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Obsah cvičení
1. Podmínky získání zápočtu a obecné informace.

2. Systém automatické kontroly semestrálních prací

3. Stručné informace o Pythonu a OpenCV (Open Source Computer Vision).

4. Praktické cvičení část 1.: Načítání a konverze obrázku, výpočet histogramu a distri-
buční funkce, globální ekvalizace histogramu, Contrast Limited Adaptive Histogram
Equalization (CLAHE), Otsuova metoda automatického prahování, počítání objektů
ve scéně.

5. Praktické cvičení část 2.: Non-Maximum Suppression, Multi-Thresholding (praho-
vání více prahy)

1 Podmínky získání zápočtu a obecné informace
Pro získání zápočtu je nutné vypracovat několik menších semestrálních prací, které budou
postupně zadávány na cvičeních. Odevzdávání semestrálních prací bude probíhat přes
Systém Automatické Kontroly viz podsekce 2.

Zápočet bude udělen studentovi, který získá ≥ 60% bodů ze semestrálních prací.
Zápočet typu A získá student, který získá ≥ 90% bodů ze semestrálních prací. Zadání
semestrálních prací bude probíhat v týdnech:

• Zadání 1. semestrální práce proběhne ve 3. týdnu a deadline bude v 6. týdnu.

• Zadání 2. semestrální práce proběhne v 6. týdnu a deadline bude v 8. týdnu.

• Zadání 3. semestrální práce proběhne v 8. týdnu a deadline bude v 11.. týdnu.

• Zadání 4. semestrální práce proběhne v 11. týdnu a deadline bude v polovině
ledna.

2 Systém automatické kontroly semestrálních prací
Systém Automatické Kontroly (SAKo) slouží ke kontrole semestrálních prací vytvořených
v některém z podporovaných programovacích jazyků. Systém je založen na architektuře
klient server. Student v roli klienta naprogramuje svoji semestrální práci a zavolá ode-
vzdávací funkci distribuovanou v rámci SAKo knihovny. Odevzdávací funkce následně
kontaktuje server a provede celý proces odevzdání. Výsledkem je uložení záznamu o po-
kusu odevzdání do databáze serveru a informace pro studenta obsahující počet získaných
bodů za splněnou úlohu. Poměrně důležitou funkcí systému je omezení frekvence odevzdá-
vání, aby se nestalo, že jediný klient zahltí server i databázi svými pokusy o odevzdávání.
Aby bylo dále možné klienta identifikovat, má systém zabudovaný autentifikační systém,
díky kterému může odevzdávat pouze ten klient, který má v systému zavedeny své údaje
včetně přihlašovacího jména a hesla. Důležité je též zmínit, že systém nekontroluje jen
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samotný výsledek úlohy, ale rovněž nahraje kompletní semestrální práci studenta na náš
server. Tato nahraná práce pak slouží ke kontrole plagiátorství. Také pomůže v případě,
že student vyučujícího kontaktuje s žádostí o radu. Díky výše zmíněným vlastnostem se
významně zjednodušuje celý proces odevzdání a kontroly semestrální práce.

3 Stručné informace o Pythonu a OpenCV.

Python
Python je dynamický objektově orientovaný skriptovací programovací jazyk, který v roce
1991 navrhl Guido van Rossum. Python je vyvíjen jako open source projekt, který zdarma
nabízí instalační balíky pro většinu běžných platforem (Unix, Windows, Mac OS), ve
většině distribucí systému Linux je Python součástí základní instalace. Zdroj.

Open Source Computer Vision (OpenCV)
OpenCV je knihovna programovacích funkcí zaměřených zejména na počítačové vidění,
byla vyvinuta výzkumným centrem Intel v Rusku. OpenCV je možné využívat zdarma pod
open source licencí BSD. Knihovna je multiplatformní a zaměřuje se na zpracování obrazu
v reálném čase. V případě, že knihovna najde v počítači Intel Integrated Performance
Primitives (Intel IPP) bude tyto optimalizované postupy pro urychlení využívat. Zdroj.

OpenCV je zdarma pro akademické i komerční využití. Obsahuje C++, C, Python
a Java rozhraní a podporuje Windows, Linux, Mac OS, iOS a Android. Knihovna je
napsána v optimalizovaném C/C++ kódu a může využívat více jádrové zpracovávání, je
možné využít Open Computing Language (OpenCL), což vede k hardwarové akceleraci.
OpenCV je využíváno odborníky na celém světě a odhadovaný počet stažení přesahuje
7000000. Využití nachází od interaktivního umění až po moderní robotiku. Zdroj.
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4 Praktické cvičení část 1.
Před zahájením je nutné importovat potřebné moduly. Pro 1. cvičení bude potřeba im-
portovat modul cv2 pro OpenCV

1 # Import OpenCV modulu .
2 import cv2

a modul NumPy pro N-dimenzionální pole, matematické operace a výpočty (například
lineární algebra).

1 # Import modulu pro pocitani s Pythonem .
2 import numpy as np

Pro vykreslení grafů lze použít modulmatplotlib, což je modul podobnýMATLAB funkcím
pro vykreslování (intuitivní použití).

1 # Import modulu pro vykreslovani grafu.
2 from matplotlib import pyplot as plt

4.1 Načtení a vykreslení barevného obrázku
Pro načtení barevného obrázku je možné využít funkci imread, kde prvním vstupním
parametrem je povinná cesta k souboru s obrázkem a druhým vstupním nepovinným
parametrem je možnost, jak se má daný obrázek načíst (barevně, v odstínech šedi, atd.).
Funkce vrací načtený obrázek.

1 # Nacteni barevneho obrazku .
2 mmsColor = cv2. imread ("./ img/mms.jpg", cv2. IMREAD_COLOR )

Dále je vhodné vytvořit si pojmenované okno, do kterého se bude obrázek vykreslovat, lze
využít funkci namedWindow, kde prvním vstupním parametrem je název okna a druhým
nepovinným parametrem je chování vytvořeného okna (například možnost změny velikosti
okna uživatelem, nebo naopak jeho rozměrová fixace).

1 # Vytvoreni pojmenovaneho okna.
2 cv2. namedWindow (" Original image")

Vykreslíme načtený obrázek do vytvořeného okna pomocí funkce imshow, která jako první
vstupní povinný parametr požaduje název okna, a jako druhý vstupní povinný parametr
dvourozměrnou matici obrázku.

1 # Urceni , do jakeho okna se ma dany obrazek vykreslit .
2 cv2. imshow (" Original image", mmsColor )

Nyní je nutné vytvořené okno překreslit, k tomu lze využít funkci waitKey, která požaduje
jeden vstupní parametr reprezentující prodlení v milisekundách. V případě, že je prodlení
nastaveno na hodnotu 0, tak se čeká dokud není stisknuta libovolná klávesa.

1 # Nyni se obrazek vykresli na nekonecne dlouhou dobu v [ms], dokud
2 # nebude stisknuta libovolna klavesa .
3 cv2. waitKey (0)

Pro zničení všech vytvořených OpenCV oken se používá funkce destroyAllWindows
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1 # Znici vsechna vytvorena okna.
2 cv2. destroyAllWindows ()

Obrázek 1: Načtený barevný obrázek ve vytvořeném okně.

4.2 Načtení a vykreslení obrázku v odstínech šedi
Pro načtení obrázku v odstínech šedi je možné využít funkci imread následovně

1 # Nacteni sedotonoveho obrazku .
2 ImgGS = cv2. imread ("./ img/ tsukuba_r .png", cv2. IMREAD_GRAYSCALE )

nebo jej převést do požadovaného barevného prostoru pomocí funkce cvtColor následují-
cím způsobem

1 # Prevede barevny obrazek do sedotonoveho formatu .
2 mmsGS = cv2. cvtColor (mmsColor , cv2. COLOR_RGB2GRAY )

Obrázek 2: Načtený obrázek v odstínech šedi ve vytvořeném okně.
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4.3 Výpočet histogramu a distribuční funkce
Pro výpočet histogramu se využije tento známý obrázek (je hojně využíván pro výpočet
hloubkové mapy), který se načte

1 ImgGS = cv2. imread ("./ img/ tsukuba_r .png", cv2. IMREAD_GRAYSCALE )

Obrázek 3: Vstupní obrázek v odstínech šedi.

Pro výpočet histogramu lze použít funkci histogram následovně,
1 # Vypocita histogram z obrazku .
2 hist , bins = np. histogram (ImgGS. flatten (), 256, [0, 256])

kde první vstupní parametr je obrázek v odstínech šedi, který je transformován do 1D
pole pomocí funkce flatten, druhý použitý vstupní parametr udává počet binů (neboli
počet sloupců v histogramu, v případě obrázku v odstínech šedi tento parametr nabývá
hodnoty 256) a poslední použitý vstupní parametr reprezentuje rozsah hodnot sloupců.
Výstupními parametry jsou hodnoty histogramu a hranice binů.

Pro výpočet distribuční funkce histogramu stačí hodnoty histogramu sečíst pomocí
funkce cumsum

1 # Vypocita kumulativni soucet histogramu ( distribucni funkci ).
2 # Cumulative Distribution Function (cdf)
3 cdf = hist. cumsum ()

a znormovat pro vykreslení.
1 # Normalizace pro vykresleni do histogramu .
2 cdf_normalized = cdf * hist.max () / cdf.max ()

Nyní zbývá histogram společně s distribuční funkcí vykreslit. Vytvoření figury, do které
se bude následně vykreslovat

1 # Vytvori novou figuru , stejne jako v MATLABu .
2 h = plt. figure (" Histogram ")

vykreslení distribuční funkce modrou barvou,
1 # Vykresleni distribucni funkce histogramu modrou barvou .
2 plt.plot( cdf_normalized , color=’b’)
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vykreslení histogramu červenou barvou,
1 # Vykresleni sloupcu histogramu cervenou barvou .
2 plt.hist(ImgGS. flatten (), 256, [0, 256] , color=’r’)

nastavení limitů x-ové osy,
1 # Nastaveni limitu X-ove osy.
2 plt.xlim ([0, 256])

vykreslení legendy
1 # Vykresleni legendy .
2 plt. legend ((’Cumulative Distribution Function ’, ’Histogram ’),
3 loc=’upper left ’)

a závěrečné vykreslení grafu.
1 # Vykresleni grafu.
2 plt.show ()

Obrázek 4: Histogram načteného obrázku v odstínech šedi.
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4.4 Globální ekvalizace histogramu
Pro výpočet globální ekvalizace histogramu lze použít funkci equalizeHist, která na vstup
vyžaduje šedotónový obrázek.

1 # Spocita globalni equalizaci histogramu .
2 ImgGSEQ = cv2. equalizeHist (ImgGS)

Výsledný ekvalizovaný histogram společně s distribuční funkcí lze vidět na Obr. 5 a po-
rovnání originálního a ekvalizovaného obrázku lze vidět na Obr. 6.

Obrázek 5: Globálně ekvalizovaný histogram.

Obrázek 6: Porovnání originálního a ekvalizovaného obrázku.
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4.5 Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization
Pro výpočet Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) je nutné nej-
prve vytvořit objekt pomocí funkce createCLAHE

1 # Vytvori CLAHE objekt s volitelnymi parametry .
2 CLAHE = cv2. createCLAHE ( clipLimit =2.0 , tileGridSize =(8, 8))

dále se aplikuje na vstupní obrázek v odstínech šedi.
1 # Aplikuje CLAHE s nastavenymi parametry na vstupni obrazek .
2 ImgCLAHE = CLAHE. apply (ImgGS)

Výsledný ekvalizovaný histogram pomocí metody CLAHE společně s distribuční funkcí
lze vidět na Obr. 7 a porovnání originálního obrázku, globálně ekvalizovaného obrázku
a obrázku ekvalizovaného metodou CLAHE lze vidět na Obr. 8.

Obrázek 7: Histogram metody CLAHE.

Obrázek 8: Porovnání originálního obrázku, globálně ekvalizovaného obrázku a obrázku
ekvalizovaného metodou CLAHE.
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4.6 Otsuova metoda prahování
Pro ukázku Otsuovo metody prahování bude použit následující obrázek obsahující scénu
se zrnky rýže, na kterých je patrný gradientní přechod světla, proto obyčejné prahování
nemá šanci uspokojivě oddělit popředí od pozadí. Na obrázek byla nejdříve aplikována

Obrázek 9: Obrázek zrnek rýže obsahující gradientní přechod světla.

metoda CLAHE (viz podsekce 4.5) a následně Otsuova metoda pomocí funkce threshold.
1 # Pouzije Otsuovu metodu prahovani .
2 retval , ImgThOtsu = cv2. threshold ( ImgCLAHE_rice , 0, 255,
3 cv2. THRESH_OTSU )

Výsledek prahování lze vidět na Obr. 10.

Obrázek 10: Výsledek prahování.
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4.7 Počítání objektů
Počítání objektů je jedna z důležitých úloh počítačového vidění. Bude využit výsledek
z podkapitoly 4.6 z Obr. 10. Na tomto obrázku jsou patrné malé bílé objekty, které ne-
reprezentují zrnka rýže, ale byly způsobeny šumem. Proto je dobré je odstranit, k čemuž
bude využito morfologické operace otevření se strukturním elementem 3 × 3 se počátkem
uprostřed. Morfologickou operaci otevření provedeme pomocí OpenCV funkce morpholo-
gyEx , která na vstup vyžaduje vstupní obrázek, jaká operace má být provedena s jakým
strukturním elementem a kolik iterací dané operace se má provést. Funkce vrací výsledný
obrázek.

1 # Vytvori strukturni element o velikosti 3x3 s pocatkem uprostred .
2 strElement = np.ones ((3, 3), np.uint8)
3
4 # Provede 1 iteraci morfologicke operace otevreni s vyse definovanym
5 # strukturnim elementem .
6 ImgThOtsuOpen = cv2. morphologyEx (ImgThOtsu , cv2.MORPH_OPEN ,
7 strElement , 1)

Pro určení počtu objektů ve scéně je možné využít funkce findContours, která nalezne
obrysy objektů v binárním obraze.

1 # Nalezne kontury .
2 contours , hirearchy = cv2. findContours ( ImgThOtsuOpen , cv2.RETR_LIST ,
3 cv2. CHAIN_APPROX_SIMPLE )

Na závěr je možné nalezené obrysy vykreslit pomocí funkce drawContours. Přičemž uce-
lenější kód lze nalézt níže.

1 # Pokud je pocet kontur vetsi nez nula , tak se vykresli a vypise
2 # pocet zrn ryze na obrazku .
3 if len( contours ) > 0:
4 # Zjisti velikost obrazku .
5 height , width = ImgThOtsuOpen .shape
6
7 # Vytvori novy barevny obrazek o dane velikosti .
8 contoursDraw = np.zeros (( height , width , 3), np.uint8)
9

10 # Vykresli nalezene kontury do vytvoreneho obrazku , 3. parametr
11 # -1 znamena , ze budou vykresleny vsechny kontury , cervenou
12 # barvou (BGR) a 5. parametr znamena , ze kontury budou vykresleny
13 # vyplnene .
14 cv2. drawContours ( contoursDraw , contours , -1, (0, 0, 255) , -1)
15
16 # Vypise pocet nalezenych kontur = pocet zrn ryze.
17 print "Pocet zrnek ryze =", len( contours )
18
19 # Vytvoreni pojmenovaneho okna.
20 cv2. namedWindow ("Draw Contours ")
21
22 # Urceni , do jakeho okna se ma dany obrazek vykreslit .
23 cv2. imshow ("Draw Contours ", contoursDraw )
24
25 # Nyni se obrazek vykresli na nekonecne dlouhou dobu v [ms],
26 # dokud nebude stisknuta libovolna klavesa .
27 cv2. waitKey (0)
28
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29 else:
30 # Vypise pocet nalezenych kontur = pocet zrn ryze.
31 print "Pocet zrnek ryze =", len( contours )

Výsledný počet obrysů objektů z Obr. 11 je roven 95, jak je možné vidět, tak některá
zrnka jsou spojena do jednoho objektu, proto je zde prostor pro vylepšení.

Obrázek 11: Vykreslené obrysy objektů.
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5 Praktické cvičení část 2.

Non-maximum suppression
Non-maximum suppression je metoda pro nalezení maxim (potlačení nemaxim), která se
využívá například při hledání maxim v histogramu a následném prahování více prahy.

Obrázek 12: Histogram s vyznačenými nalezenými maximy s okénkem o velikosti 7.

Obrázek 13: Histogram s vyznačenými nalezenými maximy s okénkem o velikosti 21.
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Obrázek 14: Vstupní obrázek v odstínech šedi.

Obrázek 15: Vstupní obrázek prahovaný 11 prahy s hodnotami v obrázku získanými z
pozic maxim v Obr. 13.
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