovšem 

náročný na výpočetní výkon a tato náročnost exponenciálně stoupá s rozlišením obrazu. 

Jelikož výkon jednoho jádra procesoru je pro účely zpracování silně nedostačující, lze 

využít paralelního zpracování dat zahrnujícího více výpočetních vláken u více jádrového 

procesoru. Využití více výpočetních jader procesoru má zpravidla pozitivní dopad na 

rychlost zpracování dat, ale i toto zrychlení zpracování však nemusí být dostačující pro 

určité aplikace, a proto lze využít pro zpracování obrazu grafického procesoru. 

Více jádrový procesor se vyznačuje malým množstvím (běžně 2 až 8) velmi 

výkonných výpočetních jader, jež mohou pracovat nezávisle na sobě na různých 

operacích. Grafický procesor (GPU) obsahuje desítky až tisíce jader s nižším výkonem 

než běžná procesorová jádra. Tyto slabší jádra grafického procesoru musí také vykonávat 

stejnou operaci na různých datech. Díky tomuto lze některé algoritmy pro zpracování 

obrazu upravit tak, aby mohly využívat plného potenciálu všech jader grafického 

procesoru a dosáhnout tak mnohem vyšší rychlosti zpracování dat, než je možné 

dosáhnout pomocí běžného přístupu pomocí procesoru. 

Využití nahrazení běžného procesoru grafickým může přinést uplatnění zejména v 

oblasti zpracování videosekvencí z připojené kamery, které bude popsáno v kapitole 

4.2.3. Tento typ zpracování požaduje vysokou rychlost zpracování, která bude menší než 

interval mezi dvěma přicházejícími snímky z kamery. Tohoto je možné dosáhnout 

pomocí dvou technologií, Nvidia CUDA a OpenCL, jež umožňují využít výkonu GPU 

k paralelizaci a urychlení zpracování daných dat. 
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1 SEGMENTACE OBRAZU 

Podstatou segmentace obrazu je usnadnění rozlišení objektů a jejich sledování 

v obrazových datech. Jelikož se jedná o náročný proces se zpracováním obrovského 

množství dat, které roste exponenciálně s rozlišením obrazu a snímkovací frekvence. 

Není tedy divu, že běžné procesory přestávají stíhat takto rozsáhlá data zpracovávat 

dostatečně rychle a efektivně. Z tohoto důvodu lze využít pro zpracování takto rozsáhlého 

množství dat grafické procesory nebo grafické akcelerátory přímo určené pro tyto úlohy. 

1.1 Využití grafických procesorů 

Grafické procesory dokáží v dnešní době zpracovat několikanásobně více dat, než je 

schopný procesor, a to díky vysokému počtu jader a široké paměťové sběrnici. Díky 

tomuto vysokému počtu výpočetních jader jsou grafické procesory schopné zpracovat 

mnohonásobně více operací s plovoucí desetinnou čárkou než procesory. 

Nejvhodnější použití grafických procesorů pro běžné výpočty jsou v aplikacích, 

které splňují několik podmínek. Můžou zpracovávat více prvků najednou a obsahují 

obrovské množství dat, se kterými je potřeba pracovat. Využitím těchto dvou vlastností 

lze pomocí grafických procesorů dosáhnout extrémního urychlení zpracování využitím 

velkého množství relativně jednoduchých výpočetních jednotek, pracujících na velkém 

množství prvků zároveň. 

Grafické procesory je tedy možné využít právě na zpracování obrazu, videa nebo 

počítačového vidění, kde lze zpracovávat stovky až tisíce pixelů najednou. Dalším 

příkladem vhodné aplikace můžou být fyzikální simulace spoléhající na numerické 

řešení, simulace tekutin, světelných paprsků, elektromagnetických vln, vyzařovací 

charakteristiky antén a spousta dalších použití. Za zmínku také stojí využití v kryptografii 

pro prolamování šifer. 

1.2 Nevýhody grafických procesorů 

Grafické procesory při správném použití vykazují výrazné zrychlení algoritmů oproti 

běžným procesorům. V případě nevhodné optimalizace nebo použití algoritmů, které není 

možné paralelizovat může být výsledek přesně opačný a může dojít k značnému 

zpomalení běhu aplikace. 

Jednou z hlavních nevýhod je nutnost psát kód pro specifický typ grafických karet, 

s použitím takových prostředků, které dostupná grafická karta podporuje. Jako příklad 

tohoto problému lze vzít aplikaci napsanou pomocí NVIDIA CUDA, takovou aplikaci je 

možné spustit jen a pouze na grafických kartách NVIDIA, neznamená to ovšem, že 

takový kód půjde spustit na všech grafických kartách tohoto výrobce, bude fungovat jen 

na těch kartách, pro které byl kód napsán, může se tak stát, že s příchodem nové generace 

grafických karet, bude nutné aplikaci upravit pro běh na novější generaci. 

Kód funkcí pro grafické karty je sice podobný jako pro běžné procesory, je však 

nutné si uvědomit, že se jedná o odlišnou architekturu od běžného procesoru. Je proto 

nutné, aby programátor věděl, co si na grafickém procesoru může a nemůže dovolit. 
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Poslední nevýhodou je implementace do systému, výkonné grafické procesory 

přidají značnou částku k výsledné ceně systému spolu s rostoucí náročností na energii a 

chlazení. Ekonomicky tak může být v některých případech výhodnější využít více 

systémů s více procesory než méně systémů s grafickými procesory. 

1.3 Využití segmentace obrazu 

Segmentace obrazu nachází využití v téměř všech oblastech moderní techniky. A jedná 

se o důležitou součást robotiky a umělé inteligence. Především v robotice je segmentace 

obrazu velmi důležitá, pro detekci objektů v okolí a interakci robota s okolím. Další 

oblastí, kde se segmentace obrazu uplatňuje jsou vozidla, s autonomním řízením 

společností Google, Tesla a dalších. Dokonce i v běžných mobilních telefonech existuje 

funkce pro detekci tváří, zpracování obrazu se v našem okolí vyskytuje mnohem častěji, 

než si většina populace uvědomuje.  
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2 TECHNOLOGIE PARALELNÍHO 

ZPRACOVÁNÍ DAT 

S rostoucími požadavky na rychlost zpracování dat, se grafické procesory vyvinuly ze 

zařízení specializovaných na zobrazování obrazu na monitor do velmi výkonných více 

jádrových a silně paralelizovaných zařízení s vysokou propustností paměti a výkonem, 

dalece přesahujícím běžné procesory. 

Rozdílem v architektuře mezi grafickým a běžným procesorem je hlavně velikost 

pamětí a počet výpočetních jader, zatímco běžný procesor má několik velmi výkonných 

jader a větší paměti, grafický procesor obsahuje až tisíckrát více výpočetních jader 

(Obrázek 2.1). Z toho jasně vyplývá větší zaměření grafického procesoru na výpočty než 

na práci s dočasnou pamětí. 

 

Obrázek 2.1 Rozdíl mezi CPU a GPU [1] 

Výkon grafických procesorů nachází stále větší uplatnění v mnoha technických 

oblastech od lékařských simulací, přes počítačové učení, simulace umělé inteligence, 

software autonomních vozidel [2] až po uplatnění ve filmovém průmyslu pro renderování 

obrazu. Ve všech oblastech, kde už výkon obyčejného procesoru ani zdaleka nestačí.  

Z výkonnostního pohledu by se zdálo vhodné začít používat grafické procesory místo 

běžných procesorů, to však s ohledem na způsob fungování grafických procesorů není 

v současné době možné. Grafický procesor nemůže pracovat sám o sobě, ale jen jako 

pomocná síla pro normální procesory.  

2.1 NVIDIA CUDA 

V roce 2006 představila společnost NVIDIA proprietární programovací rozhraní CUDA 

pro paralelní zpracování dat na vlastních grafických kartách. Cílem vytvoření této 

technologie bylo snazší využití výkonu grafických karet NVIDIA pro efektivnější řešení 

velkého množství komplexních problémů oproti předchozímu systému, kdy matematické 

operace musely být upraveny do podoby připomínající práci s texturami. NVIDIA 

v případě technologie CUDA počítá s tím, že grafický procesor je odlišné zařízení 

(device) od procesoru (host), každé s vlastními, oddělenými pamětmi.  Tento systém 

práce s odděleným zařízeními se označuje jako heterogenní programování. [1] 
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2.1.1 CUDA Kernel 

Kernel je obdoba běžné funkce z programovacího jazyka C spouštěná na grafickém 

procesoru, nespouští se však pouze jednou jako funkce v C, ale spustí se N-krát podle 

nastavení spouštěcích parametrů. Kernely ovšem nemůžou být uloženy v klasických 

zdrojových souborech pro C (*.c) a C++ (*.cpp), ale musí být ve speciálních souborech 

s příponou *.cu, podle té je vybrán kompilátor, který zkompiluje kód určený pro 

grafickou kartu. [1] 

Pro spuštění kernelu je nejprve nutné vědět počet prvků pole se kterým se bude 

pracovat a vypočítat z něj spouštěcí parametry. Každý kernel se spouští jako mřížka 

bloků, všechny bloky mají stejné rozměry a obsahují počet vláken. Každý blok má navíc 

omezení velikosti na maximálně 1024 vláken, při zadání vyššího počtu vláken se kernel 

nespustí. Toto omezení platí pouze pro velikost bloků, mřížka má omezení podstatně 

vyšší. Vlákna můžou být uspořádána v bloku v jednom, dvou nebo třech rozměrech. 

Stejné pravidlo platí i pro bloky v mřížce. Každé vlákno se poté spustí s unikátním 

identifikátorem, odpovídajícímu pozici v bloku a mřížce (Obrázek 2.2).  [1] 

 

Obrázek 2.2 Dvourozměrná pracovní mřížka s bloky a vlákny [1] 

Většina aplikací využívá unikátní identifikátory vláken v kernelu pro indexování 

prvků v poli. Z toho důvodu je nutné vypočítat index po spuštění kernelu pomocí 

integrovaných trojrozměrných proměnných threadIdx, jenž definuje pozici vlákna 

v bloku, blockIdx určující pozici v mřížce a blockDim obsahující rozměry bloků. [1] 
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2.1.2 Rozdělení pamětí 

Protože je grafická karta samostatné zařízení, nemá přístup do paměti procesoru, a naopak 

procesor nemá přístup do paměti grafické karty. Z toho důvodu je nutné mezi paměťmi 

zařízení data kopírovat. Kopírování dat mezi zařízeními by se ovšem mělo co nejvíce 

omezit, jelikož kopírování dat mezi zařízeními je pomalé, často pomalejší než následné 

zpracování daných dat, z toho důvodu způsobuje časté kopírování dat zpomalení celé 

aplikace. 

Grafická karta disponuje několika oddíly paměti, ke kterým mohou kernely 

přistupovat. Každé vlákno má po dobu své životnosti přístup k pomalé, lokální paměti o 

velikosti 512 KB. Všechna vlákna v bloku potom mají přístup k velmi rychlé sdílené 

paměti o velikosti 48 KB, obsah této paměti je využíván pro sdílení dat mezi jednotlivými 

vlákny bloku. Největší a nejpomalejší pamětí je potom globální paměť ke které mají 

přístup všechna vlákna nehledě na blok, o alokaci, zkopírování dat a uvolnění této paměti 

se stará procesor. Rozdělení jednotlivých paměťových prostorů a přístupu k nim je 

zobrazeno na obrázku (Obrázek 2.3). [1] 

 

Obrázek 2.3 Rozdělení přístupu k paměti [1] 
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Kromě lokální, sdílené a globální paměti obsahují grafické karty ještě dva oddíly 

paměti dostupné všem vláknům, ale na rozdíl od předchozích oddílů, ze kterých mohly 

všechny vlákna číst i do nich zapisovat, jsou tyto dva oddíly pouze pro čtení. Jedná se o 

paměť pro konstanty a textury. Paměť pro konstanty je, jak již z názvu vyplývá, vhodná 

pro data, jež se po celou dobu běhu programu nezmění. Využití texturní paměti poté závisí 

od zaměření aplikace a na formátu uložených dat. [1] 

Nejrychlejším paměťovým prostorem jsou potom registry, k registrům ovšem nemá 

programátor přístup, pokud nepoužije programování pomocí instrukční sady PTX, nízko 

úrovňového jazyka pro programování grafických karet NVIDIA. [1] 

Od vydání CUDA 6 je nově dostupná možnost využívat tzv. Unified Memory 

Programming, což znamená využívání jednoho ukazatele ukazujícího na paměťové místo 

v systémové paměti a zároveň na druhé místo v paměti grafické karty, záleží, k jaké 

operaci je právě daný ukazatel využíván. Využívání sjednocené paměti umožňuje 

opuštění manuálního kopírování dat mezi zařízeními, za cenu malého snížení výkonu. 

Aplikace využívající sjednoceného paměťového prostoru je snazší na pochopení a 

údržbu, pokud je však rychlost aplikace prioritou, bude výhodnější využít manuálních 

přesunů dat jen v momenty kdy to je nezbytně nutné. [1] 

2.1.3 Hardwarová implementace 

Architektura grafických karet NVIDIA je postavena na škálovatelném počtu streaming 

multiprocesorů (SM), počet těchto multiprocesorů se liší podle ceny a určení grafické 

karty či grafického akcelerátoru od jednotek až po desítky. Každý tento multiprocesor 

obsahuje určité množství procesorových jader nazývaných jádra CUDA, toto množství je 

dáno architekturou použitou pro výrobu grafické karty (Tabulka 2.1). 

 

Tabulka 2.1 CUDA jádra / SM podle architektury GPU [1] 

Rok vydání První řada architektury Označení architektury CUDA jádra / multiprocesor 

2006 GeForce 8 Tesla 8 

2010 GeForce 400 Fermi 32 / 48 

2012 GeForce 600 Kepler 192 

2014 GeForce 800M Maxwell 128 

2016 GeForce 1000 Pascal 64 / 128 

 

Tyto multiprocesory jsou navrženy pro běh stovek vláken najednou. Pro zvládnutí 

tolika vláken využívají technologii SIMT (Single-Instruction, Multiple-Thread), to 

v praxi znamená spouštění více vláken současně a provádění stejné operace s různými 

daty. Této vlastnosti využívají multiprocesory grafických karet NVIDIA rozdělením 

bloků na skupiny vláken po 32 vláknech. Každá tato skupina vláken se nazývá warp, 

všechny instrukce v jednom warpu se provádějí najednou, v případě rozdělení pomocí 

podmínek dojde k pozastavení vláken, nesplňujících podmínku a následnému 

pokračování všech vláken stejnou instrukcí po skončení podmínky. 
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Rozdělení práce do bloků je využito pro snadné škálování práce na neomezené 

množství multiprocesorů (Obrázek 2.4), bloky se poté spouští sériově či paralelně, podle 

toho, jaký multiprocesor zrovna čeká na přiřazení práce. Díky této schopnosti je možné 

využít akcelerace výkonu na téměř jakékoli grafické kartě podporující technologii 

CUDA, ať už se jedná o profesionální grafické akcelerátory z řady Tesla, nebo 

profesionální grafické karty z řady Quadro až po běžně dostupné levné modely z řad 

GeForce, bez zásahu do kódu aplikace. [1] 

 

Obrázek 2.4 CUDA program na GPU s odlišným počtem multiprocesorů [1] 

Aplikace s podporou pro technologii CUDA se ve výsledku spustí na procesoru, kde 

proběhne část kódu, inicializace ovladačů, načtení dat a příprava grafické karty. Následně 

může dojít k nastavení spouštěcích parametrů a samotné spuštění kernelu na grafické 

kartě, ta rozdělí pracovní mřížku bloků podle počtu multiprocesoru, které následně 

rozdělí bloky na ještě menší skupiny, jež se začnou provádět. Po ukončení běhu kernelu 

se vrací řízení k procesoru, ten převezme data, vyčistí paměť a následně záleží na aplikaci, 

jestli dojde k ukončení, nebo opakovaní daného procesu pro využívání GPU. Proces běhu 

takové aplikace je zobrazen na obrázku (Obrázek 2.5). [1] 



 18 

 

Obrázek 2.5 Ukázka běhu úseku CUDA programu [1] 
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2.2 OpenCL 

Technologie OpenCL (Open Computing Language) byla původně vyvíjena společností 

Apple Inc. nicméně byla následně předána do správy neziskovému konsorciu Khronos 

Group, jenž vyvíjí kromě OpenCL i řadu dalších technologií jako např.: OpenGL, Vulcan 

a další. První verze této technologie byla vytvořena ve spolupráci s výrobci procesorů a 

grafických karet Intel, AMD, Qualcomm, IBM a NVIDIA. Tato verze byla zveřejněna 

pro veřejnost v prosinci 2008. [3] 

Stejně jako technologie NVIDIA CUDA, tak i OpenCL je zaměřeno na paralelizaci 

zpracování dat. Na rozdíl od technologie NVIDIA CUDA, OpenCL nemusí využívat 

pouze grafické karty, ale jakýkoliv dostupný hardware podporující OpenCL. Mezi 

podporovanými zařízeními jsou běžné procesory (CPU), grafické procesory (GPU), 

digitální signálové procesory (DSP), programovatelná hradlová pole (FPGA) a další 

hardwarové akcelerátory. [3] 

2.2.1 OpenCL Kernel 

Stejně jako v případě kernelu pro technologii CUDA, jsou kernely pro OpenCL psané 

v jazyce C a musí být uloženy v externích souborech. Na rozdíl od CUDA kernelů, ty pro 

OpenCL nejsou kompilovány se zbytkem aplikace a následně uloženy ve spustitelném 

souboru, ale až při jejím běhu. To znamená, že pro spuštění kernelu musí být k aplikaci 

přiložen soubor obsahující kód kernelů nebo již předkompilované kernely, jež jsou 

následně načteny za běhu programu. 

Stejně jako u technologie NVIDIA CUDA, tak i pro OpenCL platí, že pro spuštění 

je nutné definovat spouštěcí parametry (mřížku vláken, ta může, ale nemusí být dále 

dělena do menších pracovních skupin). [3] 

2.2.2 Rozdělení pamětí 

Další podobností s NVIDIA CUDA je rozdělení pamětí, nevětší pamětí je globální 

paměť, ta má ovšem vysokou přístupovou dobu. Rozdílem v pojmenování je lokální 

paměť, která slouží pro komunikaci mezi vlákny pracovních skupin a soukromá paměť, 

kterou má alokovanou každé vlákno a různá vlákna nemohou přistupovat do soukromé 

paměti jiných vláken. Posledním oddílem paměti u OpenCL je paměť jen pro čtení 

s velmi vysokou přístupovou rychlostí, do které může zapisovat pouze procesor.  

Všechna zařízení ovšem nemusí mít fyzicky implementovanou některý oddíl paměti, 

s čímž je nutné počítat při tvorbě aplikace využívající OpenCL. Jelikož OpenCL může 

využívat i běžné procesory, globální paměť může být sdílená se systémovou pamětí. [3] 

2.3 OpenMP 

Program lze ovšem paralelizovat i bez použití grafického procesoru, většina dnešních 

procesorů obsahuje minimálně dvě fyzická jádra. Úprava již existujícího sekvenčního 

programu, bez použití externího API určeného pro paralelizaci běhu kódu, může být 

velmi obtížná. Z tohoto důvodu vzniklo konsorcium OpenMP Architecture Review Board 
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(ARB), které v roce 1998 vydalo první verzi standardizovaného API pro paralelní 

programování, nazvaného OpenMP (Open Multi-Processing) [4]. 

Podstatou OpenMP je umožnit snadnou tvorbu, nebo úpravu sekvenční části kódu 

aplikace na paralelní, v programovacích jazycích C, C++ a Fortran, na většině architektur, 

procesorů a operačních systémů. Pomocí direktiv, funkcí a systémových proměnných lze 

označit úsek programu, který se má spustit v paralelním režimu, kolik má využít jader 

procesoru a nastavení dalších parametrů. Při běhu se potom program přizpůsobuje podle 

zadaných parametrů a počtu úloh, které má provést v paralelně úseku (Obrázek 2.6). [5] 

 

Obrázek 2.6 Rozdělení práce pomocí OpenMP [5] 
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3 METODY SEGMENTACE OBRAZU 

Existuje mnoho různých metod pro segmentaci obrazu, mezi nejjednodušší přístupy 

řadíme analýza jednotlivých pixelů, do těchto metod patří například metoda prahování. 

Další skupinou jsou metody, které provádí segmentaci lokálně v malé oblasti okolo 

jednotlivých pixelů, do této skupiny lze zařadit například hranovou detekci. Mezi 

složitější způsoby potom patří takové metody, jež provádí analýzu celého obrazu, a 

následně vytváří segmenty podle výsledků analýzy, k těmto metodám lze zařadit třeba 

shlukování K-Means. 

3.1 Hranová detekce 

Hranová detekce má za úkol nalézt ve zpracovávaném obraze velké rozdíly v jasu, které 

značí hranu objektu nebo barvy. Existuje mnoho přístupů k detekci hran, nejsnadnějším 

je ale přístup pomocí derivací, kdy v případě první derivace se jedná o lokální extrém, 

nebo druhé derivace, kdy se jedná o průchod nulou (Obrázek 3.1). [6] 

 

Obrázek 3.1 Průběh první a druhé derivace hrany: a) výrazná, b) nevýrazná [6] 

Pro aproximaci těchto průběhů se využívají lokální operátory, mezi něž patří 

operátor Prewittové (3.1), (3.2), Sobelův (3.3), (3.4) a Kirschův (3.5), (3.6), tyto 

operátory jsou vždy uvedeny ve verzích pro detekci horizontálních a vertikálních hran. 

Pro detekci hran v obou směrech je obraz nutné filtrovat dvakrát, jednou s filtrem pro 

detekci horizontálních hran a podruhé pro nalezení vertikálních hran. Tyto 2 obrazy se 

poté složí v jeden výsledný obraz. [6] 

ℎ1 =  [
1 1 1
0 0 0

−1 −1 −1
] (3.1) ℎ2 =  [

−1 0 1
−1 0 1
−1 0 1

] (3.2) 

ℎ1 =  [
1 2 1
0 0 0

−1 −2 −1
] (3.3) ℎ2 =  [

−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

] (3.4) 
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Výsledný obraz je poté složen pomocí odmocniny ze součtu čtverců hodnoty na 

stejné souřadnici v obou z gradientních obrazů, tzv. euklidovské vzdálenosti (3.7) [6].  

𝑔𝑖,𝑘 =  √(𝛥𝑥𝑓𝑖,𝑘)
2

+ (𝛥𝑦𝑓𝑖,𝑘)
2
 (3.7) 

Kde 𝑔𝑖,𝑘 odpovídá výslednému pixelu o souřadnicích i a k, ∆𝑥𝑓𝑖,𝑘 a ∆𝑦𝑓𝑖,𝑘 potom 

odpovídají pixelům gradientních obrazů v horizontálním a vertikálním směru o 

souřadnicích i a k. Z důvodu náročnosti odmocniny na výpočetní výkon lze tento výpočet 

nahradit výrazně méně náročnou aproximací (3.8) avšak za cenu nižší přesnosti [7]: 

𝑔𝑖,𝑘 =  |𝛥𝑥𝑓𝑖,𝑘| + |𝛥𝑦𝑓𝑖,𝑘| (3.8) 

Po vytvoření tohoto výsledného obrazu je nutné provést další úpravy, jelikož takový 

obraz obsahuje falešné hrany a fragmenty, jež je potřeba odfiltrovat. Jednou z metod této 

úpravy obrazu je následné prahování. To znamená, nahrazení všech pixelů s nižší 

hodnotou, než je zadaný práh černým pixelem. [6] 

Detekce hran je silně závislá na obsahu šumu v obrazu, zvýší-li se obsah šumu 

v obrazu, šum bude detekován jako hrana a ve výsledku je metoda nepoužitelná. Obraz 

s různým obsahem šumu o Gaussovském rozložení s mírou přidaného šumu 0 %, 10 % a 

20 % spolu s odpovídajícími výsledky hranové detekce jsou na obrázku (Obrázek 3.2). 

 

 

Obrázek 3.2 Vliv šumu na hranovou detekci 

ℎ1 =  [
3 3 3
3 0 3

−5 −5 −5
] (3.5) ℎ2 =  [

−5 3 3
−5 0 3
−5 3 3

] (3.6) 
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3.2 Metoda Prahování 

Prahování patří k nejjednodušším metodám segmentace, jak z pohledu principu metody, 

tak z hlediska implementace algoritmu. Výstupem metody je binární obraz určující 

popředí a pozadí, případně při využití více úrovňového prahování obraz v odstínech šedi 

s větší úrovní detailů než v případě využití jednoduchého prahování s pouze jedním 

prahem. Nejlepší výsledky vykazuje metoda u obrazů s vysokým kontrastem. 

Základním problémem metody prahování je věrohodné určení prahů pro jeden 

z parametrů obrazu, nejčastěji jasu. Nejjednodušším způsobem určení prahů bývá 

umístění prahu do sedla histogramu daného obrazu (Obrázek 3.3). Existují i 

automatizované metody pro výpočet vhodného například proložením histogramu 

Gaussovými křivkami [6]. Velkou nevýhodou metody je nemožnost správného oddělení 

objektu, pokud je nasvětlen z jiné strany, než je objekt pozorován, výsledkem zpracování 

takového obrazu by potom byl objekt rozdělen na více částí. [6] 

 

Obrázek 3.3 Výběr prahu pomocí histogramu jasu 

U jednoduchého prahování dojde ke změně podprahových hodnot na nulu, tedy 

černou barvu a nad prahových hodnot na hodnotu reprezentující bílou barvu.  

V případě binárního prahování dvěma prahy, budou hodnoty spadající do intervalu 

mezi zvolenými prahy nastaveny na hodnotu odpovídající bílé barvě a zbytek hodnot 

bude změněn na černou barvu. U dvojitého prahování v odstínech šedi, dojde k zachování 

hodnot mezi prahy a nahrazení ostatních hodnot černou barvou. 
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3.3 Shlukování K-Means 

Původním účelem shlukování K-Means nebyla segmentace obrazu, nýbrž rozdělení 

dostupných dat do K skupin s podobnými vlastnostmi a přidat k datům značku pro 

snadnější orientaci, v případě obrazu značící průměrnou barvu v jedné skupině. Průměr 

z dat jedné skupiny se poté nazývá centroid. K-Means patří mezi iterační metody, což 

znamená, že čas nutný k dosažení konvergence je silně závislý na zvoleném K, 

nastaveném maximálním počtu iterací a zvolení počátečních centroidů. Počáteční 

centroidy se volí náhodně, proto tento parametr nelze uživatelsky ovlivnit. [8] 

Metoda vyžaduje pouze jeden vstupní parametr K, který je nutné zvolit manuálně, 

v případě zpracování obrazu je volba nejčastěji subjektivní, podle toho, kolik se ve 

vybraném obrazu na první pohled vyskytuje převažujících barev. Průběh shlukování K-

Means lze rozdělit do několika kroků: 

1. Náhodně zvolit K počátečních centroidů 

2. Přiřadit barvy pixelů nejbližšímu centroidu 

3. Přepočítat centroid pro každý shluk 

4. Opakovat od bodu 2 dokud nedojde ke konvergenci 

Po náhodné volbě počátečních centroidů lze přejít k druhému kroku, v případě 

obrazových dat ve formátu RGB se dá předpokládat trojrozměrný prostor, ve kterém 

každá osa odpovídá jedné barevné složce s rozsahem os od 0 po 255, kdy 0 odpovídá 

nejnižší intenzitě barevné složky a 255 nejvyšší intenzitě. Nyní je nutné projít celý obraz 

po pixelech a vypočítat vzdálenost mezi barvou pixelu a všemi centroidy. K výpočtu 

vzdálenosti lze použít euklidovské vzdálenosti pro trojrozměrný prostor (3.9). 

𝑑 =  √(𝑅𝑖,𝑘 − 𝐶𝑗𝑅)
2

+ (𝐺𝑖,𝑘 − 𝐶𝑗𝐺)
2

+ (𝐵𝑖,𝑘 − 𝐶𝑗𝐵)
2
 (3.9) 

Kde 𝑑 je vzdálenost mezi body, 𝑅𝑖,𝑘, 𝐺𝑖,𝑘, 𝐵𝑖,𝑘 značí červenou, zelenou a modrou 

složku pixelu o souřadnicích i a k, 𝐶𝑗𝑅 , 𝐶𝑗𝐺 , 𝐶𝑗𝐵  potom odpovídají jednotlivým barevným 

složkám centroidu o indexu j. Jelikož v metodě nezáleží na porovnání absolutní 

vzdálenosti, nýbrž jen určení nejkratší vzdálenosti je možné využít zjednodušeného 

výpočtu vynecháním odmocniny (3.10), čímž dojde ke značnému snížení náročnosti 

výpočtu bez jakéhokoliv vlivu na přesnost. 

𝑑2 =  (𝑅𝑖,𝑘 − 𝐶𝑗𝑅)
2

+ (𝐺𝑖,𝑘 − 𝐶𝑗𝐺)
2

+ (𝐵𝑖,𝑘 − 𝐶𝑗𝐵)
2
 

(3.10) 

Po určení, ke kterému centroidu je pixel nejblíže, dojde k přiřazení barev centroidu 

odpovídajícímu pixelu ve výstupním obrazu. Dalším krokem je přepočítání barevných 

složek centroidů, což je dáno jednoduchým zprůměrováním barevné intenzity každé 

složky všech pixelů patřících do jednoho shluku ve vstupním obrazu. Tím dojde 

k posunutí centroidu. Posun centroidů a změny shluků mezi iteracemi pro zjednodušení 

pouze ve dvourozměrném prostoru, je na obrázku (Obrázek 3.4). 
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Obrázek 3.4 Změny shluků mezi iteracemi K-Means ve 2D prostoru [8] 

Posledním krokem metody je určení konvergence, pokud se barevné složky všech 

centroidů nezmění od předposlední iterace, lze metodu považovat za ukončenou. Pokud 

dojde ke změně alespoň jedné složky u jednoho centroidu, je nutné provést další iterace 

a znovu přepočítat vzdálenosti.  
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4 APLIKACE PRO SEGMENTACI OBRAZU 

POMOCÍ GPU 

Cílem práce je napsat aplikaci v jazyce C++ s podporou pro technologii NVIDIA CUDA, 

ve které bude možnost načtení obrazu ze souboru a kamery, výběr procesoru pro 

segmentaci, výběr z několika metod segmentace obrazu a zobrazení dobu trvání výpočtu, 

nastavení parametrů metod segmentace, a možnost uložení výstupního obrazu.  

4.1 Uživatelské prostředí aplikace pro Windows 

K vytvoření aplikace pro operační systém Microsoft Windows bylo použito vývojové 

prostředí Microsoft Visual Studio 2013. 

4.1.1 Hlavní okno aplikace 

Po spuštění aplikace pomocí *.exe souboru dojde k vykreslení hlavního okna aplikace 

(Obrázek 4.1), toto okno je rozděleno na lištu obsahující položky menu, stavovou lištu 

obsahující informace o počtu nalezených grafických procesorů, které podporují 

technologii CUDA, v této liště lze po ukončení zpracování nalézt dobu zpracováni 

s přesností na milisekundy a při změně vstupu na kameru, počet dostupných zařízení pro 

snímání obrazu. Většinu plochy aplikace zabírají dvě okna pro vykreslení vstupního a 

výstupního obrazu. Pod těmito okny jsou umístěny ovládací prvky ve skupinách pro 

volbu procesoru, nastavení procesoru, volbu metody zpracování obrazu, úpravy obrazu a 

skupina ovládacích prvků týkajících se připojitelné kamery.  

 

Obrázek 4.1 Uživatelské prostředí: Hlavní okno aplikace 
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Menu aplikace je rozdělené do čtyř částí, File, Input, Segmentation a Help. Každá 

z těchto položek obsahuje podpoložky. Po načtení obrazu se v nabídce zobrazí ještě 

položka Image obsahující informace o vstupním obrazu. Položka File obsahuje možnosti 

týkající se otevření obrazu ze souboru, jeho uložení nebo uzavření. Poslední možností je 

ukončení aplikace. Obsah File je na obrázku (Obrázek 4.2). 

 

Obrázek 4.2 Uživatelské prostředí: Obsah položky File 

Možnost Image umožňuje zobrazit informace o otevřeném obrazu, jako je jeho 

název, šířka a výška v pixelech, celkové rozlišení v megapixelech a bitová hloubka. 

Druhou možností pro zjištění informací o obrazu je zobrazení histogramu jasové složky. 

Obsah nabídky Image je na obrázku (Obrázek 4.3). 

 

Obrázek 4.3 Uživatelské prostředí: Obsah položky Image 

Po vybrání možnosti Histogram dojde k vykreslení nového okna (Obrázek 4.4) 

obsahující histogram a ovládací panel. Pomocí ovládacích prvků v ovládacím panelu je 

možné uložit snímek histogramu ve formátech BMP, JPG a PNG. Druhou nabídkou je 

možnost změny počtu sloupců histogramu. Nejméně lze zobrazit 8 sloupců a maximálně 

256 sloupců. Poslední možností ovládacího panelu je možnost vyhladit histogram, což 

způsobí vyhlazení grafu a zobrazení plynulých přechodů mezi jednotlivými sloupci 

histogramu. 

Samotný histogram disponuje funkcí kurzoru a lze tedy kliknutím do oblasti grafu 

zobrazit kurzor pro snadné odečítání hodnoty z osy intenzity, další funkcí histogramu je 

i výběr oblasti, tyto dvě funkce umožňují snadné odečtení hodnot pro všechny 

implementované druhy metody prahování. 

Okno histogramu nezabraňuje možnosti pracovat s hlavním oknem aplikace a lze jej 

mít otevřené i během nastavování metod i zpracování obrazu. 
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Obrázek 4.4 Uživatelské prostředí: Histogram 

Pod položkou Input lze nalézt přepínač povolení vstupu z kamery. Po zapnutí 

aplikace je automaticky zvolen vstup ze souboru, nicméně, po přepnutí přepínače lze 

načítat obraz z připojené kamery. Po přepnutí se aktivuje skupina ovládacích prvků 

Webcam, a zároveň dojde k zakázání otevírání ze souboru, dokud nebude znovu přepnut 

zdroj dat. Obsah položky Input je na obrázku (Obrázek 4.5). 

 

Obrázek 4.5 Uživatelské prostředí: Obsah položky Input 

Po povolení vstupu z kamery dojde, v případě nalezení jedné či více kamer, 

k povolení skupiny ovládacích prvků týkajících se kamery (Obrázek 4.6). Tento blok 

obsahuje možnost výběru z dostupných kamer, pokud je nalezena pouze jedna kamera, 

tato možnost není povolena. Mezi dalšími prvky je tlačítko pro načtení jednoho snímku, 

nebo načítání snímků v nastavitelném intervalu. Interval je nastavitelný v rozsahu od 0,1 

sekundy po jednu minutu. 
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Obrázek 4.6 Uživatelské prostředí: Nastavení kamery 

V případě položky Segmentation je pouze podpoložka Start, která zakáže úpravu 

veškerých vstupních parametrů po dobu zpracování obrazu a zapne samotné zpracování 

vstupního obrazu dle nastavených parametrů. Tato položka je zablokována, pokud není 

načtený žádný vstupní obraz, nebo je zapnuté automatické zpracování vstupních dat 

pomocí kamery. Obsah položky Segmentation je na obrázku (Obrázek 4.7). 

 

Obrázek 4.7 Uživatelské prostředí: Obsah položky Segmentation 

Po dokončení zpracování pomocí Segmentation->Start dojde k znovu povolení 

všech ovládacích prvků a zobrazení zpracovaného obrazu v pravém obrazovém okně. 

V tento okamžik dojde i k zobrazení doby zpracování ve stavové liště (Obrázek 4.8). 

 

Obrázek 4.8 Uživatelské prostředí: Hlavní okno po segmentaci obrazu pomocí GPU 
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Poslední položkou menu je položka Help. Pod touto možností se skrývá odkaz na 

informace o aplikaci popsané v kapitole 4.1.2. Obsah položky Help je na obrázku 

(Obrázek 4.9). 

 

Obrázek 4.9 Uživatelské prostředí: Obsah položky Help 

4.1.2 Informační okno 

Okno o aplikaci je možné vyvolat z hlavního okna aplikace přes nabídku Help->About, 

toto okno obsahuje logo školy, odkazy na webové stránky a technické informace o verzi 

aplikace, datumu kompilace a verzi jednotlivých knihoven (Obrázek 4.10). Tyto 

informace jsou v aplikaci měněny manuálně v kódu, kromě verze CUDA runtime, která 

se určuje při otevření informačního okna. Zatímco je otevřeno okno o aplikaci, není 

možné ovládat hlavní okno, pro návrat ovládání hlavnímu oknu, je nutné informační okno 

uzavřít. 

 

Obrázek 4.10 Uživatelské prostředí: Informační okno 

4.2 Vývoj aplikace pro Windows 

Pro vytvoření aplikace s grafickým prostředím je využito vývojového prostředí Microsoft 

Visual Studio a pro optimalizaci paralelních části aplikace NVIDIA Visual Profiler 8. 
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4.2.1 Spouštění aplikace 

Při načítání grafického okna aplikace se provádí zjišťování počtu grafických procesorů 

podporujících technologii CUDA, podle počtu podporovaných karet jsou následně 

povolené nebo zakázané přepínače pro volbu procesoru. Kromě zjištění informací o počtu 

grafických karet jsou načtené i informace o procesoru. Vývojový diagram spouštění 

aplikace je zobrazen na obrázku (Obrázek 4.11). 

 

Obrázek 4.11 Vývojový diagram zjištění počtu dostupných zařízení  

4.2.2 Načtení obrazu ze souboru 

Pomocí dostupné třídy Bitmap z knihoven .NET Framework lze načíst do paměti obraz 

ve známém formátu, bez nutnosti programování vlastního dekodéru pro každý dostupný 

formát. Dále je nutné znát cestu k obrazovému souboru. Tu lze získat použitím třídy 

OpenFileDialog též dostupné z knihoven .NET Framework, výhodou využití této třídy 

je automatická kontrola existence souboru, omezení výběru na přednastavené typy 

souborů a další nastavitelné parametry.  

Pro načtení souboru je nejdříve nutné pomocí OpenFileDialog zjistit cestu 

k souboru, pomocí této cesty a alokace příkazem gcnew (gcnew nevyžaduje manuální 

uvolnění paměti, o to se stará systém), se vytvoří objekt Bitmap obsahující obrazová data.  

bmpIn = gcnew Bitmap(this->openFileDialog->FileName); 

 

Za předpokladu, že v paměti již existuje načtený obraz, dojde k jeho uvolnění 

z paměti a následnému načtení nového obrazu. Pro případ jakéhokoliv problému od 
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pokusu o získání cesty k souboru, po jeho načítání do paměti, je chyba zachycena pomocí 

try-catch bloku, načež se zobrazí okno obsahující chybovou hlášku a dotaz na nový 

pokus o otevření souboru. Celý proces načtení obrazu popisuje vývojový diagram 

(Obrázek 4.12). 

 

Obrázek 4.12 Vývojový diagram načtení obrazu ze souboru 

4.2.3 Načtení obrazu z kamery 

Pro načítání obrazu pomocí kamery je využito knihoven OpenCV a Windows Media 

Foundation. Jelikož nelze využít OpenCV pro zjištění počtu kamer připojených k systému 

a ani jejich názvu, po přepnutí vstupu na kameru dojde ke zjištění počtu zařízení a jejich 

názvů pomocí Windows Media Foundation a následnému využití funkcí pro snímání 

obrazu pomocí OpenCV. 

Opakované načítání obrazu z kamery probíhá pomocí jiného výpočetního vlákna, 

které zkouší načíst obraz v zadaném intervalu, pokud nedojde ke zpracování načteného 

obrazu před pokusem o načtení dalšího snímku, je jeden snímek vynechán, což následuje 

čekání nastavené doby pro načtení následujícího snímku. Toto odkládání se opakuje, 

dokud nedojde k zpracování předchozího snímku, až poté lze načíst další snímek. 
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4.2.4 Výběr a nastavení procesoru 

Skupina ovládacích prvků pro změnu segmentačního procesoru obsahuje tři možnosti, po 

spuštění aplikace je automaticky vybrána možnost pro segmentaci pomocí procesoru, 

možnost výběru grafického procesoru s podporou NVIDIA CUDA může být nedostupná, 

pokud systém neobsahuje vhodné ovladače s podporou pro danou technologii, nebo 

dostupná grafická karta zmíněnou technologii nepodporuje. 

Každá možnost po kliknutí spustí metodu vázanou na kliknutí na daný prvek, která 

upraví následující blok tak, aby odpovídal vybrané volbě (Obrázek 4.13). U procesoru 

změnit pouze počet vláken, jenž se má využít při zpracování, v případě že systém 

obsahuje více grafických karet, lze při volbě NVIDIA CUDA vybírat z více procesorů, 

pokud ovšem systém obsahuje pouze jednu grafickou kartu, možnost výběru není 

aktivována a změnit lze pouze počet vláken na jeden spouštěný blok. 

 

Obrázek 4.13 Uživatelské prostředí: Výběr procesoru 

Při výběru NVIDIA CUDA, je ve skupině ovládacích prvků umístěno tlačítko pro 

zobrazení informací o daném grafickém procesoru, po stisku tlačítka je spuštěna metoda, 

která získá informace o zvoleném zařízení a zobrazí je v novém dialogovém okně 

(Obrázek 4.14). Okno nezobrazí veškeré dostupné informace, ale pouze informace 

s největší informační hodnotou. 

 

Obrázek 4.14 Uživatelské prostředí: Informace o grafickém procesoru 
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4.2.5 Nastavení metody segmentace 

Celé nastavení pro segmentaci obrazu probíhá předem, výběrem metody, typu metody, 

parametrů metod i následné úpravy pro dosažení lepších výsledků pomocí prvků 

uživatelského prostředí aplikace. Každý z těchto prvků obsahuje buď zvolený index, 

hodnotu nebo logickou hodnotu. Jako první se použije index vybrané metody, po níž 

následuje spuštění funkce, nebo funkcí s prvky nastavení platných pro danou metodu jako 

parametry. Díky tomu, že ani jeden z parametrů není volně nastavitelný, ale všechny jsou 

buď předdefinované nebo mají omezení maximálních a minimálních hodnot, je omezena 

chyba způsobená chybným parametrem na minimum. 

4.2.6 Zpracování obrazu: Indexace v obrazu 

Po spuštění zpracování dat dojde ke kopírování obrazu ze vstupní bitmapy do výstupní 

bitmapy se změnou bitové hloubky na 24 bitů na pixel. Pro každou ze tří hlavních barev 

platí jeden Byte. Jelikož první grafické karty potřebovaly mít data v paměti zarovnána po 

32 Bytech, přenesla se tato potřeba i do formátu pro ukládání obrazu. To znamená, že 

většina obrazů s formátem 24 bitů na pixel mají na konci řádku nepoužitá data o velikosti 

1-3 Byty. Z toho důvodu je potřeba využít indexování podle počtu pixelů na řádku a 

výšce, a šířky řádku v Bytech. Šířka řádku v Bytech se potom v objektu Bitmap 

z knihoven .NET Framework nazývá stride. 

rgb[row * stride + 3 * col] = value; 

4.2.7 Zpracování obrazu 

Po spuštění zpracování dojde k přesunu výpočtu na odlišné vlákno pomocí objektu 

backgroundWorker z knihoven .NET Framework. Výhodou tohoto přístupu je možnost 

ovládání grafického prostředí aplikace i během výpočtu. Po odsunu na jiné vlákno 

následuje výběr procesoru podle volby z uživatelského prostředí a try-catch blok 

obsahující kód specifický pro daný procesor. 

Pro procesor i grafickou kartu dojde na začátku bloku k odstartování měření času 

následující získáním ukazatele na obrazová data. Poté se alokuje paměť, na které budou 

prováděny výpočty, do této paměti se zkopírují obrazová data. Záleží na právě zvoleném 

procesoru, jestli dojde k alokaci pracovní paměti v systémové paměti nebo paměti 

grafické karty. Po úspěšné alokaci a kopírování dat dojde k samotnému zpracování dat. 

Pro grafickou kartu proběhne navíc zjištění dostupné paměti následované výpočtem 

určujícím na kolik částí bude nutné obraz rozdělit, aby nedošlo k nedostatku paměti 

grafického procesoru. 

Zpracování dat probíhá postupným načítáním informací z uživatelského prostředí 

aplikace, ať už jako podmínku pro větvení, tak jako parametry pro funkce. V případě 

grafické karty následuje každou funkci zjištění možné chyby a případné předčasné 

ukončení zpracování. 

Ať už po úspěšném či neúspěšném zpracování dat, následuje kopírování výstupních 

dat zpět do paměti obrazu, uvolnění alokované pracovní paměti a ukončení měření času. 

Poslední akcí je zobrazení času, výstupního obrazu, případné chybové hlášky a povolení 

ovládacích prvků uživatelského prostředí. 
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4.2.8 Měření doby zpracování 

Pro měření doby zpracování je využita třída Stopwatch z knihoven .NET Framework. 

Měření časového intervalu začíná po spuštění vlákna pomocí objektu 

backgroundWorker a následné inicializace objektu Stopwatch. 

sWatch = gcnew Stopwatch(); 

sWatch->Start(); 

 

Čas je měřen po celou dobu zpracování, ať už se jedná o kopírování, alokaci paměti 

nebo samotné zpracování dat a končí v moment zrušení pracovního vlákna objektu 

backgroundWorker. 

sWatch->Stop(); 

 

Zrušení pracovního vlákna následuje spuštění funkce provádějící operace po 

ukončení pracovního vlákna, to je úprava uživatelského rozhraní, vypsání doby 

zpracování a další. Objekt Stopwatch má jako výstup čas v milisekundách, je proto nutné 

tento čas získat a přepočítat na minuty, sekundy a milisekundy pro zobrazení v běžném 

formátu pro zobrazování času mm:ss.sss. 

mm = sWatch->EllapsedMiliseconds / (60 * 1000); 

ss = sWatch->EllapsedMiliseconds / 1000 – mm * 60; 

sss = sWatch->EllapsedMiliseconds – ss * 1000 – mm * 60 * 1000; 

 

Nevýhodou tohoto přístupu k měření času je nemožnost přesně určit dobu 

zpracování, pokud segmentace trvá méně než jednu milisekundu, tento problém nastává 

zejména u malých obrazů s rozlišením pod 1 MP. Pro přesnější určení času je také vhodné 

provést více než jedno měření a vypočítat průměrný čas, jelikož se doba zpracování může 

mírně lišit podle toho, jak procesor přidělí prostředky aplikaci, jak často bude přepínat na 

jiné procesy a aktuálním využitím výkonu jinými aplikacemi. 

4.2.9 Uložení výsledného obrazu 

Uložení zpracovaného obrazu je provedeno obdobným způsobem jako jeho načtení, 

namísto dialogu pro otevření souboru je ovšem využita třída SaveFileDialog z knihoven 

.NET Framework, díky které je zjištěna platná cesta k novému souboru, s platnou 

příponou označující formát obrazu. Dále je využita metoda třídy Bitmap, umožňující 

uložit obraz z paměti na disk ve zvoleném formátu. Formát, ve kterém je výstupní obraz 

je určen pomocí nabídky v dialogovém okně a následným výběrem pomocí bloku switch. 

this->bmpOut->Save(this->saveFileDialog->FileName, ImageFormat::Bmp); 

 

Pro případ nějakého problému, jako například pokus o přepsání souboru pouze pro 

čtení, neexistující cesty, již otevřeného souboru a dalších případů je celý proces ukládání 

kontrolován blokem try-catch, který v případě problému otevře okno s chybovou 

hláškou a dotazem na nový pokus o uložení obrazu. Celý proces uložení obrazu na pevný 

disk popisuje vývojový diagram (Obrázek 4.15). 



 36 

 

Obrázek 4.15 Vývojový diagram uložení obrazu na disk 

4.3 Vývoj multiplatformní aplikace 

Multiplatformní aplikace byla vytvořena na systému Ubuntu 16.04 pomocí textového 

editoru s integrovaným terminálem Microsoft Visual Studio Code. Knihovny pro 

zpracování pomocí grafické karty jsou identické s knihovnami pro aplikaci pro Windows, 

kde probíhala i jejich optimalizace. 

4.3.1 Spouštění aplikace a spouštěcí parametry 

Na rozdíl od aplikace určené výhradně pro operační systém Microsoft Windows se 

multiplatformní aplikace spouští z příkazového řádku nebo terminálu se spouštěcími 

parametry. Prvním parametrem za názvem aplikace je cesta ke vstupnímu obrazu, u 

dalších parametrů již nezáleží na pořadí, důležitá je jen jejich kompatibilita, není tedy 

možné zadat více než jeden typ metody, jeden typ metody a podobně. Pokud jeden ze 

zadaných parametrů nemá vliv na zvolenou metodu, aplikace nevypíše chybu a provede 

segmentaci bez ohledu na přebytečné parametry. 

Aplikaci lze spustit i bez parametrů segmentace a jen s cestou k obrazu, to bude mít 

za následek zobrazení vstupního obrazu bez provedení segmentace. V případě spuštění 

aplikace bez jakýchkoliv parametrů, dojde k vypsání nápovědy k použití aplikace a 

následnému ukončení. 

Při vypsání nápovědy první řádek obsahuje doporučené pořadí parametrů, na dalším 

řádku následuje název prvního parametru, za kterým na dalších řádcích následují všechny 

povolené možnosti, další skupinou je typ hranové detekce, nebo typ metody prahování, 

poslední skupinou jsou další parametry, inverze barev, prahy pro metodu prahování nebo 
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počet clusterů a maximální počet iterací pro metodu K-Means. Výpis nápovědy je na 

obrázku (Obrázek 4.16).

usage: DisplayImage <Image_Path> <method> <type> <adjustment> 

 method: 

  "-E" - Edge detection 

  "-T" – Thresholding 

  "-G" – Grayscale 

  "-K" - K-means clustering 

    type: (Edge Detection filter) 

     "-0" – Sobel 

  "-1" – Prewitt 

  "-2" - Kirsch 

    type: (Thresholding type) 

     "-0" – Simple 

  "-1" - Dual Binary 

  "-2" - Dual Gray 

    adjustment: 

     "/I" - Color Inversion 

  "/0.XX" - Threshold (XX – range from 00 to 99 

   Can be used twice for Thresholding method, type 1 and 2 

     "/CXX" - Cluster Count (XX – range from 2 to 99) 

  "/MXX" - Maximum iterations (XX – range from 0 to 999)

Obrázek 4.16 Nápověda multiplatformní aplikace 

4.3.2 Načtení a uložení obrazu 

Pro načtení obrazu bez ohledu na jeho formát jsou využívány knihovny OpenCV, díky 

využití těchto knihoven je možné načíst většinu obrazových formátů bez nutnosti 

vlastního dekodéru pro každý formát. Pro načtení obrazu pomocí OpenCV je nutné znát 

pouze název obrazového souboru, pokud je uložen ve složce s aplikací, nebo cestu 

k obrazu a způsob načtení do paměti, kdy 1 značí načtení ve formátu BGR, vhodném pro 

následující zpracování. Cesta k souboru se zadává jako jeden ze spouštěcích parametrů. 

image = imread(argv[1], 1); 

 

Pokud dojde k načtení souboru, který neobsahuje obrazová data, nebo chybnému 

načtení souboru, dojde k vypsání chyby a ukončení aplikace. Pokud zpracování proběhne 

v pořádku bude výstupní obraz uložen do složky s aplikací. Ukládaný obraz má pevně 

daný název a přepíše existující soubor, pokud dojde ke konfliktu. 

imwrite("segmented.bmp", image); 

 

4.3.3 Běh aplikace 

Jelikož multiplatformní verze aplikace neobsahuje grafické rozhraní, je nastavení 

segmentace řešeno pomocí spouštěcích parametrů, které jsou následně vyhodnoceny a 

dojde ke spuštění zpracování dle zjištěného nastavení. Pokud bude nalezena chybná nebo 

nedostatečná kombinace vstupních parametrů dojde k vypsání nápovědy a následnému 

ukončení aplikace. Běh aplikace je popsán pomocí vývojového diagramu (Obrázek 4.17). 
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Obrázek 4.17 Vývojový diagram běhu multiplatformní aplikace 

4.3.4 Měření doby zpracování 

Pro měření času je využita vlastní knihovna stopwatch.h poskytující stejné funkce jako 

třída stopwatch z knihoven .NET Framework. Pro spuštění měření času je ve třídě 

metoda start. 

stopwatch sWatch; 

sWatch.start(); 

 

Podobně tak pro zastavení měření, obsahuje třída metodu stop a pro následné vyčtení 

uběhnutého času lze použít metodu getellapsedtime, která vrátí čas v sekundách 

s přesností na milisekundy. 

sWatch.stop(); 
sWatch.getellapsedtime(); 

4.3.5 Zobrazení segmentovaného obrazu 

Jakmile dojde k úspěšnému ukončení segmentace, zobrazení času a uložení obrazu na 

disk, dojde i k zobrazení obrazu v okně vytvořeném pomocí knihoven OpenCV, toto okno 

je zobrazeno na obrázku (Obrázek 4.18). 

imshow("Display Image", image); 
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Obrázek 4.18 Multiplatformní aplikace: Terminál a výstupní obraz 

4.4 Doporučená konfigurace pro spuštění aplikace 

4.4.1 Aplikace pro Windows 

Aplikace je naprogramována s využitím knihoven .NET Framework, z toho důvodu není 

možné aplikaci zkompilovat pro jiný operační systém než Microsoft Windows. Jelikož 

32bitové aplikace mají omezení na využití maximálně 2 GB operační paměti, což je 

hranice snadno překonatelná obrazem s vysokým rozlišením, vytvořená aplikace byla 

napsána pro běh na 64bitovém operačním systému. Ve výsledku je potřeba splňovat tyto 

požadavky: 

- 64bitový procesor Intel nebo AMD 

- 64bitový operační systém Microsoft Windows Vista a novější 

- Nainstalovaný .NET Framework 4.0 

- Nainstalované knihovny Microsoft Visual C++ Redistributable 2013 x86 / x64 

- Podpůrné knihovny pro funkčnost NVIDIA CUDA 8.0 a OpenCV 2.4.13 

- cudart64_80.dll 

- opencv_core2413.dll 

- opencv_highgui2413.dll 

- opencv_objdetect2413.dll 

- Monitor s rozlišením alespoň 1024x768 pixelů 

4.4.2 Multiplatformní aplikace 

Pro spuštění multiplatformní verze aplikace je nutné zdrojové soubory manuálně 

zkompilovat pro vybraný systém. Pro úspěšnou kompilaci je nutné, aby systém obsahoval 

tyto knihovny: 

- OpenCV verze 2 nebo vyšší 

- NVIDIA CUDA Toolkit verze 7.5 nebo novější 

- Grafická karta s podporou pro NVIDIA CUDA 

Dále je nutné vytvořit makefile pomocí aplikace CMake 2.8 nebo novější a následně 

aplikaci zkompilovat pomocí vytvořeného makefile souboru.   
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5 VYHODNOCENÍ 

5.1 Testovaný hardware 

Pro zajištění objektivních výsledků není vhodné porovnávat rychlost segmentace na 

procesoru určeném pro kancelářské použití a grafické kartě přímo určené pro paralelní 

zpracování dat. Z tohoto důvodu byla vytvořená aplikace testována na procesoru od 

výrobce Intel z nejvyšší řady i7, u nějž je možné simulovat výkon nižších řad procesorů 

omezením výpočtů na menší počet výpočetních vláken, a čtyřech grafických kartách 

s různým zaměřením a výkonem od výrobce NVIDIA.  

5.1.1 Procesory Intel 

Známou funkcí u procesorů od Intelu je funkce Turbo Boost, která má za úkol zvýšit 

frekvenci jednotlivých jader procesoru, tak aby nejnáročnější operace probíhala na jádru 

s nejvyšší frekvencí. Toto zvýšení frekvence se běžně pohybuje ve stovkách Hz. Turbo 

Boost je ovšem výsadou procesorové řady Core i5, Core i7 a serverové řady Xeon. 

Některé modely procesorů od Intelu obsahují technologii Hyper-Threading, což má 

za důsledek dvakrát více vláken, než je v procesoru fyzických jader. Tato technologie 

bývá u vyšších modelů procesorů z řady Core i3, každého procesoru z řady Core i7 a u 

většiny serverových procesorů z řady Xeon. Výjimkou mohou být procesory určené pro 

mobilní zařízení, u kterých je možné Hyper-Threading nalézt i u procesorů z řady Core 

i5. Testovaný procesor z řady Core i7 včetně jeho parametrů popisuje tabulka (Tabulka 

5.1). 

 

Tabulka 5.1 Testovaný procesor Intel [9] 

 Intel Core i7 

4700HQ 

Počet jader 4 

Počet vláken 8 

Základní frekvence 2,4 GHz 

Maximální frekvence 3,4 GHz 

Výrobní proces 22 nm 

Označení Haswell 

Rok uvedení na trh 2013 

  



 41 

5.1.2 Grafické karty NVIDIA 

Z důvodu využívání pouze technologie NVIDIA CUDA, není možné využít grafické 

procesory firem Intel a AMD. Grafické karty společnosti NVIDIA jsou v současnosti 

velmi rozšířené hlavně díky vysokému výkonu a nízké spotřebě. Jelikož technologii 

CUDA podporují grafické karty všech dostupných kategorií, lze využít akceleraci pomocí 

grafických karet na téměř jakémkoliv počítači obsahujícím grafické karty NVIDIA, 

technické parametry testovaných grafických karet obsahuje tabulka (Tabulka 5.2).  

 

Tabulka 5.2 Testované grafické karty NVIDIA 

 NVIDIA 

GeForce GTX 

760 

NVIDIA 

GeForce GTX 

850M 

NVIDIA 

GeForce GTX 

Titan X 

NVIDIA 

GeForce GTX 

1080 

Počet jader CUDA 1152 640 3072 2560 

Základní frekvence 0,980 GHz 0,901 GHz 1,000 GHz 1,708 GHz 

Maximální frekvence 1,033 GHz 1,084 GHz 1,076 GHz 1,847 GHz 

Velikost paměti 2 GB 2 GB 12 GB 8 GB 

Propustnost paměti 192,2 GB/s 80,0 GB/s 336,5 GB/s 320 GB/s 

Typ paměti GDDR5 DDR3 GDDR5 GDDR5X 

Výrobní proces 28 nm 28 nm 28 nm 16 nm 

Označení Kepler Maxwell Maxwell Pascal 

Určení Desktop Laptop Desktop Desktop 

Rok uvedení na trh 2013 2014 2015 2016 

5.2 Porovnání zpracování pomocí CPU a GPU  

Jelikož doba zpracování obrazu pomocí procesoru roste exponenciálně s rozlišením, je 

vhodné využít pro porovnání rychlosti zpracování jak obrazů s nízkým rozlišením, tak 

obrazů s extrémně vysokým rozlišením.  

Pro testování byly zvoleny obrazy s rozlišením pohybujícím se od desetin MP až po 

desítky MP, mezi testovanými obrazy se vyskytují snímky vytvořené digitálně, i 

fotografie zachycené fotoaparáty s možností pořízení snímků s velmi vysokým 

rozlišením. Seznam testovaných obrazů i s jejich rozlišením obsahuje tabulka (Tabulka 

5.3). 
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Tabulka 5.3 Testované obrazy 

Obraz 
Šířka Výška Počet pixelů 

P P MP 

Amy 624 351 0,20 

Lenna 512 512 0,30 

Pták 1920 1080 2,10 

Raketa 2650 4000 10,60 

Auto 5500 3676 20,20 

Chameleon 8000 5333 42,70 

Pes 9402 6268 58,90 

Molo 11774 6340 74,65 

Tramvaj 12000 7758 93,10 

Země 16200 8100 131,20 

5.2.1 Hranová detekce 

Výsledný obraz po zpracování pomocí procesoru a grafické karty je z podstaty výpočtu 

identický. Rozdílná je pouze doba nutná pro výpočet. Dokončení samotné hranové 

detekce následuje prahování, pro odstranění slabých hran. Doby zpracování všech 

testovaných obrazů pomocí určitého počtu vláken procesoru a pomocí všech dostupných 

grafických karet jsou v tabulce (Tabulka 5.4). 

 

Tabulka 5.4 Hranová detekce: Doba zpracování pomocí CPU a GPU 

Obraz 

Intel Core i7 4700HQ 
NVIDIA 

GeForce 

GTX 760 

NVIDIA 

GeForce 

GTX 

850M 

NVIDIA 

GeForce 

GTX 

1080 

NVIDIA 

GeForce 

GTX 

Titan X 

Využitá vlákna CPU 

1 2 4 8 

t t t t t t t t 

[s] [s] [s] [s] [s] [s] [s] [s] 

Amy 0,060 0,035 0,024 0,019 0,005 0,002 0,001 0,001 

Lenna 0,070 0,040 0,033 0,025 0,005 0,003 0,001 0,001 

Pták 0,632 0,369 0,256 0,208 0,018 0,018 0,010 0,005 

Raketa 3,069 1,703 1,119 0,847 0,098 0,104 0,042 0,023 

Auto 5,711 3,119 2,052 1,559 0,109 0,121 0,080 0,042 

Pes 15,725 9,344 6,189 4,752 0,285 0,434 0,164 0,106 

Molo 19,884 11,651 7,586 5,908 0,347 0,456 0,289 0,123 

Tramvaj 24,348 14,518 9,734 7,825 0,479 0,565 0,373 0,158 

 

Rozdíl v době zpracování pomocí grafické karty nejmenšího a největšího 

testovaného obrazu lehce přesahuje 500 milisekund. Naopak rozdíl v době zpracování u 

procesoru závisí na počtu využitých vláken procesoru. V případě použití jednoho jádra je 

rozdíl téměř 25 sekund a v případě všech osmi vláken se rozdíl stále pohybuje výrazně 
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výše než u grafické karty, okolo 7,8 sekund. Rozdíl v čase zpracování pro dva nejmenší 

obrazy lze vidět na následujícím grafu (Obrázek 5.1). Z grafu lze vidět, že i při velmi 

nízkém rozlišení je zpracování pomocí grafické karty výrazně rychlejší. 

 

Obrázek 5.1 Graf: Doba trvání hranové detekce pomocí CPU a GPU 1 

Pro další 3 obrazy s vyšším rozlišením popisuje výsledky následující graf (Obrázek 

5.2). Procesor v době zpracování ani zdaleka nedosahuje rychlosti grafické karty, jejíž 

výsledky nelze z grafů dobře odečíst a v případě nejmenšího obrazu z trojice, nejsou 

výsledky grafických karet ani zobrazeny. 

 

Obrázek 5.2 Graf: Doba trvání hranové detekce pomocí CPU a GPU 2 
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Pro trojici obrazů s velmi vysokým rozlišením popisuje podobnou situaci jako 

v předchozích případech graf (Obrázek 5.3). Hranová detekce pomocí procesoru je 

časově mnohem náročnější a s časy zpracování v řádech sekund se ani neblíží grafickým 

kartám, které se pohybují v řádech stovek milisekund. 

 

Obrázek 5.3 Graf: Doba trvání hranové detekce pomocí CPU a GPU 3 

Jelikož na předchozích grafech jsou výsledky grafických karet pod hranicí 

rozeznatelnosti, lze grafy vyjádřit jako zrychlení vůči jednomu jádru procesoru. Výsledky 

po přepočtu potom obsahuje následující tabulka (Tabulka 5.5). 

Tabulka 5.5 Hranová detekce: Zrychlení GPU vůči CPU 

Obraz 

Intel Core i7 4700HQ 
NVIDIA 

GeForce 

GTX 760 

NVIDIA 

GeForce 

GTX 

850M 

NVIDIA 

GeForce 

GTX 

1080 

NVIDIA 

GeForce 

GTX 

Titan X 

Využitá vlákna CPU 

1 2 4 8 

Zrychlení vůči jednomu vláknu CPU 

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] 

Amy 1,0 1,7 2,5 3,2 12,0 30,0 60,0 60,0 

Lenna 1,0 1,8 2,1 2,8 14,0 23,3 70,0 70,0 

Pták 1,0 1,7 2,5 3,0 35,1 35,1 63,2 126,4 

Raketa 1,0 1,8 2,7 3,6 31,3 29,5 73,1 133,4 

Auto 1,0 1,8 2,8 3,7 52,4 47,2 71,4 136,0 

Pes 1,0 1,7 2,5 3,3 55,2 36,2 95,9 148,3 

Molo 1,0 1,7 2,6 3,4 57,3 43,6 68,8 165,7 

Tramvaj 1,0 1,7 2,5 3,1 50,8 43,1 65,3 162,3 

 

Z předchozí tabulky potom vytvořené grafy popisují relativní zrychlení vůči 
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jednomu jádru procesoru, z nichž lze lépe vyčíst výsledky grafické karty, ale naopak 

nejsou ideální pro porovnávání zrychlení v závislosti na více použitých vláknech 

procesoru. Z následujícího grafu (Obrázek 5.4) lze poté zjistit, že vliv kopírování dat mezi 

paměťmi procesoru a grafické karty nemá na výsledný čas téměř žádný vliv. I u obrazu 

s rozlišením 0,2 MP jsou všechny testované grafické karty nejméně 10x rychlejší.  

Co lze vyčíst z tabulky, ale nelze díky příliš nízkým hodnotám, oproti zrychlení 

grafických karet, je vliv použití více výpočetních vláken procesoru, kdy při využití osmi 

vláken dojde k dosažení přibližně 3x nižšího času než za použití jediného vlákna. 

Vezme-li se v potaz nejmenší jednotka času, kterou jsou aplikace schopny rozpoznat 

a rychlost zpracování pomocí grafických karet, vzniká u obrazů s nízkým rozlišením 

problém s tím, že časy grafických karet mohou být nižší než 1 milisekunda, ale díky tomu, 

že aplikace běží nad operačním systémem, nedá se zaručit vyšší přesnost získaného času. 

Z tohoto důvodu jsou všechny získané časy nižší než 1 milisekunda zaokrouhleny nahoru 

na 1 milisekundu. Z toho důvodu mohou mít některé grafické karty identické zrychlení 

vůči jednomu procesorovému jádru. 

 

 

Obrázek 5.4 Graf: Zrychlení hranové detekce pomocí GPU vůči CPU 1 

Z následujícího grafu (Obrázek 5.5) lze vyčíst další navýšení ve zrychlení na 

obrazech s vyšším rozlišením, kdy i nejnižší zrychlení pomocí grafické karty bylo téměř 

30x rychlejší než jedno vlákno procesoru. Oproti obrazům s nízkým rozlišením došlo ke 

změně v pořadí grafických karet, na obrazech s nejnižším rozlišením nejnižšího zrychlení 

dosáhla grafická karta NVIDIA GeForce GTX 760, se zvyšujícím se rozlišením, začal 

růst vliv počtu výpočetních jader grafických karet a největší zrychlení dosahuje grafická 

karta s nejvyšším počtem jader, zatímco nejnižšího zrychlení výpočtu dosahuje grafická 

karta s nejnižším počtem jader, z grafu lze také vyčíst, že taktovací frekvence jader 

grafických karet nemá až takový význam, jako samotný počet jader. Jelikož NVIDIA 

GeForce GTX 1080 má taktovací frekvenci nastavenou o přibližně 800 MHz vyšší než 
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všechny ostatní karty, ale má méně výpočetních jader a její zrychlení oproti procesoru je 

přibližně poloviční od nejrychlejší karty NVIDIA GeForce GTX Titan X. 

 

Obrázek 5.5 Graf: Zrychlení hranové detekce pomocí GPU vůči CPU 2 

Na posledním grafu popisujícím zrychlení hranové detekce na obrazech s velmi 

vysokým rozlišením (Obrázek 5.6) lze vidět, že graf vypadá velmi podobně jako graf 

zrychlení u předchozí trojice obrazů. Rozdílem je opět zvýšení zrychlení všech grafických 

karet oproti procesoru. 

 

Obrázek 5.6 Graf: Zrychlení hranové detekce pomocí GPU vůči CPU 3 
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Ze změřených dat, lze vykreslit i grafy závislosti času zpracování na rozlišení a 

vyvodit, jestli zvyšování rozlišení lineárně zvyšuje i dobu nutnou pro zpracování. Z obou 

grafů, jak závislosti časů procesoru (Obrázek 5.7), tak i grafických karet (Obrázek 5.8) 

na rozlišení obrazu, vyplývá jasná linearita dané závislosti. U grafických karet, jsou 

v grafu jednotlivé časy s mírnou odchylkou od lineární prognózy, tyto odchylky nejsou 

viditelné u procesorů, což je způsobeno rozlišením časové osy grafů. 

 

Obrázek 5.7 Graf: Závislost doby zpracování hranové detekce na rozlišení pomocí CPU 

 

Obrázek 5.8 Graf: Závislost doby zpracování hranové detekce na rozlišení pomocí GPU 
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Výsledek hranové detekce všech testovaných obrazů se správně zvolenými 

parametry jsou na následujících obrázcích (Obrázek 5.9, Obrázek 5.10, Obrázek 5.11, 

Obrázek 5.12, Obrázek 5.13, Obrázek 5.14, Obrázek 5.15, Obrázek 5.16)  

 

Obrázek 5.9 Hranová detekce: Amy (Rozlišení: 624 x 351 P, Filtr: Sobel, Práh: 1) 

 

Obrázek 5.10 Hranová detekce: Lenna (Rozlišení: 512 x 512 P, Filtr: Sobel, Práh: 1) 

 

Obrázek 5.11 Hranová detekce: Pták (Rozlišení: 1920 x 1080 P, Filtr: Prewitt, Práh: 1) 
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Obrázek 5.12 Hranová detekce: Raketa (Rozlišení: 2650 x 4000 P, Filtr: Sobel, Práh: 0,3) 

 

Obrázek 5.13 Hranová detekce: Auto (Rozlišení: 5500 x 3676 P, Filtr: Sobel, Práh: 0,3) 

 

Obrázek 5.14 Hranová detekce: Pes (Rozlišení: 9402 x 6268 P, Filtr: Sobel, Práh: 0,3) 



 50 

 

Obrázek 5.15 Hranová detekce: Molo (Rozlišení: 11774 x 6340 P, Filtr: Prewitt, Práh: 0,3) 

 

Obrázek 5.16 Hranová detekce: Tramvaj (Rozlišení: 12000 x 7758 P, Filtr: Prewitt, Práh: 0,3) 

5.2.2 Metoda prahování 

Metoda prahování je výrazně méně náročná na výpočetní výkon než hranová detekce. I 

tak ale byla grafická karta v každém testovaném případě rychlejší než procesor. Seznam 

obrazů a času zpracování obsahuje tabulka (Tabulka 5.6). 

 

Tabulka 5.6 Metoda prahování: Doba zpracování pomocí CPU a GPU 

Obraz 

Intel Core i7 4700HQ 
NVIDIA 

GeForce 

GTX 760 

NVIDIA 

GeForce 

GTX 

850M 

NVIDIA 

GeForce 

GTX 

1080 

NVIDIA 

GeForce 

GTX 

Titan X 

Využitá vlákna CPU 

1 2 4 8 

t t t t t t t t 

[s] [s] [s] [s] [s] [s] [s] [s] 

Amy 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Lenna 0,006 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Pták 0,068 0,033 0,019 0,018 0,009 0,014 0,003 0,002 

Raketa 0,384 0,220 0,164 0,138 0,079 0,093 0,035 0,010 

Auto 0,757 0,437 0,318 0,254 0,096 0,103 0,061 0,020 

Chameleon 1,542 0,865 0,719 0,559 0,194 0,241 0,119 0,045 

Pes 2,181 1,212 0,978 0,721 0,254 0,298 0,211 0,070 

Země 4,899 2,848 2,131 1,656 0,582 0,648 0,365 0,120 
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Při použití více než jednoho vlákna procesoru, je vidět u obrazů s nízkým rozlišením 

identický čas, což se týká i grafických karet (Obrázek 5.17). Z důvodu přesnosti odečítání 

času pomocí operačního systému, kdy nelze zaručit vyšší přesnost než na 1 milisekundu, 

jsou všechny nižší časy zaokrouhleny na právě jednu tisícinu sekundy.   

 

Obrázek 5.17 Graf: Doba trvání prahování pomocí CPU a GPU 1 

Pro 3 testované obrazy s vyšším rozlišením popisuje výsledky následující graf 

(Obrázek 5.18). Z grafu lze zjistit, že grafická karta je rychlejší ve zpracování než 

procesor, rozdíly ovšem nejsou tak vysoké jako u hranové detekce.  

 

Obrázek 5.18 Graf: Doba trvání prahování pomocí CPU a GPU 2 
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Stejně jako na předchozích grafech lze i u poslední trojice obrazů (Obrázek 5.19) 

pozorovat konzistentní výsledky kdy doba pro zpracování obrazů metodou prahování 

pomocí grafických karet stoupá výrazně pomaleji než při použití procesoru.  

 

Obrázek 5.19 Graf: Doba trvání prahování pomocí CPU a GPU 3 

Jelikož hodnoty času zpracování pomocí grafické karty jsou tak jako u hranové 

detekce pod hranicí rozlišitelnosti, proto následující tabulka (Tabulka 5.7) opět obsahuje 

hodnoty zrychlení vůči jednomu procesorovému jádru.  

 

Tabulka 5.7 Metoda prahování: Zrychlení GPU vůči CPU  

Obraz 

Intel Core i7 4700HQ 
NVIDIA 

GeForce 

GTX 760 

NVIDIA 

GeForce 

GTX 

850M 

NVIDIA 

GeForce 

GTX 

1080 

NVIDIA 

GeForce 

GTX 

Titan X 

Využitá vlákna CPU 

1 2 4 8 

Zrychlení vůči jednomu vláknu CPU 

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] 

Amy 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lenna 1,0 2,0 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Pták 1,0 2,1 3,6 3,8 7,6 4,9 17,0 34,0 

Raketa 1,0 1,7 2,3 2,8 4,9 4,1 11,0 38,4 

Auto 1,0 1,7 2,4 3,0 7,9 7,3 12,4 37,9 

Chameleon 1,0 1,8 2,1 2,8 7,9 6,4 13,0 34,3 

Pes 1,0 1,8 2,2 3,0 8,6 7,3 10,3 31,2 

Země 1,0 1,7 2,3 3,0 8,4 7,6 13,4 40,8 
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Z grafu obsahujícího výsledky zrychlení pomocí grafické karty pro 2 obrazy 

s nízkým rozlišením (Obrázek 5.20) lze vyčíst, že závislost rychlosti zpracování u 

nízkého rozlišení je na počtu vláken závislá minimálně, jelikož se rychlost grafických 

karet nelišila, neliší se ani jejich zrychlení vztažené k jednomu výpočetnímu vláknu.  

 

Obrázek 5.20 Graf: Zrychlení metody prahování pomocí GPU vůči CPU 1 

Z grafu obsahujícího výsledné zrychlení u třech testovaných obrazů s vyšším 

rozlišením (Obrázek 5.21) lze odečíst že při metodě prahování zrychlení zpracování 

grafickou kartou stoupá s rostoucím rozlišením velmi málo. 

 

Obrázek 5.21 Graf: Zrychlení metody prahování pomocí GPU vůči CPU 2 
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Oproti předchozímu grafu je následující graf (Obrázek 5.22) pro obrazy s velmi 

vysokým rozlišením téměř beze změny, stejně jako u většiny předchozích grafů, 

nejrychlejší grafickou kartou s až 40x rychlejším zpracováním. 

 

Obrázek 5.22 Graf: Zrychlení metody prahování pomocí GPU vůči CPU 3 

Podobných výsledků jako u hranové detekce se týkají i závislostí doby zpracování 

na rozlišení, ve všech případech čas nutný pro zpracování obrazů stoupá lineárně 

s rozlišením jak v případě procesoru (Obrázek 5.23), tak v případě grafických karet 

(Obrázek 5.24), jak lze vidět na následujících grafech. 

 

Obrázek 5.23 Graf: Závislost doby zpracování metody prahování na rozlišení pomocí CPU 
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Obrázek 5.24 Graf: Závislost doby zpracování metody prahování na rozlišení pomocí GPU 

Z výsledků metody prahování je jasně viditelné, která z testovaných grafických karet 

dosahuje nejlepších výsledků. Touto kartou je NVIDIA GeForce GTX Titan X, 

následovaný kartou NVIDIA GeForce GTX 1080, třetí nejrychlejší z testovaných karet 

se těsně stala poslední z karet určených pro stolní počítače NVIDIA GeForce GTX 760. 

Nejpomalejší kartou potom byla jediná karta určená pro mobilní počítače NVIDIA 

GeForce GTX 850M. Rozdíly mezi kartami ovšem nejsou moc velké, s výjimkou 

grafické karty NVIDIA GeForce GTX Titan X, jenž byla výrazně rychlejší než všechny 

ostatní testované karty. 

Výsledky metody prahování na všech testovaných obrazech s vhodně zvolenými 

parametry lze vidět níže na obrázcích (Obrázek 5.25, Obrázek 5.26, Obrázek 5.27, 

Obrázek 5.28, Obrázek 5.29, Obrázek 5.30, Obrázek 5.31, Obrázek 5.32). 

 

Obrázek 5.25 Metoda prahování: Amy (Rozlišení: 624 x 351 P, Typ: Simple, Práh: 0,67) 
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Obrázek 5.26 Metoda prahování: Lenna (Rozlišení: 512 x 512 P, Typ: Simple, Práh: 0,5) 

 

Obrázek 5.27 Metoda prahování: Pták (Rozlišení: 1920 x 1080 P, Typ: Simple, Práh: 0,5) 

 

Obrázek 5.28 Metoda prahování: Auto (Rozlišení: 5500 x 3676 P, Typ: Simple, Práh: 0,6) 
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Obrázek 5.29 Metoda prahování: Raketa (Rozlišení: 2650 x 4000 P, Typ: Simple, Práh: 0,5) 

 

Obrázek 5.30 Metoda prahování: Chameleon (Rozlišení: 8000 x 5333 P, Typ: Simple, Práh: 0,2) 

 

Obrázek 5.31 Metoda prahování: Pes (Rozlišení: 9402 x 6268 P, Typ: Simple, Práh: 0,3) 
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Obrázek 5.32 Metoda prahování: Země (Rozlišení: 16200 x 8100 P, Typ: Simple, Práh: 0,3) 

5.2.3 Shlukování K-Means 

Ze všech třech implementovaných metod pro segmentaci obrazu je shlukování K-Means 

nejnáročnější na výpočetní výkon, dalším rozdílem oproti hranové detekci a metodě 

prahování je možnost, že se může výsledný obraz mírně lišit při opakovaném spuštění 

segmentace. To je dáno náhodnou generací počátečních hodnot, díky kterým se může stav 

konvergence odlišovat. Jelikož pro smysluplné srovnání je potřeba srovnávat zpracování 

se stejným nastavením metody, byly všechny obrazy zpracovány s počátečním počtem 

shluků K = 4 a s deseti iteracemi. Seznam naměřených hodnot obsahuje následující 

tabulka (Tabulka 5.8). 

 

Tabulka 5.8 Shlukování K-Means: Doba zpracování pomocí CPU a GPU 

Obraz 

Intel Core i7 4700HQ NVIDIA 

GeForce 

GTX 

760 

NVIDIA 

GeForce 

GTX 

850M 

NVIDIA 

GeForce 

GTX 

1080 

NVIDIA 

GeForce 

GTX 

Titan X 

Využitá vlákna CPU 

1 2 4 8 

t t t t t t t t 

[s] [s] [s] [s] [s] [s] [s] [s] 

Amy 1,927 1,022 0,689 0,433 0,031 0,020 0,005 0,010 

Lenna 2,283 1,140 0,862 0,508 0,038 0,036 0,007 0,015 

Pták 20,616 10,431 6,202 3,663 0,265 0,244 0,110 0,140 

Raketa 97,299 53,877 33,754 23,609 1,357 1,269 0,530 0,730 

Auto 196,595 102,067 68,820 49,556 2,404 2,252 0,995 1,190 

Chameleon 397,163 211,325 124,485 87,643 6,124 4,744 1,988 2,730 

Pes 507,593 270,410 184,582 131,090 8,121 6,488 2,722 3,930 

Země 942,597 548,282 370,906 276,793 19,308 14,523 6,230 8,640 

 

Už na první pohled na hodnoty v tabulce, si nelze nevšimnout výrazně vyšších 

časových údajů než u předchozích metod. To je dáno iteračním charakterem metody, kdy 

je obraz nutné projít několikrát před dosažením výstupního obrazu. Z grafu nejmenší 

dvojice obrazů (Obrázek 5.33), který připomíná spíše grafy pro největší obrazy u 

předchozích metod, kdy i na nejmenších obrazech dojde k masivnímu urychlení 

zpracování. 
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Obrázek 5.33 Graf: Doba trvání shlukování K-Means pomocí CPU a GPU 1 

Z grafu následující trojice obrazů (Obrázek 5.34) si lze všimnout, doby zpracování 

pro procesor, u nějž použití jednoho vlákna způsobí, že doba zpracování vzroste do řádů 

minut. Vliv více vláken na rychlost výpočtu je stejný jako u předchozích metod, 

s narůstajícím počtem vláken se jejich vliv na rychlost snižuje. Časy grafických karet 

zůstávají pod hranicí rozeznatelnosti. 

 

Obrázek 5.34 Graf: Doba trvání shlukování K-Means pomocí CPU a GPU 2 
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obrazu jedno výpočetní vlákno procesoru potřebuje přes 15 minut na zpracování stejného 

obrazu, který grafické karty dokáží zpracovat v řádu sekund.  

 

Obrázek 5.35 Graf: Doba trvání shlukování K-Means pomocí CPU a GPU 3 

Z těchto grafů lze velmi dobře porovnat vliv počtu procesorových vláken na dobu 

výpočtu, nejsou ale vhodné pro porovnání časů grafických karet. Z tohoto důvodu 

obsahuje následující tabulka (Tabulka 5.9) opět přepočtené hodnoty vztažené k jednomu 

procesorovému jádru.  

Tabulka 5.9 Shlukování K-Means: Zrychlení GPU vůči CPU 

Obraz 

Intel Core i7 4700HQ 
NVIDIA 

GeForce 

GTX 760 

NVIDIA 

GeForce 

GTX 

850M 

NVIDIA 

GeForce 

GTX 

1080 

NVIDIA 

GeForce 

GTX 

Titan X 

Využitá vlákna CPU 

1 2 4 8 

Zrychlení vůči jednomu vláknu CPU 

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] 

Amy 1,0 1,9 2,8 4,5 62,2 96,4 385,4 192,7 

Lenna 1,0 2,0 2,6 4,5 60,1 63,4 326,1 152,2 

Pták 1,0 2,0 3,3 5,6 77,8 84,5 187,4 147,3 

Raketa 1,0 1,8 2,9 4,1 71,7 76,7 183,6 133,3 

Auto 1,0 1,9 2,9 4,0 81,8 87,3 197,6 165,2 

Chameleon 1,0 1,9 3,2 4,5 64,9 83,7 199,8 145,5 

Pes 1,0 1,9 2,7 3,9 62,5 78,2 186,5 129,2 

Země 1,0 1,7 2,5 3,4 48,8 64,9 151,3 109,1 

 

Z grafu zrychlení vůči jednomu procesorovému jádru (Obrázek 5.36) pro dva 
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nejmenší obrazy je vidět několik informací, zrychlení více vláken procesoru je proti 

grafickým kartám tak nízké, že nejsou sloupce pro referenční 1 vlákno a dvě vlákna ani 

zobrazeny. Dále je vidět změna od předchozích metod, kdy největší urychlení dosahuje 

grafická karta NVIDIA GeForce GTX 1080, která díky novější architektuře a lepší 

optimalizaci atomických operací oproti předchozí generaci grafických karet, dosahuje 

mnohem lepších výsledků než NVIDIA GeForce GTX Titan X. 

 

Obrázek 5.36 Graf: Zrychlení shlukování K-Means pomocí GPU vůči CPU 1 

U grafu další trojice obrazů (Obrázek 5.37) se jen utvrzují výsledky získané u 

nejmenších obrazů, rozdíl však není tak masivní a zůstává na přibližně stejné úrovni. 

 

Obrázek 5.37 Graf: Zrychlení shlukování K-Means pomocí GPU vůči CPU 2 
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Klesající tendence zrychlení začíná být výrazněji vidět až u testovaných obrazů 

s nejvyšším rozlišením (Obrázek 5.38), čím dál více se začíná uplatňovat omezení dané 

nutností průměrovat hodnoty milionů pixelů, což je sériová operace, na kterou nejsou 

grafické karty primárně uzpůsobeny, i tak je ovšem vidět zlepšující se výsledky se 

změnou architektury. Přestože zrychlení průběhu segmentace metodou K-Means má 

s rostoucím rozlišením klesající tendence oproti procesoru, rozdíl mezi použitím grafické 

karty a procesoru je markantní. 

Zatímco u předchozích metod byla mobilní grafická karta vždy pomalejší než 

všechny grafické karty pro stolní počítače, u metody shlukování K-Means došlo 

k vyššímu zrychlení u zmíněné mobilní grafické karty v porovnání ke starší grafické kartě 

NVIDIA GeForce GTX 760. Důvodem tohoto výsledku je změna architektury a lepší 

optimalizace atomických operací, tedy stejný důvod jako u obou, již zmíněných, 

rychlejších karet. 

 

Obrázek 5.38 Graf: Zrychlení shlukování K-Means pomocí GPU vůči CPU 3 

Při porovnání závislosti doby zpracování na rozlišení obrazu, i přes to, že k správné 

funkčnosti metoda vyžaduje serializované úseky a nemůže běžet plně paralelně, tak si 

udržuje lineární závislost mezi rozlišením obrazu a dobou nutnou pro zpracování. 

Z následujících grafů (Obrázek 5.39, Obrázek 5.40) jsou tyto závislosti snadno viditelné.  
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Obrázek 5.39 Graf: Závislost doby shlukování K-Means na rozlišení pomocí CPU 

 

Obrázek 5.40 Graf: Závislost doby shlukováni K-Means na rozlišení pomocí GPU 

Výstupní obrazy shlukování K-Means s vhodně zvolenými parametry je možné vidět 

na následujících obrázcích (Obrázek 5.41, Obrázek 5.42, Obrázek 5.43, Obrázek 5.44, 

Obrázek 5.45, Obrázek 5.46, Obrázek 5.47, Obrázek 5.48). 
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Obrázek 5.41 Shlukování K-Means: Amy (Rozlišení: 624 x 351 P, K = 2) 

 

Obrázek 5.42 Shlukování K-Means: Lenna (Rozlišení: 512 x 512 P, K = 2) 

 

Obrázek 5.43 Shlukování K-Means: Pták (Rozlišení: 1920 x 1080 P, K = 2) 



 65 

 

Obrázek 5.44 Shlukování K-Means: Raketa (Rozlišení: 2650 x 4000 P, K = 2) 

 

Obrázek 5.45 Shlukování K-Means: Auto (Rozlišení: 5500 x 3676 P, K = 2) 

 

Obrázek 5.46 Shlukování K-Means: Chameleon (Rozlišení: 8000 x 5333 P, K = 2) 
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Obrázek 5.47 Shlukování K-Means: Pes (Rozlišení: 9402 x 6268 P, K = 4) 

 

Obrázek 5.48 Shlukování K-Means: Země (Rozlišení: 16200 x 8100 P, K = 3) 
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo nastudovat technologii pro využití grafických karet pro 

využití masivního paralelismu při zpracování obrazu a následné vytvoření aplikací 

využívajících tyto technologie. V rámci práce byly vytvořeny aplikace dvě, jedna 

s omezením pouze pro systémy Microsoft Windows a druhá multiplatformní verze. 

Ve vytvořené aplikaci byly implementovány tři metody pro zpracování obrazu. 

Jednou z těchto metod je metoda prahování. Jedna ze základních a nejsnazších metod pro 

segmentaci obrazu. Druhou implementovanou metodou je hranová detekce, a poslední 

metodou je výpočetně náročná metoda shlukování K-Means. Aplikace též obsahuje 

načítání obrazů z více zdrojů, ze souboru a připojitelné kamery a obsahuje tak celý řetězec 

od snímání, přes zpracování až po uložení výsledných dat. 

Výsledky každé metody silně závisí na vlastnostech obrazu. Hranová detekce není 

úplně vhodná pro obraz obsahující vlasy, srst nebo trávu. Jelikož dojde k nalezení hran u 

jednotlivých vláken a výsledek je nic neříkající. Obsahuje-li obraz nějakou výraznou 

texturu, dojde též k nalezení falešných hran a zašumění výstupního obrazu. Tento 

problém lze řešit následným prahováním, tato metoda ovšem není vždy účinná a může 

dojít k odstranění i skutečných hran.  

V případě metody prahování výsledek závisí na rozložení intenzity jasu v obrazu. 

V nejlepším případě je objekt v obrazu silně odlišný od pozadí. Při dobře vybraném 

obrazu a nastavení parametrů je tato metoda velmi rychlá s dobrými výsledky, Při 

špatném výběru obrazu a s nevhodným nastavením prahu je ovšem výsledek metody 

nepoužitelný. 

Poslední implementovaná metoda pracuje na rozdíl od hranové detekce a prahování 

s barevnými složkami obrazu. Dle zadaného parametru určujícího počet shluků pro 

výstupní obraz, dojde následně k několikanásobnému průchodu obrazem a vyhledávání 

podobných barev, které jsou následně zprůměrovány. Tato metoda je oproti ostatním 

implementovaným metodám výrazně náročnější na výpočetní výkon. Výsledky metody 

mohou být subjektivní a záleží kolik převažujících barev v obraze člověk vidí, při 

nevhodné volbě počtu shluků potom dojde k získání zbytečných segmentů nebo ztrátě 

objektů při průměrování barevných složek. 

Z pohledu rychlosti zpracování je výsledek jednoznačný. Z testovaných obrazů od 

velmi malého rozlišení až po extrémně vysoké rozlišení vstupního obrazu běžný procesor 

nebyl ani jednou rychlejší než testované grafické karty, s výjimkou nejmenšího obrazu u 

metody prahování, kdy byly časy identické s grafickými kartami. Testování probíhalo na 

mobilním počítači s procesorem vyšší třídy a grafickou kartou nižší střední třídy. 

Z dalších stolních počítačů byly využity pro testování pouze grafické karty. Už z tohoto 

vyplývá jasný výsledek, je-li aplikace správně napsána pro využívání grafických karet 

pro výpočty, v téměř každém případě dojde ke zrychlení aplikace. 

K testování aplikace byly použity čtyři grafické karty společnosti NVIDIA. Tyto 

testované grafické karty byly zaměřeny na úplně odlišné koncové uživatele. Od mobilní 

grafické karty, přes karty pro stolní počítače zařaditelné do střední třídy až po grafické 

karty určené pro strojové učení. 

Aplikace pro segmentaci obrazu pomocí grafických karet pro systém Microsoft 

Windows byla vytvořena v programovacím jazyce C++ s přidanou podporou pro CUDA 
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C v prostředí Microsoft Visual Studio 2013. To má za následek, že program je spustitelný 

pouze na systémech Microsoft Windows. Pro správnou funkčnost aplikace je nutné mít 

nainstalované knihovny .NET Framework ve verzi 4.0, tyto knihovny jsou ovšem součástí 

posledních verzí Microsoft Windows, případně se dají nainstalovat manuálně. Aplikace 

je dále psána pouze pro 64bitové operační systémy. 

Multiplatformní verze aplikace je napsána v jazyce C++ s podporou pro CUDA C a 

využívá stejné knihovny pro zpracování obrazu pomocí grafických karet NVIDIA jako 

aplikace pro Windows. Dále aplikace využívá knihoven OpenCV pro načtení a zápis 

obrazu do souboru. Velkým rozdílem mezi aplikacemi je, že multiplatformní aplikaci je 

nutné před spuštěním nutno manuálně zkompilovat.
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

h  Filtr pro hranovou detekci. 

g  Výsledný obraz. 

f  Gradientní obraz. 

d  Vzdálenost. 

R  Červená složka obrazu. 

G  Zelená složka obrazu. 

B  Modrá složka obrazu. 

C  Centroid pro metodu K-Means. 

P  Počet pixelů. 

t  Čas. 

 

CPU  Central Processing Unit, procesor. 

GPU  Graphic Processing Unit, grafický procesor. 

DSP  Digital Signal Processor, signálový procesor 

FPGA  Field-programmable gate array, programovatelné hradlové pole 

API  Application Programming Interface, rozhraní pro programování aplikací 
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