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Úvod 

1. Úvod 

 

1. Popis aplikace 

Cílem této práce bylo vytvořit aplikaci pro mobilní telefon, která umožní 

rychlou automatickou detekci deformovaného pravoúhlého předmětu v obraze. Díky 

znalosti rozměrů objektu bude uživatel moci měřit vzdálenosti na snímku. Takováto 

metoda je vhodná především díky možnosti měřit jak velice malé vzdálenosti, tak i 

větší (až desítky metrů). Vše záleží na tom, jak je velký objekt, který bude 

detekován, což si uživatel může sám určit. Ze znalosti velikosti okna by bylo možné 

například celkem přesně a jednoduše změřit výšku domu naopak s pomocí kreditní 

karty lze měřit centimetrové vzdálenosti. 

Pro vývoj aplikace byla zvolena platforma Windows Mobile pro zařízení 

s dotykovým displayem. Dotykový display není pro aplikaci nutností, ovládání je 

však mnohem intuitivnější a především měření vzdáleností mnohem jednodušší a 

rychlejší. Jako programovací jazyk byla zvolena kombinace C# (uživatelské 

rozhraní) a C++ (práce se snímkem). 

 

  

Obr. 1.1: Zobrazení detekce karty. Obr. 1.2: Transformovaná scéna z Obr. 1.1. 
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Nejpodstatnější část celé aplikace, detekce předmětu, využívá vlastností 

Houghovy transformace. Ta je schopna velmi efektivně nalézt v obraze přímky, které 

slouží jako základ pro nalezení jakéhokoliv obrazce, jehož obrys tvoří úsečky – tedy 

i zde požadovaný konvexní čtyřúhelník. Přímky je třeba dále zpracovat a za pomocí 

několika pravidel jsou vybrány pouze ty, které skutečně aproximují nějaký obdélník 

v obraze. Protože ne vždy lze jednoznačně určit, který z nalezených objektů je ten 

požadovaný, aplikace nabídne uživateli několik možných předmětů. 

 

Pro samotné měření je snímek transformován tak, aby nalezený obrazec 

skutečně odpovídal obdélníku se zadaným poměrem stran. Původní snímek může být 

zdeformován, což by uživateli znesnadňovalo práci při měření. Čas procesu detekce 

a transformace je závislý na složitosti snímku (počet výskytů úseček, ostrost snímku) 

i na jeho velikosti (rozlišením) a pohybuje se od několika málo sekund až po 

přibližně minutu. 

Po transformaci může uživatel na novou (transformovanou) scénu klikat 

dotykovým perem a tím provádět jednotlivá měření, což je velice jednoduché a 

intuitivní. 

  

Obr. 1.3: Poloautomatická detekce – 

více podobných objektů. 

Obr. 1.4: Transformace podle jednoho 

z objektů detekovaného v Obr. 1.3. 
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2. Měření vzdálenosti pomocí mobilního telefonu 

1. Proč měřit právě mobilním telefonem 

K měření vzdálenosti lze použít mnoha věcí a mnoha přístrojů. Proč je tedy 

vůbec potřeba ještě nějaké další zařízení pro měření, když už jich je i tak až dost? 

Mobilní telefon, na rozdíl například od svinovacího metru či pravítka, má po ruce 

dnes už každý bez ohledu na to jakou činnost vykonává. A protože každý, bez ohledu 

na to co dělá, má občas potřebu si něco změřit, je dobré mít pomůcku na měření vždy 

po ruce. Zde je tedy hlavní důvod proč implementovat měřidlo (ať už jakýmkoliv 

způsobem) do mobilního zařízení. 

2.  Výčet způsobů měření 

Nejjednodušší možností jak využít mobilní telefon jako pomůcku na měření je 

znát jeho velikost. Takto můžeme samozřejmě využívat i všech ostatních předmětů, 

které máme při ruce, a zde by tedy nemělo smysl mluvit o důležitosti mobilního 

zařízení. 

Pokud však zůstaneme u softwarových řešení, nejjednodušším způsobem, jak 

lze měřit, je zobrazit na display pravítko a s jeho pomocí provádět měření. 

Samozřejmě ne všechny mobilní telefony mají stejně velké rozlišení a velikost 

displaye. Je tedy nutné před použitím nastavit velikost displaye v cm a pak už jen 

nechat zobrazit měřítko. Tento způsob měření je v určitých případech vhodný 

a přesný, nicméně větší vzdálenosti se s ním budou měřit jen obtížně. Takový 

program však nepotřebuje žádné další hardwarová zařízení, je naprosto nenáročný 

a lze ho provozovat na téměř jakémkoliv mobilním telefonu. 

K měření delších vzdáleností může sloužit program využívající GPS. Mnoho 

dnešních kapesních počítačů i mobilních telefonů má v sobě zabudovaný GPS 

přijímač, a pokud ne, lze použít externí připojený pomocí technologie Bluetooth. 

Pomocí GPS však lze měřit pouze větší vzdálenosti s ohledem na přesnost 

s odchylkou až 10 metrů. Obvykle bývá přesnost vyšší a je možno ji zjistit z GPS 

dat. Víme tedy, s jakou přesností naše měření probíhá. Pokud nám nejde o naprostou 

přesnost při měření, je tato metoda na větší vzdálenosti vhodná, neboť ji lze použít 

i v místech, kde by bylo problematické jinou metodu použít (není přímá viditelnost, 



 

9 

 

Úvod 

nepřístupná část trasy, po které se provádí měření – např. šířka řeky i v místě, kde 

není most atd.). Touto metodou však nelze měřit krátké vzdálenosti. 

Měřit lze také pomocí fotografie. Fotoaparát má v sobě zabudovaný snad každý 

nový telefon nebo kapesní počítač. Pokud máme správný program, lze fotografii 

použít jako scénu, na které pak budeme měřit vzdálenosti. Nejjednodušší přístup je 

kolmé vyfocení plochy a určení známé vzdálenosti na ní. Pokud programu uživatel 

řekne, kolik pixelů odpovídá kolika centimetrům, není problém následně cokoliv na 

obrázku změřit. Tento přístup je jednoduchý, ale má dvě zásadní vady - fotografie 

musí být naprosto kolmá, jinak se vzdálenosti deformují a navíc musí uživatel zadat 

nějaké dva body a jejich vzdálenost, což u zařízení bez dotykového displaye není 

zcela triviální. Zadávání vzdálenosti lze odstranit tak, že na snímku bude vždy 

předmět, který bude mít předem definovanou velikost (A4, kreditní karta, 

bankovka...), a uživatel jen označí jeho vrcholy. Pokud bychom chtěli odstranit 

podmínku kolmého fotografování, je potřeba zadávat čtyři body, které tvoří obdélník. 

Pak lze snímek transformovat do kolmého pohledu (samozřejmě s nějakými 

ztrátami). Čím méně bude snímek kolmý, tím větší nepřesnost do snímku vnášíme. 

Pokud uživatele nechceme zatěžovat zadáváním bodů pro transformaci, musí 

být do programu implementován detektor, který toto provede za uživatele. Právě 

tomuto problému je věnována velká část této diplomové práce. Mimo výhody, že 

uživatel nemusí přesné body zadávat, má toto ještě jednu výhodu: detekce karty je 

při kvalitním snímku přesnější, než kdyby uživatel zadával body ručně. Tedy alespoň 

v případě, že by se oné činnosti věnoval jen krátkou dobu a nesnažil se několika 

pokusy zadat všechny body naprosto přesně. Dnešní displaye mají totiž velice jemné 

rozlišení, a proto zadat přesně nějaký bod není jednoduché. Například na mnou 

testovaném HTC Diamond je na jeden milimetr více než deset obrazových bodů. 

 

3. Popis jednotlivých kapitol 

Prvním úkolem bylo vybrat mobilní platformu, v 2. kapitole je výčet všech 

používaných a rozšířených platforem včetně jejich vlastností, kladů a záporů. Ve 3. 

kapitole je popsán proces, jakým bylo docíleno konečného rozhodnutí použít 

Windows Mobile. Jsou zde popsány důvody pro zamítnutí jiných platforem, i 
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 z jakého důvodu k nim bylo přistupováno právě v tomto pořadí. V kapitole 4 je 

popsáno, jak bylo postupováno při vývoji aplikace a jsou zde zmíněny základní 

algoritmy aplikace a jejich stručný popis. 

Struktura programu a jeho členění je popsáno v kapitole 5. Kompletní popis 

jednotlivých algoritmů, které aplikace využívá ke zpracování snímku včetně 

vysvětlení jejich jednotlivých kroků je popsáno v kapitole 6. Při vývoji byl kladen 

velice vysoký důraz na optimalizaci, jednotlivé kroky jsou popsány v kapitole 7. 

Protože aplikace obsahuje i netriviální uživatelské rozhraní, v kapitole 8. je 

popsán návod na její použití. Je zde vysvětlen také smysl jednotlivých nastavení a 

položek v menu. V 9. kapitole jsou popsány faktory ovlivňující měření a několik 

testů na přesnost. Lze zde pozorovat rozdíl v jednotlivých způsobech detekce objektu 

ve scéně. 
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2. Mobilní platformy 

 

1. Úvod do vývoje pro mobilní platformu 

Vývoj na jakékoliv mobilní platformě je mnohem složitější a především časově 

mnohem náročnější, neboť nestačí testovat na desktopu, a pokud ano, musíme použít 

emulátor a každé spuštění je velice zdlouhavé. I tak ne všechno se dá testovat - 

příkladem může být vestavěný fotoaparát, jehož funkci lze jen stěží na počítači 

simulovat. Některé věci se mohou na mobilním telefonu chovat jinak, než na 

emulátoru, nebo na dvou různých telefonech se tatáž věc chová různě. 

Největší rozdílnost lze určitě pozorovat u telefonů podporující J2ME. Na rozdíl 

od zařízení s operačním systémem, kde obvykle jedna a ta samá autorita vytváří 

operační systém i implementaci čehokoliv nad ním (Windows Mobile, Symbian, 

Android...), u Javy je tomu jinak. Výrobce navrhuje svůj operační systém a k němu 

implementuje Javu. Jak, to už záleží pouze na něm. Samozřejmě že by se měl držet 

norem, ale ne vždy tomu tak bývá. Nokia například implementuje jen části 

volitelných balíčků, které by dle standardu buď neměli být podporovány, nebo jsou 

podporovány celé. Programátorsky nebezpečná je pak implementace funkce, která 

dle dokumentace přijímá typ int, ale na telefonech značky Nokia pokud je tento int 

větší než maximální hodnota typu short, tak prostě přeteče. Takovýchto odlišností je 

mnoho a bohužel toto vše stěžuje vývoj, neboť je potřeba stále vše testovat na 

různých zařízeních, kterých můžou být nejen desítky, ale dokonce i stovky. 

 

2. J2ME – Java 2 Microedition 

V dnešní době je J2ME zdaleka nejrozšířenější platforma. Je obsažena nejen 

v téměř každém mobilním telefonu, ale i ve smartphonech (chytré telefony) 

založených na jiném operačním systému a kapesních počítačích. J2ME vznikla 

z J2SE (Java 2 Standard Edition) vyjmutím jen některých komponent a implementací 

nových. Za jejím vznikem stojí Sun Microsystems. 
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Vlastník Sun Microsystems 

Vývojová prostředí NetBeans, Eclipse 

Dodatečné moduly Wireless Toolkit, JSR balíčky 

Programovací jazyk Java 

 

1. Výhody J2ME 

Hlavní výhodou je, jak už bylo zmíněno, její rozšíření. Další výhodou je velice 

dobrá dokumentace a vývojové prostředí (NetBeans, Eclipse). Dále pak podpora od 

výrobců mobilních telefonů a množství programátorů a s nimi spojené množství 

diskuzí a rad na internetu. Jako výhodu lze také zmínit univerzálnost, kdy jedna 

aplikace běží na všech různých zařízeních (pokud je správně napsána a pokud 

vynecháme problematické telefony). 

2. Nevýhody J2ME 

Za hlavní nevýhodu této platformy považuji nedostatek HW zdrojů. Ať už to je 

paměť nebo procesor, při zvýšené zátěži jsou oba tyto faktory přetížené (např. právě 

zpracování větší fotografie). Ač jsem zmínil univerzálnost jako výhodu, musím zde 

zmínit i nevýhodu a tou jsou balíčky JSR*, které nejsou implementovány zcela dle 

standardu. Pokud v aplikaci chce programátor použít externí knihovnu, musí tato 

knihovna být vždy napsána opět v J2ME a musí být přibalena přímo do programu. 

Knihovny nelze sdílet mezi různými aplikacemi. 

* JSR - Java Specification Requests – volitelné balíčky, jež výrobce telefonu může, nebo 

nemusí implementovat. Pokud je některý implementován, měl by být implementován celý, ne jen 

části, což bývá častým jevem u některých výrobců. 

 

3. Symbian 

Tento operační systém je následovníkem kdysi legendárního OS EPOC 

známého ze zařízení Psion. Symbian není jeden operační systém, je to spíše jejich 

skupina. Jsou čtyři hlavní větve Symbianu: S60, S80, S90 a UIQ, ty se ještě dále 
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mohou větvit. Symbian je na rozdíl od J2ME operační systém v pravém slova 

smyslu. Za jeho vznikem stojí největší výrobci mobilních telefonů: Nokia, Ericsson, 

Motorola, dnes je však vlastněn z naprosté většiny firmou Nokia. 

 

Vlastník Nokia 

Vývojové prostředí Carbide C++ 

Dodatečné moduly SDK S 60 (popř. jiné), Active Perl 

Programovací jazyk C++ 

 

1. Výhody Symbianu 

Relativně velká rozšířenost (především verze S60 díky výrobci Nokia). Ač je 

to stále ještě běžný telefon, má obvykle daleko více zdrojů než ty, které podporují jen 

J2ME. Oproti J2ME můžou aplikace v Symbianu používat různé další komponenty 

systému a aplikace mohou běžet na pozadí. 

2. Nevýhody Symbianu 

Vlastní větev programovacího jazyka C++, zbytečně složitý kód. Horší 

dokumentace a neudržované vývojové prostředí. Komunita okolo Symbianu není 

zdaleka tak rozsáhlá jako u J2ME, výrobci nijak významněji nepodporují vývojáře. 

Nekompatibilita mezi jednotlivými větvemi a dokonce i mezi jednotlivými verzemi. 

 

4. Windows Mobile 

Windows Mobile, dříve známý také jako PocketPC nebo Windows CE 

(v budoucnu se uvažuje opět o změně názvu), je již plnohodnotný operační systém 

s mnoha vlastnostmi společnými s běžným desktopovým OS. Existují dvě hlavní 

větve Windows Mobile: Standard a Professional. První zmíněná je používána 

především pro smartphony, tedy běžné telefony, které jsou ale vybaveny 

výkonnějším procesorem. Verze Professional se liší především podporou dotykového 
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displaye, je tedy použita v kapesních počítačích, které často nemají klasickou 

telefonní klávesnici - nemají buď žádnou, nebo mají naopak plnohodnotnou. 

  

Vlastník Microsoft 

Vývojové prostředí Visual Studio 

Dodatečné moduly Windows Mobile SDK, Compact Framework 

Programovací jazyk C++, C# 

 

1. Výhody Windows Mobile 

Tento OS je především díky zlevňování kapesních zařízení na vzestupu a i díky 

podpoře mobilních operátorů se jeho zastoupení mezi všemi mobilními telefony 

zvětšuje. Velkou výhodou je možnost uskutečnit vývoj nejen v C++, ale také 

v jazyce C#. Ten možná o něco zpomaluje rychlost aplikace, ale pokud je použit 

k vývoji jednodušších aplikací nebo aplikací, které nepotřebují příliš zdrojů, umožní 

to programátorovi daleko rychlejší vývoj aplikace. Další dobrá vlastnost, která 

navazuje, je linkování knihoven psaných v C++ přímo do C# programu. Co se týče 

podpory vývojářů, Microsoft má výbornou dokumentaci a stejně dobré vývojové 

prostředí. 

2. Nevýhody Windows Mobile 

Několik různých verzí tohoto operačního systému stěžuje práci, neboť je 

potřeba program kompilovat pro každou zvlášť. Problémem může být také při 

použití C# , kdy je potřeba nainstalovat .Net Compact Framework do mobilního 

zařízení – ne každý uživatel chce instalovat dodatečné moduly do svého zařízení. 

Naštěstí dnešní zařízení s Windows Mobile mají tento modul často předinstalovaný 

již od výrobce. Další nevýhodou je, že tento OS je používán jen určitou skupinou lidí 

(vzhledem k ceně zařízení). Toto se ale díky snižující se ceně postupně mění. 
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5. Android 

Velice mladý a ještě ne zcela prozkoumaný operační systém, za jehož vznikem 

(nebo spíše prosazením) stojí internetový gigant Google. Je založen na jádře Linux 

a vývojové prostředí na vlastní odnoži Javy (která však kvůli právní ochraně ze 

strany Google se skutečnou Javou nemá mít nic společného).  

  

Vlastník Open Handset 

Vývojové prostředí Eclipse 

Dodatečné moduly Android SDK 

Programovací jazyk Java 

 

1. Výhody Androidu 

Ač je Android velice mladá platforma, podpora na internetu je především díky 

společnosti Google na vysoké úrovni (a to částečně i v českém jazyce). Protože je 

programování pro Android založeno na Javě, nedělá vývojáři problém přejít rychle 

na tuto platformu. Existuje plugin pro vývojové prostředí Eclipse, což dělá přechod 

ještě jednodušším. Díky Android Market (po vzoru App Store pro iPhone) je daleko 

jednodušší distribuovat aplikace pro tento operační systém. A to jak volně šiřitelné, 

tak placené. 

2. Nevýhody Androidu 

Malé zkušenosti programátorů, uživatelů. Mizivé rozšíření - zatím existuje 

jediné zařízení T-Mobile G1 (HTC Dream), které je distribuováno stejnojmenným 

operátorem. Nejasná budoucnost. Dá se však předpokládat, že Google tuto platformu 

prosadí. 
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6. iPhone OS 

Podobně jako Android je i tato platforma velice mladá, nicméně díky 

promyšlenému marketingu firmy Apple zaplavují zařízení s tímto operačním 

systémem všechny trhy. iPhone OS vychází z Mac OS a je upraven pro konkrétní 

zařízení. Na rozdíl od všech výše zmiňovaných platforem zde vyrábí operační systém 

i zařízení jedna a tatáž firma a proto je jedno druhému šito přímo na míru. 

Specifikem iPhone OS je App Store. App Store je virtuální obchod s aplikacemi do 

iPhonu a je to také jediná možnost, jak si nějakou aplikaci do iPhonu nahrát. Uživatel 

nemá jinou možnost, než stahovat přímo odsud. 

  

Vlastník Apple Inc. 

Vývojové prostředí XCode 

Dodatečné moduly iPhone SDK 

Programovací jazyk Objective-C 

 

1. Výhody iPhone 

Díky promyšlenému marketingu a App Store se každá kvalitní aplikace může 

prosadit a být oblíbenou. Díky App Store jde část výdělku vždy vývojáři a je tedy 

zajištěn výdělek celkem jednoduchou cestou. Protože verzí zařízení iPhone je jen 

několik, je velice malá pravděpodobnost nekompatibility aplikace se zařízením 

a podobné neduhy, které má většina ostatních platforem.  

2. Nevýhody iPhone 

Programy na této platformě lze psát jen na počítači s Mac OS, který je 

především v Evropě velice málo zastoupen. Nelze přímo nahrávat aplikace do 

zařízení, jediná možnost je stáhnout aplikaci z App Store. Před přidáním do App 

Store, musí aplikace projít schvalovacím procesem. Na jednu stranu to chrání 

uživatele před nebezpečnými aplikacemi, na druhou stranu není možné vytvářet 

libovolné aplikace. Ty se musí řídit podmínkami App Store. 
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7. Další mobilní platformy 

Další mobilní platformy jsou uvedeny spíše jen pro úplnost výčtu. Samozřejmě 

je platforem ještě mnohem více, ale s ostatními se běžný uživatel v České republice 

nesetká. 

1. PalmOS 

PalmOS je jeden z nejstarších operačních systémů pro mobilní zařízení. Ve své 

době hojně rozšířen, dnes zabírá spíše okrajovou část trhu a to převážně na 

americkém kontinentu. Nyní se však snaží dostat zpět na úroveň ostatních výrobců. 

Podobně jako u iPhone vyrábí operační systém a zařízení jeden výrobce. Mimo to 

Palm vyrábí také zařízení využívající Windows Mobile. 

2. LiMo OS 

Na vývoji tohoto operačního systému se skrze LiMo Foundation podílí mnoho 

výrobců mobilních zařízení i producentů software pro tato zařízení (Motorola, LG, 

NEC, Panasonic, Samsung, Access, Opera Software, Mozilla Corporation). OS LiMo 

je založen na Linuxu a aplikace pro něj jsou psány v Javě. Zajímavostí této platformy 

je to, že je již nasazena na několika různých telefonech a ani uživatel tohoto telefonu 

o tom nemusí vědět – prostředí se tváří podobně jako na jakémkoliv jiném telefonu. 

3. BlackBerry 

BlackBerry není jen operační systém, ale také zařízení a navíc služba pro 

synchronizaci dat v zařízení se serverem. Z tohoto důvodu je obvykle zařízení 

BlackBerry nabízeno přímo mobilními operátory, kteří se zařízením nabízejí také 

využití jejich serveru pro zálohy. BlackBerry je využíváno úzkou skupinou lidí 

především těmi, kteří potřebují časté zálohy a konektivitu – tedy především různí 

manažeři. 
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3. Výběr mobilní platformy 

 

1. Proč a jak vybrat správnou platformu 

Prvním a jak se později ukázalo, také bezpochyby velice důležitým krokem 

celé této práce byl výběr mobilní platformy, na které bude program vyvinut. Volba 

samozřejmě nemohla padnout na jakoukoliv z výše zmíněných platforem. Bylo 

potřeba vybrat takovou z nich, která je dostatečně rozšířená. Jednak proto, aby měla 

dobrou vývojářskou podporu, ale také proto, že byl předpoklad praktického použití 

aplikace, což není u některých mobilních operačních systémů zcela zajištěno 

(alespoň tedy co se Evropy týče). 

Z běžnějších prostředí bylo vyloučeno to od firmy Apple, neboť ač je již 

celkem rozšířený, vývojové prostředí a vše spojeno s ním není volně dostupné a cena 

může sahat daleko za rámec diplomové práce. Ve výhledu zůstaly tedy platformy 

Symbian, J2ME, Windows Mobile, Android. Zcela záměrně jsem je uvedl v tomto 

pořadí, neboť v tomto pořadí jsem k nim nakonec přistupoval. Priorita jednotlivých 

platforem byla volně určena z několika již dříve zmíněných faktorů. Byly mezi nimi 

výpočetní výkon, dostupná paměť, rozšířenost prostředí, podpora vývoje 

a v neposlední řadě také moje osobní zkušenosti (především s J2ME). 

 

2. Vývoj výběru platformy 

1. Symbian 

Jak už bylo výše uvedeno, prvně zvolená platforma byl Symbian a to verze S60 

(nejrozšířenější verze). Pro Symbian hovořila především skutečnost, že je to 

nejrozšířenější operační systém v mobilních telefonech (pozn.: Java 2 Microedition 

není operační systém) a s ním spojené lepší zdroje oproti J2ME. Protože jsem 

s programováním na této platformě neměl naprosto žádné zkušenosti, pro jakýkoliv 
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vývoj a další uvážení, zda je tato platforma vhodná, bylo potřeba se s ní nejdříve 

podrobněji seznámit. 

Vývojové prostředí jsem zvolil Carbide, neboť je přímo od firmy Nokia, dále 

bylo potřeba nainstalovat Perl a SDK pro S60. Vše bylo potřeba propojit, aby 

kompilace proběhla tak, jak má. Bohužel se vyskytlo několik nepochopitelných 

problémů, jako to, že projekt musí být umístěn na stejném disku, jako je 

nainstalováno vývojové prostředí, nebo že „binárka“ je generována v několika 

různých variantách.  

Součástí vývojového prostředí bylo velké množství ukázkových programů, 

které prezentovaly jednotlivé části vývoje v Symbianu, což usnadnilo počáteční 

seznámení se s platformou. Bohužel dokumentace k nim byla již slabší, nemluvě ani 

o vývojové dokumentaci jako takové. Ne vždy odpovídala tomu, co daná funkce 

skutečně dělá, někdy chyběla podstatná část, bez jejíž znalosti bylo dost složité 

danou funkci použít. Tento defekt částečně odstínila diskuze na internetových 

stránkách firmy Nokia věnovaných vývojářům pro mobilní platformy (J2ME, 

Symbian). 

Dalším krokem bylo obstarání si mobilního telefonu s operačním systémem 

Symbian S60, na kterém by bylo možno počáteční jednoduché aplikace zkoušet. 

Zpočátku jsem používal Nokii E60, po bližším seznámení se s jazykem a prostředím 

jsem musel telefon vyměnit za nějaký s vestavěným fotoaparátem, tím byla Nokia 

N70. 

 

Mobilní telefon Nokia E60 

Rozlišení displaye 352 x 416 bodů 

Fotoaparát nemá 

Procesor TI OMAP 1710 (220 MHz) 

jBenchmark* 1.0 | 2.0 2335 | 296 (zdroj: www.mobilmania.cz) 

operační systém Symbian 9.1 S60 3rd Edition 

 

* jBenchmark je aplikace pro testování výkonu prostředí Java v mobilních telefonech 
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Mobilní telefon Nokia N70 

Rozlišení displaye 176 x 208 bodů 

Fotoaparát 1600 x 1200 (1,9MPx) 

Procesor TI OMAP 1710 (220 MHz) 

jBenchmark 1.0 | 2.0 4544 | 194 (zdroj: www.mobilmania.cz) 

operační systém Symbian 8.1a S60 2nd Edition, FP3 

 

Po bližším seznámení se s vývojovým prostředím, jazykem a strukturou 

používanou pro programování aplikace jsem se rozhodl od této platformy ustoupit. 

Hlavním důvodem byl velice složitý vývoj ať už čehokoliv. Vše trvalo déle než by 

mělo a výsledek nebyl vždy přesvědčivý. Ať už to bylo špatnou podporou nebo mým 

několikaletým odloučením od jazyka C++ a navyklosti na Javu, tato platforma mi 

naprosto nesedla. Omluvou mi snad může být to, že na různých diskuzích jsem se 

i od Symbian vývojářů dozvěděl, že pokud můžou, raději pracují v J2ME a k psaní 

v C++ se uchylují pouze v případech, které překračují možnosti J2ME. 

2. J2ME 

Java byla zvolena pro svou velkou rozšířenost a také pro mou několikaletou 

zkušenost s ní a znalosti její velké podpory. Prvním krokem bylo seznámení se s API 

k fotoaparátu (JSR-135 Mobile Media API). To, jak se ukázalo, je u různých výrobců 

implementováno různě a nestandardně stejně jako mnoho jiných částí, nicméně lze 

nalézt univerzální řešení na tento problém a tím ho vlastně obejít. 

Pro testování byly zvoleny dva mobilní telefony různých výrobců – Nokia 

5310 XpressMusic a Sony Ericsson K800i. První jmenovaný je softwarově shodný 

s modelem Nokia 6300, který je v dnešní době pravděpodobně nejpoužívanějším 

telefonem u nás (v součtu s modelem 5310 je to téměř jisté). Oba jsou zástupci třídy 

S40 firmy Nokia. Sony Ericsson K800i je jedním z nejběžnějších telefonů své 

značky a zároveň má jednu z nejvýkonnějších implementací Javy (údaje z různých 

testů). Aplikace byla testována také na Nokii N70. 
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Mobilní telefon Nokia 5310 XpressMusic 

Rozlišení displaye 240 x 320 bodů 

Fotoaparát 1600 x 1200 (1,9MPx) 

Procesor -* 

jBenchmark 1.0 | 2.0 1841 | 283** (zdroj: www.mobilmania.cz) 

operační systém Series 40 5th Edition 

 

Mobilní telefon Sony Ericsson K800i 

Rozlišení displaye 240 x 320 bodů 

Fotoaparát 2048 x 1536 (3,2MPx) + ostření 

Procesor -* 

jBenchmark 1.0 | 2.0 8143 | 1078 (zdroj: www.mobilmania.cz) 

operační systém A100 Platform 

 

*    U běžných mobilních telefonů obvykle údaj o procesoru výrobce neuvádí. 

** Údaj pro tento typ telefonu není dostupný, byl použit údaj modelu 6300, který je až na design 

totožný s 5310 XpressMusic. 

 

1. Transformace 

Dalším krokem bylo naprogramovat transformaci obrázku tak, aby bylo možné 

z obecného konvexního čtyřúhelníku vytvořit obdélník. Snažil jsem se využít API, 

které by umožňovalo tuto transformaci provést, neboť lze předpokládat, že je 

implementována na nižší úrovni, než bych to mohl provést sám. Bylo tedy využito 

3D API (JSR-184 Mobile 3D Graphics API) a jeho funkcí k transformaci obrazu. 

Zde jsem očekával problémy především s rychlostí transformace, ty však naštěstí 

nenastaly. Problém byl však jinde: protože 3D API je určeno primárně 

k programování her, má jistá omezení, která kopírují potřeby herního programátora 

a zajišťují tak co nejrychlejší zpracování požadavků. Jedním z nich je to, že 

transformovaná textura může mít rozměr pouze 2
n
 (pro různá n). Samozřejmě není 

problém v případě potřeby dodefinovat velikost vlastních dat tak, aby tento 

požadavek splňovala, narazíme tím však hned na dva další problémy. 

http://nokiamania.mobilmania.cz/200710011641/series-40-5th-edition-revoluce-se-nekona


 

22 

 

Výběr mobilní platformy 

Prvním je to, že při vytváření textury, která je větší než náš obrázek, 

spotřebováváme naprosto zbytečně paměť, které je velký nedostatek. Druhým je to, 

že u různých mobilních telefonů je různé omezení na velikost takové textury, není 

tedy možné vytvořit libovolně velkou a dokonce ani dostatečně velkou pro náš účel. 

Oba problémy však lze elegantně vyřešit tím, že se obrázek rozdělí na menší 

části, které jsou v požadované velikosti. Ty se pak naskládají jeden vedle druhého, 

nic pak nebrání transformaci celého obrazu naráz. Bylo až překvapující, jak rychle 

transformace probíhala. Druhý krok byl tedy v rámci možností zdrojů vyřešen. 

Přejděme tedy ke třetímu. 

2. Detekce 

Samozřejmě aby bylo možné obraz transformovat, je potřeba vědět odkud 

a kam. Musí se tedy nalézt čtyři body obrazce. Jako první detektor bylo zvoleno 

nalezení bílého objektu tvaru deformovaného obdélníku – tedy obecný konvexní 

čtyřúhelník. Při implementaci netriviálního algoritmu bylo zjištěno, že přístup 

k jednotlivým pixelům obrázku je časově náročný a vzhledem k počtu pixelů 

v obraze je rychlost naprosto nevyhovující (s ohledem na to, že algoritmus bude 

potřeba dále vylepšovat a tím i zvýšit jeho časovou složitost). 

Detekci požadovaného objektu v obraze nebylo možno kvalitně implementovat 

s ohledem na uživatelskou přívětivost aplikace (rychlost) a bylo tedy rozhodnuto, že 

implementace požadované aplikace v J2ME není možná. Cyklus, který projde celý 

snímek velikosti 640 x 480, trval několik sekund. Vzhledem k tomu, že takových 

cyklů je potřeba použít více, třeba provádět další operace a také zpracovávat i větší 

snímky, čas zpracování by se nepřijatelně zvýšil. 

3. Windows mobile - C# vs. C++ 

Windows Mobile dovoluje programování buď v C++ a překlad do nativního 

kódu, nebo C# a překlad do managed kódu. Obě cesty mají své pro a proti. 

Programování v C# je rychlejší a intuitivnější, zpracování velkého množství dat se 

však projeví na rychlosti aplikace. C++ je na tom s rychlostí zpracování daleko lépe 

avšak programování uživatelského rozhraní je obtížnější. V C++ je možné uvolňovat 

rychleji a přesněji paměť a díky přímému přístupu k ní i optimalizovat její využití. 
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Byl proto zvolen kompromis - uživatelské rozhraní se bude programovat v C#, 

veškeré zpracování obrazu v C++. Tímto bylo docíleno nejefektivnější možné cesty 

jak vývoje, tak běhu programu. 

Aby bylo možné v aplikaci psané v C# využívat kódu psaného v C++, je 

potřeba vytvořit dynamickou knihovnu a do ní všechen takový kód umístit. Navíc je 

potřeba data, která bude tato knihovna používat kopírovat do tzv. nemanažované 

paměti - tedy z paměti přístupné pro kód C# do paměti přístupné pro C++. 

A samozřejmě také nazpět. Kopírování samozřejmě také zabírá nějaký čas, v poměru 

ke zpracování dat je toto však zanedbatelné. Experimentálně bylo zjištěno, že 

zpracování dat pro vyhodnocení obrazu trvá v jazyce C# 5 - 10x déle než v jazyce 

C++. 

Pro testování aplikací Windows Mobile Professional byly vybrány opět dva 

zástupci z řad dotykových kapesních počítačů. Výběr byl zaměřen na zařízení, která 

mají na trhu významné postavení a zároveň jsou dostatečně odlišná tak, aby se jejich 

vlastnosti příliš nepřekrývaly. Proto byl zvolen starší model MDA Compact II 

(výrobcem pojmenovaný HTC Charmer)* s Windows Mobile 5 a jeden 

z nejnovějších HTC Diamond (MDA Compact IV)* s Windows Mobile 6.1. 

* Operátoři nabízejí různá zařízení ve své nabídce pod vlastními názvy, T-Mobile pojmenovává tato 

zařízení MDA. Přívlastek Compact nesou ta menší z nich.  

 

Mobilní telefon MDA Compact II 

Rozlišení displaye 240 x 320 bodů 

Fotoaparát 1280 x 1024 (1,3MPx) 

Procesor Texas Instruments 850 OMAP, 195 MHz 

Paměť 64 MB 

operační systém Windows Mobile 5 
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Mobilní telefon HTC Diamond 

Rozlišení displaye 480 x 640 bodů 

Fotoaparát 2048 x 1536 (3,2MPx) + ostření 

Procesor Qualcomm MSM7201A, 528 MHz 

Paměť 192 MB 

operační systém Windows Mobile 6.1 Professional 

MDA Compact II je zástupcem starších a pomalejších přístrojů a zároveň 

zástupcem s Windows 5. Naopak HTC Diamond reprezentuje nejnovější modely 

a nejnovější Windows pro dotyková zařízení. Díky těmto dvěma zařízením bylo 

možné obsáhnout pomalá i rychlá zařízení, zároveň zařízení s dvěma nejběžnějšími 

velikostmi display (co do počtu pixelů) a stejně tak i různé verze Windows.  
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4. Vývoj aplikace 

 

Celý program byl rozdělen na tři části, které bylo následně možné vyvíjet 

a testovat relativně nezávisle jednu na druhé. U každé části byl vždy kontrolovatelný 

její výsledek a tedy i odhalování chyb bylo o poznání rychlejší. Navíc jakákoliv 

úprava jedné části neměla vliv na funkci jiné. 

Protože program napsaný v .NET Compact Framework lze za přítomnosti 

několika knihoven pouštět i na desktopu, bylo tohoto při vývoji využito, neboť stálé 

testování na mobilním telefonu by vývoj protahovalo. Též by bylo možné využít 

emulátoru, který lze do vývojového prostředí doinstalovat. Ten však pracuje tak 

pomalu, že by bylo jednodušší vždy aplikaci překopírovat na mobilní telefon a zde ji 

pustit. Vlastní knihovnu psanou v C++ však bylo potřeba kompilovat zvlášť pro 

mobilní zařízení a pro desktop. 

Uživatelské rozhraní dovoluje uživateli zadávat jednotlivé parametry 

knihovním funkcím, kde je obraz zpracováván. Lze nastavit, zda má být detekce plně 

automatická, nebo poloautomatická. V poloautomatické si uživatel bude moci vybrat, 

který z množiny detekovaných objektů bude použit k dalším krokům. Pro detekci 

slouží velice rychlá Houghova transformace, která nalezne přímky. Dále jsou přímky 

zpracovány tak, že je vždy vybrána jejich čtveřice, která může tvořit deformovaný 

konvexní čtyřúhelník. Nakonec jsou z přímek určeny pouze úsečky, které jsou 

prověřeny na to, zda skutečně tvoří hranici nějakého objektu (výběr je soustavou 

pravidel). V posledním kroku je pak snímek transformován pomocí projektivní 

transformace tak, aby byl na výsledné scéně detekovaný objekt pravoúhlý. 

 

1. Uživatelské rozhraní 

Jak již bylo zmíněno, uživatelské rozhraní bylo od začátku vyvíjeno v jazyce 

C#. Jednotlivé funkcionality byly postupně přidávány společně s vývojem ostatních 

částí aplikace tak, aby bylo možné jednotlivé části co nejlépe testovat. Ne vše však 

bylo možné testovat na desktopu. Funkce jako snímání kamerou, přesné rozvržení 



 

26 

 

Vývoj aplikace 

prvků na obrazovce či nároky na rychlost bylo třeba otestovat přímo na mobilním 

zařízení. 

K testování byl z části využit program My Mobiler – je to program, který je 

třeba nainstalovat jak do mobilního zařízení, tak na desktop. Následně při propojení 

obou počítačů lze mobilní zařízení jednoduše ovládat myší a klávesnicí z desktopu. 

Na stolním počítači se v okně zobrazí identická obrazovka stejná jako je na mobilním 

zařízení, tu pak lze ovládat namísto dotyků klikáním myší. Není třeba tedy stále brát 

a zase odkládat mobilní telefon – vše lze dělat přes počítač. Překreslování scény je 

s drobným zpožděním, ale pro účely testování to nebylo nijak závažné. Větší 

nedostatek byla nemožnost sledování scény po spuštění fotoaparátu (celkem 

logicky). V tomto případě už bylo potřeba uchopit mobilní telefon do ruky a akci 

provádět přímo na něm. 

 

2. Prvotní zpracování obrazu 

Za určitých okolností je potřeba ukázat obrázek ještě před tím, než bude 

jakkoliv zpracován – toto je tedy potřeba vyřešit v C# části aplikace. Protože display 

zařízení je ve většině případů tvaru obdélníku a stejně tak fotografie, s rozumným 

zobrazením by neměl být problém. Bohužel už i fotoaparáty na mobilních telefonech 

detekují natočení zařízení při snímání scény a proto se může stát, že některé 

fotografie jsou uloženy na výšku a jiné na šířku. Toto je tedy potřeba ihned po 

pořízení snímku upravit – fotografie pořízené na šířku jsou rotovány tak, aby 

kopírovaly rozměry displaye. 

Před spuštěním jakékoliv funkce z knihovny musí být snímek (ať už právě 

pořízený, nebo načtený z paměti) zkopírovat do paměti přístupné pro jazyk C++ a po 

provedení operací knihovními funkcemi je třeba paměť uvolnit. Protože paměť je 

kopírována vícekrát, je nutné dávat pozor na to, která část je již zbytečná a ihned ji 

odalokovat, neboť toto je jedním z úzkých hrdel celého programu. 
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3. Hledání objektu pomocí stabilní oblasti 

Přístupů k nalezení obdélníku v daném snímku může být několik, ne všechny 

jsou však spolehlivé a také ne vždy je možné implementovat algoritmus tak, aby 

detekce proběhla v přiměřeně krátkém čase i na mobilním zařízení. Jedním 

z možných přístupů je hledání vzoru - toto můžeme použít, pokud předem víme, jak 

asi hledaný obrazec vypadá. První myšlenka bylo využití funkcí MSER detektoru, 

který dává maximálně stabilní extremální oblasti. Bohužel byla tato metoda 

zamítnuta pro přílišnou náročnost na zdroje, a tudíž bylo potřeba vytvořit nějakou 

jednodušší metodu, která by hledala zadaný objekt. 

  

1. Popis algoritmu 

Na počátku vývoje jsem se omezil pouze na obrazec jedné barvy, který 

kontrastuje s okolím. Nejlépe tedy černá karta na světlém pozadí a obráceně. Nyní 

uvažujme bílou kartu. Celý algoritmus spočíval v tom, že na obraze najdeme lokální 

jasová maxima - karta má na sobě samozřejmě alespoň jedno lokální maximum. 

Nyní pro každé lokální maximum algoritmus najde všechny sousedící body 

(záplavovým způsobem), jejichž jas je v určitém rozmezí daném hodnotou 

aktuálního bodu. Tím se označí všechny body, které leží na kartě.  

Při průchodu jsou uloženy pozice čtyř bodů, které tvoří rohy karty - jsou tedy 

v určitém směru od sebe navzájem nejvzdálenější. Protože ale nevíme, jak je karta 

natočena, je potřeba hledat minima a maxima pro směr x, y, y = x, y = -x (směry 

v osách souřadného systému a jejich diagonály). Je tedy potřeba osmi různých bodů. 

Čtyři z osmi bodů, které nakonec nebudou označeny jako rohy karty lze ale dále 

použít (viz. níže). Nalezený obrazec samozřejmě nemusí být vždy požadovaná karta, 

neboť lokální maxima se na obraze můžou vyskytovat i jinde (odlesky, světelné 

zdroje...).  

Nalezená oblast je prohlášena za kartu pokud: 

 Oblast se nesmí dotýkat kraje obrázku, jinak zamítnu. 

 Body vymezující kartu jsou dostatečně vzdáleny od sebe (zamítneme příliš 

malé oblasti). 
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 Protilehlé strany jsou v nepoměru - protože se jedná o zkosený obdélník, 

protilehlé strany se mohou lišit jen do určité míry, pak lze prohlásit oblast za 

neplatnou. 

 Poměr stran obdélníku nesmí být příliš velký - delší strana by neměla být 

několikanásobně větší než strana kratší. 

 Pokud mám minimum ve směru y = x a minimum ve směru y = -x (tedy vrchní 

hranu obdélníku), mohu využít minima y k tomu, abych rozeznal, zda hrana je 

skutečně hranou. Pokud je min(y) o hodně nižší než oba krajní body hrany, 

nejedná se o hranu, tedy oblast zamítnu. 

 Velikost oblasti - pro známé rohy lze spočítat obsah čtyřúhelníku. Pokud je 

velikost oblasti podobná té, kterou algoritmus prošel při hledání vrcholů karty, 

pravděpodobně se jedná o správnou oblast. Toto kriterium je volitelné 

a použitelné jen pokud je celá karta na snímku (např. není-li zakryta prsty). 

2. Implementace 

Algoritmus byl naprogramován s ohledem na rychlost, ale zároveň tak, aby to 

nemělo vliv na kvalitu detekce objektu. Pro rychlejší zpracování a menší paměťovou 

náročnost byl obrázek ihned převeden na stupně šedi, čímž se jeho velikost třikrát 

zmenšila. Ve stejném kroku byla vytvořena ještě zmenšenina obrázku pro rychlé 

vyhledání lokálních maxim. Lokální maxima ve zmenšenině nejsou identická s těmi 

v originálním obrázku, můžeme však předpokládat, že se výrazně neliší. Pokud by 

taková situace nastala, netýká se námi hledaného objektu a můžeme ji ignorovat. 

S tímto faktem bylo dále počítáno. Mimo to byla také vynechávána velice tmavá 

lokální maxima. 

Po nalezení lokálních maxim byla setříděna a pro každé z nich byla provedena 

detekce karty výše popsaným způsobem - hledáním všech podobných sousedů byla 

vytvořena oblast a ta kontrolována. Zde je možné zvolit jeden ze dvou způsobů – 

algoritmus přijme hned první kartu, kterou najde nebo se jejich kvalita ohodnotí a po 

nalezení většího množství (popř. všech možných) se vybere oblast s nejvyšší kvalitou 

(podobností nějakého čtyřúhelníku). 
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3. Vlastnosti algoritmu 

Pro detekci je potřeba mít jednak jednobarevný objekt a ten navíc musí 

kontrastovat s pozadím. Pokud je karta od pozadí oddělena velkým rozdílem jasů 

a zároveň není snímek nerovnoměrně ovlivněn světelnými zdroji, lze kartu celkem 

dobře najít. V praxi bohužel bývá snímek ovlivněn různými odlesky a stíny, detektor 

pak často není schopen rozeznat bílou kartu od černého pozadí, které se však silně 

leskne. V laboratorních podmínkách je tedy tato metoda dobrá, v praxi však málo 

výkonná. 

 

4. Detekce hran 

Pro další způsob hledání objektu v obraze byl potřeba hranový detektor. 

Detekce hran byla pro účely analýzy dobré volby platformy nejdříve napsána 

v jazyce C# a odtud následně přenesena do knihovní funkce jazyka C++. Detektor 

byl zpočátku velice triviální, což svému účelu postačovalo. Při následných úpravách 

a rozšiřování funkcionality bylo potřeba detektor vylepšit a zoptimalizovat, protože 

je to jedna z náročnějších částí celého programu a navíc následné zpracování obrazu 

závisí především na správné detekci hran.  

 

 

Obr. 4.1: Složitá scéna 

V detektoru hran bylo provedeno nejvíce optimalizačních kroků ze všech částí, 

tím se rychlost detekce více než zdesetinásobila. Odstraněno bylo především použití 
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funkce sqrt(), která byla nahrazena vyhledáváním v tabulce. Druhý velice významný 

krok v rámci optimalizace bylo vložení výsledků funkce tan() do tabulky. Protože 

stačila jen opravdu přibližná hodnota výsledku, tabulka je malá a práce s ní velice 

rychlá. Hranový detektor nedetekuje pouze existenci hrany, ale také její směr. Tato 

informace je potřebná pro detekci přímek.  

 

 

Obr. 4.2: Výsledek hranové detekce 

Detektor hran nejen najde všechny hrany na fotografii, ale určí také směr 

hrany. Na Obr. 4.3 je možné sledovat rozdílné stupně šedi pro rovnoběžné hrany 

objektu. Jedna je vždy světlejší, druhá tmavší. Ve skutečnosti se barva liší vždy 

přibližně o 45 hodnot, neboť hrany jsou přibližně kolmé a dva stupně odpovídají 

jedné barevné hodnotě. 

 

 

Obr. 4.3: Výřez z Obr. 4.2 v okolí detekovaného objektu 
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5. Hledání přímek 

Protože každý čtyřúhelník lze definovat jako čtyři přímky, můžeme této 

znalosti využít k jeho nalezení. Nejdříve je však potřeba takové přímky najít. 

K hledání přímek v obraze výborně posloužila Houghova transformace. Ta je vhodná 

k nalezení parametrického popisu objektů v obraze – v našem případě tedy přímky. 

Tento způsob má i další výhody, kterých lze využít v náš prospěch – nevadí, pokud 

je přímka někde přerušena a dokonce ani to, že to není úplně přesná přímka. Další 

výhodou je, že u hranové přímky známe její směr a lze tedy hrany s opačným 

směrem párovat (protilehlé strany čtyřúhelníku mají téměř vždy hrany s opačným 

směrem). 

Houghova transformace byla podobně jako hranový detektor nejdříve 

implementována v jazyce C# a to z důvodů testování a analýzy algoritmu. Po zjištění 

náročnosti a rychlosti byla přidána do knihovních funkcí C++ a následně 

zoptimalizována. Optimalizace spočívala především v převedení sinových 

a cosinových hodnot do tabulky a úpravě několika cyklů. 

Výstupem Houghovy transformace je tedy seznam nalezených přímek včetně 

jejich směrů a úhlů. V dalších krocích je těchto přímek využito jako potencionálních 

hran hledaného čtyřúhelníku.  

 

 

Obr. 4.4: Okolí hledaného objektu. 
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Obr. 4.5: Výsledek detekce přímek v okolí hledaného objektu. 

 

 

Obr. 4.6: Překryv výřezu z fotografie detekovanými přímkami. 

 

Na Obr. 4.5 je zobrazen výřez detekovaných hran z předchozí fotografie (Obr 

3.1). Mimo samotných přímek je v barevné informaci uložen i směr hrany (podobně 

jako u hranové detekce). Lze si opět všimnout, že levá a horní hrana mají tmavou 

barvu (menší úhel) a spodní a pravá hrana mají barvu světlejší (větší úhel). Ve 

skutečnosti má každá z přímek barvu rozdílnou o přibližně 45 hodnot, neboť jsou 

přímky na sebe (obdobně jako u hranové detekce). 

Obr. 4.6 výřez původní scény (Obr. 4.4) překrytý detekovanými přímkami 

(Obr. 4.5). Zde je patrná přesnost detekce obrazce pomocí přímek. Není vždy 

naprosto přesná, ale chyby jsou minimální, někdy dokonce nižší, než celý jeden 

pixel.  
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Tyto grafické výstupy se velmi osvědčili při vývoji, testování a hledání 

algoritmických chyb. V konečném programu samozřejmě takovéto grafické výstupy 

nejsou. Byly by zbytečné a prodlužovaly dobu zpracování obrazu. 

 

6. Obdélník pomocí přímek 

Při znalosti přímek v obraze lze tohoto dále využít k detekci skutečných hran 

objektu. Ne každá přímka je nutně hranou a ne celá přímka (její část v obraze) je 

hranou objektu. Nyní je tedy potřeba zavést nějaká pravidla pro určení přímek, které 

jsou možnými kandidáty na popis čtyřúhelníku. Pravidla byla přidávána postupně, 

čímž bylo vždy dosaženo vylepšení algoritmu detekce objektu. 

Seznam pravidel pro nalezení čtveřic přímek, které opisují požadovaný 

čtyřúhelník: 

 Přímka musí mít delší souvislé pokrytí nějakou hranou (eliminují se přímky, 

které vznikly náhodným pořadím několika drobných hran). 

 Nalezení dvou párů přibližně rovnoběžných přímek s opačným hranovým 

směrem, kde jsou tyto páry na sebe přibližně kolmé. Vzhledem k tomu, že není 

hledán pravoúhlý čtyřúhelník, ale jeho deformovaný vzor, nelze požadovat 

kolmost ani rovnoběžnost. 

 Požadavek na minimální nebo maximální velikost objektu. Zde lze eliminovat 

dvojice přímek, které jsou od sebe málo nebo naopak moc vzdáleny (záleží na 

požadavku uživatele, jaký objekt na snímku používá). 

 Poměr stran by měl být v rozumné míře, nejsou tedy uvažovány objekty s příliš 

vysokým poměrem stran. 

 

Po nalezení čtveřic přímek, které jsou potencionálním výsledkem, lze ještě na 

této čtveřici provést několik testů pro odstranění chybných detekcí: 

 Všechny čtyři průsečíky musí ležet na snímku. Tento bod by pro správnou 

detekci nemusel být požadován, neboť i objekty, které mají vrchol mimo 
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snímek, by mohly být detekovány (díky existenci přímek). Uživatel má však 

možnost toto jednoduše ovlivnit a zbytečně by mohlo docházet k mylným 

detekcím. 

 Velká část obvodu by měla být viditelná, což uživatel může zajistit. 

 Kolmé přímky, kde v okolí průsečíku existuje jen jedna z hran, nemohou být 

součástí čtyřúhelníku. 

 Pokud je přímka protínána hranou z obou dvou stran v místě, kde popisuje 

čtyřúhelník, pravděpodobně se nejedná o správnou volbu přímky. 

 

Čtveřice přímek splňující všechny výše zmíněné požadavky jsou prohlášeny za 

možné kandidáty pro detekci požadovaného objektu. Protože z některých požadavků 

lze jednotlivé čtveřice ohodnotit, lze je také seřadit podle jejich hodnoty a dále s nimi 

takto pracovat. 

 

7. Transformace 

Protože je potřeba fotografii transformovat tak, aby se obecný (konvexní) 

čtyřúhelník zobrazil na námi požadovaný obdélník s daným poměrem stran, musí se 

celý obrázek transformovat. Zde se zdá velice výhodné použít některou z grafických 

komponent, které daná platforma nabízí (ať už jakákoliv). Z počátku byla snaha 

těchto grafických funkcí využít, ale bohužel od tohoto bylo z následujících důvodů 

upuštěno. 

Funkce, které grafické knihovny nabízejí, jsou totiž koncipovány pro jiný účel 

využití a mají tedy různá omezení, pro která je problematické je použít. Hlavním 

jejich smyslem a použitím jsou samozřejmě hry. Zde se však obvykle transformují 

pouze malé textury a dá se předpokládat, že celé zpracování je na toto 

optimalizováno.  

 Jedním z omezení knihovny ve Windows Mobile je práce s čísly v pohyblivé 

řádové čárce, které je až zbytečně přesná, za to velmi pomalá. Transformace většího 
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obrazu trvá nepřípustně dlouho. Především z tohoto důvodu bylo nakonec od 

transformace obrazu pomocí grafické knihovny upuštěno. Celý transformační 

algoritmus jsem tedy naprogramoval sám tak, aby byl co nejrychlejší 

a nejefektivnější. A samozřejmě bez čísel s pohyblivou řádovou čárkou. Na místo 

toho byla použita pevná řádová čárka a pouze celá čísla. Tato transformace je v praxi 

několikanásobně rychlejší, rozdíl v přesnosti není znatelný. Čísel s pohyblivou 

řádovou čárkou je použito jen v některých mezivýpočtech, kdy by jednak přesnost 

mohla mít větší vliv na konečný výsledek, ale hlavně nemá vliv na celkový čas 

výpočtu transformace. 

 Vstupem pro transformaci je seznam vrcholů čtyřúhelníku v pořadí po 

obvodu, obvykle není tedy problém transformaci vykonat. Problém nastává 

v případě, kdy má čtyřúhelník všechny hrany přibližně stejně dlouhé a nelze triviálně 

určit, jak má být transformován. Tento jev se však vyskytuje velice řídce. 

 Samotná transformace probíhá ve dvou krocích. Nejdříve je vypočtena poloha 

výsledného obdélníku a díky tomu také celá transformační matice pomocí Gaussovy 

eliminace. Následně je určena inverze k transformační matici, které je využito 

k transformaci celého obrazu. 
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5. Struktura programu 

 

Jak už bylo zmíněno výše, program je rozdělen do dvou samostatných částí: 

uživatelské rozhraní, které je programováno v jazyce C# a dynamicky linkovaná 

knihovna programovaná v jazyce C++. Zde bude popsána základní struktura a postup 

při zpracování obrazu, jednotlivé algoritmy jsou popsány v jiných kapitolách 

a přesnější specifikace funkcí, jejich parametry a návratové hodnoty jsou popsány 

v programátorské dokumentaci generované přímo z kódu aplikace a knihovny. Tyto 

věci zde tedy nebudou popisovány dopodrobna. 

 

1. Knihovna 

Knihovna má čtyři funkce, které exportuje k využití jinými programy. 

Knihovní funkce pro práci s obrázkem (tedy všechny vyjma funkce freeMemory, 

která pouze uvolňuje paměť) dostanou jako parametr adresu do paměti, kam byl 

uložen obrázek, další parametry pak podle potřeb.  

getCards() - Funkce je použita k získání detekovaných objektů pro jejich 

zobrazení uživateli. Slouží tedy ke spuštění procesu, jenž využívá vnitřních funkcí 

knihovny pro detekci jednotlivých objektů v obraze. Výsledkem funkce jsou 

souřadnice vrcholů jednotlivých objektů seřazeny dle relevance. 

transformImage() – Účelem této funkce je pouze transformovat obrázek dle 

zadaných souřadnic konvexního čtyřúhelníku (souřadnice mohou být buď zadány 

uživatelem, nebo získány z předchozí funkce), neprobíhá zde tedy žádná detekce. 

directTransform() – Zde je v jednom kroku zpracována jak detekce objektů, 

tak i transformace obrázku a vrácen výsledný obraz. Scéna je transformována vždy 

podle nalezeného objektu s nejvyšší relevancí. 

freeMemory() – pouze uvolňuje paměť (pole) získanou alokátorem v C++ 

kódu. Není totiž možné tuto paměť uvolnit alokátorem v kódu C#. 
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Mimo těchto funkcí, které jsou exportovány z prostoru knihovny, jsou 

v knihovně umístěny třídy pro kompletní zpracování obrazu: 

GrayImage – v prvním kroku třída slouží k uložení obrázku ve stupních barvy 

šedi a následně pak k získání a uložení detekovaných hran v obrázku. Po získání 

přímek pomocí Houghovy transformace tato třída dále přímky zpracovává 

a konečným výsledkem je seznam nalezených objektů. 

HoughTransform – zde je prováděna kompletní Houghova transformace, 

včetně konečného generování a uložení jednotlivých přímek, které jsou dále 

zpracovávány v předchozí třídě. 

Matrix – pomocná třída, která je využívána třídou pro transformaci obrazu, 

jsou zde funkce pro práci s maticemi. 

Transformation – slouží k samotné transformaci celé scény a uložení 

výsledku. 

 

2. Uživatelské rozhraní 

Uživatelské rozhraní se skládá ze dvou oken. Ve druhém z nich probíhá 

spouštění procesu zpracování obrazu, tj. slouží jako rozhraní komunikace uživatele 

s knihovními funkcemi. Nastavením jednotlivých položek uživatel volí, jakým 

způsobem a v jakých krocích budou jednotlivé knihovní funkce volány. Načtením 

obrázku (ať už z fotoaparátu nebo ze souborového systému zařízení) a případným 

následným potvrzením spuštění procesu uživatel zadává funkcím jednotlivé 

parametry a funkce spouští. Většina parametrů je vkládána stisknutím displaye 

dotykovým perem v požadovaném místě. 

Prostředníkem mezi samotným uživatelským prostředím a knihovnou je třída 

ImageProcess, která připravuje struktury pro použití s knihovními funkcemi a také 

kopíruje a uvolňuje nemanažovanou paměť, do které je vždy obrázek před 

zpracováním nahrán. Knihovní funkce jsou spouštěny pomocí třídy TransApi. 
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Samotné uživatelské rozhraní je množina funkcí reagujících na určité události 

uživatele a kreslící funkce paint(), která překresluje po každé události scénu nově 

získanými daty. 
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6. Popis hlavních algoritmů 

 

1. Detekce hran 

1. Úvod 

Ve scéně lze najít několik možných hran – hrana objektu, hrana přechodu 

barev nebo rozhraní světla a stínu. Tyto hrany však nelze jednoduše rozlišit a proto je 

algoritmus všechny detekuje stejným způsobem. Na rozdíl od teoretické hrany je 

hrana ve fotografii ovlivněna šumem a navíc (především v mobilní fotografii) velice 

ovlivněna ostrostí fotografie, tedy přítomnosti možnosti ostření fotoaparátu 

(objektivu). 

Jestliže hranu nadefinujeme jako výraznou změnu jasové funkce, v místě hrany 

nalezneme vysokou hodnotu derivace této jasové funkce. Maximální hodnota pak 

bude kolmo na hranu. Protože detekce v mnoha směrech by neúnosně zatížila 

algoritmus, hrana je detekována pouze ve dvou směrech a derivace je aproximována 

pomocí konvoluce s vhodným jádrem.  

Detekce hran byla původně nejnáročnější část aplikace, díky optimalizacím 

popsaným dále byla však tato část podstatně urychlena a již netvořila takové 

zpomalení aplikace jako původně. 

2. Hodnota hrany v bodě 

Pro detekci hran je použit Prewittové operátor 5x5, který je definován na 

Obr 5.2 (zobrazen je operátor pro detekci hrany ve vodorovném směru, ve svislém 

směru je použito transponované matice operátoru). Původně bylo použito Sobelova 

operátoru (Obr. 6.1), několika testy však bylo zjištěno, že Prewittové operátor dává 

mnohem kvalitnější výsledky především pro svou větší dimenzi. Vhodnou 

implementací pak bylo zajištěno, že mezivýpočty jsou používány vícekrát (pro 

výpočet více hranových bodů) a proto i celková náročnost použití operátoru 5x5 

namísto operátoru 3x3 není o mnoho vyšší. 
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Obr. 6.1: Sobelův operátor 

 

 

Obr. 6.2: Prewittové operátor 5x5 

Protože použití operátoru nám dá hodnotu hrany v bodě pouze ve dvou 

kolmých směrech, je třeba vypočítat její skutečnou hodnotu v původním směru. 

K tomuto je použita Pythagorova věta pro výpočet délky přepony v trojúhelníku - tím 

jsme dostali velikost hrany v daném bodě. Pro výpočet pomocí Pythagorovy věty je 

zapotřebí odmocnina, což je velice náročná funkce na výpočet. Na druhé straně je 

tato funkce zbytečně přesná. Protože hodnoty hran budou uloženy do pole typu 

„byte“, stačí nám jako výsledek odmocniny 256 různých hodnot. Tedy stačí pole 

o 255 prvcích, které jsou mocninou svého vlastního indexu, tak lze celkem efektivně 

vypočítat odmocninu s přesností na jednotky. Pro ještě vyšší zefektivnění je toto pole 

procházeno ve dvou cyklech a tím je urychleno nalezení odmocniny na několik málo 

kroků. 

Jak už bylo zmíněno, výsledné hodnoty se ukládají do pole typu „byte“, je tedy 

třeba vkládané hodnoty nejprve upravit, neboť uváděný operátor 5x5 dá jistě 

v mnoha případech hodnoty mnohem vyšší. Byla tedy určena přibližná maximální 

hodnota v jednom směru a vydělena konstantou tak, aby výsledek nebyl o mnoho 

větší než číslo 255 – toto si můžeme dovolit z předpokladu, že v reálném obraze 

takováto hrana nikdy existovat nebude (i kdyby taková hrana existovala, nenastane 

žádný zásadní problém, hodnota se ořízne na maximální možnou a uloží se). Tímto 

postupem je docíleno toho, že rozložení mnohem pravděpodobnějších hodnot je do 

většího prostoru. 
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Obr. 6.3: hodnoty hrany demonstračního obrázku (Obr. 4.1) (invertovaný) 

 

 

 

 

Obr. 6.4: Výřez z Obr. 6.3 v okolí detekovaného objektu 

Na výsledku prvního kroku hranové detekce (Obr. 6.3, Obr. 6.4) je možné 

pozorovat měnící se sílu hrany s měnícím se podkladem a také spojitost přechodu 

mezi jednotlivými hodnotami hrany v bodě. Lze si také všimnout, že hrana objektů 

není dána jednoznačně, ale ani dokonce přibližně přesně. Je tvořena několik pixelů 

širokou čarou (několika pixely vedle sebe), proto je potřeba v dalším kroku nalézt 

vždy ve směru kolmém na hranu bod s nejvyšší hodnotou. 

3. Nalezení hranového vrcholu 

Aby bylo možné hranu (v kolmém směru na ni) přesně označit, je třeba v jejím 

kolmém směru nalézt lokální maximum. Z tohoto důvodu potřebujeme znát směr 

hrany, který není nikde zaznamenán. S využitím znalosti dvou hodnot, které byly 
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získány za pomocí operátorů, z nichž byla konečná hodnota hrany vypočtena lze 

však snadno spočítat směr hrany v daném bodě. Protože pro určitý bod kolmice na 

hranu prochází vždy dvěma body v okolí (Obr. 6.5), určíme, zda hodnota hranové 

funkce je v těchto bodech vyšší než v nyní zpracovávaném nebo naopak. Je-li 

v předchozích bodech vyšší, nic se neprovádí, v opačném případě je aktuální bod 

označen za hranový a předchozí zpracovávané body jsou označeny za nehranové. 

Takovým způsobem lze projít celý obrázek a pro každou hranu nalézt 

maximální hodnotu v jejím kolmém směru. Vždy jsou eliminovány body, které jsou 

svým indexem nižší, než právě zpracovávaný, není tedy třeba mít předpočítané 

hodnoty dopředu a obě fáze (hodnota hrany v bodě, nalezení hranového vrcholu) lze 

provádět v jednom cyklu. Jedinou výjimku tvoří případ, kdy hrana prochází pravým 

horním a pravým prostředním bodem (Obr. 6.5, 4.případ). V takovémto případě ale 

stačí, pokud je předpočítaný pouze jediný bod, který je navíc uložen a tedy z hlediska 

efektivity nenastane žádná ztráta. 

 

 

Obr. 6.5: Hledání hranového vrcholu 

4. Směr hrany 

Protože mimo existence hrany v nějakém bodě potřebujeme pro další 

zpracování obrazu znát také její směr, je při detekci lokálního maxima hrany také 

vypočítán její přibližný úhel. Ten lze zjistit při znalosti vertikální a horizontální 

hodnoty celkem snadno pomocí funkce tangens(). Tato funkce je podobně jako 

odmocnina velice časově náročná a dává nepotřebně přesný výsledek. Protože směr 

hrany je jen přibližný, ani hodnoty není potřeba mít naprosto přesné. Omezí-li se 

algoritmus na přesnost 5 úhlových stupňů, stačí nám pouze devět předpočítaných 

hodnot funkce tangens() a vše ostatní lze odvodit z podobnosti úhlů. Takovýto 
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postup je mnohem efektivnější a dává dostatečnou přesnost. Úhly jsou vyděleny 

dvěma, aby bylo možné je uložit do pole bytů. Zbylé hodnoty nad 180 jsou 

nevyužity, pouze maximální hodnota 255 značí, že v bodě není hrana. Na Obr. 4.2 

a Obr. 4.3 je zobrazen úplný výsledek hranového detektoru. 

 

2. Houghova transformace 

1. Co je to Houghova transformace 

Houghova transformace je způsob, jak efektivně nalézt v obraze objekt, jenž 

lze popsat pomocí parametrů. Pro nalezení je třeba znát přesný parametrický popis 

tvaru, který má hledaný objekt. Houghovu transformaci lze tedy využít pro detekci 

jednoduchých objektů v obraze (přímka, kružnice, elipsa…). V našem případě to 

bude přímka, která je popsaná rovnicí: 

x cos θ + y sin θ = r 

kde r je vzdálenost přímky od počátku a θ je úhel mezi normálou a osou x, graficky 

je to znázorněno na Obr. 6.6. 

 

Obr. 6.6: Znázornění parametrů přímky. 

 Při Houghově transformaci je nejpodstatnější částí Houghova mapa (nebo 

také Houghův prostor). Pokud jsou neznámými proměnné r a θ, a známe x a y (což 
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jsou v našem případě souřadnice bodu), pak všechna řešení zadané rovnice přímky 

vytvoří v Houghově prostoru spojitou křivku. Pokud zobrazíme tímto způsobem do 

Houghova prostoru všechny body na přímce (v našem případě však jen hranové 

body), pak se křivky odpovídající jednotlivým bodům v obraze protnou v Houghově 

prostoru v jediném bodě (r‘,  θ‘ ), což jsou hledané parametry přímky, která 

aproximuje hranu. 

Rozměr prostoru je dán jednak velikostí obrázku, kde je detekce prováděna 

a jednak počtem možných úhlů, kterých může parametr přímky nabývat. Na počátku 

je celý prostor vynulován. Každý bod obrazu, kde se nachází hrana, je následně 

transformován do diskretizované křivky (r, θ) – v našem případě však jen tehdy, 

pokud parametr  θ  je v určitém rozsahu od úhlu dané hrany. V buňkách prostoru je 

podél křivky hodnota inkrementována v závislosti na odchylce úhlu hrany 

a parametru θ. Tímto krokem zajistíme především to, aby se navzájem neovlivňovali 

přímky různoběžné. 

 

 

Obr. 6.7: Grafické zobrazení Houghova prostoru pro Obr. 4.1 (použitý postup) 

2. Vylepšení Houghovy transformace 

Na Obr. 6.7 lze vidět promítnutí Obr. 4.1 do Houghova prostoru za využití 

znalosti směru hrany a zohlednění tohoto faktu při transformaci. Rozdíl mezi 

lokálními maximy a okolními hodnotami je vysoký, velká část prostoru má velice 

malé hodnoty. Oproti tomu na Obr. 6.8 je výsledek stejného zobrazení bez využití 
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znalosti směru hrany. Zde byla vždy buňka inkrementována o jedna. Velká část 

prostoru je zaplněna vysokými hodnotami a tedy rozdíl mezi lokálním maximem 

a okolím není tak veliký. To je způsobeno především ovlivňováním různoběžných 

přímek navzájem. Pro danou přímku, u které v určitém místě neexistuje hrana v jejím 

směru, ale existuje hrana ve směru jiném, je započtena i tato hodnota. 

Hodnoty funkcí cos() a sin() byly uloženy do tabulky a při výpočtu vzdálenosti 

přímky od počátku byly tyto hodnoty použity přímo. Do tabulky byly uloženy 

namísto typu s plovoucí řádovou čárkou s pevnou řádovou čárkou. Těmito dvěma 

kroky se velice urychlil proces zpracování celé transformace. 

 

 

Obr. 6.8: Grafické zobrazení Houghova prostoru pro Obr. 4.1 (obecný postup) 

3. Získání přímek 

Po zobrazení zpracovávaného obrazu do Houghova prostoru je ještě potřeba 

detekovat přímky a uložit je do vlastní struktury. V prvním kroku je nalezeno 

absolutní maximum ze všech hodnot, to slouží v druhém kroku k odfiltrování 

nevýznamných hodnot.  V druhém kroku jsou pak nalezena všechna lokální maxima, 

a pokud splňují danou podmínku na jejich velikost, jsou z těchto hodnot generovány 

přímky. Při vkládání přímky do seznamu je ještě vypočtena parametrická rovnice 

přímky (ax + b = y) pro další jednodušší práci s přímkou. 
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3. Mapy přímek 

Před zpracováním přímky je určeno, zda patří mezi horizontální nebo 

vertikální. Díky tomu jsou přímky pak jednodušeji zpracovávány. Dále jsou 

vytvořeny mapy každé přímky. 

Pro vytvoření mapy přímky je třeba promítnout přímku do prostoru hran a zde 

pak zpracovat každý bod, do něhož je přímka promítnuta. Protože však hrana nemusí 

přesně kopírovat přímku, jsou prozkoumávány pro každou hodnotu ještě další 

hodnoty v blízkém okolí bodu přímky. Pokud je úhel těchto bodů přibližně 

rovnoběžný s přímkou, je bod v mapě označen, stejně tak pokud bod v okolí je 

přibližně kolmý na přímku, je taktéž zanesen do mapy (mapa kolmých bodů). Mapy 

kolmých bodů jsou dvě, jedna pro každou polorovinu přímky. Velikost všech tří map 

(mapa rovnoběžných a mapy kolmých bodů) je určena orientací přímky a velikostí 

obrázku. Mapy jsou pole typu „bool“.  

 

4. Detekce čtyřúhelníků 

Pokud jsou v obraze nalezeny přímky, které odpovídají některým hranám, je 

potřeba zjistit, které ze čtveřic přímek tvoří deformovaný obdélník za předpokladu, 

že všechny tyto přímky v místě obdélníku mají dostatečné pokrytí hranou. 

V prvním kroku algoritmus pro každou přímku vytvoří mapu pokrytí hranou 

a navíc ještě mapu kolmých hran v blízkém okolí přímky (viz výše). Pokud máme 

pokrytí přímek správnými hranami, lze určité přímky eliminovat. Určitá část přímek 

vznikla tak, že vždy kopírovala jen malou část hrany určitého obrazce, ale mohla 

kopírovat hrany více obrazců. Takovéto přímky jistě dobře neaproximují žádnou 

z hran a lze je tedy odstranit. Takto jsou odstraněny přímky, které nemají souvislé 

pokrytí alespoň 30 bodů. 

Nyní je již potřeba nalézt čtveřice přímek, které aproximují nějaký konvexní 

čtyřúhelník. Algoritmus ukládá pouze jejich indexy, neboť není potřeba vytvářet 

jejich kopie. V prvním kroku hledání jsou nalezeny přímky, které jsou rovnoběžné 

(s odchylkou 30°), zároveň mají opačný směr a jsou dostatečně vzdáleny od sebe. 

Podmínka na opačný směr je zřejmá – pokud kontrastuje objekt s pozadím, jedna 
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z přímek musí značit v určitém směru přechod z pozadí na objekt a druhá přechod 

z objektu zpět na pozadí. Hodnota odchylky byla změřena experimentálně – vyšší 

odchylka znamená focení ve směru velice vychýleném od kolmého – tedy zkreslení 

následné transformace by bylo příliš vysoké, menší odchylka by nemusela vždy 

detekovat správné obrazce, neboť by nedovolovala vychýlení od kolmého směru 

focení. Dostatečná vzájemná vzdálenost je zde proto, aby nebyly zbytečně 

zpracovávány přímky, které jsou příliš blízko, a tedy by nemohly stejně rozumně 

čtyřúhelník aproximovat. 

Pokud jsou již dvě rovnoběžky splňující dané podmínky nalezeny, je v určitých 

případech potřeba otestovat, jestli daný bod leží mezi těmito dvěma přímkami (bod, 

který uživatel označil jako ležící na jím požadovaném objektu). Jinými slovy je třeba 

zjistit, zda jedna z přímek leží nad bodem a druhá pod ním (pro horizontální směr 

přímek, pro vertikální je to podobné). 

V následujícím kroku je ke dvěma rovnoběžkám nalezena kolmice (opět se 

stejnou možnou odchylkou) a k ní rovnoběžka (také s možnou odchylkou), která je 

jednak dostatečně vzdálena, má opačný směr, je opět kolmá v daném rozsahu na obě 

kolmice. Protože díky této čtvrté přímce je již vytvořen čtyřúhelník, je daná 

podmínka, aby poměry délek hran byly maximálně 1:4, čímž jsou eliminovány 

objekty nepřípustných poměrů stran. (Tato podmínka je zde použita s předpokladem, 

že hledané objekty budou mít poměr stran maximálně 1:2, jinak by podmínka musela 

být pozměněna nebo upravena.) 

Pokud i další dvě přímky splňují dané podmínky, opět je otestováno, zda daný 

bod (pokud takový je) leží mezi nově určenými přímkami (stejným postupem jako 

dříve). Pokud je i tato podmínka splněna (nebo přeskočena), je čtveřice indexů 

k přímkám uložena do pole. Ještě předtím jsou však přímky seřazeny tak, aby byly 

vždy ve stejném pořadí (pro všechny čtveřice). 

 

5. Výběr správných objektů 

Pokud máme seznam přímek, které aproximují různé obdélníky, je z nich 

potřeba vybrat ty, které v místě aproximace obdélníku mají co možná největší počet 
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shod s detekovanou hranou a navíc u nich nedochází k jevům, které v praxi nemůžou 

nastat. Protože každá přímka, se kterou bude nyní algoritmus pracovat má již 

předpřipravenu mapu shody s hranou i mapy kolmých hran, je potřeba zjistit, jakou 

část mapy budeme vyšetřovat. Touto částí je samozřejmě oblast mezi průsečíky 

kolmých přímek, proto je nyní třeba tyto průsečíky spočítat. To však vzhledem 

k tomu, že má v sobě každá přímka uloženu svou parametrickou rovnici ax + b = y, 

nebude problém. Jediné, na co je třeba si dát pozor, jsou přímky rovnoběžné s osou 

y, ty však rozlišíme tak, že mají parametr b roven nekonečnu a pak už stačí jen tuto 

rovnici pro dvě kolmé přímky vypočítat. 

Samozřejmě není třeba počítat dva průsečíky pro každou přímku, ale jen čtyři 

pro všechny dohromady. Průsečíky jsou tedy vypočítány dříve, než začne zpracování 

samotných přímek. Může však nastat situace, kdy některý z průsečíků neleží v námi 

zpracovávaném obraze. Všechny algoritmy by si s takovýmto jevem poradili 

a i transformace by byla možná, ale protože uživatel může tuto situaci ovlivnit, 

objekty, které nejsou celé na snímku, jsou ignorovány. 

Nyní tedy již k samotnému zpracování čtyřúhelníku, když známe úseky 

v mapě, které je třeba vyšetřit. Pro každý ze čtyř úseků (čtyři hrany čtyřúhelníku) je 

spočítáno, jaké množství hranových bodů tento úsek pokrývá. Pokud je to více než 

polovina, je tato hrana označena za kvalitní, pokud je to alespoň více než čtvrtina, je 

hrana označena za poloviční. Dále je kontrolováno, zda vyšetřovanou část přímky 

(úsečku) neprotíná kolmá hrana z obou stran – taková úsečka s největší 

pravděpodobností netvoří hranu jednoho souvislého objektu. Takováto hrana je 

označena za podezřelou. Úsečka je také označena za podezřelou (se špatným 

vrcholem), pokud v místě průsečíku je pokryta hranou, ale kolmice na ní nikoliv – 

takováto situace v běžném případě nemůže nastat. 

Pokud vyšetříme všechny čtyři úsečky, můžeme rozhodnout, zda daný 

čtyřúhelník prohlásíme za platný. V určitých situacích lze objekt prohlásit za 

neplatný i předčasně a ušetřit tak výpočetní čas – např. pokud ani jedna ze dvou 

prvních úseček nemá dostatečné pokrytí. Objekt prohlásíme za platný, pokud 

splňuje: 

 všechny úsečky jsou kvalitní, nebo tři jsou kvalitní a jedna poloviční 

 celý objekt nemá více než dvě kolmé hrany uprostřed úsečky 

 objekt nemá žádný špatný vrchol 
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Pokud tedy splňuje objekt všechny podmínky na něho kladené, je následně 

spočten poměr jeho pokrytí oproti teoreticky 100% pokrytí a tato hodnota tvoří 

kvalitu. Následně je pokus o vložení objektu do seznamu všech přijatých objektů. 

Protože se může stát, že téměř identické přímky lišící se jen v detailech aproximují 

stejný objekt, je před přidáním kontrolováno, zda již v seznamu podobný objekt 

existuje. Pokud ano, jsou porovnány kvality obou objektů a původní je vyměněn 

novým jen v případě, že je vyšší kvality. Tímto je eliminována detekce téměř 

identických objektů. Objekty jsou nakonec ještě seřazeny podle své kvality 

a připraveny k dalšímu použití. 

 

6. Transformace obrazu 

1. Jak transformovat 

Transformace obrazu je posledním krokem celého procesu, dále už není obraz 

nijak zpracováván, pouze jsou na něm prováděna měření. Vstupem do transformace 

je obrázek v plném rozlišení a s původním barevným spektrem tak, jak byl načten, 

dále je pak vstupem množina čtyř bodů na obrázku, které je z obecného konvexního 

čtyřúhelníku třeba transformovat na obdélník, o kterém víme pouze poměr jeho stran. 

Obrázek bude transformován pomocí projektivní transformace, která je pro náš 

účel nejvhodnější. K transformaci obrazu je zapotřebí transformační matice 

a k jejímu výpočtu zdrojové a výsledné body (tzv. vlícovací dvojice bodů). Zdrojové 

body jsou vstupem, z nich získáme tedy čtyři výstupní body a to tak, že najdeme 

dvojici delších protilehlých stran čtyřúhelníku, jejich délka je následně 

zprůměrována a ta pak použita jako delší hrana výsledného obdélníku. Kratší pak 

získáme pouhým přepočtem díky znalosti poměru stran. Výchozí bod pro výpočet 

všech bodů je horní levý roh nalezeného čtyřúhelníku. Nyní jsou známy dvojice bodů 

pro výpočet transformační matice. 

2. Výpočet transformační matice 

V prvním kroku je sestavena matice, která udává vztah mezi původními 

a transformovanými body (Obr. 6.9), kde vektor a značí prvky transformační matice. 
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Horní index prvku udává pořadové číslo bodu, dolní index pak x-ovou a y-ovou 

souřadnici bodu. 

 

Obr. 6.9: Výpočet transformační matice. 

 

Tato matice je následně pomocí algoritmu Gaussovy eliminace upravena a je 

vyjádřen vektor a, který je tvořen devíti prvky. Nakonec je vektor přeskládán do 

matice 3x3, která je výslednou maticí transformace. Při převodu z vektoru do matice 

jsou hodnoty převáděny z typu s plovoucí řádovou čárkou do typu s pevnou řádovou 

čárkou. Pro transformaci obrazu je potřeba ještě inverzní matice, kterou pro matici 

rozměru 3x3 není problém vypočítat. 

3. Konečná transformace 

Při znalosti transformační matice můžeme zjistit rozměr výsledného obrázku – 

tedy to kam se zobrazí krajní body zadaného obrázku. Tohoto je využito k alokaci 

paměti pro uložení výsledného obrázku. 

Pak už nic nebrání samotné transformaci za pomocí inverzní matice 

transformace. Nejdříve je výsledný obrázek inicializován, neboť ne všechny jeho 

pixely budou pokryty transformovaným obrázkem a následně v cyklu přes všechny 
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jeho řádky a sloupce je tento nový obrázek naplněn. V samotné transformaci je ještě 

umístěna funkce rotace proto, aby rozměry výsledného obrázku korespondovaly 

s rozměrem display – tedy v případě potřeby je obrázek v transformaci rovnou 

i rotován o 90°. Protože vypočtené souřadnice obrazu čtyřúhelníku nemusejí nyní 

odpovídat těm vypočteným, je třeba je ještě posunout o vzdálenost, o kterou byl 

posunut transformovaný obraz tak, aby v nově alokovaném poli co nejlépe využíval 

jeho plochu. 
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7. Optimalizace 

 

1. Proč optimalizovat 

Optimalizace je, nebo spíše měla by být nedílnou součástí každého 

netriviálního projektu, proto se o ní zmíním i zde, neboť hraje v tomto programu 

významnou roli. 

V dobách daleko méně výkonných počítačů bylo potřeba optimalizovat téměř 

každý program tak, aby pracoval co nejefektivněji. S přibývajícím výkonem 

a operační pamětí osobních počítačů se tato vlastnost z jednodušších aplikací 

vytratila - nebylo ji již potřeba, protože bylo všech zdrojů dostatek. Optimalizace 

i u běžných a jednodušších aplikací začala opět nabývat na významu s příchodem 

mobilních telefonů, které měly velice omezené prostředky. Aby bylo možné vytvořit 

složitější aplikace, pro stolní počítače již běžné, bylo třeba sáhnout k optimalizaci, 

a to jak paměťové tak instrukční. 

Jak šel vývoj mobilních telefonů a kapesních počítačů kupředu, optimalizace se 

opět vytrácí a zůstává jen ve více náročných programech, které buď spotřebovávají 

velkou část paměti, nebo vykonávají velké množství operací. Pokud má však 

program využít co nejvíce prostředků, které mu zařízení nabízí, je potřeba 

optimalizovat důkladně celý kód s ohledem na procesor nad kterým běží.  

Už zde byl prozrazen nejpodstatnější krok optimalizace tohoto programu - 

místo interpretovaného jazyka C# je k výpočtu použita knihovna napsaná v nativním 

C++. Toto samo zvýšilo několikanásobně rychlost zpracování. I přesto však bylo 

potřeba veškerý kód (především ten použitý pro knihovní funkce) co nejvíce 

zoptimalizovat. 
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2. Optimalizace výkonu 

Samozřejmostí je využívat data již jednou spočítaná a nepočítat je znovu - 

především v cyklech, které jsou při zpracování fotografie velice časté. Častý je 

i dvojitý cyklus přes řádek a sloupec, kdy mnoho dat závisí pouze na pozici řádku 

a již není potřeba znovu počítat pro každý sloupec. V delších cyklech je také 

nepřípustné pouštět jakoukoliv funkci, neboť se zde naprosto zbytečně vytvářejí nové 

proměnné. Optimalizace je často na úkor přehlednosti kódu, výsledný program by ale 

měl být důležitější než samotný kód. Je tedy například lepší použít dvě podmínky 

než funkci pro absolutní hodnotu atd. 

Přístup k datům je vždy rychlejší, pokud jsou v jednom místě paměti, proto je 

výhodnější vytvářet přímo pole objektů nežli pole ukazatelů na ně. Obojí má však 

své klady a zápory. Pokud chceme totiž prvky kopírovat z jednoho pole do druhého, 

je to náročnější než kopírovat pouze ukazatele. Zde je možné využít vlastní operátor 

přiřazení, který kopíruje co nejefektivněji. Pokud má objekt dynamicky alokovanou 

paměť a my nepožadujeme dvě kopie onoho objektu, jen ho potřebujeme přesunout 

s tím, že první objekt bude odstraněn, všechna dynamicky alokovaná paměť by měla 

být předána novému prvku pomocí ukazatele do paměti, nikoliv kopírována. Zde je 

potřeba dát pozor při destruktoru objektu, ten samozřejmě nesmí odalokovat onu 

paměť. Pro rušení objektů proto potřebujeme ještě svůj vlastní destruktor, který 

paměť v případě potřeby skutečně odalokuje. I toto je optimalizace na úkor 

přehlednosti, ale i zde je to opodstatněné, neboť úspora může být velice vysoká. 

Pokud používáme pole ukazatelů v cyklu, měl by být ukazatel kopírován do 

proměnné a ne stále znovu využívat indexu pole – znamená to velkou úsporu času ve 

velkých cyklech. Minimalizováním použití čísel s plovoucí řádovou čárkou 

a nahrazováním čísel s fixní řádovou čárkou je také možné ušetřit dost 

procesorového času. Nemalou optimalizací může být například prefixní 

inkrementace namísto postfixní, kdy se nevytváří kopie oné hodnoty. Takovéto 

a podobné optimalizace často dělá překladač za programátora, ale jednak není důvod 

proč to tak nemít přímo v kódu a jednak ne vždy překladač ví, co programátor 

vlastně chce. 

Velkého urychlení lze dosáhnout také při inicializaci rozsáhlých polí (např. 

obrázek v poli bytů). Pokud chceme celé pole inicializovat na nulu nebo maximální 
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hodnotu, je velice praktické použít pro inicializaci nějaký větší typ než je byte. 

Například unsigned long long, díky němuž je cyklus osmkrát kratší a tedy i mnohem 

rychlejší. 

Pokud program počítá stále podobné výpočty, je často lepší předpočítat 

výsledky a program jich bude pak už jen využívat. V případě tohoto programu to 

bylo především u výpočtu odmocniny, kdy je předem známo, že výsledek nepřesáhne 

určitou mez. Pokud pracujeme jen s celými čísly a tudíž nepožadujeme vysokou 

přesnost, ale spíše rychlost, vstup i výstup se vloží do tabulky a program už jen hledá 

správné dvojice. Obdobně je tomu u výpočtu tangens, kdy je opět přesnost 

požadována jen do určité míry. 

 

3. Optimalizace paměti 

Jazyk C++ dává oproti interpretovaným jazykům daleko větší sílu při 

optimalizaci paměti. Nejpodstatnější je uvolňovat paměť ihned, jakmile není 

potřebná a v případech, kdy by určitá část programu tvořila úzké hrdlo, je možné 

uvolňovat i paměť, kterou jsme schopni obnovit, až budeme mít opět více paměti 

k dispozici - a to i na úkor výkonu. Z tohoto důvodu je dobré vytvářet objekty 

dynamicky, nebo mít alespoň po ruce vlastní destruktor, který z objektu odstraní 

data, která jsou momentálně nepotřebná. 

Samozřejmostí, která se dost často vytrácí z programů je použití nejmenšího 

možného typu celého čísla, tedy alespoň tam, kde jsou vytvářena pole těchto typů 

a paměťová náročnost zde není zanedbatelná. 

 

4. Shrnutí  

Optimalizovat lze obvykle na každém kroku, ať už přímo při psaní kódu nebo 

při jeho kontrole a úpravě, vždy by však mělo platit, že pokud není jasný efekt 

zamýšlené optimalizace, měl by se tento krok prověřit v praxi, aby úprava nebyla 

kontraproduktivní. Ani pokud není jasné, zda úprava vede ke zvýšení efektivity, by 

se neměla provádět, pokud je to na úkor přehlednosti kódu. 
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Všechny výše zmíněné optimalizační kroky byly v programu implementovány 

s důrazem na to, aby co nejvíce zefektivnily algoritmy. Zároveň s optimalizací bylo 

vždy provedeno několik testů, zda úprava skutečně kód urychlila, nikoliv pouze 

znepřehlednila. 
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8. Uživatelský návod 

 

1. Minimální požadavky na aplikaci 

 Zařízení s nainstalovaným Windows Mobile 5.0 (nebo vyšší) 

 .NET Compact Framework 2.0 (nebo vyšší) 

 Dotykový display 

 Minimálně 3MB operační paměti (v závislosti na rozlišení fotografie 

 

2. Popis aplikace 

Aplikace slouží ke zjišťování vzdáleností pomocí fotografie a znalosti velikosti 

nějakého objektu na snímku. Objekt na snímku může být detekován automaticky 

nebo zadán uživatelem, následně je snímek transformován do pravoúhlých souřadnic 

dle objektu a nabídnut uživateli k měření vzdáleností na tomto snímku. 

 

3. Instalace 

Po získání souborů aplikace je zapotřebí nahrát soubory do mobilního zařízení, 

to lze provést několika způsoby:  

 nahrát soubory na paměťovou kartu a tu vložit do zařízení 

 stáhnout aplikaci přímo z internetu 

 přenést data pomocí bezdrátové komunikace (IrDa, Bluetooth) 

 pomocí aplikace Windows Mobile Device Center nahrát jako na externí disk 

 

Uživatel si sám může zvolit umístění, to není nijak dáno. Jediné co je třeba 

dodržet je to, aby byly oba soubory aplikace ve stejném adresáři. Tedy jak 

spustitelný soubor PocketMeter.exe, tak i knihovnu PMlibrary.dll. Poté lze 

poklepáním na soubor PocketMeter.exe aplikaci spustit. Při prvním spuštění je 

uživatel upozorněn na možnou závadnost tohoto programu. Je to standardní 

upozornění, aby si uživatel do zařízení nevnesl nebezpečný program obsahující vir, 
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zde však toto riziko samozřejmě nehrozí, můžete tedy spuštění potvrdit. Stejný dotaz 

je položen ještě jednou při spuštění transformace obrázku, která využívá zmiňované 

knihovny. Tyto dotazy jsou pokládány pouze při prvním spuštění aplikace, víckrát 

uživatele již obtěžovat nebudou. 

 

4. Ovládání 

Po spuštění aplikace je zobrazeno hlavní okno (Obr. 8.1), zde si uživatel může 

zvolit další akci. 

 „Help“ – Zobrazí návod k aplikaci. 

 „About“ – Zobrazí informace o aplikaci samotné. 

  „Camera“ – Aktivuje fotoaparát v zařízení a po pořízení snímku je tento 

snímek ihned zpracován a výsledek zobrazen.  

 „Run“ – Spustí hlavní okno pro zpracování snímku a nastavení aplikace. 

 „Exit“ – Ihned ukončí aplikaci. 

 

 

Obr. 8.1: Úvodní obrazovka aplikace. 

 

Položky na spodní liště hlavního okna: 

 „Menu“ – Rozvine nabídku funkcí. 

 „Camera“ – Spustí fotoaparát pro pořízení snímku. 

 „Hide“ – Skryje lištu, lištu lze zobrazit tahem dotykového pera od středu 

spodní části obrazovky směrem nahor. Využití této funkce je především při 

závěrečném měření objektů. 
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Položky v menu hlavního okna aplikace (Obr. 8.2/1): 

 „Measuring“ – Zde lze vybrat ze tří položek, jak bude prováděno měření na 

výsledném snímku (Obr. 8.2/2). 

o „One Point“ – měřeno bude od vrcholu objektu k uživatelem zadanému 

bodu 

o „Two Points“ – měřeno bude mezi dvěma zadanými body uživatelem 

o „Rectangle“ – bude měřen obsah obdélníku definovaný dvěma body 

zadanými uživatelem 

 

 

Obr. 8.2 : Nabídka hlavního okna. 

 

 „Processing“ – Nastavení v jakých krocích a jakým způsobem má být 

obrázek zpracován (Obr. 8.2/3). 

o „Direct“ – Obrázek bude po načtení přímo zpracován a zobrazen výsledek 

procesu (bez Vašeho přičinění). 

o „Show card points“ – Po načtení obrázku zadáte čtyři body objektu 

a následně spustíte transformaci. 

o „Show card/direkt“ – Ukážete na kartu, kterou chcete detekovat, následně 

jsou detekovány hrany karty a obrázek transformován. 

o „Show card/choose card“ – Ukážete na kartu, kterou chcete detekovat, 

a následně jsou Vám dány na výběr všechny možné objekty, které byly 

v daném okolí nalezeny, máte možnost zvolit objekt, následně je obrázek 

transformován. 

o „Choose card“ – Po načtení obrázku jsou detekovány objekty a Vy máte 

možnost vybrat ten správný pro následnou transformaci. 
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 „Object“ – Vyberte objekt, který bude na snímku detekován (Obr. 8.2/4), 

v závorce je uvedena velikost v milimetrech. 

o „Credit card“ – Kreditní karta. 

o „A4“ – List papíru (časopis, kniha…) velikosti A4. 

o „100 Kč“ – Stokorunová bankovka. 

 

 „Show grid“ – Zobrazí / skryje mřížku udávající vzdálenost zobrazenou 

v horním levém okně. 

 „Load“ – Umožní načíst snímek uložený v paměti telefonu a ten pak 

zpracovat. 

 „Reload“ – Znovu načte tentýž snímek, celý proces se spustí znovu. Tato 

funkce je aktivována jen v případě, že už byl nějaký snímek načten. Lze 

použít především pokud jste změnili některá nastavení pro zpracování snímku 

a ta chcete nyní použít.  

 „Back“ – Provede krok zpět při zpracovávání obrázku, je aktivní pouze 

pokud je takový krok možné provést. 

 „Main Menu“ – Návrat zpět do hlavní nabídky programu. 

 „Exit“ – Okamžité ukončení aplikace. 

 

Funkce pro další zpracování snímku: 

 „Posun obrázku“ – Obrázek lze posouvat klávesami (šipkami) umístěnými 

na mobilním zařízení. 

 „Přiblížení (zvětšení) obrázku“ – Pokud chcete obrázek v určitém místě 

zvětšit, proveďte dvojitý klik v tomto místě. 

 „Oddálení (zmenšení) obrázku“ – Lze provést tahem dotykového pera z leva 

doprava přes celý display. Maximální zmenšení je to, které bylo výchozí. 

 „Aktivace fotoaparátu“ – Pokud není tlačítku „OK“ přiřazena jiná funkce, lze 

vždy spustit fotoaparát. 
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 „Označení karty“ – Pokud je vybrán typ zpracování „Show card/direct“ nebo 

„Show card/choose card“ je třeba zvolit bod, který leží na hledaném objektu, 

vložte ho přiložením dotykového pera k displayi v místě objektu (pokud 

možno co nejblíže ke středu). 

 

 

Obr. 8.3: Popis uživatelského rozhraní. 

 

 „Výběr karty“ - Pokud je vybrán typ zpracování „Choose card“ nebo „Show 

card/choose card“, je třeba vybrat jednu z nalezených karet. Každá 

detekovaná karta je označenou jednou ze čtyř barev, pokud se pro určitou 

kartu rozhodnete, stiskněte čtverec stejné barvy umístěný v jednom z rohů 

(Obr. 8.3). Pokud se karty významně překrývají a nejsou zcela patrné hranice 

objektu, lze použít funkci „zobraz po jedné“. V horní části display je ve 

středu umístěno tlačítko, které umožní zobrazovat karty jednu po druhé a tím 

rozlišit uživateli jednotlivé hranice. Pokud je detekovaných karet více než 
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čtyři, jsou ostatní zobrazeny na dalších stránkách – tlačítko pro posun stránek 

(i s aktuální pozicí a celkovým počtem) je umístěno ve spodní části display 

uprostřed. 

 „Zadávání bodů“ - Pokud je vybrán typ zpracování „Show card points“, musí 

uživatel sám určit všechny body objektu. To lze provést přiložením 

dotykového pera na jednotlivé body ve směru hodinových ručiček s počátkem 

vlevo nahoře. Potvrzení výběru se provede stiskem klávesy „OK“ na 

mobilním zařízení. Již zadané body lze také opravit, to provedete tak, že 

kliknete do stejného místa, kde bod leží, aktivní bod je vyznačen a následně 

lze určit jeho novou pozici. Správnost zadaných bodů lze vizuálně 

kontrolovat díky grafickému znázornění hran ve snímku. 
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9. Přesnost měření 

 

1. Faktory ovlivňující měření 

Přesnost měření aplikace spočívá na velkém množství faktů, které můžou nebo 

nemusí být ovlivnitelné uživatelem. Zde je výčet faktorů, které nejvíce ovlivňují 

výsledek měření: 

 Různorodost a kontrast objektu a pozadí. 

 Kolmost focení scény. 

 Ostření fotoaparátu. 

 Osvětlení scény a vrhání stínů. 

 Umístění a velikost detekovaného objektu na scéně. 

 Umístění měřeného objektu. 

 Častý výskyt hran 

 

Různorodost a kontrast objektu a pozadí – pokud je objekt jednobarevný 

a navíc v kontrastu s pozadím, je daleko větší šance, že ho algoritmus najde. Pokud 

je pozadí převážně jednobarevné bez většího množství přímých hran, je algoritmus 

především o mnoho rychlejší, navíc nedetekuje objekty, které ve skutečnosti nejsou 

těmi hledanými. 

Kolmost focení scény – čím méně kolmo je snímek pořízen, tím větší je změna 

snímku při transformaci, tím se ve snímku některé vzdálenosti mohou podstatně 

měnit, na čemž závisí i výsledek uživatelského měření. 

Ostření fotoaparátu – některé modernější mobilní telefony již využívají 

optické soustavy k ostření snímané scény při fotografování. Díky tomu je fotografie 

o mnoho ostřejší, než u snímků pořízených fotoaparátem, který je zaostřen na 
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konstantní vzdálenost. Díky ostré fotografii je daleko přesnější detekce hran ve 

snímku. Na tom závisí i jeho další zpracování. 

Osvětlení scény a vrhání stínů – pokud je scéna výrazně nerovnoměrně 

osvětlena, mohou zanikat některé hrany, které jsou ve skutečnosti stálé. Dalším 

faktorem ovlivňujícím detekci hran je odlesk, který může zapříčinit zánik hrany, 

nebo změnit její průběh. Pokud nějaký objekt vrhá stín, pak může být stín považován 

za další hranu nebo je hrana objektu posunuta až na hranici stínu. 

Umístění a velikost detekovaného objektu na scéně – protože je výsledná 

scéna transformována na základě nalezeného objektu, čím menší objekt bude, tím 

větší bude zkreslení, které bude do snímku vneseno. Stejně tak je i vnášeno mnohem 

větší zkreslení, pokud je detekovaný objekt umístěn v rohu, než v případě, kdy je 

umístěn ve středu snímku. Pří umísťování by měl být brán důraz na to, aby delší 

hrana korespondovala se směrem měření, tím bude dosaženo lepších výsledků. 

Umístění měřeného objektu – měřený objekt by měl být v jedné rovině 

s detekovaným objektem, větší odchylky nejsou přípustné vůbec, čím blíže jsou oba 

objekty umístěny, tím přesnější výsledek bude, je např. vhodné, aby byl měřený 

objekt umístěn na detekovaném objektu (A4 jako detekovaný objekt přes téměř celou 

fotografii a ruka umístěna na plochu papíru jako měřený objekt apod.). 

Častý výskyt hran – pokud je v obraze velké množství hran, může se stát, že 

ty menší jsou zanedbány, protože větší hrany jsou výraznější. Tento jev velmi často 

rozhoduje o tom, zda bude hledaný objekt detekován či nikoliv. 

 

2. Porovnání jednotlivých měření 

V této části jsou provedena pokusná měření se snímky ovlivněnými různými 

výše zmiňovanými faktory. Vždy je uvedena skutečná velikost měřeného předmětu, 

velikost naměřená pomocí automatické detekce objektu (měření č.1), 3x naměřená 

velikost při uživatelem zadaných bodech objektu: zadání prstem (měření č.2, zadání 

dotykovým perem na základní obrazovce(měření č.3), zadání dotykovým perem  při 

přiblížení a snaze o co nejpřesnější zadání bodů(měření č.4). Každá akce, kdy byla 

některá informace vkládána uživatelem (zadání bodů i samotné měření), byla 
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provedena vícekrát a výsledek zprůměrován. Současně byly průměrovány i odchylky 

měření. 

Experiment č.1 

1. Popis scény 

Téměř přes celý obrázek (Obr. 9.1) je umístěn bílý list papíru rozměru A4 na 

kontrastním tmavém pozadí, měřený objekt (mobilní telefon Nokia 5310) je umístěn 

na střed snímku. Snímek je rovnoměrně nasvícen.  

 

Obr. 9.1: Zpracovávaná scéna k experimentu č.1.  

2.  Naměřené hodnoty 

Skutečný rozměr: hodnota  odchylka  

Skutečný rozměr: 10,40 cm 0  

Měření č.1 10,48 cm 0,8 mm 

Měření č.2 10,18 cm 2,2 mm 

Měření č.3 10,56 cm 1,6 mm 

Měření č.4 10,38 cm 0,2 mm 

 

3.  Zhodnocení 

Všechny postupy dávají celkem dobré výsledky. Odchylky jsou 

odstupňovány dle předpokladů, kdy nejpřesnější je metoda důsledně vložených hran 

objektu. Odchylky odpovídají rozdílu skutečné a naměřené hodnoty, protože uživatel 

má tendenci umisťovat jednotlivé body spíše vně nežli dovnitř objektu. 
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Experiment č.2 

1. Popis scény 

Detekován je objekt rozměru kreditní karty s vysokým kontrastem oproti 

pozadí (Obr. 9.2). Měřený předmět (mobilní telefon) a detekovaná objekt jsou 

umístěny na snímku oba blízko středu.  

 

 

Obr. 9.2: Zpracovávaná scéna k experimentu č.2.  

2. Naměřené hodnoty 

Skutečný rozměr: Průměrná 
hodnota 

 Průměrná 
odchylka 

 

Skutečný rozměr: 10,40 cm 0  

Měření č.1 10,90 cm 5,0 mm 

Měření č.2 10,88 cm 11,4 mm 

Měření č.3 10,20 cm 3,2 mm 

Měření č.4 10,65 cm 2,6 mm 

 

3. Zhodnocení 

Protože objekt, podle kterého probíhalo měření je radikálně menší, jsou 

odchylky měření již znatelné. Z výsledků je také vidět, že především nepřesné 

zadávání prsty (měření č.2) má velký vliv na výsledek. Detekce zde neproběhla 

naprosto dokonale, což je vidět především na naměřené hodnotě, odchylka je však 

jen o málo větší než u dalších dvou měření. 
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Experiment č.3 

1. Popis scény 

Oproti předchozímu obrázku je změna ve skrytí jednoho z rohů detekovaného 

objektu (kreditní karty) (Obr. 9.3). Ostatní zůstává přibližně stejné. 

 

  

Obr. 9.3: Zpracovávaná scéna k experimentu č.3.  

2. Naměřené hodnoty 

Skutečný rozměr: Průměrná 
hodnota 

 Průměrná 
odchylka 

 

Skutečný rozměr: 10,40 cm 0 mm 

Měření č.1 10,63 cm 2,3 mm 

Měření č.2 11,33 cm 9,3 mm 

Měření č.3 11,05 cm 7,4 mm 

Měření č.4 10,28 cm 1,2 mm 

 

3. Zhodnocení 

Na tomto testu je dobře znatelný rozdíl při zadávání bodů. Pokud totiž 

uživatel pouze kliknul do místa, kde si myslí, že je bod, je výsledek dost nepřesný, 

pokud měl možnost upravovat, mohl dle zobrazených hran najít správné místo 

skrytého vrcholu. 
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Experiment č.4 

1. Popis scény 

Scéna (Obr. 9.4) je jasná, není již však snímána kolmo, ale pod úhlem asi 45°. 

Objekty jsou umístěny dále od sebe. 

 

  

Obr. 9.4: Zpracovávaná scéna k experimentu č.4.  

2. Naměřené hodnoty 

Skutečný rozměr: Průměrná 
hodnota 

 Průměrná 
odchylka 

 

Skutečný rozměr: 10,40 cm 0 mm 

Měření č.1 10,45 cm 0,7 mm 

Měření č.2 11,32 cm 9,2 mm 

Měření č.3 11,11 cm 10,1 mm 

Měření č.4 10,52 cm 1,7 mm 

 

3. Zhodnocení 

Je dobře patrný rozdíl při přesném a nepřesném udávání vrcholů objektu. 

Protože je scéna velice nakloněna, po transformaci se daleko více objeví nepřesnosti. 

Automatický detektor (měření č.1) zde dosáhl výborných hodnot. 
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Experiment č.5  

1. Popis scény 

Hledaný objekt (kreditní karta) je umístěn v krajní části scény (Obr. 9.5), 

navíc není výrazně odlišný od pozadí a je umístěn tak, že kratší hrana bude při 

měření určovat výšku měřeného objektu. Takovéto umístění je velice náchylné na 

přesnost detekce obrazce, ač byla scéna fotografována téměř kolmo. Na scéně je 

navíc mnoho hran, které mohou ovlivnit detekci. 

 

  

Obr. 9.5: Zpracovávaná scéna k experimentu č.5.  

2. Naměřené hodnoty 

Skutečný rozměr: Průměrná 
hodnota 

 Průměrná 
odchylka 

 

Skutečný rozměr: 24,5 cm 0 mm 

Měření č.1 24,45 cm 0,7 mm 

Měření č.2 30,61 cm 59,4 mm 

Měření č.3 23,45 cm 10,5 mm 

Měření č.4 25,00 cm 6,8 mm 
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3. Zhodnocení 

Jak už bylo naznačeno, měření na této scéně je velice ovlivněno přesností 

označení hledaného objektu. To je vidět v měření č.2, kde je odchylka měření 

vysoká. Podobně je tomu v nižší míře i u ostatních měření. Zajímavý je výsledek při 

automatické detekci karty, který je nad očekávání přesný. 

 

2. Závěr testování 

Test prokázal předpoklady - ruční zadání může být přesnější než automatická 

detekce, ale jen v případě, že je na vkládání každého bodu vynaloženo značné úsilí. 

Takové výsledky jsou pak stejné nebo někdy i lepší než automatická detekce. Je to 

však za cenu času, který tomu musí být věnován. Rychlé vkládání bodů, ať už prstem 

nebo dotykovým perem, není zdaleka tak přesné a v krajních případech dokonce 

téměř nepoužitelné. 

Pro ilustraci ještě několik snímků, kdy lze využít měření v obraze v praxi. 

Snímek může být totiž použit jako zdroj mnoha rozměrů, nejen jednoho konkrétního. 

V praxi to může být velikost oblečení, u kalhot délka, šířka v pase, šířka přes boky, 

přes stehna atd. Vše lze vyčíst z jediného snímku. Podobně i u dalších podobných 

kusů oblečení. Stejně tak lze použít fotografie částí těla (ruka, noha…) k jejich 

následnému měření. Především při použití listu A4 přes celou obrazovku bylo při 

měřeních dosahováno vysoké přesnosti. 
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10. Možná vylepšení a rozšíření 

 

Program byl vyvíjen pro dotyková zařízení s Windows Mobile. S některými 

úpravami by však nebyl problém program provozovat na tzv. smartphonech – tedy 

zařízeních s Windows Mobile bez dotykového displaye. 

Aplikace předpokládá měření v dvourozměrném prostoru, při implementaci 

dalších algoritmů by bylo možné měřit i ve třetím rozměru. Tato úloha však není 

jednoduchá a její implementace by vydala nejméně na další samostatnou práci (spíše 

kolektivní). 

Protože ne vždy je nalezený objekt ten, který uživatel požaduje, mohl by si 

uživatel do aplikace uložit svůj objekt (kreditní kartu apod.) a detekované obrazce by 

byly s tímto objektem porovnávány (nějakým triviálním způsobem, neboť by byly 

deformovány a transformace by zbytečně vše prodlužovala). 

Aplikace by mohla obsahovat pokročilá nastavení, kde by bylo možné 

ovlivňovat parametry jednotlivých algoritmů. Tím by si uživatel mohl aplikaci 

uzpůsobit více svým potřebám. 

Protože nebyla možnost otestovat uživatelské rozhraní na větším množství 

mobilních zařízení ani uživatelů, jistě by se zde našly kroky pro vylepšení. Například 

to, že program nemusí reagovat stejně na stisk tytéž klávesy na různých zařízeních. 

Program zpracovává obrázek, který využívá 3 byty na jeden pixel, ale většina 

dnes používaných zařízení používá pouze 2 byty na pixel, bylo by tedy možné ušetřit 

systémové prostředky (především paměť) tímto způsobem. 

Jistě by bylo možné najít další optimalizační kroky, díky kterým by se detekce 

objektu v obraze zrychlila nebo zpřesnila. 
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11. Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit program, který je schopen detekovat 

obrazce ve snímku, čehož je následně využito při měření vzdáleností. 

Implementován byl algoritmus využívající detekci přímek v obraze, s jehož pomocí 

lze najít požadované objekty v příznivě krátkém čase v závislosti na složitosti a 

velikosti snímku. Pro jednodušší a menší snímek je čas zpracování přibližně jednu až 

tři sekundy, pro velké a složité snímky to může být minuta i více. Protože ne vždy je 

však zřejmé, který obrazec je při detekci požadován, lze detekci použít 

poloautomaticky, kdy si uživatel z několika nalezených objektů vybere ten správný. 

Plně automatická detekce lze použít u jednodušších snímků, kde se nevyskytuje více 

objektů připomínajících obdélník, poloautomatická pak na ostatních snímcích. 

Přesnost měření závisí na kvalitě a složitosti snímku. Při dodržení několika pravidel 

(kolmost focení, kontrast hledaného objektu a pozadí atd.) lze dosáhnout výsledků 

s chybou menší než 5%. 

Aplikace je samozřejmě vhodná při použití za specifických podmínek, a pokud 

má uživatel po ruce vhodnější způsob měření, jistě použije ten. Za určitých 

podmínek je ale tento program nenahraditelný. Pokud má uživatel k dispozici 

fotografii s předmětem známé velikosti, může bez dalších okolností určovat míry na 

snímku. Tohoto lze využít nejen v mobilních zařízeních, ale i v jiných oblastech 

výpočetní techniky. 

Práce na této aplikaci mi dala mnoho nových zkušeností. Díky ní jsem si 

rozšířil své znalosti ve zpracování obrazu, seznámil se s další mobilní platformou 

(Windows Mobile), se kterou jsem do té doby neměl naprosto žádné zkušenosti 

a získal cenné zkušenosti s optimalizací programu v různých směrech. 

Věřím, že aplikace, nebo alespoň její jádro poslouží dalšímu vývoji v této 

oblasti a napomůže vývoji kvalitních algoritmů k měření ve snímku, ať už to bude 

přímo v mobilním telefonu, nebo někde jinde. 
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Přílohy 

12. Přílohy 

 

Obsah přiloženého DVD: 

 

PocketMeter.exe  - spustitelný soubor, vytvořená aplikace 

 

PMlibrary.dll   - knihovna potřebná k běhu aplikace 

 

PMlibrary.zip   - zdrojové kódy knihovny 

 

PocketMeter.zip  - zdrojové kódy programu 

 

DP_David_Stach.pdf  - text diplomové práce 

 

 

 


