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1 Úvod 

Ozoboti jsou jednoduší roboti, kteří se dají programovat skrze jednoduchou 

grafickou webovou aplikaci. Nabízejí mnoho funkcí. Pro nás zajímavé je, že zespodu 

mají řadu barevných senzorů. Tyto senzory se dají použít k vysokoúrovňovému 

programování jezdění robotů po čarách. Ve zmíněné grafické webové aplikaci se dají 

využít akce jako “dojeď k nejbližší křižovatce a zaboč doleva”. [1] Můžeme tedy vzít 

skupinu takovýchto robotů, snímat je webkamerou, a pak sledovat, jestli skutečně 

splňují své programy, které mají naprogramované v tomto webovém rozhraní. 

1.1 Cíl práce 

Cílem této práce je analyzovat obraz z webkamery, kde v obraze jezdí Ozoboti po 

předem daných mřížkách z čar. Úkolem je převést mřížku na obrázku do jakési 

abstraktní podoby (grafu), ve které následně můžu vyjádřit pozici jednotlivých 

Ozobotů. Tuto pozici můžu sledovat déle v čase, a tedy si tak vytvořit abstraktní 

reprezentaci jejich pohybu napříč mřížkou v čase. 

Tuto reprezentaci následně mohu porovnat s tím, co Ozoboti skutečně měli 

vykonat, tj. co měli naprogramováno ve své paměti. Tím zjistím, jak úspěšní Ozoboti 

byli v následování svého programu. Nutno poznamenat, že v programu lze snadno 

změnit, jaký objekt je detekován. Stačí nahradit detekční kaskádu za jinou, která 

detekuje žádaný objekt. Tento princip se tedy dá snadno modifikovat pro funkci s 

čímkoliv jiným, než jsou Ozoboti. 

1.2 Omezení problému 

Pro jednodušší návrh a implementaci řešení pracuji s různými omezeními 

problému. Tato omezení se týkají detekce papíru a mřížky a jsou následující: 

• Papír, na kterém je mřížka, má obdélníkový tvar a leží na co 

nejkontrastnějším podloží. Toto slouží pro zjednodušení prvotní detekce papíru 

v obrazu. 

• Mřížka natištěná na papíře je vždy pravoúhelníková a její čáry jsou 

rovnoběžné s hranami papíru. Toto je nutná podmínka pro správnou detekci 

mřížky. Navrhnout algoritmus, který je schopen detekovat libovolný graf na 

papíře, by bylo o poznání složitější. 
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• Mřížka je natištěná černou barvou na bílém papíře 

• Pozice kamery i papíru je fixní během celého běhu programu. Toto omezení 

mi umožní detekci papíru a mřížky provést pouze jednou, a nemuset je 

opakovat pro každý snímek zvlášť. 

Kromě těchto omezení je mé řešení univerzální. Mřížka může mít libovolný počet 

horizontálních či vertikálních čar, může obsahovat díry (dva sousedící průsečíky, které 

nejsou spojené čarou), nebo volné konce (průsečík na konci čáry, který je spojen jen s 

jedním jiným průsečíkem podél čáry, na které leží). 

Co se týče následné detekce Ozobotů, zde žádná významná omezení nejsou. 

Detekce funguje dobře i za různých rozumných světelných podmínek, např. denní 

světlo nebo umělé osvětlení. Detekce funguje dobře i v případě, že světlo přichází 

pouze z jednoho směru, čímž ve scéně vrhá stíny. 

1.3 Struktura práce 

V práci se nejdříve zabývám příbuznými pracemi, a popisem již známých 

poznatků z oblasti rozpoznávání obrazu. 

Následuje analýza problému, kde detailněji analyzuji problém a dělím ho na 

podproblémy. Dále navrhuji možná řešení těchto dílčích problémů a snažím se z těchto 

řešení vybrat to nejlepší. Hlavní problém tedy dělím na detekci papíru, následnou 

detekci mřížky na papíře a konečnou detekci Ozobotů přes delší časový horizont. 

Řeším zde také jak v paměti reprezentovat mřížku, která je nakreslená na papíře, nebo 

jak reprezentovat pohyb Ozobotů v čase. Také se zde zamýšlím nad možnými 

technologiemi, které se pro toto dají použít. 

Ve čtvrté kapitole se zabývám abstraktním popisem implementace mého řešení. 

Popisuji, k čemu slouží jednotlivé třídy a jaké mezi nimi jsou vztahy. Píšu zde, co řeší 

různé významné funkce a popisuji základní principy jejich fungování. 

V páté kapitole je uživatelský návod, jak program použít. Zde se zabývám 

kompilací programu, jeho spuštěním a jeho argumenty na příkazové řádce. Také zde 

popisuji grafické rozhraní programu, které uživatel uvidí poté, co se mu podaří úspěšně 

nainstalovat a spustit program. 

V poslední kapitole se věnuji experimentálnímu zhodnocení kvality mého řešení. 

Popisuji zde experimenty, které pak provádím, a vyhodnocuji jejich výsledky. 



 3 

2 Related works 

2.1 Dřívější práce s Ozoboty 

Dřívější práce s Ozoboty se většinově věnovala jejich využití pro výzkum 

multiagentního hledání cest. [1] [2] Co se týče nacházení Ozobotů na obrazu a jejich 

sledování přes více snímků z webkamery, nenašel jsem žádné již existující výsledky.  

Druhou významnou částí mé práce je detekce mřížky na papíře z obrazových dat. 

Ani zde jsem ale nenašel žádné dřívější výsledky. 

2.2 Známé poznatky z počítačového vidění 

V této podkapitole bych rád stručně zmínil některé již známé techniky a poznatky 

z oboru počítačového vidění, které bych mohl využít pro detekci mřížky a Ozobotů. 

Podrobně se ale návrhu algoritmů a výběru technik budu věnovat až v kapitole 3. 

Všechny následující techniky jsou implementovány v různých modulech OpenCV 

knihovny, kterou používám ve svém projektu. [3] 

2.2.1 Odečítání snímků 

Odečítání snímků funguje na principu odečítání obrazových dat po jednotlivých 

pixelech. Při odečtení současného snímku od jakéhosi referenčního snímku, na kterém 

je pouze pozadí bez jakýchkoliv pohybujících se objektů, dostaneme černou barvu 

(hodnotu nula) na pixelech, kde žádné pohybující se objekty nejsou. Všude tam, kde 

je nějaký pohyb, dostaneme něco jiného než černou. Tento způsob funguje pouze pro 

fixní kamery. [4] 

Různé metody využívající tento postup se liší v závislosti na tom, jak získávají 

zmíněný referenční snímek. Ten je totiž třeba stále aktualizovat kvůli měnícím se 

světelným podmínkám apod. [4] V tomto směru proběhlo již mnoho výzkumu, řada 

takových metod je implementována i v OpenCV.1 

2.2.2 Optické toky 

Optické toky (Optical flows) se snaží napodobovat biologickou funkci oka. Jejich 

účelem je v obraze z pohyblivé kamery určit relativní pohyb objektů na obraze. 

Fungují tak, že ze série snímků určí množinu vektorů, které popisují pohyb různých 

                                                 
1 https://docs.opencv.org/3.3.0/db/d5c/tutorial_py_bg_subtraction.html 
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objektů v obraze v čase. Pomocí této množiny vektorů se totiž dá určit pohyb kamery 

v prostoru, například rotace či translace. [5] 

Následně najdou vektory, které tomuto pohybu neodpovídají, tedy tvoří jakousi 

nepravidelnost. Těmto vektorům odpovídají objekty, které se pohybují relativně ke 

scéně. [5] 

2.2.3 Klasifikátory založené na detekčních kaskádách 

Tento přístup pro popis hledaného objektu využívá buď hranové přechody 

popsané pomocí Haar vzorů (Haar-like features), nebo lokálních binárních vzorů 

(Local Binary Patterns). Na bázi těchto vzorů fungují klasifikátory, které jsou schopné 

je detekovat s velikou přesností a rychlostí. Navíc tyto klasifikátory lze spojovat do 

větších kaskád klasifikátorů. Pomocí kaskád klasifikátorů je možné rychle odmítnout 

části obrázku, na kterých je pouze pozadí, a místo toho hledat efektivněji na slibnějších 

částech obrázku, které pravděpodobněji obsahují hledaný objekt. [6] 

Tyto kaskády se získávají trénováním na určité množině obrazových dat rozdělené 

na pozitivní a negativní příklady. Trénovací algoritmus je nejčastěji založen na 

trénovacím algoritmu AdaBoost, ale OpenCV implementace obsahuje i další. [7] 

Pokud se vytrénují dobře, tyto klasifikátory jsou schopné spolehlivě a rychle 

rozpoznat i pohyblivé a mnohotvaré věci, jakými jsou tváře nebo například státní 

poznávací značky. 

2.2.4 Kalmanův filtr 

Toto je technika pro zpracování výstupu ostatních algoritmů, ten je totiž často 

zatížen šumem a dalšími nepřesnostmi. Kalmanův filtr využívá znalosti o měřeném 

údaji v delším časovém horizontu, a je tak schopný eliminovat šum a nepřesnosti 

v jednotlivých naměřených údajích. Dokonce se dá využít pro předpověď budoucích 

hodnot. [8] 

Kalmanovým filtrům bylo věnováno již mnoho výzkumu a existuje jich mnoho 

typů. Ve svém základu funguje tak, že nejprve odhadne příští hodnotu měření podle 

statistické analýzy předchozích hodnot. Když přijde skutečná hodnota dalšího měření, 

pozmění ji směrem ke svému odhadu (např. pomocí váženého průměru) a přidá ji do 

souboru hodnot. Takto opakuje pro všechny měřené hodnoty. [8] 
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3 Analýza problému 

Jak již bylo řečeno v úvodu, cílem této práce je sledovat Ozoboty, jak v čase jezdí 

po mřížce na papíře. Z toho jednoduše vyplývá rozdělení do tří hlavních podproblémů. 

Ty se pak dají dělit do ještě menších problémů, ale hlavní rozdělení je následující: 

• Detekce papíru, na kterém je mřížka, po které budou Ozoboti jezdit, a 

spočítání transformace obrazu tak, aby papír vyplnil celý obraz pro další 

analýzu 

• Detekce mřížky a její převedení do abstraktní reprezentace 

• Rozpoznání Ozobotů, jejich umisťování do abstraktní reprezentace mřížky 

a jejich sledování v čase 

Těmto podproblémům se budu věnovat v dalších podkapitolách. Nejdřív bych ale 

rád zmínil, jaké technologie jsem zvolil pro implementaci svého řešení, důvody pro 

jejich zvolení a alternativy, které také přišly k úvahu. 

3.1 Volba technologií 

Zde jsou dvě hlavní volby, které ovlivnily celý vývoj mého řešení. To jsou volba 

knihovny pro počítačové vidění a volba programovacího jazyka. 

3.1.1 Knihovna pro počítačové vidění – OpenCV 

Co se týče knihovny pro počítačové vidění, zde ani na výběr moc není. OpenCV 

je všeobecně používanou knihovnou pro tento účel. Nabízí obrovskou množinu 

pokročilých funkcí, které ve svém řešení potřebuji. Například se jedná o 

přeformátovávání obrázků, detekci hran, ale i rozpoznávání objektů pomocí kaskád 

fungujících na základě Haar atributů (Haar features). 

OpenCV je navíc dostatečně rychlé, aby veškeré analýzy, které využívám ve svém 

řešení, mohlo provádět v reálném čase, tedy třicetkrát za vteřinu pro každý snímek z 

webkamery. Další výhodou OpenCV je možnost pracovat s ním z velké množiny 

programovacích jazyků. Primárně je napsané pro C++ a Python, ale existují porty i 

v mnoha dalších programovacích jazycích. [9] Díky tomuto nejsem omezen při 

následujícím výběru programovacího jazyka. 

Za zmínku stojí ještě zpracovávání obrazu v MATLABu, ale pro to jsem se 

nerozhodl z důvodu mé neznalosti programování v tomto jazyku. 
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3.1.2 Programovací jazyk – Java 

Na volbu programovacího jazyka byly tři hlavní požadavky: 

• Musím s ním být dostatečně obeznámen. 

• Musí pro něj existovat dostatečně efektivní implementace nebo wrapper pro 

OpenCV. 

• Musí být multiplatformní, konkrétně musí být výsledek spustitelný jak na 

Windows, tak na macOS. 

Z důvodu těchto tří požadavků, v kombinaci s mými osobními preferencemi, jsem 

zvolil Javu. Java splňuje všechny požadavky. Mám s ní dostatečné zkušenosti 

z předchozího studia. Pro Javu existuje efektivní wrapper pro OpenCV nazvaný 

JavaCV.2  Java je také multiplatformní, jednou napsaný program se dá spustit na 

Windows, macOS, i jinde. Navíc je programování pro Javu dostatečně 

vysokoúrovňové, nepotřebuji se tedy například zabývat uvolňováním paměti. 

Další možnost, která se nabízela, je C++. To by sice celkově bylo efektivnější, 

nicméně si myslím, že rozdíl v rychlosti by zde byl minimální. To proto, že z mého 

programu budu většinově volat funkce OpenCV, které jsou v C++ napsány beztak. Na 

efektivitě mnou zvoleného programovacího jazyka tedy vcelku nezáleží. Naopak Java 

má oproti C++ výhody ve vysokoúrovňovosti, celkové jednoduchosti implementace, 

a především v multiplatformovosti. 

Další jazyky, které stojí za zmínku, jsou Python a C#. Oba jsou vysokoúrovňové 

a jednoduché na práci, a pro oba existují wrappery pro OpenCV. S Pythonem ale 

nemám dostatečné zkušenosti, abych v něm byl schopen napsat tak veliký projekt, 

navíc se pro ten účel příliš nehodí. Co se týče C#, zde jsem měl obavy s během .NET 

prostředí na macOS. Při výběru také hrála roli má osobní preference Javy proti oběma 

jazykům. 

3.2 Detekce papíru a transformace obrazu 

Detekci papíru nepovažuji za hlavní problém v této práci, navíc byl řešený již 

mnohokrát předtím. Proto jsem si dovolil použít řešení z internetu, které jsem upravil 

podle svých potřeb a přepsal z C++ do Javy. [10] Toto řešení hojně využívá knihovní 

funkce OpenCV. Pracuje na principu detekce hran, následné detekce obrysů a 

aproximace polygonů z daných obrysů. Tyto tři principy odpovídají voláním 

                                                 
2 https://www.github.com/bytedeco/javacv 
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jednotlivých funkcí v OpenCV. [3] Následně z těchto polygonů vyberu ty, které mají 

čtyři hrany, a z výsledných čtyřúhelníků pak vyberu ten největší. 

Toto řešení se ukázalo být dostatečně spolehlivým, a díky použití OpenCV funkcí 

i efektivním. Neměl jsem proto zapotřebí vymýšlet jakékoliv jiné. 

S nalezenými vrcholy papíru je zapotřebí způsob, jak omezit řešení následujících 

podproblémů, detekci mřížky a Ozobotů, pouze na oblast papíru. Rozhodl jsem se pro 

transformaci obrazu, která naškáluje papír přes celou plochu obrazu. Takto upravený 

obraz výrazně pomůže v dalších krocích řešení. Takováto transformace se navíc dá 

snadno provést pomocí OpenCV funkcí obsažených v modulu imgproc. [3] Konkrétně 

jsem se rozhodl pro využití perspektivní transformace, pro kterou jsem využil všechny 

čtyři body vrcholů papíru. 

3.3 Detekce mřížky a převedení do abstraktní reprezentace 

U celé detekce mřížky, stejně tak jako u její reprezentace v paměti, hraje zásadní 

roli pozorování, že mřížka na papíře tvoří graf. Vrcholy tohoto grafu jsou průsečíky 

v mřížce a konce čar, které mají stupeň jedna, tedy jsou připojeny pouze k jednomu 

jinému vrcholu podle čáry, na které leží. Mezi dvěma vrcholy pak je hrana právě tehdy, 

pokud jsou dva sousedící průsečíky v mřížce spojeny čarou. 

3.3.1 Reprezentace grafu mřížky v paměti 

Nejprve bych rád popsal, jakým způsobem bude reprezentován graf mřížky 

v paměti. 

Množina vrcholů grafu bude uložena v nesetříděném seznamu, kde je každý 

vrchol reprezentován OpenCV třídou Point z modulu core. Každý Point má souřadnice 

x a y. [3] U mé reprezentace grafu tyto souřadnice budou reprezentovat souřadnice 

pixelu v obrázku mřížky, na které daný vrchol leží. 

Množina hran bude reprezentována nesetříděným seznamem párů vrcholů. Každá 

hrana tedy bude složena ze dvou referencí na třídy Point, které reprezentují její 

koncové vrcholy. 

Hodí se poznamenat, že mřížky typicky nejsou příliš velké, proto nevadí nutnost 

lineárního prohledávání nesetříděných seznamů. Také nevadí fakt, že neexistuje žádný 

odkaz z vrcholu na hrany, které jej obsahují. To z toho důvodu, že tato reprezentace 

grafu bude používána pro umisťování Ozobotů. Typická úloha bude tedy vypadat tak, 
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že na vstupu dostane konkrétní Point v obrázku, a bude třeba vyhledat nejbližší vrchol 

nebo hranu. Na to dva seznamy, jeden s vrcholy a druhý s hranami, bohatě stačí. 

Problém detekce grafu je dobré rozdělit na detekci vrcholů a na detekci hran. 

Navrhnout algoritmus, který by řešil obojí naráz i se všemi zapeklitostmi 

(např. v mřížce mohou být díry), by bylo velice náročné. 

3.3.2 Detekce vrcholů v obraze 

V problému detekce vrcholů se nejtěžším ukázala být detekce čar na papíře. 

Jakmile dokážu najít množinu všech čar, které tvoří mřížku, stačí je rozdělit na 

horizontální a vertikální, a spočítat průsečíky všech horizontálních čas se všemi 

vertikálními čarami. Tak dostanu množinu vrcholů. Detekci čar jsem zkusil dělat 

dvěma následujícími způsoby. 

3.3.2.1 Detekce konců čar z obrazových dat 

Jako první způsob jsem „po svém“ zkusil detekovat konce čar pomocí přímého 

přístupu k obrazovým datům. Nejprve jsem vstupní obraz mřížky transformoval do 

černobílé a pustil na něm detekci hran, čímž jsem dostal čistě bílý, jeden pixel široký 

obrys mřížky na čistě černém pozadí.  

Na takto upraveném obrazu jsem se pro každý pixel podíval do vzdálenosti 20 

pixelů nahoru, dolu, doleva a doprava, zda narazím na bílý pixel. 

Obrázek 3.3-1: Výstup detekce hran na mřížce 
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Na Obrázek 3.3-2 je vidět ideální stav výpočtu pro červený pixel ležící v 

levém konci čáry. Je vidět, že přesně pro tři z prohledávaných směrů platí, že jsme 

narazili na bílý pixel. Z toho nejenom víme, že jsme na konci čáry, ale podle směru, 

ve kterém jsme na bílý pixel nenarazili, také víme, ve kterém směru konec čáry leží. 

Situace ale často není takto ideální. Bílé čáry reprezentující hrany mřížky dost 

často nejsou přesně rovné, což v nich vytváří jakési „schody“. Tyto schody mohou 

vést k pixelům, ve kterých vzniká falešná informace, že jsou na konci čáry, když ve 

skutečnosti nejsou. Toto jsem vyřešil tak, že jsem jako konec čáry bral pouze oblasti 

v obrázku, kde těchto pixelů, ve kterých si myslím, že jsem na konci čáry, je hodně 

pohromadě. Já jsem bral v potaz pouze čtverce o velikosti minimálně 6x6 pixelů, ale 

dá se pracovat i s jinými uskupeními. 

Takto získám čtyři seznamy konců hran rozdělené podle směru, ve kterém leží. 

Ty pak již stačí pospojovat do dvojic pravé s levými a horní s dolními. Takto dostanu 

dvě finální množiny horizontálních a vertikálních čar. 

Toto řešení bohužel ve výsledku mělo tři zásadní vady: bylo nespolehlivé, pomalé 

a neuniverzální. Problém se spolehlivostí vycházel z vysokých nároků na spolehlivost 

algoritmu detekce jednoho konce čáry, které nebyly splněné. Jestliže typická mřížka 

má okolo dvaceti konců čar, je potřeba, aby tento algoritmus zafungoval správně na 

každém z nich. Nicméně podle úhlu kamery, tloušťky čáry a úhlu čáry se velice často 

stávalo, že nějaký z jejich konců nebyl zachycen tak čistě, aby byl algoritmem 

rozpoznán. Toto vedlo k selhání celého algoritmu rozpoznání mřížky. 

Obrázek 3.3-2: Znázornění detekce konce 

čáry 
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Kvůli častým přístupům do obrazových dat byl algoritmus i značně pomalý. 

Při hledání konců čar se pro každý pixel obrázku totiž udělá 4*20 přístupů do paměti. 

Pro ušetření paměti jsou informace o tom, zda je pixel uprostřed konce čáry, uloženy 

v černobílém obrázku jako nějaká magická hodnota šedé. Tím pádem algoritmus 

při následném hledání 6x6 čtverců těchto šedých pixelů musel pro každý šedý pixel 

udělat 6x6 přístupů do paměti. Tato pomalost by se nejspíše dala vyoptimalizovat, ale 

pro vysokou nespolehlivost celého algoritmu jsem se o to ani nepokoušel. 

Aby toho nebylo málo, toto řešení by fungovalo pouze pro mřížky, které mají 

konce čar samostatné, tj. pouze stupně jedna. Nicméně mohou existovat i mřížky, které 

mají konce čar spojené se sousedními konce čar. Na takovýchto mřížkách by tento 

algoritmus nefungoval. 

3.3.2.2 Detekce čar pomocí funkcí z OpenCV 

Rozhodl jsem se proto vymyslet spolehlivější algoritmus pomocí funkcí 

z OpenCV. Využil jsem pro to funkci HoughLinesP z modulu imgproc, která je 

schopná v binárním černobílém obrázku (tedy výstupu detekce hran) rychle najít bílé 

úsečky tloušťky jedna. Algoritmus tedy nejdříve obrázek transformovuje do černobílé. 

V případě, že jsou čáry příliš tlusté, na výsledný černobílý obrázek aplikuje ještě 

funkci dilate, která „rozpije“ bílou, čímž ztenčí černé čáry. Na výsledek tohoto postupu 

spustí detekci hran. Takto upravený obrázek (podobný jako na Obrázek 3.3-1) dá jako 

parametr funkci HoughLinesP, která vrátí seznam čar, které obrázek obsahuje. 

Z principu svého fungování ale tato funkce, pro každou čáru v mřížce, vrátí mnoho 

detekovaných čar. 
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Na Obrázek 3.3-3 je modrými čarami znázorněn výstup funkce HoughLinesP. Je 

vidět, že díky funkci dilate jsou modré čáry posunuty lehce ke středům čar v mřížce. 

Nyní je potřeba tuto velkou množinu modrých čar seskupit tak, aby vznikla bijekce 

mezi čarami v mřížce a čarami v grafu v mém algoritmu. 

Algoritmus je nejdříve rozdělí na horizontální a vertikální podle úhlu, který svírají 

s vodorovnou osou. Další kroky algoritmu popíšu pouze pro vertikální čáry, pro 

horizontální čáry bude fungovat podobně. 

Vertikální čáry vrácené funkcí HoughLinesP bude dělit do množin, které budou 

reprezentovat jednotlivé vertikální čáry v mřížce na papíře. Setřídí čáry vzestupně 

podle jejich x-ové souřadnice. Stačí mu vzít souřadnice prvního bodu, protože se x-

ová souřadnice u vertikálních čar příliš nemění. Následně tento setříděný seznam čar 

projde vzestupně a kontroluje rozdíl x-ové souřadnice současné čáry od té předchozí. 

Pokud je dostatečně malý, přiřadí současnou čáru do předchozí množiny čar 

reprezentující jednu čáru v mřížce. Pokud je ale rozdíl větší než určitá mez, uzavře 

předchozí množinu čar a založí novou. Současnou čáru potom přiřadí do nově vzniklé 

množiny. 

Pokud šlo vše hladce, z mřížky na Obrázek 3.3-3 by měl dostat tři množiny 

vertikálních čar. Následně postup zopakuje pro horizontální čáry, což bude stejný 

postup, pouze místo x-ových souřadnic bude brát y-ové souřadnice, a naopak Z toho 

by ve výsledku měl dostat dvě množiny horizontálních čar. 

Obrázek 3.3-3: Výstup funkce pro detekci čar na hranách v obrázku 
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Následně je třeba každou množinu seskupit do jedné čáry. V tuto chvíli se hodí 

poznamenat, že každá čára v mém algoritmu je reprezentována dvojicí svých 

koncových bodů. Je tedy možné z každé vertikální množiny vybrat dva body, které 

budou mít minimální, respektive maximální y-ovou souřadnici. Tyto dva body je 

možné spojit do jedné čáry. Pro horizontální množiny to provedu stejně, akorát vezmu 

v potaz x-ové souřadnice místo y-ových. 

Takto získám dvě množiny horizontálních a vertikálních čar, které můžu protnout 

stylem „každá s každou“ a dostanu množinu všech vrcholů v grafu reprezentujícím 

mřížku. Nyní ale nastává jeden další zádrhel, a sice, že u mřížek s obvodovou čarou 

může vzniknout situace, kdy jeden průsečík v mřížce bude reprezentován více než 

jedním vrcholem v mém grafu (viz Obrázek 3.3-4). To lze vyřešit tak, že pro každý 

takto detekovaný vrchol vezmu všechny další vrcholy v nějak velkém okolí a 

zprůměruji jejich pozice do jednoho vrcholu. 

Na Obrázek 3.3-4 je vidět příklad takové situace. Červenými čarami jsou 

reprezentovány horizontální čáry, modrými čarami jsou reprezentovány vertikální 

čáry. Zelená kolečka reprezentují detekované vrcholy v mém grafu. Ve dvou 

prostředních bodech je vidět, že žádné průměrování nebylo třeba. Nicméně u 

obvodových průsečíků nastala situace, kdy v jednom průsečíku bylo více vrcholů. U 

vrcholů stupně tři (na stranách) to byly dva vrcholy, jeden z konce čáry a druhý 

z průsečíku modré a červené čáry. V rohových průsečících stupně dva to byly dokonce 

tři vrcholy, dva z konce čar a jeden z průsečíku. 

Obrázek 3.3-4: Ukázka seskupování vrcholů 
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Nicméně z obrázku je patrné, že průměrování vrcholů zafungovalo dobře, a 

správně spojilo vrcholy v každém průsečíku do jednoho. Pozice takto zprůměrovaných 

vrcholů i dobře odpovídá skutečné pozici průsečíku na mřížce. 

Tento algoritmus je spolehlivější, rychlejší a univerzálnější než algoritmus z 

kapitoly 3.3.2.1. Spolehlivější je především z toho důvodu, že jedna malá chyba 

nezkazí výsledek celé detekce mřížky. I kdyby OpenCV funkce HoughLinesP vrátila 

jen část čar, co by měla, pořád to velice pravděpodobně bude stačit pro správnou 

detekci čar v mřížce. Navíc v případě selhání neselže detekce celé mřížky, ale pouze 

detekce délky jedné nebo více čar v ní. To, protože absence některých čar může 

způsobit jenom jinou pozici dvou krajních bodů v množině, ze které konstruuji celou 

čáru, ale nezpůsobí absenci celé množiny. 

Nikde jinde k selhání dojít nemůže, případně jsou chyby odstranitelné upravením 

parametrů algoritmu. Funkce HoughLinesP je totiž jediná, která pracuje přímo 

s obrazem. Zbytek mého algoritmu, tedy dělení do čar a spojování vrcholů, funguje již 

pouze na výstupu z funkce HoughLinesP velice předvídatelným způsobem. Může se 

stát, že například spojí více vrcholů, které patří do více průsečíků v mřížce, do jednoho. 

Jenže toto se dá snadno opravit zmenšením vzdálenosti pro seskupování vrcholů. 

Podobně je to u dělení množiny čar z výstupu HoughLinesP do jednotlivých čar 

odpovídajícím čarám v mřížce. 

Řešení je navíc mnohem rychlejší, protože přístup k obrazovým datům je omezen 

pouze uvnitř funkce HoughLinesP. Další kroky algoritmu již pracují na malé množině 

dat, proto netrvají dlouho. 

Díky tomu, že je toto řešení schopné rozpoznat i mřížky s obvodovou čarou, je i 

univerzálnější, a proto vhodnější pro mé použití. 

3.3.3 Detekce hran v obraze 

Nyní, když mám správně detekovanou množinu vrcholů z mřížky, můžu je 

spojovat do hran. K tomuto budu potřebovat přistupovat k obrazovým datům, protože 

platí, že mezi dvěma vrcholy je hrana právě tehdy, pokud jsou jejich přiřazené 

průsečíky v mřížce spojeny černou čarou. 

V mřížce může také nastat situace, kdy dva sousední průsečíky nejsou spojeny 

čarou (díra v mřížce). To musím být schopen detekovat. Proto detekci hran nemůžu 

udělat jednoduše nějakým pospojováním sousedních vrcholů podle pořadí, ve kterém 

jsem je přidával do seznamu. Navíc jsem pořadí vrcholů v seznamu měnil také 
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seskupováním blízkých vrcholů do jednoho. To je důvod, proč se k seznamu vrcholů 

musím chovat jako k nesetříděnému seznamu, o kterém nevím vůbec nic. 

Algoritmus detekce hran tedy funguje následovně: Pro každý vrchol v seznamu 

najde nejbližší vrchol ležící směrem nahoru a zjistí, zda na jejich spojnici leží pouze 

černé pixely. Pokud ano, přidá tento pár vrcholů do seznamu hran. Následně najde 

nejbližší vrchol ležící nalevo a udělá pro něj to samé. 

Spojování vrcholů nahoru a nalevo zajistí, že každou hranu nalezneme nejvíce 

jednou. Hrany dolu a doprava hledat nemusíme, protože je-li tam nějaký vrchol, který 

je potřeba spojit hranou, tak danou hranu nalezneme při hledání od onoho vrcholu. 

Hledání nejbližšího vrcholu směrem nahoru lze udělat například tak, že projdu 

seznam všech vrcholů a vyberu si pouze ty, které leží v určité výseči. Tuto výseč mohu 

definovat pomocí úhlu, který svírají s právě spojovaným bodem a vodorovnou osou. 

Následně si z těchto vybraných bodů vyberu ten, který v obrázku leží nejblíže právě 

spojovanému vrcholu (například podle euklidovské metriky). Obdobně to udělám pro 

hledání nejbližšího vrcholu ležícího směrem nalevo, akorát s jinak definovanou 

výsečí. Toto naivní řešení má časovou složitost nejhůře O(n3), nicméně seznam 

vrcholů zpravidla nemívá více jak třicet prvků, proto jej považuji za dostačující. 

Následnou kontrolu, zdali mezi dvěma vrcholy leží pouze černé pixely, lze udělat 

tak, že zkontroluji hodnoty všech pixelů na jejich spojnici. Tuto spojnici je ale nutné 

vhodným způsobem diskretizovat pro získání souřadnic konkrétních pixelů. 

Nejprve si tedy zjistím, ve kterém směru je vzdálenost mezi dvěma vrcholy delší. 

Bez újmy na obecnosti předpokládejme, že to je směr osy x. Takto získám informaci, 

kolik bude potřeba udělat kroků, je to absolutní hodnota rozdílu jejich x-ových 

souřadnic. Na tolik kroků rozdělím i rozdíl v y-ových souřadnicích, kde ale jeden krok 

bude neceločíselný. Proto hodnotu výsledné souřadnice y vždy zaokrouhlím dolů. 

Následně můžu krokovat od prvního vrcholu, až dokud nedojdu k druhému vrcholu, 

a v každém kroku zkontrolovat hodnotu pixelu, na kterém právě jsem. 

Pro větší toleranci chyb neukončuji výpočet při prvním výskytu bílého pixelu. 

Místo toho si pamatuji, jaký je podíl bílých pixelů vyskytujících se na spojnici. 

Přesáhne-li tento podíl hranici třiceti procent, hranu nepřidám. 

Zde jsem také často narážel na problémy s mřížkami, které mají tenké čáry 

(Ozoboti standardně používají čáry tloušťky přibližně 0,5 cm). U nich se totiž stává, 

že mnou detekované vrcholy neleží uvnitř průsečíku v mřížce, ale lehce mimo. To 

způsobí, že když pak procházím spojnicí dvou vrcholů, neprocházím po čáře 
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v obrázku, ale těsně vedle, kde již jsou bílé pixely. Proto pak prohlásím hranu za 

neexistující, když by tam ve skutečnosti měla být. 

Pro vyřešení tohoto problému před zahájením celé detekce hran transformuji 

vstupní obrázek pomocí OpenCV funkce erode. [3] Ta způsobí, že všechny čáry 

ztloustnou, čímž dostanu mřížku, pro kterou má detekce již funguje dobře. Toto 

„rozpití“ nestačí na to, aby spojilo průsečíky, které nejsou spojeny čarou. Proto nevede 

k vzniku falešných detekcí hran tam, kde nejsou. 

Takto upravené řešení se ukázalo být dostatečně spolehlivé, univerzální a rychlé. 

3.4 Detekce Ozobotů a jejich umisťování do grafu v čase 

3.4.1 Detekce Ozobotů 

Když mám již připravený graf reprezentovaný seznamem vrcholů a seznamem 

hran, můžu přejít do fáze detekce Ozobotů a jejich umisťování do grafu. 

3.4.1.1 OpenCV moduly pro detekci objektů 

Pro detekci objektů v obraze obsahuje OpenCV několik modulů, které vesměs 

odpovídají technikám pro zpracování obrazu z kapitoly 2.2. Z těch hlavních je to 

modul video, který obsahuje různé funkce pro analýzu videa. K tomu nabízí různé typy 

odečítačů pozadí (Background Subtractor) pro detekci pohybu. Dále je s ním možné 

sledovat objekty pomocí optických toků (Optical Flow). Obsahuje také implementaci 

Kalmanových filtrů (Kalman Filter). 

Další modul, který se pro daný účel dá použít, je modul objdetect. Ten pro detekci 

objektů využívá kaskádových klasifikátorů (Cascade Classifier). To jsou klasifikátory 

fungující na bázi kaskád Haar atributů (Haar features). Tyto kaskády jsou specifické 

podle objektu, který chceme detekovat. Na internetu jsou volně dostupné kaskády pro 

typické účely jako je detekce tváří nebo státních poznávacích značek vozidel. Pro 

detekci Ozobotů ale žádná taková kaskáda neexistuje. Pokud bych tedy chtěl využít 

tento modul, musel bych si vytrénovat vlastní. 

Třetím modulem využitelným pro tento účel je vedlejší modul tracking. Ten 

pracuje s již rozpoznanými objekty. Na vstupu dostane ohraničující obdélníky 

(Bounding Box) objektů v obraze. Tento modul je pak rozloží do Haar atributů (nebo 

i jiných – je zde mnoho možností) a následně je podle těchto atributů sleduje v obraze 

(ve videu) v delším časovém horizontu. Tento modul by se tedy musel využít 
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v kombinaci s jinými moduly, které jsou schopny nejprve rozpoznat Ozoboty a 

vygenerovat pro ně ohraničující obdélníky. 

Já jsem se rozhodl využít pouze modul objdetect. To především z toho důvodu, 

že dává největší kontrolu nad tím, jak bude fungovat detekce Ozobotů. Kaskáda se dá 

vytrénovat tak, aby poznala Ozoboty nezávisle na úhlu pohledu a na počtu 

rozsvícených světel na nich. Navíc, jakmile budu mít vytrénovanou funkční kaskádu, 

použití tohoto modulu je již velice snadné. Stačí mu zadat kaskádu a obrázek, a on mi 

vrátí ohraničující obdélníky všech Ozobotů na obrázku. 

Pro modul video jsem se nerozhodl z toho důvodu, že z jeho výstupu není vůbec 

zřejmé, kde v obraze Ozoboti vůbec jsou. Musel bych nějak analyzovat optické toky, 

což by bylo implementačně složité. 

Modul tracking by se dal dobře využít v kombinaci s modulem objdetect. Pomocí 

kaskád z objdetect bych získal počáteční pozice Ozobotů, které bych pak dále mohl 

sledovat modulem tracking. Pro tuto variantu jsem se ale nerozhodl z toho důvodu, že 

vzhled Ozobotů se v průběhu času může měnit. Můžou se na nich rozsvěcet a zhasínat 

světla, můžou se různě otáčet. To by dle mého názoru mohlo způsobovat chyby 

ve sledování. 

3.4.1.2 Trénování kaskády pro detekci Ozobotů 

Hlavním problémem při trénování kaskády je získání dostatečného množství 

trénovacích dat. Trénovací data v tomto případě znamenají dostatečně velkou množinu 

negativních a pozitivních příkladů. Negativní příklady jsou obrázky, ve kterých žádný 

Ozobot není. Pozitivní příklady jsou obrázky, ve kterých je jeden nebo více Ozobotů. 

U pozitivních příkladů musí zároveň být někde poznamenáno, kolik Ozobotů se v něm 

nachází a kde přesně jsou (jejich ohraničující obdélníky). Souboru, který tyto 

informace obsahuje, budu říkat soubor s anotacemi. 

Získat negativní příklady není obtížné, může se jednat i o náhodné obrázky 

z internetu nebo stačí nafotit velké množství obrázků bez nějaké vetší kontroly. 

Problémem je získat dostatečné množství pozitivních příkladů a správně v nich označit 

Ozoboty. 

Pro vytváření pozitivních příkladů se v OpenCV používá program příkazové 

řádky opencv_createsamples. Existují dva přístupy, jak dostat dostatečné množství 

pozitivních příkladů. První je automatický. Zmíněnému programu se na vstupu vloží 

jeden obrázek objektu, který chceme detekovat a velké množství obrázků 
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reprezentujících pozadí. Tento program následně využije různých perspektivních 

transformací, aby obrázek různě škáloval a rotoval. Takto upravené obrázky potom 

vloží na obrázky pozadí. [7] 

Výhoda tohoto přístupu je, že ví, kam na pozadí obrázek vložil. Dovede si tedy 

při běhu generovat vlastní soubor s anotacemi. Díky tomuto je velice časově 

nenáročný na použití. Nevýhodou je nízká variace ve výsledných datech. Kvůli tomuto 

se tento přístup hodí pouze pro trénování kaskád určených pro detekci pevných, 

neměnných tvarů, jako jsou například různá loga. [7] 

Druhý přístup pro generování pozitivních příkladů je čistě manuální. Spočívá 

v dodání množství obrázků, na kterých se nachází požadovaný objekt, i se souborem 

s anotacemi. Pro generování tohoto souboru nabízí OpenCV program 

opencv_annotation. [7] Nutno poznamenat, že program opencv_createsamples je třeba 

použít v i případě manuálního označování obrázků, liší se akorát způsob, jakým si 

pozitivní sadu příkladů vygeneruje. 

Já jsem zkusil oba přístupy. Jako první jsem zkusil přístup automatický. Napsal 

jsem si skript, který z internetu3 postahoval velké množství obrázků, na kterých byl 

papír. Následně jsem vyfotil Ozobota, obarvil jeho pozadí na bílo a vygeneroval tak 

1875 pozitivních příkladů. Na obrázcích Obrázek 3.4-1 až Obrázek 3.3-4 jsou vidět 

příklady takto vygenerovaných obrázků. 

Tento přístup se ukázal jako nevyhovující pro detekci Ozobotů. Jak je zřejmé 

z příkladů vygenerovaných obrázků, Ozobot může vypadat i úplně jinak, než jak je 

v příkladech. Může na něm být více rozsvícených světel nebo se na něm může 

prostředí lesknout jinak. Výsledek byl velice špatný. Kaskáda vytrénovaná pomocí 

těchto obrázků nepoznávala Ozoboty, nýbrž černou barvu. Ukázkový příklad detekce 

této kaskády je vidět na Obrázek 3.4-5. Ozobota na obrázku sice poznala, ale kvůli 

obrovskému množství falešných Ozobotů je tato kaskáda nepoužitelná pro další 

využití v programu. 

                                                 
3 http://www.image-net.org/synset?wnid=n06267145 
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Konkrétně jsem toto trénování prováděl na obrázcích velikosti 100x100 pixelů. 

Zkoušel jsem také místo obrázků s pozadím z internetu využít fotky mřížek. To také 

nevedlo k dobrým výsledkům. Zkoušel jsem upravit různé parametry trénování, ale 

nic, co jsem zkoušel, nevyprodukovalo funkční kaskádu. 

Poslední řešení bylo vygenerovat sadu pozitivních příkladů ručně. Napsal jsem si 

program, který každé dvě sekundy (později jsem interval i zkracoval) sejmul obraz 

z webkamery a uložil ho v černobílém formátu velikosti 640x480 na disk. Pomocí 

tohoto programu jsem byl schopen v relativně krátkém čase generovat stovky obrázků 

pro testování. Vytvořil jsem takto okolo 1400 negativních obrázků mřížek a přibližně 

550 pozitivních obrázků, na kterých byl jeden až tři Ozoboti na mřížce. Z pozitivních 

obrázků jsem tak vyrobil 1400 pozitivních příkladů Ozobotů. Dal jsem si záležet, aby 

na fotkách byly zastoupeny všechny možné typy pozadí, světelných podmínek a počtu 

rozsvícených světel na Ozobotech. Všechny obrázky, které takto vznikly, jsou 

dostupné v elektronické příloze. 

    

    
Obrázek 3.4-1 Obrázek 3.4-2 Obrázek 3.4-3 Obrázek 3.4-4 

Obrázek 3.4-5: Výstup ze špatně vytrénované kaskády 
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Následně jsem obrázky zkonvertoval do velikosti 100x100 a ručně všechny 

anotoval. Konverze do menší velikosti se ukázala jako chyba. Malá velikost obrázků 

akorát ztížila anotaci, a výsledná kaskáda fungovala podobně jako v minulém případě.  

Rozhodl jsem se tedy neměnit velikost obrázků a zůstat u velikosti 640x480. Opět 

jsem ručně označil všechny Ozoboty v obrázcích a vygeneroval tak soubor 

s anotacemi. Důvod, proč jsem dříve pracoval s menšími velikostmi obrázků byl, že 

jsem se obával extrémně dlouhé doby trénování kaskády. I na takto malých obrázcích 

se totiž desetistupňová kaskáda na mém počítači trénovala několik desítek hodin. Jak 

jsem ale zjistil, větší rozlišení obrázků umožnilo programu opencv_createsamples 

vytvořit kvalitnější sadu pozitivních příkladů, které jsem beztak tvořil v rozlišení 

40x40 pixelů. Dobu trénování tak ovlivnilo pouze větší rozlišení negativních obrázků. 

Při jedné fázi trénování totiž dochází k průchodu všech negativních obrázků 

a zkoušení, zdali na nich dosavadní kaskáda pozná Ozobota, když tam žádný není. 

Tato fáze při mém trénování trvala v konečných fázích neúnosně dlouho, u jedné 

vrstvy kaskády to bylo přes 24 hodin. 

Finální kaskáda, kterou jsem vytrénoval, a s jejímž fungováním jsem byl 

spokojen, byla vytrénována na obrázcích dostupných v elektronické příloze pomocí 

následujících příkazů příkazové řádky pro vytvoření souboru s pozitivními příklady a 

následné trénování: 

Přestože jsem původně trénoval kaskádu pro dvacet vrstev (stages), kvůli dlouhé 

době trénování zmíněné výše jsem se rozhodl trénování ukončit po vytrénování 

šestnácti vrstev. 

Takto vytvořená kaskáda se konečně ukázala být dostatečně spolehlivá. Správně 

rozpoznává různé počty Ozobotů, nezávisle na tom, která světla na nich jsou 

rozsvícena, v které barvě. Funguje také ve více světelných podmínkách, v denním i 

v umělém světle. Kaskáda je schopná poznat Ozobota nezávisle i na úhlu kamery. 

opencv_createsamples -info annotations.txt -num 1400 -w 40 -h 40 -vec 

positives.vec 

opencv_traincascade -data resources -vec positives.vec -bg bg2.txt -numPos 

1250 -numNeg 1400 -numStages 20 -w 40 -h 40 -maxFalseAlarmRate 0.4 
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Na Obrázek 3.4-6 a Obrázek 3.4-7 jsou vidět příklady úspěšných detekcí Ozobotů 

s různým počtem rozsvícených předních světel nahoře i vepředu, v různých 

vzdálenostech od sebe a s různými úhly kamery. 

Samotnou detekci potom provádím voláním funkce detectMultiScale na objektu 

klasifikátoru. [3] Tato funkce je schopna použitím kaskády detekovat více objektů 

neznámé velikosti. Bere jako parametr vstupní obrázek v černobílé a vrací seznam 

Obrázek 3.4-6: Příklad úspěšné detekce vyplých Ozobotů 

Obrázek 3.4-7: Úspěšná detekce Ozobotů se všemi světly zaplými 



 21 

obdélníků, které reprezentují všechny objekty detekované v obrázku. Tyto obdélníky 

jsou právě to, co je vidět na obrázcích výše. 

3.4.1.3 Filtrování výstupu kaskády 

Ačkoliv kaskáda pro detekci Ozobotů funguje vcelku spolehlivě, v krajních 

případech není neomylná. Existují dva hlavní případy, kdy kaskáda selhává. 

První nastává, když jsou dva Ozoboti blízko vedle sebe. Kaskáda poté občas 

detekuje oba Ozoboty jako jednoho. Typické chování je, že kaskáda alternuje mezi 

takto špatnou detekcí a správnou detekcí. Změna mezi špatnou a správnou detekcí se 

typicky děje několikrát za sekundu. 

Druhá častá chyba nastává, když je ve scéně ostré osvětlení pouze z jednoho 

směru, a vznikají tak stíny Ozobotů. Stín je občas vyhodnocen jako součást Ozobota, 

což ve výsledku zvětší obdélník, který jej reprezentuje. To by ani tak nevadilo, kdyby 

ho to zvětšilo symetricky, a střed by tak zůstal nezměněn. Stín je ale jen na jedné 

straně, proto je zvětšení obdélníku nesymetrické, a střed obdélníku je tak posunut 

do strany. I v tomto případě navíc platí, že kaskáda často alternuje mezi špatnou a 

správnou detekcí několikrát za sekundu. 

Pro vypořádání s prvním problémem jsem zvolil jednoduché řešení. Uživatel si 

v programu může totiž zvolit, kolik Ozobotů chce přesně sledovat. Můžu tedy brát 

v potaz pouze ty snímky, ve kterých byl detekován přesně správný počet Ozobotů. 

Díky faktu, že při špatné detekci dochází k alternování mezi správnou a špatnou 

detekcí, toto omezení povede pouze ke snížení frekvence snímkování z třiceti snímků 

za sekundu až na jednotky snímků za vteřinu v nejhorších případech. Ozoboti ale 

naštěstí nejsou příliš rychlí, a za tu dobu nestihnou ujet velkou vzdálenost. Proto mi i 

jednotky snímků za vteřinu stačí pro správnou reprezentaci jejich pohybu v čase. 

Druhý problém je obtížnější, pro jeho vyřešení bych potřeboval obtížnější analýzu 

výstupu kaskády. Například bych mohl průměrovat polohu z posledních n snímků 

nebo bych mohl využít Kalmanových filtrů. Nicméně tento problém nepovažuji za 

dostatečně vážný, aby výrazně ovlivnil správné umisťování Ozobotů do grafu. Jednak 

je pohyb středu Ozobota jen velice malý, ale především se tento jev projevuje jen za 

velmi specifických světelných podmínek, kterých je téměř nemožné dosáhnout za 

klasického denního světla. Projevoval se jen, když jsem na papír svítil umělým 

bodovým světlem z jednoho směru. Proto jsem se rozhodl tento problém ponechat 

nevyřešený. 
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3.4.2 Umisťování Ozobotů do grafu v čase 

Zde se nabízí další rozdělení do dvou problémů. Nejdříve musím vyřešit, jakým 

způsobem umístit Ozobota do grafu, a co to vůbec znamená. Následně potřebuji 

vymyslet způsob, jakým spojovat jednotlivé snímky v čase, aby vznikla časová 

spojitost pro pohyb jednotlivých robotů. 

3.4.2.1 Umisťování Ozobotů do grafu 

Zaprvé je třeba si uvědomit, co to vlastně umístění v grafu znamená. Jsou zde totiž 

dvě možnosti, které se budu snažit zkombinovat. 

První možnost je umisťovat Ozoboty do grafu podle nejbližšího vrcholu. Toto 

umístění sice není příliš přesné (určuje polohu velice přibližně), ale pro mé účely by 

bylo dostačující. V historii pohybu Ozobota mi totiž stačí znát vrcholy, kterými projel. 

Z nich jsem schopen dopočítat i hrany, po kterých se pohyboval. 

Druhá možnost je umisťovat Ozoboty podle nejbližší hrany v grafu. Následně by 

se dal spočítat i bod na hraně, ke kterému Ozobot leží nejblíže. Dostal bych tedy podíl 

určující, jak daleko v hraně Ozobot dojel. 

Oba tyto přístupy mají nevýhody. Vrcholový přístup může vést k nepříjemnému 

skákání tam a zpátky mezi dvěma vrcholy na hranicích oblastí, které pod ně spadají 

(jsou jim nejblíže). Naopak hranový přístup může vést ke skákání mezi více hranami 

blízko vrcholů, kde je koncentrace hran nejvyšší. 

Rozhodl jsem se tedy pro smíšený přístup. Nejdříve se podívám, jestli Ozobot 

neleží v malém okolí nějakého vrcholu. Pokud ano, prohlásím, že je v tomto vrcholu. 

Pokud ne, najdu jemu nejbližší hranu, a umístím jej na ní. Takto se efektivně vyhnu 

problémům, které plynou z obou přístupů. Tam, kde jsou problémy s umisťováním 

Ozobotů na vrcholy, je umístím na hrany. Tam, kde jsou problémy s umisťováním 

na hrany, je umístím na vrcholy. 

Další problém, který je třeba vyřešit, je, který bod z obdélníku reprezentujícího 

Ozobota máme brát v potaz pro jeho umisťování. Jako první se nabízí střed, ale to by 

vedlo k chybám při šikmém úhlu pohledu kamery. Opravdový střed Ozobota totiž leží 

nad papírem, ale my potřebujeme jeho kolmou projekci na papír. Při šikmém úhlu 

pohledu kamery by se tak střed Ozobota projektoval někam za Ozobota mimo čáru, po 

které zrovna jede. Toto by mohlo vést k nepřesnostem při umisťování. Proto potřebuji 

najít způsob, jak posunout střed čtverce dolů podle úhlu kamery. 
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Při řešení tohoto problému využiji informací, které jsem získal při detekci papíru 

z kapitoly 3.2. Po nalezení papíru jsem si totiž navíc spočítal poměr délek horní a dolní 

strany detekovaného obdélníku. Tento poměr můžu využít pro posun středu čtverce 

směrem dolů, závisí totiž na úhlu kamery. Bráno odshora, využívám 1 −
𝑘2

2
 výšky 

čtverce, kde k je zmíněný poměr délek horní a dolní strany obdélníku reprezentujícího 

papír. Tento vzoreček jsem nijak formálně neodvozoval, ale dává dobré výsledky. 

Střed čtverce je posunut tak, že je na čáře pro každý možný úhel pohledu kamery. 

Příklady fungování tohoto posouvání středu čtverce jsou vidět výše na Obrázek 3.4-6 

a Obrázek 3.4-7, posunutý střed čtverce je zde vyobrazen modrým kolečkem. 

3.4.2.2 Sledování Ozobotů v čase 

Nyní, když mám pozici Ozobotů v grafu v současném snímku, musím najít 

způsob, jakým tuto pozici spojit s pozicí Ozobotů ve snímku předchozím. Tím dostanu 

abstraktní reprezentaci jednotlivých Ozobotů a jejich pozic, které se budou v čase 

vyvíjet. 

Díky tomu, že je můj detekční klasifikátor dostatečně robustní, rozhodl jsem se 

pro použití nejjednoduššího možného přístupu. Ten funguje tak, že v náhodném pořadí 

pro každého detekovaného Ozobota v současném snímku najde nejbližšího Ozobota 

v minulém snímku, aktualizuje jeho pozici a následně ho smaže ze seznamu Ozobotů 

v minulém snímku. Jedná se tedy o naivní řešení problému párování na bipartitním 

grafu, které nemusí vždy dávat správné výsledky. Nicméně vzdálenost, kterou jsou 

Ozoboti schopni ujet mezi dvěma snímky, je tak malá, že toto řešení postačuje. 
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4 Vývojová dokumentace 

V této kapitole bych rád popsal, jak funguje má konkrétní implementace řešení 

problémů popsaných v kapitole 3, a jak jsou všechna řešení dílčích podproblémů 

spojena do jednoho funkčního programu. V popisu kódu bych se rád zaměřil na popis 

jednotlivých tříd, jejich hlavních účelů a hierarchie mezi nimi. Pro detailnější popis 

kódu je v elektronické příloze vygenerovaná Javadoc dokumentace. V elektronické 

příloze jsou též dostupné zdrojové kódy mé implementace. 

4.1 Balíčky 

V první řadě jsou třídy rozděleny do čtyř balíčků podle jejich účelu. 

Třída main je umístěna v balíčku main. To je hlavně z důvodu přehlednosti 

projektu. Při prvním pohledu na projekt je pak totiž jasné, kde začít s pročítáním kódu. 

Balíček training_utils obsahuje třídy, které nejsou využity při hlavním běhu 

programu. Jsou tam funkce, které jsem využíval na generování dat pro trénování 

kaskády pro rozpoznávání Ozobotů v obraze. 

Hlavní dva balíčky jsou balíčky base a util. Balíček util obsahuje různé pomocné 

třídy. Tyto třídy obsahují funkčnost pro GUI nebo různé pomocné funkce 

pro rozpoznávání objektů v obraze. Je zde i pomocná generická třída pair, vlastní 

výjimka a pomocná třída pro zpracovávání argumentů z příkazové řádky. 

Balíček base obsahuje nejdůležitější kusy kódu, které mají na starost celý běh 

programu. Nachází se zde hlavně třída WindowControl, která obsahuje hlavní smyčku 

programu, ovládá celý jeho běh a určuje, co se zobrazuje v GUI. Tento balíček 

obsahuje i třídy které slouží jako abstraktní reprezentace objektů, které rozpoznáváme. 

Tyto jsou třída ImageGraph, která slouží pro reprezentaci mřížky na papíře jako grafu, 

a třídy Robot a RobotArray, které slouží pro reprezentaci pozice jednoho robota, 

respektive pro reprezentaci celé skupiny robotů. 
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4.2 Hierarchie objektů 

Na Obrázek 4.2-1 je vidět diagram zobrazující reference mezi objekty. Kurzívou 

jsou znázorněny třídy z OpenCV, normálním textem mnou napsané třídy v mém 

programu. 

4.3 Popis nejdůležitějších tříd 

4.3.1 Třída WindowControl 

Tato třída obsahuje hlavní smyčku programu a řídí běh celého programu. Drží si 

reference na všechny objekty, které jsou pro běh programu třeba. Zařizuje také vstup 

obrazu z webkamery pomocí OpenCV třídy VideoCapture a jeho přeposílání třídám, 

které s ním pracují. 

Obrázek 4.2-1: Reference mezi objekty v implementaci 
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Tato třída také ovládá, co se zobrazuje v hlavním okně s grafickým rozhraním, 

které je řízeno třídou MainProgramWindow. Komunikace mezi těmito dvěma třídami 

je obousměrná. WindowControl určuje, jaké obrázky se zobrazují 

v MainProgramWindow, a MainProgramWindow informuje WindowControl 

o uživatelském vstupu, tzn. mačkání tlačítek o změně fáze programu a změna 

parametrů detekce. 

Celý běh programu, respektive hlavní smyčka, která je v této třídě, má tři fáze, 

které se dají reprezentovat pomocí stavového automatu. Tento automat je znázorněn 

na Obrázek 4.3-1. Přechod mezi fázemi určuje uživatel kliknutím na příslušná tlačítka 

v grafickém rozhraní. Na obrázku jsou znázorněny i činnosti, které jsou potřeba udělat 

při přechodu mezi fázemi. 

Informaci o tom, v jaké fázi se program právě nachází, je uložena ve třídě 

WindowStage. Jedná se o jednoduchý výčtový typ (enum) s implementovanými 

funkcemi pro vracení další a předchozí fáze. 

Na začátku každého běhu hlavní smyčky program přečte současný obraz 

z webkamery v rozlišení 640x480. Následně se podle fáze programu rozhodne, jak 

s ním naloží. V případě detekce papíru volá funkci pro detekci papíru z třídy 

Obrázek 4.3-1: Fáze běhu programu 
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StaticUtils. V případě detekce mřížky nejdříve transformuje obraz již spočítanou 

transformací pro rozškálování papíru přes celý obraz, a následně na něm pustí detekci 

mřížky z konstruktoru třídy ImageGraph. V případě, že současná fáze je detekce 

Ozobotů, program pošle opět transformovaný obrázek z webkamery do třídy 

RobotArray. Ta má k dispozici vše, co potřebuje pro detekci Ozobotů a jejich umístění 

do grafu. Vrátí tak akorát jejich pozice. Třída WindowControl je pak zakreslí do 

obrázků, které se pak vykreslí v grafickém rozhraní. 

V konstruktoru této třídy také nepřímo dochází k inicializaci OpenCV třídy 

CascadeClassifier. Je-li tedy třeba použít jinou kaskádu, například pro detekci jiných 

objektů než Ozobotů, dá se zde změnit cesta ke kaskádě, kterou má program použít. 

4.3.2 Třída ImageGraph 

Tato třída slouží pro reprezentaci mřížky jako grafu, jak je popsáno v kapitole 3.3. 

Pro uložení seznamů vrcholů a hran využívá třídu ArrayList ze standardní knihovny 

Javy. Jako parametry konstruktoru bere seznamy vertikálních a horizontálních čar, 

původní obrázek a vzdálenost seskupování vrcholů. Následně si z těchto informací 

vyplní seznamy vrcholů a hran způsobem, jaký je popsán v kapitole 3.3. 

Interface této třídy obsahuje také metodu pro zjištění nejbližšího bodu na grafu 

pro zadaný bod z obrázku. Tato metoda vrací zjištěný bod z grafu jako OpenCV třídu 

Point, a k tomu vrací booleovskou informaci říkající, zdali se jedná o vrchol nebo 

o bod na hraně. 

4.3.3 Třída RobotArray 

Účelem této třídy je obecně pracovat se skupinou Ozobotů. Její úkoly jsou 

především detekce Ozobotů v obraze a ukládání jejich pozic. Obsahuje pole robotů, 

ve kterých jsou uloženy jejich pozice v grafu, především jejich poslední známá poloha 

a historie jejich pohybu uložená v třídě ArrayList. Také obsahuje odkazy na třídy 

RobotTracker a ImageGraph, které využívá pro detekci Ozobotů a pro jejich 

umisťování na mřížku. 

Rozhraní (interface) třídy RobotArray obsahuje jedinou metodu, která na vstupu 

dostane obrázek a zařídí vše, co je s Ozoboty třeba. Nejdřív na obrázku detekuje 

Ozoboty pomocí třídy RobotTracker. Následně si všechny Ozoboty přepočítá na body, 

jak je popsáno v kapitole 3.4.2, a umístí je do grafu uloženého v třídě ImageGraph. 
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Následně si aktualizuje pozice Ozobotů v poli robotů a vrátí jejich pozice třídě 

WindowControl, která je vykreslí v grafickém rozhraní. 

4.3.4 Třída StaticUtils 

Tato třída obsahuje pouze pomocné funkce pro práci s obrazem, obalení volání 

funkcí OpenCV nebo např. počítání vzdálenosti mezi dvěma body. Všechny funkce 

v této třídě jsou statické a čisté, tedy nijak nemění stav programu, pouze vracejí 

hodnotu v závislosti na vstupních parametrech. 

Konkrétněji zde jsou funkce pro detekci čar v mřížce, seskupování čar do větších 

čar a seskupování vrcholů z kapitoly 3.3.2.2, hledání papíru a počítání transformace 

z kapitoly 3.2, počítání průsečíků čar, počítání vzdálenosti mezi dvěma body, počítání 

úhlu mezi třemi body, počítání plochy čtyřúhelníku nebo převod seznamu bodů do 

formátu Mat pro využití v OpenCV. 
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5 Uživatelská dokumentace 

V této kapitole bych rád uvedl stručný návod na použití mého řešení. Rozeberu 

zde jak program zkompilovat a jak pracovat s grafickým rozhraním. Program má také 

řadu užitečných parametrů příkazové řádky, které zde také popíšu. 

5.1 Kompilace a spuštění programu 

Pro kompilaci projektu je třeba kompilátor Javy javac. Projekt se dá zkompilovat 

nejjednodušeji pomocí programu Ant spolu s programem Ivy. V projektu je pro ně 

soubor build.xml a soubor ivy.xml. Stačí tedy v projektové složce spustit příkaz ant bez 

parametrů a program se zkompiluje do složky bin. Ivy stáhne všechny OpenCV a 

JavaCV dependency, které jsou třeba. 

Pro spuštění programu je samozřejmě nutná Java. Po vstupu do složky bin se 

program dá spustit příkazem java main.TrackingMain. Je možné k příkazu připojit 

různé parametry, jak bude popsáno dále. 

5.2 Popis grafického rozhraní 

Na Obrázek 5.2-1 je vidět screenshot grafického rozhraní mé aplikace ve fázi 

detekce Ozobotů. Grafické rozhraní má různé stavy podle fáze běhu aplikace. Tyto 

fáze lze vidět na Obrázek 4.3-1. Pro přepínání mezi stavy jsou v levém a pravém rohu 

tlačítka „Previous Stage“ a „Next Stage“. Pokud jsme ve fázi detekce Ozobotů, tlačítko 

Obrázek 5.2-1: Grafické rozhraní 
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„Next Stage“ vypíše historii jejich pohybu na standardní výstup jako seznam vrcholů, 

přes které přejeli, a vyčistí ji. 

Dole uprostřed je tlačítko „Pause“, které zastaví probíhající detekci. Opětovným 

kliknutím na toto tlačítko se běh detekce opět obnoví. 

Vlevo uprostřed jsou tři textová pole, kterými se za běhu dají ovládat parametry 

detekce. Tyto parametry se také dají nastavit pomocí parametrů z příkazové řádky, a 

jejich efekt je popsán v kapitole 5.3. 

V levém a pravém horním rohu se nachází dva obrázky. Jejich obsah se liší podle 

fáze běhu aplikace. Obrázek v levém horním rohu vždy zobrazuje obohacený obraz 

z webkamery. Při fázi detekce papíru je zde vykreslen červený čtyřúhelník, který 

odpovídá místu, kde si program myslí, že se nachází papír na současném obrázku. 

Při dalších dvou fázích je vykreslovaný obraz z webkamery vždy škálován tak, 

aby byl papír přes celý obraz. Při fázi detekce mřížky je na obrazu navíc nakreslen 

detekovaný graf na současném snímku. Při fázi detekce Ozobotů jsou na obraze 

zakresleny červené čtverce, které odpovídají výstupu detekční kaskády. Zobrazují tedy 

pozice detekovaných Ozobotů na obrázku. Modré kruhy uvnitř každého čtverce 

zobrazují bod ve čtverci, který je použit pro umisťování na graf. 

Pravý horní obrázek je využit jen ve fázi detekce Ozobotů. Modrými čarami je 

zde zobrazen detekovaný graf v předchozí fázi. Žlutými kružnicemi jsou vyobrazeni 

detekovaní Ozoboti. 

5.3 Parametry příkazové řádky 

Existují čtyři číselné parametry, které se dají předat mé aplikaci. Tyto parametry 

jsou -videoCapture, -lineWidth, -pointGroupDistance a -robotsNumber. 

První parametr slouží pro určení webkamery, ze které je brán vstup. Číslo je 

určeno operačním systémem, většinou se jedná o pořadí, ve kterém byly webkamery 

připojeny. Defaultní hodnota tohoto parametru je 0, tedy první webkamera v systému. 

Druhý parametr je uplatněn ve fázi detekce mřížky a určuje tloušťku čar na papíře. 

Pro standardní tloušťky čar je dobrá hodnota tohoto parametru 0, což je také jeho 

výchozí hodnota. Ovšem při detekci tlustších čar se může stát, že jedna čára bude 

detekována jako dvě, každá její hrana jako samostatná čára. V tomto případě je nutné 

parametr zvýšit, osvědčila se mi hodnota 30. 

Stejně tak parametr -pointGroupDistance je použit při detekci mřížky. Určuje 

vzdálenost spojování skupin vrcholů do jednoho, jak je popsáno v kapitole 3.3.2.2. 
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Vzdálenost je určena v pixelech na škálovaném obrazu. Jeho defaultní hodnota je 10. 

Může se stát, že bude více průsečíků mřížky slito do jednoho, v tom případě je nutné 

hodnotu tohoto parametru snížit. V případě, že je jeden vrchol mřížky reprezentován 

více vrcholy, je nutné tento parametr naopak zvýšit. 

Konečně parametr -robotsNumber určuje počet Ozobotů, kteří mají být na obraze 

detekování. Jak je popsáno v kapitole 3.4.1.3, program ignoruje všechny snímky 

z webkamery, na nichž byl detekován jiný než zadaný počet Ozobotů. Defaultní 

hodnota tohoto parametru je 3. 
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6 Experimenty 

V této kapitole se pokusím objektivně změřit kvalitu mého řešení. Toto měření 

rozdělím do dvou částí, na měření kvality detekce mřížky a na měření kvality sledování 

Ozobotů. 

Jak detekci mřížky, tak detekci Ozobotů budu testovat v denním světle 

přicházejícím z jednoho směru, blízko okna. Papír bude ležet na vodorovném povrchu 

a kamera bude umístěna nad ním pod úhlem přibližně 80°. Její osa tedy bude svírat 

úhel přibližně 10° s kolmicí na papír. Kamera bude umístěna v takové vzdálenosti, aby 

papír zabíral co možná největší plochu jejího obrazu. Testuji s papírem formátu A4 a 

s kamerou Microsoft LifeCam HD-3000. 

6.1 Měření detekce mřížky 

6.1.1 Popis experimentu 

Pro měření kvality detekce mřížky vyrobím více typů mřížek, každý typ zkusím 

vícekrát detekovat a zhodnotím, zda byla mřížka detekována správně, či nikoliv. 

Správnost detekce posoudím kladně pouze tehdy, pokud má každý průsečík nebo 

konec čáry v mřížce vlastní vrchol v grafu, a pokud tam, kde je v mřížce čára, v grafu 

existuje hrana mezi vrcholy. Lehký posun v pozici vrcholu nebudu brát jako chybu, 

ale jakoukoliv absenci vrcholu nebo hrany, nebo naopak jakékoliv zdvojení jako chybu 

brát budu. 

Jako testovací mřížky použiji šest různých mřížek. Konkrétně to budou 

následující: 

• 2x2, tenká čára, konce čar volné, bez děr 

• 2x3, tlustá čára, konce čar volné, bez děr 

• 3x3, tenká čára, konce čar volné, bez děr 

• 3x4, tenká čára, konce čar volné, bez děr 

• 3x4, tenká čára, konce čar volné, s dírami 

• 5x6, tenká čára, konce čar spojené „okružní“ čarou, bez děr 

Obrázky mřížek jsou dostupné v příloze. Každou mřížku zkusím pětkrát 

detekovat a zaznamenám, zdali byla detekce úspěšná. Výslednou úspěšnost 

zaznamenám pro každou mřížku zvlášť. 
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Pro mřížky s tenkými čarami jsem měl parametr lineWidth nastavený na 0, u 

mřížky s tlustými čarami byla jeho hodnota nastavena na 20. Parametr 

pointGroupDistance měl hodnotu 10 pro mřížky s volnými konci čar, pouze u mřížky 

s okružní čarou jsem jeho hodnotu nastavil na 40 pro zlepšení výsledků detekce. 

Program pro provedení experimentu využiji tak, že ho pustím, detekuji papír, čímž 

postoupím do fáze detekce mřížky. Následně pětkrát zastavím program (kliknu tlačítko 

„Pause“) a vyhodnotím obrázek vlevo nahoře. Zelenými kolečky na něm jsou vidět 

vrcholy, a modrými čarami hrany. Obrázek detekované mřížky navíc zaznamenám 

pomocí screenshotu, tyto screenshoty jsou k dispozici v příloze, můžete si tedy sami 

vyhodnotit úspěšnost detekce mřížky. 

6.1.2 Výsledky experimentu 

Mřížka Úspěšnost 

2x2 5/5 

2x3t 5/5 

3x3 5/5 

3x4 5/5 

3x4d 5/5 

5x6o 4/5 

Tabulka 1: Výsledky testu detekce mřížky 

Na Tabulka 1 jsou vidět výsledky experimentu. Jak je vidět, klasické mřížky je 

algoritmus schopný rozpoznat s velice dobrou spolehlivostí. Jediná chyba, kterou 

algoritmus udělal, byla u mřížky s okružní čarou, která způsobila, že musel být použit 

algoritmus pro spojování vrcholů. Tento algoritmus způsobil i zmíněnou chybu, kterou 

lze vidět na Obrázek 6.1-1. Jeden vrchol na okružní čáře byl posunut příliš daleko od 
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jeho skutečné pozice v mřížce, a proto selhalo jeho následné propojení hranami se 

sousedními vrcholy v horizontálním směru. 

Zde je vidět i jedna z hlavních výhod mého algoritmu, a sice jeho odolnost proti 

chybám. I přesto, že nastala chyba, výsledný graf je stále z valné většiny správně 

detekovaný. Jedna chyba tedy nerozbila celou detekci. 

6.2 Měření sledování Ozobotů 

6.2.1 Popis experimentu 

Jako historii pohybu Ozobota využiji seznam vrcholů v grafu, přes které přejel. 

Experiment bude tedy probíhat tak, že Ozoboty nechám nějakou dobu nějak jezdit po 

nějaké mřížce, následně si vypíšu jejich historii a zjistím, jestli historie odpovídá 

skutečnosti. 

Obrázek 6.1-1: Chybně detekovaná mřížka v testu 
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Konkrétně provedu dva typy experimentů. V obou experimentech budou mít 

Ozoboti stejný program, který lze vidět v Ozoblockly formátu na Obrázek 6.2-1. 

Jsou tedy naprogramovaní, aby jezdili rovně tam a zpátky. Při obou pokusech 

využiji mřížku 3x3 z kapitoly 6.1. Při obou experimentech budu Ozoboty sledovat 

dvacet sekund a provedu deset pokusů. 

V prvním pokusu budou tři Ozoboti jezdit vodorovně po třech čarách tam a zpátky 

s jedním rozsvíceným bílým světlem nahoře. Z výpisu tohoto pokusu mě bude zajímat, 

zdali se u jednoho Ozobota příliš nemění y-ová souřadnice vrcholů, přes které jezdí. 

Zároveň mě zajímá, jestli x-ová souřadnice těchto vrcholů roste a následně klesá. 

 V druhém pokusu budou dva Ozoboti jezdit svisle nahoru a dolu, blízko sebe a 

se všemi předními i horním světlem rozsvíceným bíle. Tento test je o poznání 

náročnější, kvůli blízkosti Ozobotů a rozsvíceným světlům. Bude mě zde zajímat, jestli 

se příliš nemění naopak x-ová souřadnice vrcholů, přes které jezdí, a zdali roste a klesá 

y-ová souřadnice těchto vrcholů. 

Obrázek 6.2-1: Program použitý v testu sledování Ozobotů 
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6.2.2  Výsledky experimentů 

Na Tabulka 2 jsou vidět výsledky prvního experimentu. U všech deseti pokusů 

byly vrcholy, přes které Ozoboti jezdili, naprosto správně zaznamenány. Zde se moje 

řešení ukázalo jako velice spolehlivé. 

Pokus Souvislé x Souvislé y 

1 Ano 2 vynechané vrcholy 

2 Ano Ano 

3 Ne Neaplikovatelné 

4 Ne Neaplikovatelné 

5 Ano Ano 

6 Ano Ano 

7 Ano Ano 

8 Ano Ano 

9 Ano Ano 

10 Ano Ano 

Tabulka 3: Výsledky druhého testu sledování Ozobotů 

Na Tabulka 3 jsou vidět výsledky druhého, náročnějšího experimentu. I přesto, že 

zde byli v akci jen dva Ozoboti, kvůli jejich blízké vzdálenosti míjení v x-ovém směru 

a více rozsvíceným světlům zde došlo k několika chybám. V pokusu číslo jedna došlo 

Pokus Souvislé y Souvislé x 

1 Ano Ano 

2 Ano Ano 

3 Ano Ano 

4 Ano Ano 

5 Ano Ano 

6 Ano Ano 

7 Ano Ano 

8 Ano Ano 

9 Ano Ano 

10 Ano Ano 

Tabulka 2: Výsledky prvního testu sledování Ozobotů 



 37 

k vynechání jednoho vrcholu u každého z Ozobotů. U pokusů 3 a 4 došlo k prohození 

pozic dvou Ozobotů, detekce tedy byla špatná. U takto náročnějšího testu má můj 

program tedy úspěšnost pouze 70 %. Textové výsledky obou pokusů jsou opět k vidění 

v elektronické příloze. 
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Závěr 

V této práci se podařilo vytvořit program, který je schopen v kontrolovaných 

podmínkách rozpoznat mřížku natištěnou na papíře a následně v reálném čase sledovat 

Ozoboty a umisťovat je do grafu mřížky. Program je napsán v programovacím jazyce 

Java a využívá rozsáhlou knihovnu OpenCV pro počítačové vidění. 

Řešení implementované v tomto programu se ukázalo jako spolehlivé, hlavně co 

se týče detekce mřížky jako grafu, kde již není prostor pro moc velké zlepšení. U 

detekce Ozobotů, ač ve většině případu funguje dobře, občas dochází k chybám. 

K jejich vyřešení by bylo zapotřebí buď vytrénovat ještě kvalitnější detekční kaskádu, 

anebo lépe zpracovávat výstup z již existující kaskády. Mé řešení s výstupem 

z kaskády pracuje velice jednoduše, budoucí vylepšení by mohlo implementovat 

například nějakou variantu Kalmanových filtrů nebo by mohlo lépe spojovat pozice 

Ozobotů z po sobě jdoucích snímků. 

Toto řešení se dá využít i pro sledování jiných objektů jezdících po černé mřížce 

na bílém papíře. Jediné, co je potřeba, je použít jinou detekční kaskádu, která je 

schopná detekovat jiné objekty než Ozoboty. 
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