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Postup odevzdávání semestrálních prací
1. Provést registraci - odkaz lze najít na stránkách MPV.
2. Při registraci zvolit skupinu MPV a použít email @students.zcu.cz.
3. V souboru (nutno udělat u každé úlohy) submit.py vyplnit login a tajné heslo passwd.
4. Ve složce ./src/ je vždy Python skript jehož metody je nutné implementovat.
5. Ve složce ./src/ nesmí být žádný jiný soubor.
6. Pro odevzdání úlohy stačí napsat do konzole: python submit.py
7. Odevzdání úlohy je možné vždy v 15 minutovém intervalu.
8. Po úspěšném odevzdání lze kontrolovat dosažené výsledky na webové stránce, kterou
lze nalézt na stránkách MPV.
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Zadání 1. semestrální práce

Konkrétní zadání 1. semestrální práce je možné nalézt na internetových stránkách MPV.

Verze 2.0.0, poslední úpravy: 8. října 2015
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Harris Corner Detector

Předpokládejme, obrázek v odstínech šedi I. Dále mějme posuvné okénko w(x, y) (s posunem u ve směru x a v ve směru y) přes obrázek I. Můžeme vypočítat změnu intenzity
intenzity
X
E(u, v) =
w(x, y) [I(x + u, y + v) − I(x, y)]2 ,
(1)
x,y

kde w(x, y) je okénko na pozici (x, y), I(x, y) je intenzita na pozici (x, y) a I(x + u, y + v)
je intenzita na posuvném okénku (x + u, y + v).
Vzhledem k tomu, že hledáme taková okna s rohy, tedy hledáme okna s velkým rozdílem
v intenzitě
X
[I(x + u, y + v) − I(x, y)]2 ,
(2)
x,y

využijeme Taylorův rozvoj
E(u, v) ≈

X

[I(x, y) + uIx + vIy − I(x, y)]2 ,

(3)

x,y

kde Ix a Iy jsou derivace v jednotlivých směrech, úpravou získáme
E(u, v) ≈

X

u2 Ix2 + 2uvIx Iy + v 2 Iy2 .

(4)

x,y

Což můžeme zapsat maticově jako
E(u, v) ≈
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tedy naše rovnice má nyní tvar
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(7)

Skóre R je vypočteno pro každé okénko, aby bylo zjištěno zda obsahuje roh
R = det(M ) − k · (trace(M ))2 ,

(8)

kde det(M ) = λ1 λ2 , trace(M ) = λ1 + λ2 a konstanta k je obvykle volena v rozmezí
0.04 − 0.06. Pokud je hodnota větší, než stanovený práh, tak je bod (x, y) vyhodnocen
jako vrchol.

Verze 2.0.0, poslední úpravy: 8. října 2015
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Implementace pomocí OpenCV je velice jednoduchá, stačí pouze zavolat metodu cornerHarris a následně její výstup znormovat a naprahovat.

Obrázek 1: Vstupní obrázek.

Verze 2.0.0, poslední úpravy: 8. října 2015

Obrázek 2: Hodnoty skóre R.
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Obrázek 3: Nalezené vrcholy.
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Obrázek 4: Propojené vrcholy úsečkami.

Canny Edge Detector

Cannyho hranový detektor je operátor detekce hran, který využívá vícestupňový algoritmus pro detekci hran v obraze. Představil ho pan John F. Canny v roce 1986, který
vytvořil výpočetní teorii detekce hran s vysvětlením, proč tato technika funguje.
Cannyho detekce hran probíhá ve čtyřech krocích:
• Použije se gaussovské rozmazání, aby se odstranily skvrny a šum obrazu.
• Aplikuje se gradientní operátor pro získání intenzit gradientů a směru.
• Metoda potlačení nemaxim (Non-maximum suppression - viz 1. přednáška MPV)
určí kandidáty hran.
• Hystereze prahování zjistí, kde hrany začínají a kde končí.

Verze 2.0.0, poslední úpravy: 8. října 2015
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Obrázek 5: Vstupní obrázek.

Obrázek 6: Nalezené hrany.

Obrázek 7: Vstupní obrázek.

Obrázek 8: Nalezené hrany.
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