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Abstrakt

V  současné  době  existuje  celá  řada  publikací  zabývajících  se  detekcí  silniční  sítě

z obrazových dat  dálkového průzkumu Země.  Je však nedostatek prací,  které  by se

zabývaly detekcí  prvků vodorovného dopravního značení  z těchto dat.  Naproti  tomu

existuje  celá  řada  studií,  zabývajících  se  detekcí  vodorovného  dopravního  značení

v oboru počítačového vidění.  Teoretická část  diplomové práce přináší  shrnutí  metod

používaných jak při detekci objektů z obrazových dat dálkového průzkumu Země, tak

v  oboru  počítačového  vidění.  V  praktické  části  je  navržen  algoritmus  automatické

detekce  přechodů  pro  chodce  s  využitím  leteckých  měřických  snímků  a  vektorové

vrstvy silnic. Přechody pro chodce jsou detekovány pomocí výpočtu míry podobnosti

mezi obrazem a sadou předdefinovaných vzorů. Získaný soubor potenciálních objektů

přechodů je dále  filtrován za použití  geometrických a vztahových kritérií.  V závěru

práce  je  provedena  nezávislá  validace  algoritmu  a  výsledky  jsou  diskutovány

s odbornou literaturou.

Klíčová  slova:  Přechod  pro  chodce,  vodorovné  dopravní  značení,  Image  matching,

letecké snímky

Abstract

There are a number of studies that deal with detection of road network from image

Remote Sensing data. However, little work has been done on algorithms for horizontal

road signs  detection  from Remote  Sensing data.  On the  other  hand there  are  many

papers that deal with horizontal road signs detection in the field of Computer vision.

Theoretical part of master thesis sumarizes the methods that are used to detect objects

from both, Remote Sensing and Computer vision data. In the practical part an algorithm

of automatic Zebra-crossing detection based on Aerial Images and vector road layer is

designed. Zebra-crossings are detected using matching of image with set of predefined

patterns. Obtained set of potential objects is then filtred using geometric and relational

criteria. At the end of this thesis, the proposed algorithm is validated and the results are

discussed with literature.

Key words: Zebra-crossing, Horizontal road signs, Image matching, Aerial images
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Seznam zkratek

ArcPy – modul jazyka Python s metodami geoprocessingu

CPU – Central Processing Unit (centrální procesor počítače)

DMP – Digitální Model Povrchu

DN – Digital Number (hodnota pixelu)

DPZ – Dálkový Průzkum Země

ESRI - Environmental Systems Research Institute

FT – Fourierova Transformace

GPU – Graphic Processing Unit (grafický procesor počítače)

HDD – Hard Disk Drive (pevný disk počítače)

MRF – Markov Random Fields (metoda spojování objektů do sítí)

NumPy – modul jazyka Python pro vědecké výpočty a práci s poli

RAM – Random Access Memory (operační paměť počítače)

RGB – Red Green Blue (barevný model červená-zelená-modrá)

ROI – Region Of Interest (oblast zájmu)

S-JTSK – Systém Jednotné Trigonometrické Sítě Katastrální

SciPy – modul jazyka Python pro vědecké a technické výpočty

VDZ – Vodorovné Dopravní Značení

ZABAGED – Základní Báze Geografických Dat
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1. ÚVOD

1. 1 Úvod do problematiky

Letecké  snímky  poskytují  vhodný  zdroj  dat  pro  zpřesňování  a  doplňování

kartografických databází.  Za účelem detekce objektů zájmu (řeky,  budovy,  dopravní

infrastruktura apod.) byla vyvinuta celá řada technik analýzy obrazových dat. Detekce

prvků vodorovného dopravního značení (VDZ) z obrazových dat dálkového průzkumu

Země v oboru digitální kartografie však zatím nebyla příliš zkoumána. Letecké měřické

snímky  jsou  vhodnými  podkladovými  daty  pro  detekci  vodorovného  dopravního

značení. Jedná se o obrazová data s relativně vysokým rozlišením, která jsou schopná

pokrýt i prostorově rozsáhlé oblasti. V případě ortofot je také výhodou stálé měřítko,

zájmové  objekty  jsou  na  nich  zobrazeny  s  konstantní  velikostí  a  geometrií.  Prvky

vodorovného dopravního značení jsou vhodnými objekty pro automatizovanou detekci z

obrazových dat. Mají standardizované tvary a velikosti, definované právními předpisy a

jsou naneseny kontrastní barvou na tmavém povrchu vozovek.

Tato práce se bude věnovat metodám detekce přechodů pro chodce (dále též jen

„přechody“),  jakožto  zástupcům  prvků  vodorovného  dopravního  značení

z leteckých snímků. Zanesením přechodů pro chodce do digitálních mapových podkladů

autonavigací by se mohla zvýšit bezpečnost provozu například formou upozornění na

blížící  se  přechod.  Přechody  pro  chodce  v  mapových  podkladech  aplikací  ve

smartphonech by mohly sloužit například pro navigaci nevidomých chodců ve městě.

1. 2 Cíle práce

Tato práce shrnuje současné znalosti v oblasti detekce vodorovného dopravního značení

z obrazových dat. Jejím cílem je na základě teoretických poznatků navrhnout a otestovat

metodiku  detekce  přechodů  pro  chodce  s  využitím  leteckých  snímků  a  podpůrné

vektorové vrstvy silnic. Nedílnou součástí je také zhodnocení úspěšnosti metodiky a její

srovnání s dalšími metodami detekce vodorovného dopravního značení z obrazových

dat.
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2. PŘEHLED PRACÍ S PODOBNOU TEMATIKOU

Existuje poměrně málo prací,  které by se zabývaly detekcí  vodorovného dopravního

značení z dat DPZ (letecké či družicové snímky),  zejména pak přechodů pro chodce

(např. Tournaire, et al., 2009; Baltsavias, et al., 2005). Existuje však množství publikací,

které se věnují detekci dopravní infrastruktury z dat DPZ (např.  Treash, et al., 2000;

Zhang, et al., 2001; Hu, et al., 2007). Zhang, et al. (2001) také uvádí, že detekce VDZ

by mohla zdokonalit detekci silniční sítě z dat DPZ, ve své práci však nepodává příliš

podrobný metodický popis.

Na druhou stranu existuje celá řada publikací, zabývajících se detekcí VDZ ze

šikmých snímků, pořízených z perspektivy člověka či jedoucího vozidla (např. Kluge et

al.,  1995;  Cheng  et  al.,  2006;  Burrow et  al.,  2003  a  další).  Navržené  přístupy  lze

zpravidla zařadit do oboru takzvaného počítačového vidění - computer vision (Murali

et al., 2013; Coughlan, et al., 2006). Počítačové vidění se definuje jako skupina metod,

které slouží k získávání informace ze zachyceného obrazu v reálném čase (Jain, et al.,

1995).  Jednou z  hlavních  aplikací  počítačového  vidění  je  automatické  rozpoznávání

zachycených  objektů.  Tyto  algoritmy  nacházejí  uplatnění  například  při  automatizaci

dopravy, jako součást prvků aktivní bezpečnosti vozidel (Mccall, et al., 2006; Veit et

al., 2008), či jako podpora orientace osob se zrakovým postižením (např. Uddin, et al.,

2005; Se, et al., 2003; Murali, et al., 2013).

2. 1 Detekce silniční sítě z leteckých snímků

Letecké  měřické  snímkování  je  vhodným  zdrojem  dat  pro  digitální  kartografii

(Baltsavias,  et  al.,  2005).  Pomocí  různých  přístupů a  technik  je  možné  z  leteckých

snímků  extrahovat  informaci  o  poloze  zájmových  objektů,  jako  jsou  budovy,  řeky,

jezera, ale také dopravní infrastruktura (Treash, et al., 2000). Zájmové objekty jsou ze

snímků  získávány  prostřednictvím  jejich  tvarových,  barevných,  texturních  či

vztahových charakteristik (Treash, et al., 2000).

14



Detekcí sítí pozemní infrastruktury (především silniční sítě) se zabývají vědecké

práce již od 70. let 20. století  (Fischler, et al.,  1981; Tournaire,  et al.,  2009). Jejich

postupné zpřesňování a zdokonalování je však stále aktuálním tématem (Tournaire, et

al., 2009). Algoritmy detekce objektů silniční sítě jsou zdokonalovány použitím dalších

rozhodovacích charakteristik, kterými mohou být například i rozpoznávání prvků VDZ,

jejich  konkrétních  typů  a  charakteristik,  jako  je  jejich  umístění,  geometrie  a  pod.

(Zhang, et al., 2001). Proces detekce silniční sítě z leteckých snímků se obvykle skládá

ze dvou základních kroků: 1) detekce liniových prvků, včetně jejich selekce a 2) metody

spojování lokálních segmentů do propojených sítí (Baltsavias, et al., 2005;  Hu, et al.,

2007).

2. 2 Detekce dopravního značení pomocí počítačového vidění

Práce, zabývající se detekcí VDZ prostřednictvím počítačového vidění by bylo

možné  rozdělit  do  dvou  skupin  podle  cílové  skupiny  uživatelů.  První  skupinou  je

detekce VDZ ze záznamů kamer umístěných za čelním sklem jedoucích vozidel (např.

Foucher,  et  al.,  2011).  Většina  těchto  prací  se  zabývá  detekcí  liniových  prvků

dopravního značení (například dělící pruhy, krajnice a pod.), existuje ale i několik prací

zabývajících se detekcí přechodů pro chodce či speciálních značek (šipky, piktogramy,

písmena) (Foucher, et al., 2011). Druhou skupinou prací jsou návrhy systémů detekce

přechodů  pro  chodce  ze  záznamů  kamer  v  mobilních  telefonech  a  jsou  určené

především jako podpora osobám se zrakovým postižením (Murali  et  al.,  2013).  Pro

nevidomé  je  důležité  přechod  pro  chodce  nejen  lokalizovat,  ale  také  zvolit  vůči

přechodu  správný  směr  (Coughlan,  et  al.,  2006).  Za  tímto  účelem  byly  vytvořeny

algoritmy,  které  v  reálném  čase  rozpoznávají  přechody  pro  chodce  a  úhel  mezi

přechodem a  uživatelem.  Tyto  algoritmy  pracují  na  principu  vyhledávání  liniových

prvků rovnoběžných s horizontem snímané scény,  přičemž tyto prvky musí  splňovat

určitá geometrická kritéria (délka, vzájemná vzdálenost). Většina studií z obou skupin

považuje VDZ za standardizované objekty, popsané jejich rozměry, barvou a geometrií

(Foucher, et al., 2011).
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Zdrojová data počítačového vidění se od dat DPZ – leteckých a družicových

snímků značně liší (např. obr. 1). Odlišný je úhel a výška snímání i prostorové rozlišení

snímků. Objekty VDZ jsou navíc ve zdrojových datech počítačového vidění zobrazeny

stále  ve  stejné  orientaci  (pohled  z  jedoucího  auta,  kolmý  pohled  chodce).  Některé

metody algoritmů počítačového vidění  by přesto mohly být  použitelné i  pro detekci

přechodů pro chodce z leteckých snímků.

Obr. 1: Zobrazení přechodu pro chodce na snímcích, používaných v počítačovém vidění (a)

a na leteckém snímku (b).

2. 3 Vybrané metody zpracování obrazových dat

V této kapitole jsou uvedeny vybrané metody zpracování obrazových dat využívané jak

v publikacích zabývajících se počítačovým viděním, tak detekcí dopravní infrastruktury

z dat DPZ. Výběr byl proveden s ohledem na možné využití při detekci přechodů pro

chodce z leteckých snímků.

2. 3. 1 Transformace snímků do kolmého promítání

Algoritmy  počítačového  vidění  často  používají  transformaci  šikmých  snímků

pořízených  palubními  senzory  či  mobilními  telefony  do  svislého  pohledu,  viz.

obr. 2  (Foucher, et al., 2011, Murali et al., 2013) Jako vstupní parametry pro výpočet

transformačních  rovnic  často  slouží  data  ze  zabudovaných  akcelerometrů

(Ahmetovic,  et  al.,  2014).  Murali  et  al.  (2013)  kromě  toho  využívá  také  data

z  magnetometrů,  zabudovaných  ve  smartphonech,  pro  stanovení  přibližné  orientace
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transformovaného snímku vůči světovým stranám. Výhodou transformace snímků do

svislého pohledu je standardizace tvarů a velikostí  hledaných objektů (Murali,  et al.,

2013). Při šikmém snímání se velikost a geometrie objektů s rostoucí vzdáleností od

snímače mění (Coughlan, et al., 2006). Algoritmy používající transformaci snímků do

svislého  pohledu  jsou  navíc  zajímavější  z  hlediska  metodiky  detekce  VDZ

z leteckých snímků, které jsou také pořizovány kolmým snímáním.

Obr. 2: Transformace šikmých snímků (a, c) do kolmého promítání (b, d) (Foucher, et al.,

2011).

2. 3. 2 Extrakce liniových prvků z obrazových dat

Detekce hran je soubor metod sloužících k nalezení oblastí pixelů, kde se výrazně mění

jejich DN hodnota oproti okolí (Schowengerdt 2007; Robinson, et al. 2005). Hrana se

v obraze může vyskytovat buď na hranici dvou snímaných objektů, či na hranici světla

a  stínu.  Poloha  hrany  objektu  v  obraze  je  závislá  na  úhlu  snímání  (především

u 3D objektů) a může být od skutečné hrany objektů více či méně vzdálena (Richards,

et al., 1999). Změna DN hodnot v oblasti hrany může být buď skoková (světlo/stín),

nebo pozvolnější. Liniové objekty v obraze generují dvě hrany – jednu na každé straně

(např.  Zhang, et al., 2001; Se, et al., 2003; Coughlan, et al., 2006). Existuje celá řada

přístupů detekce liniových prvků z obrazových dat, z nichž budou uvedeny následující

příklady: a) vysokofrekvenční filtry, b) Fourierova transformace, c) pozitivní/negativní

gradienty, d) řiditelné filtry.
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a) Vysokofrekvenční filtry

Vysokofrekvenční  filtry  jsou  velmi  častým  přístupem  detekce  hran  v  obraze.  Do

skupiny  metod  vysokofrekvenčních  filtrů  se  řadí  úprava  obrazu  pomocí  konvoluční

masky a výpočet derivace obrazové funkce.

Pomocí konvoluční masky se detekují hrany nejčastěji ve dvou nebo ve čtyřech

směrech (Richards, et al., 1999). Existuje celá řada typů konvoluční masky. Konvoluční

maska postupně přejíždí napříč obrazem a její hodnoty modifikují původní DN hodnoty

obrazu (Richards, et al., 1999). Zvýrazňuje se tak vysokofrekvenční informace, která se

vyskytuje v oblastech výrazných změn DN hodnot (vysokofrekvenční filtry). Existuje

celá řada operátorů, které se používají k detekci hran (například Robertsův, Sobelův,

Prewittové,  Robinsonův,  Kirschův  (Camps-Valls,  et  al.,  2011).  Navzájem  se  liší

účinností  detekce  hran v různých směrech podle toho, zda je větší  váha kladena do

středu konvoluční masky, či rovnoměrně podél některého směru. Na velikosti použité

matice  pak závisí  citlivost/odolnost  operátoru  vůči  šumu  v  datech  (Richards,  et  al.,

1999). Na obrázku 3. je zobrazen příklad použití Sobelova vysokofrekvenčního filtru

o velikosti masky 3x3 pixely na výřez leteckého snímku.  Konvoluční masky lze také

použít pro detekci hran ve více směrech. Například Treash et al. (2000) používá rotující

operátor,  který  přiřazuje  hodnocenému  pixelu  nejvyšší  dosaženou  hodnotu.  Letecké

snímky  často  obsahují  mnoho  hran  v  podobě  změn  intenzity  pixelů,  které  mají

nejrůznější  příčiny  (kromě  hranic  objektů  také  např.  hranice  stínů),  proto  je  nutné

získané hrany dále selektovat (Zhang, et al., 2001).

Obr. 3: Příklad použití Sobelova filtru na výřez leteckého snímku.
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Detekce hran pomocí výpočtu první nebo druhé derivace obrazové funkce patří

k  častým technikám jak v analýze  dat  DPZ,  tak  v algoritmech  počítačového  vidění

(např.  Coughlan, et al., 2006;  Richards, et al., 1999). První možností je výpočet první

derivace, hrany jsou pak detekovány jako lokální maxima či minima (Coughlan, et al.,

2006). Pomocí druhé derivace hledáme inflexní bod, tedy místo, kde je druhá derivace

rovna 0. Inflexní bod odpovídá místu, kde se mění monotónní průběh funkce (hrana

v obraze).  Detekce  hran pomocí  derivací  obrazové funkce je  však zatížena  značnou

náchylností  k  šumu  v  datech,  proto  se  často  nejprve  provede  vyhlazení  obrazu,

například  za  použití  některého  nízkofrekvenčního  filtru  (Camps-Valls,  et  al.,  2011).

Objekty VDZ včetně přechodů pro chodce v obraze reprezentuje pár linií, jedna jako

lokální  maximum,  druhá  lokální  minimum  první  derivace  (hranice  světlá/tmavá

a tmavá/světlá) (Coughlan, et al., 2006).

b) Fourierova transformace

Pro detekci hran se hodí také 2D Fourierova transformace (FT) (Foucher, et al., 2011).

Princip  FT je  převod obrazu na  součet  sinusových signálů  o  vhodných frekvencích

a amplitudách  (www.uamt.feec.vutbr.cz). Prostorový obraz je pak součtem frekvencí

a amplitud. Frekvenční doménu FT je následně možné filtrovat za účelem odstranění,

nebo zvýraznění některých frekvencí  (www.uamt.feec.vutbr.cz). Díky tomu je možné

zvýrazňovat  či  potlačovat  hrany a  další  struktury v obraze.  Například  Uddin et  al.,

(2005) či Foucher et al., (2011) uvádí, že FT s následnou filtrací frekvenční domény je

vhodnou  metodou  pro  detekci  hran  pruhů  přechodů  pro  chodce  a  používá  se

v algoritmech počítačového vidění.

c) Pozitivní/negativní gradienty

K detekci hran v obraze může sloužit i metoda výpočtu gradientů. Metoda, založená na

detekci negativních nebo pozitivních gradientů, porovnává hodnoty v obraze v určitých

směrech a počítá poměr změny (kladné resp. záporné) těchto hodnot a vzdálenost, na

které  ke  změně  došlo  (např.  Kluge  et  al.  1995;  Goldbeck,  et  al.  2000

a další). S daným gradientem se dále pracuje tehdy, když překročí stanovenou prahovou

hodnotu.  Posléze  se  mezi  detekovanými  gradienty  vyhledávají  dvojice  pozitivní  –

negativní gradient, splňující stanovená kritéria vzájemné vzdálenosti (šířky hledaného

prvku VDZ).
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d) Řiditelné filtry

Řiditelné filtry pracují na podobném principu jako pozitivní/negativní gradienty, ale do

procesu je zařazena i geometrie hledaných prvků VDZ (např. Mccall, et al 2006). Filtry

mohou  pracovat  například  se  skupinami  dvou či  více  opakujících  se  prvků pomocí

předdefinované masky se stanovenými rozměry jednotlivých prvků a rozestupů mezi

nimi (Hu, et al., 2007).

Varianta  metody  v  1D se  nazývá  cross-section  profile  matching  (Hu,  et  al.,

2007).  Pro  každý  obrazový  bod  je  v  jeho  okolí  vybrán  liniový  profil  o  stanovené

velikosti, který je porovnáván s průběhem jednoho či více referenčních profilů (např.

obr.  4).  Tato  metoda  je  vhodná  například  v  kombinaci  s  hranovými  detektory  pro

verifikaci,  zda  liniový  segment  odpovídá  svým  příčným  profilem  charakteristikám

silnice (McKeown, et al., 1988).

Obr. 4: Ukázka referenčního profilu, navrženého na detekci dvou rovnoběžných pruhů.

2. 3. 3. Testování polarity

Vodorovné dopravní  značení  je  také  možné detekovat  pomocí  tzv.  testování  lokální

polarity obrazových hodnot  (např. Murali et al., 2013 či Uddin et al., 2005). Základní

myšlenkou  přístupu  je,  že  prvky VDZ jsou  naneseny  velmi  kontrastní  barvou  vůči

svému podkladu. Na snímcích v místech VDZ tak analogicky vznikají oblasti s velmi

kontrastními hodnotami pixelů (vysokou „polaritou“). Regiony s vysokou polaritou jsou

tak chápány jako regiony s vysokým zastoupením jak bílých, tak černých pixelů. Uddin

et  al.  (2005)  například  testuje  polaritu  malých  regionů  snímku  pomocí  pohyblivé

čtvercové masky o velikosti 16 pixelů. Regiony s polaritou přesahující stanovenou mez

jsou dále agregovány do větších objektů. Prvky VDZ jsou finálně selektovány pomocí

rozměrových, tvarových a polohových kritérií (Uddin et al., 2005).

20



2. 3. 4 Morfologické metody

Morfologické  metody  používají  pro  detekci  segmentů  silniční  sítě  morfologickou

transformaci,  například  šedotónovou dilataci  a  erozi  (např.  Chanussot,  et  al.,  1999).

Proces  morfologické  transformace  obrazu  si  je  možné  představit  jako  systematický

pohyb  strukturního  elementu  v  obraze  a  vyhodnocení  odezvy  podle  typu  operace

(zoi.utia.cas.cz).  Dilatace  skládá  body  dvou  množin  pomocí  vektorového  součtu,

výsledkem dilatace je tak zvětšení zájmových objektů o jednu "vrstvu" a používá se

například  k  propojování  zájmových  objektů  či  k  odstraňování  děr

(midas.uamt.feec.vutbr.cz). Eroze aplikuje vektorový rozdíl a využívá se například ke

zjednodušování objektů, či eliminaci těch, které nesplňují například velikostní kritéria.

V práci K. Treash (2000) jsou například morfologické přístupy využívány k zúžování

detekovaných linií, k zaplňování mezer a spojování jednotlivých segmentů silniční sítě

(obr. 5).

Obr. 5: Příklad použití eroze k zúžování detekovaných linií (Treash, 2000).

2. 3. 5 Grafické modely

Metoda  grafických  modelů  rozděluje  detekované  elementy  na  dvě  skupiny:

patří/nepatří  cílové  třídě  objektů  (Coughlan,  et  al.,  2006).  Elementy  v  tomto  pojetí

představují  jednoduché  geometrické  prvky  detekované  jinými  metodami.  V  případě

přechodů pro chodce jsou to jednoduché hrany, které by mohly ohraničovat jednotlivé

pásy  přechodu  pro  chodce.  Model  definuje  soubor  pravidel,  která  musí  elementy

splňovat, aby byly vybrány. Elementy musí být rovnoběžné, musí tvořit páry s opačnou

hodnotou první derivace (hranice černá/bílá, respektive bílá/černá),  délka  i vzájemná

vzdálenost dvojic segmentů musí být v rámci stanoveného rozsahu  (Coughlan, et al.,

2006).  V  případě  přechodů  může  být  dále  definováno  pravidlo  minimálního  počtu

detekovaných párů, aby mohl být objekt jako celek považován za přechod pro chodce.
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2. 3. 6 Image matching

Algoritmy detekce objektů z obrazových dat mohou využívat i metodu párování dvou

obrazů, tzv. image matching (Murali, et al., 2013). Jedná se o metody, které počítají

míru  podobnosti  dvou  nebo  více  obrazů.  Jedním z  přístupů  je  i  výpočet  obrazové

korelace.  Obrazová  korelace  zastává  stěžejní  úlohu  v  navrhované  metodice  detekce

přechodů  pro  chodce  z  leteckých  snímků,  proto  bude  podrobněji  popsána

v kapitole 2. 4.

Hu et al. (2007) ve své práci uvádí možnost detekce segmentů silniční sítě z dat

DPZ pomocí  porovnání okolí hodnoceného pixelu s jednou nebo více maskami. Masky

jsou navrženy tak,  aby reprezentovaly  typický  úsek  silnice  a  jeho okolí.  V případě

použití více typů masek je pixelu přiřazena nejvyšší dosažená hodnota shody. Výhodou

této  metody  je  poměrně  vysoká  přesnost  detekce  segmentů  zájmových  objektů.

Nevýhodou je,  že  ani  při  použití  většího  množství  masek  nelze  postihnout  všechny

možnosti  vzhledu zájmových objektů a  s  rostoucím počtem použitých masek rostou

i požadavky algoritmu na výpočetní výkon (Hu, et al., 2007).

Murali, et al. (2013) využívá image matching pro určení přesné polohy zařízení

na principu porovnání obrazu snímaného kamerou mobilního telefonu s družicovými

snímky Google. Foucher, et al. (2011) uvádí, že image matching by bylo možné použít

pro detekci složitějších prvků VZD (šipky, piktogramy, číslice a písmena). Coughlan,

et al., (2006) i Foucher, et al. (2011) však považují metody image matching za vhodné

spíše pro analýzu dat DPZ (letecké či družicové snímky). Pro algoritmy počítačového

vidění nejsou příliš vhodné kvůli své výpočetní náročnosti a také kvůli tomu, že tvar

i měřítko cílových objektů se v obrazových datech počítačového vidění v čase mění a je

tedy obtížné je porovnávat s pevně definovanými vzory (Coughlan, et al., 2006).

2. 3. 7 Metody prahování

Při  detekci  prvků  VDZ  pomocí  počítačového  vidění  lze  využít  prahování,  tedy

stanovení  hodnoty  pixelu,  která  odděluje  prvek  od  svého  podkladu  (Burrow,  et  al.

2003). To je ale podřízeno podmínce, že většinu snímku zaujímá právě vozovka s prvky
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dopravního značení. V případě leteckých snímků zobrazujících celý výsek krajiny by

musely  být  použity  lokální  filtry  s  bližším  prostorovým určením například  pomocí

stávajících vektorových vrstev silnic.

Prahování se však velmi často používá jako doplněk k jiným technikám detekce

objektů  v  obraze.  Pomocí  prahování  lze  například  provést  finální  selekci  objektů

generovaných jinými metodami. Stanoví se prahová hodnota a výsledný obraz je pak

složený z binárních hodnot (1 = objekt, 0 = okolí).

2. 3. 8 Seskupování diskrétních segmentů do sítí

Produktem většiny zmíněných metod je soubor oddělených potenciálních objektů, které

je nutné dále zpracovat. Častým krokem algoritmů pro detekci dopravní infrastruktury

je selekce a spojování lokálně detekovaných objektů do spojitých sítí podle stanovených

pravidel.  Jako příklady těchto přístupů uvádí  Hu, et  al.  (2007) tzv.  road tracking či

random field techniques.

a) Road tracking
Metoda zvaná road tracking je iterační agregační proces tvorby silniční sítě. Stromová

struktura silniční sítě roste počínaje počátečním bodem (tzv. „seed pixel“) a segmenty

jsou přidávány pomocí lokálních informací o intenzitě pixelů (Hu, et al., 2007). Jako

technika pro road tracking může být použita metoda porovnávání příčných profilů podél

segmentů s referenčními příčnými profily (např. McKeown, et al., 1988; Vosselman, et

al.,  1995).  Výsledky  metody  příčných  profilů  se  dají  dále  rekurzivně  zpřesňovat

například  použitím  Kalmanova  filtru  (Vosselman,  et  al.,  1995;  Zhou,  et  al.,  2005).

Někteří  autoři  považují  za  výhodnější  proces  spojování  segmentů  na  bázi  manuální

práce operátora (Baumgartner, et al., 2002).

b) Random Field techniques
Tyto metodiky, využívající dynamického programování, testují všechna možná spojení

segmentů do sítě (Hu, et al., 2007). Každé toto spojení je oceňováno a nakonec jsou

vybrána  ta  spojení,  kterým  byla  přiřazena  nejvyšší  hodnota.  Model  MRF  (Markov

Random Fields)  byl  využit  například  pro  detekci  silniční  sítě  z  radarových  snímků

v práci F. Tupina, et al. (1998) a Negriho, et al., (2006).

23



2. 3. 9 Objektově orientovaná klasifikace

Objektově  orientovaná  klasifikace  je  metoda,  která  umožňuje  rozdělit  obraz  na

kvalitativně odlišné objekty. Na rozdíl od klasické řízené či neřízené klasifikace však

nepracuje pouze s DN hodnotami pixelů, ale do procesu vstupují další proměnné, jako

například  tvar  a  velikost  objektů,  jejich  vzájemné  prostorové  uspořádání,  texturální

parametry  a  podobně  (Schowengerdt  2007;  Robinson,  et  al.  2005).  Objektově

orientovaná klasifikace se tak snaží napodobit vizuální interpretaci obrazu člověkem.

Prvním  krokem  v  procesu  objektově  orientované  klasifikace  je  segmentace

obrazu  na  menší,  homogenní  objekty  (Yu,  et  al.,  2006).  Rozdělení  obrazu

v  geografickém  a  příznakovém  prostoru  se  děje  pomocí  segmentačních  algoritmů,

kterých je celá řada. V případě segmentace shora se vychází z celého snímku, který je

postupně dělen na stále menší objekty do té doby, kdy je dosaženo jejich požadované

vnitřní homogenity. Segmentace zdola začíná u jednotlivých pixelů, které agreguje do

shluků do té  doby,  dokud míra vnitřní  homogenity plošek neklesne pod stanovenou

úroveň (Schowengerdt 2007). Pro segmentaci lze využít řízené či neřízené algoritmy,

výsledek segmentace také závisí na způsobu stanovení míry vnitřní homogenity objektů.

Klasifikační  algoritmus  pak  jednotlivým  objektům  přiřazuje  kvalitativní  význam

(rozdělení  objektů  do  tříd).  Možností  nastavení  klasifikačního  algoritmu  je  mnoho,

obecně se však jedná o vztahy typu „jestliže – pak“, kdy do rozhodování vstupují jak

DN  hodnoty  pixelů  objektu,  tak  jejich  tvar,  vzájemné  uspořádání  a  podobně

(Schowengerdt 2007).

Hu, et al. (2007) používá pro detekci silniční sítě z obrazových dat DPZ metodu

tvarově  založené  klasifikace,  kterou  by  bylo  možné  zařadit  do  skupiny  přístupů

objektově orientované klasifikace. Zájmové objekty jsou detekovány na základě vnitřní

homogenity  hodnot  pixelů.  Z  těchto  objektů  následně  vybírá  vhodné  kandidáty  na

základě tvarových charakteristik -  například poměr mezi rozlohou a obvodem objektů,

či poměr jejich šířky a délky. Metoda začíná na lokální úrovni, iteračním způsobem se

lokálně  detekované  objekty  postupně  rozrůstají  do  globálních  sítí  -  obr.  6  (Hu,

et al., 2007). Jedná se o takzvaný přístup zdola nahoru, proces začíná od takzvaných

"seed points/pixels", od kterých se síť postupně rozrůstá. Metoda je schopná si poradit

i se složitějšími prvky silniční sítě, kterými jsou například křižovatky (Hu, et al., 2007).
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Obr. 6: Detekce silniční sítě pomocí tvarově založené klasifikace (Hu, et al., 2007).

2. 3. 10. Další možnosti zpřesnění detekce dopravní infrastruktury
z obrazových dat

Pro zpřesnění algoritmů detekce silničních sítí lze použít také další podpůrná vstupní

data, například liniovou vrstvu, která slouží jako základ silniční sítě. Proces pak může

probíhat iteračně, při každém opakování je liniová vrstva aktualizována nově získanými

liniovými segmenty (např. Zhang et al., 2001). Ve zmíněné práci navíc autoři používají

stereodvojice  leteckých  snímků  pro  získání  výškové  souřadanice  detekovaných

liniových  segmentů.  Pomocí  existujícího  DMP  (digitální  model  povrchu)  je  pak

ověřováno, zda potenciální objekty leží  na reálném povrchu. Další  možností  zvýšení

přesnosti  extrakce  silniční  sítě  z  obrazových  dat  je  zahrnutí  detekce  vodorovného

dopravního značení. Zhang, et al. (2001) uvádí, že dopravní liniové značení (krajnice

a linie, oddělující jízdní pruhy) může pomoci jak při samotné detekci segmentů silniční

sítě, tak i při stanovení jejich šířky, případně počtu pruhů. Silniční úseky tak lze třídit do

více kvalitativních kategorií. Detekce liniového značení probíhá podobnými technikami

jako detekce samotných silnic, je ale podmíněna dostatečným prostorovým rozlišením

vstupních snímků.  Selekce potenciálních linií  pak probíhá na základě geometrických

a vztahových charakteristik (paralelní linie, vzájemná vzdálenost dvojic) (Zhang et al.,

2001).
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2. 3. 11 Zhodnocení metod

Výše  uvedené  metody  by  bylo  možné  dělit  podle  různých  kritérií  (lokální/globální

přístup,  směr  zdola/shora,  typ  a  počet  rozhodovacích  kritérií  třídění  pixelů  atd.).

Algoritmy  pracující  pouze  s  radiometrickými  hodnotami  pixelů  (vysokofrekvenční

filtry, prahování, výpočet derivace obrazové funkce) jsou poměrně rychlé a jednoduché.

Nevýhodou těchto přístupů je nejednoznačnost a vysoká citlivost na záměnu cílového

objektu (např.  přechod pro chodce) s podobně se chovajícími objekty (světlo a stín,

hranice  dvou  odlišných  povrchů  a  podobně).  Dokonalejší  metody  zahrnují  mezi

rozhodovací kritéria také tvarová či vztahová kritéria. Mezi tyto metody patří například

image matching,  objektově orientovaná klasifikace či  cross-section profile matching.

Výhodou  těchto  metod  je  vyšší  přesnost  detekce  či  klasifikace  objektů,  nevýhodou

může být vyšší výpočetní náročnost (Coughlan, et al., 2006).

Každá z metod je také vhodná pro jiné prostorové rozlišení použítých snímků.

Morfologické operátory a vysokofrekvenční filtry či  metoda výpočtu derivací dokáží

pracovat  se  snímky  s  nižším rozlišením,  zatímco  přístupy  založené  na  porovnávání

příčných  profilů  intenzity  je  vhodné  použít  na  snímky  s  vyšším  rozlišením  v  řádu

několika pixelů  na metr (Hu, et al., 2007).

2. 4 Obrazová korelace – současné znalosti

Obrazová korelace (image matching) je definována jako metoda, která se snaží nalézt

odpovídající si komponenty ve dvou nebo více datových sadách (Schenk 1999). Těmi

mohou  být  družicové,  letecké,  pozemní  snímky  různých  měřítek  a  rozlišení,  ale

například i předdefinované vzory. Metody obrazové korelace nacházejí široké uplatnění

od tvorby ortofotomap a digitálních modelů povrchu až po například kontrolu kvality

průmyslových výrobků (Gruen 2012). Metody obrazové korelace se vyvíjejí již více než

50  let  (Remondino  et  al.  2014).  Během  této  doby  byly  vyvinuty  různé  algoritmy

obrazové korelace, které jsou založené na a) intenzitě, b) tvarových charakteristikách

a  c)  vztahových  charakteristikách.  Metody,  založené  na  intenzitě  využívají  pouze

matrici hodnot pixelů (stupňů šedi). Tvarově založené metody rozlišují i tvary plošek
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a  vztahově  založené  metody  ještě  navíc  vzájemné  geometrické  a  prostorové  vztahy

jednotlivých  objektů  (Gruen  2012).  Celkově  však  lze  říci,  že  stěžejní  úlohu

v algoritmech obrazové korelace mají dva kroky: vyrovnání / normalizace dat pomocí

metody nejmenších  čtverců  a  výpočet  vzájemné  korelace  mezi  porovnávanými  daty

(Gruen 2012; Remondino, et al. 2014). Pomocí metody nejmenších čtverců je možno

vyhledávaný vzor převzorkovat tak, aby lépe odpovídal měřítku, rozlišení a orientaci

předlohy.  Vzájemná  korelace  vzoru  a  předlohy  se  pak  stanoví  pomocí  výpočtu

korelačního  koeficientu.  Snaha  o  zpřesnění  a  zrychlení  procesu  obrazové  korelace

přinesla  mimo jiné strategii  hierarchického zpracování  obrazové korelace shora dolů

(Coarse-to-fine  hierarchical  strategy)  (Gruen,  2012).  Strategie  spočívá  ve  výpočtu

pyramidové  struktury  obrazu.  Výpočet  obrazové  korelace  pak  probíhá  iterativně  od

hrubšího rozlišení, kde jsou vytipovány oblasti s možným výskytem vzoru. V dalších

krocích již probíhá výpočet v jemnějším rozlišením pouze ve vytipovaných oblastech.

Nutno poznamenat, že vzniklo mnoho studií, algoritmů a s nimi i softwarových

nástrojů,  využívajících  obrazovou  korelaci  ve  fotogrammetrii  (mozaikování,  tvorba

DMP),  které  porovnávají  dva  či  více  leteckých  snímků  a  generují  velké  množství

identických  bodů.  Je  však  poměrně  málo  prací  zabývajících  se  využitím  obrazové

korelace  pro  automatické  detekování  opakujícího  se  diskrétního  prvku na Zemském

povrchu, jakým může být právě VDZ. V návrhu metodiky detekce přechodů pro chodce

bude  v  této  práci  využita  obrazová  korelace  na  základě  porovnávání  obrazu

s předdefinovaným vzorem. Popis metodiky je uveden v kapitole 5.
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3. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V ČR

3. 1 Právní předpisy

Vodorovné  dopravní  značení  upravuje  provoz  na  pozemních  komunikacích  formou

značek nanesených na povrch vozovky. Za tímto účelem se využívá celá řada materálů,

nejčastěji  reflexivní  barvy,  ale  také kontrastní  dlažba či  takzvané dopravní knoflíky.

Stálé  VDZ  je  znázorňováno  bílou  a  žlutou  barvou,  dočasné  značení  pak  barvou

oranžovou, nebo žlutou (Ministerstvo dopravy, 2005).

Pravidla  používání  VDZ,  stejně  jako  jeho  význam  či  technické  parametry

(rozměry, geometrie, barva), byly do loňského roku stanoveny vyhláškou 30/2001 Sb.,

která  byla  od  1.  1.  2016  nahrazena  vyhláškou  294/2015  Sb.  Stávající  VDZ  na

vozovkách, které neodpovídá pravidlům nové vyhlášky však má prodlouženou platnost

až do 31. prosince 2025, proto se v této práci budu opírat výhradně o pravidla, uvedená

ve vyhlášce z roku 2001. Řešení práce bude uvažovat pouze situaci na území České

republiky.  Výsledné postupy však budou po změně  vstupních  parametrů  (geometrie

místního VDZ) do jisté míry použitelné i mimo území České republiky.

3. 2 Pravidla značení přechodů pro chodce

Detekce VDZ bude v této práci zaměřeno konkrétně na detekci přechodů pro chodce.

Proto budou v tomto odstavci  uvedena pravidla,  která  se týkají  značení  tohoto typu

vodorovného  dopravního  značení.  Přechod  pro  chodce  vyznačuje  plochu  určenou

k přecházení chodců přes pozemní komunikaci. Přechod se přednostně vyznačuje kolmo

na podélnou osu vozovky, pakliže je třeba přechod vyznačit šikmo, úhel mezi podélnou

osou přechodu a vozovky nesmí být nižší, než 60° (obr. 7).

Obr. 7: Povolené rozměry a geometrie přechodu pro chodce.
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Minimální  šířka  přechodu  na  území  obce  je  3  m,  mimo  obec  pak  4  m.

Doporučená  šířka  přechodu  však  v  obou  případech  činí  5  m.  Přechod  se  skládá

z vodorovných pruhů, rovnoběžných s podélnou osou vozovky. Šířka pruhů je 0,5 m,

jednotlivé  pruhy  jsou  odděleny  mezerami  o  stejné  šířce.  Barva  pruhů  je  bílá,  ve

zvláštních případech se mezery mezi pruhy zvýrazňují červenou barvou. První bílý pruh

je  umístěn  ve  vzdálenosti  0,25  –  0,75  m od  okraje  komunikace.  Přechod  se  vždy

vyznačuje  v  celé  šířce  pozemní  komunikace.  V prostoru  ochranného,  nebo dělícího

ostrůvku  a  v  prostoru  tramvajového  pruhu  se  přechod  nevyznačuje,  viz

obr. 8 (Ministerstvo dopravy, 2005).

Obr. 8: Přechod pro chodce na vozovce s tramvajovým pásem.

Na  přímém  úseku  jsou  jednotlivé  pruhy  přechodu  pro  chodce  rovnoběžné

s okrajem vozovky,  v zatáčkách jsou pruhy rovné (nekopírují geometrii  zatáčky,  viz

obr. 9a). V oblasti zaoblení rohů musí mít nejkratší pás šířku minimálně 0,5 m (obr. 9b).

Před přechodem, řízeným světelným signalizačním značením se kreslí příčné souvislé

čáry (obr.10). Přechody pro chodce bývají často doplněny přejezdy pro cyklisty, které

jsou značeny dvěma řadami bílých čtverců o straně 0,5 m (obr.11). Šířka přejezdu pro

cyklisty se  v rozmezí 1,8 – 4 m, plocha značky může být zvýrazněna červenou barvou.

Obr. 9 (a,b): Geometrie přechodu pro chodce v zatáčce.
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Obr. 10: Přechod pro chodce s příčným pruhem v prostoru křižovatky se světelnou signalizací.

Obr. 11: Přechod pro chodce s vyznačeným přejezdem pro cyklisty.

Uvedená pravidla  pro značení  přechodů byla  využita  při  nastavení  vstupních

parametrů navržené metodiky. Šířka jednotlivých pruhů a jejich vzdálenost byla využita

při tvorbě vyhledávacích vzorů obrazové korelace a k následné selekci potenciálních

objektů přechodů.
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4. VSTUPNÍ DATA

V  této  kapitole  jsou  představena  použitá  vstupní  data,  která  lze  rozdělit  do  dvou

kategorií: a) obrazová data, b) vektorová data.

4. 1 Obrazová data
Jako vstupní obrazová data byly použity mimovegetační letecké snímky území hlavního

města Prahy a okolí, pořízené v březnu 2016. Prostorové rozlišení použitých snímků je

10 cm /  pixel.  Výchozí  souřadnicový  systém leteckých  snímků  je S-JTSK. Použité

letecké snímky jsou dostupné jako open data na serveru geoportalpraha.cz.

Pro  zkrácení  výpočetního  času  byly  jako  vstupní  snímky  použity  scény

o velikosti 100 x 100 m (1000 x 1000 pixelů), vzniklé jako výřezy původních leteckých

snímků. Ukázka této scény je zobrazena na obrázku 12. Výběr scén se snaží respektovat

jak různé typy povrchu krajiny (hustá a vysoká městská zástavba / rozptýlená zástavba),

různé množství dopravních prostředků na silnicích i různé světelné podmínky (osluněné

plochy / zastíněné plochy / kombinace světelných podmínek).

Scéna
Souřadnice levého

horního rohu Charakteristika scény

x y

Scény pro kalibraci

HZ_0A_1S1 -1042787,80 -744080,47 hustá zástavba, osluněné / zastíněné plochy, minimum aut

HZ_0A_1S2 -1044134,60 -744122,47 hustá zástavba, osluněné / zastíněné plochy, minimum aut

HZ_1A_1S2 -1044377,30 -744083,47 hustá zástavba, osluněné / zastíněné plochy,  výskyt aut

RZ_0A_1S1 -1045127,70 -743577,30 řídká zástavba, osluněné / zastíněné plochy, minimum aut

RZ_1A_1S1 -1050082,56 -743469,82 řídká zástavba, osluněné / zastíněné plochy, výskyt aut

Scény pro validaci

HZ_1A_1S1 -1050082,56 -743469,82 hustá zástavba, osluněné / zastíněné plochy,  výskyt aut

HZ_1A_1S3 -1044298,50 -744007,40 hustá zástavba, osluněné / zastíněné plochy,  výskyt aut

HZ_1A1_S4 -1044160,90 -743972,70 stř. hustá zástavba, osluněné / zastíněné plochy,  výskyt aut

RZ_0A_0S1 -1050297,36 -743447,63 řídká zástavba, pouze osluněné plochy, minimum aut

RZ_1A_0S1 -1050013,30 -742806,48 řídká zástavba, pouze osluněné plochy, výskyt aut

Tab. 1: Seznam a charakteristiky použitých scén.
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Testovací  dataset  obsahuje  celkem  10  scén,  které  byly  rozděleny  do  dvou  skupin

po 5. První dataset byl využit pro vývoj a kalibraci vstupních parametrů navrhovaného

algoritmu, druhý dataset pak pro nezávislou validaci výsledků. Seznam všech použitých

scén spolu se souřadnicemi jejich levého horního rohu a charakteristikami každé scény

je uveden v tabulce 1. Použité scény v měřítku 1 : 700 jsou zobrazeny jako přílohy

(s. 68 – 77).

Obr. 12: Scéna hustě zastavěného území s proměnlivými světelnými podmínkami.

4. 2 Vektorová data

Druhým  typem  vstupních  dat  je  vektorová  (liniová)  vrstva,  reprezentující  průběh

středové  linie  silnic  na  daném  území.  Vektorová  vrstva  pochází  z  polohopisu

ZABAGED®, ze které byly vyříznuty čtverce o straně 100 m, prostorově odpovídající

testovacím  scénám,  které  jsou  popsány  výše.  Uvedená  liniová  vrstva  polohopisu

ZABAGED® byla  pro  účely tvorby této  práce  poskytnuta  Přírodovědeckou fakultou

UK.  Liniová  vrstva  silnic  slouží  jako  pomocná  data  k  vymezení  oblastí  zájmu

v leteckých snímcích pro vyhledávání  přechodů. Na obrázku 12 je červenou barvou

vyznačena ukázka vstupní vektorové vrstvy.
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5. NÁVRH METODIKY

5. 1 Detekce přechodů pro chodce z leteckých snímků

Navržený proces automatické detekce se skládá ze 6 kroků, které znázorňuje diagram na

obrázku č. 13. Jednotlivé kroky budou popsány v podkapitolách.

Obr. 13: Jednotlivé kroky metodiky automatické detekce přechodů z leteckých snímků.

5. 1. 1 Vytvoření vzorů

Pro automatické vyhledávání přechodů bylo vytvořeno celkem  6 sad vzorů přechodů.

Každá sada obsahuje 16 vzorů, vzniklých rotací základního vzoru v horizontální poloze

proti  směru  hodinových  ručiček.  Vzory  byly  vytvořeny  v  rozlišení  a  měřítku

odpovídajícímu  parametrům  leteckého  snímku.  V  základní  poloze  odpovídá  šířka

černého i bílého pruhu přechodu pro chodce 5 pixelům o velikosti 10 x 10 cm. Šířka

každého pruhu je tedy 50 cm. Všechny vzory se skládají z binárních hodnot (0 = černý

pruh, 1 =  bílý pruh). Na obrázku č. 14 je ukázka korelačního vzoru 5 x 20 pix pro

směrovou kategorii  8 (pro směry v intervalu 84,375°- 95,625°).

Jednotlivé  varianty  vzorů  v  rámci  jedné  sady  vznikly  rotací  o  11,25°,  což

odpovídá  poměru  180°/16.  Počet  16 byl  zvolen  záměrně,  jelikož  výběr  příslušného

vzoru  bude  probíhat  na  základě  16-bitového  rasteru  směrů  (podrobněji  popsáno

v kapitole 5. 1. 2). V rasteru směrů bude každé z 16 kategorií směrů příslušet jeden bit.

Varianty  vzorů  vznikají  pouze  rotací  v  rozmezí  úhlů  0  –  180°,  jelikož  dva  vzory

vzájemně otočené o 180° reprezentují tentýž směr. Základní vzor, od něhož jsou ostatní

varianty odvozovány, má podélnou osu skloněnou pod úhlem 0° a reprezentuje směry

v intervalu <174,375° - 5,625°>. Intervaly dalších variant vzorů jsou posunuty vždy

o 11,25°.
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Jak již bylo zmíněno výše,  bylo vytvořeno  6 sad vzorů, lišících se vzájemně

velikostí,  respektive počtem a délkou znázorněných pruhů. Rozměry základní polohy

jednotlivých vzorů a jejich další  charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 2, v tabulce

3 jsou uvedeny úhly 16 rotací vzorů a příslušné intervaly úhlů.

Obr. 14: Korelační vzor 5 x 20 pix pro směry v intervalu 84,375°- 95,625°.

Velikost vzoru (pix) Počet pruhů Délka pruhů

5x15 3 (dva bílé) 50 cm

5x20 4 50 cm

10x15 3 (dva černé) 100 cm

10x20 4 100 cm

10x25 5 (tři černé) 100 cm

15x25 5 (tři černé) 150 cm

Tab. 2: Seznam použitých korelačních vzorů a jejich charakteristiky.

č. Natočení
podélné osy

Interval směrů č. Natočení
podélné osy

Interval směrů

0 0° (174,375°; 5,625°) 8 90° (84,375°; 95,625°)

1 11,25° (5,625°; 16,875°) 9 101,25° (95,625°; 106,875°)

2 22,5° (16,875°; 28,125°) 10 112,5° (106,875°; 118,125°)

3 33,75° (28,125°; 39,375°) 11 123,75° (118,125°; 129,375°)

4 45° (39,375°; 50,625°) 12 135° (129,375°; 140,625°)

5 56,25° (50,625°; 61,875°) 13 146,25° (140,625°; 151,875°)

6 67,5° (61,875°; 73,125°) 14 157,5° (151,875°; 163,125°)

7 78,75° (73,125°; 84,375°) 15 168,75° (163,125°; 174,375°)

Tab. 3: Intervaly úhlů jednotlivých rotací korelačních vzorů.
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5. 1. 2 Vytvoření rastru směrů

Jako vstupní data pro tvorbu rasteru směrů je využita liniová vrstva silnic. Raster směrů

ponese  informaci  o  směru  komunikace,  podle  které  bude vybrána  konkrétní  rotační

varianta vzoru. Proces se skládá z kroků, znázorněných na diagramu na obrázku 15.

Obr. 15: Proces vytvoření rasteru směrů.

V první fázi se liniová vrstva rozdělí na kratší úseky o konstantní délce.  Pro

každý  úsek  je  načten  první  a  poslední  bod  geometrie  a  pomocí  funkce  cosinus  je

spočítán  úhel  natočení  každého  úseku.  Podle  spočítaného  úhlu  natočení  se  všechny

úseky rozdělí  do 16 kategorií. Do atributové tabulky rozdělené liniové vrstvy se pro

každý  úsek  zapíše  číslo  kategorie.  Dále  se  do  atributové  tabulky zapíše  kód každé

kategorie jako přepis 16 bitového kódu podle vzorce  c = 2k, kde k je číslo příslušné

kategorie (0, 1, 2, … , 15). Oba typy kódů kategorií směrů a příslušné intervaly úhlů

jsou uvedeny v tabulce č. 4.

Kat. Bitový kód
kategorie

Interval úhlů Kat. Bitový kód
kategorie

Interval úhlů

0 1 (174,375°; 5,625°) 8 256 (84,375°; 95,625°)

1 2 (5,625°; 16,875°) 9 512 (95,625°; 106,875°)

2 4 (16,875°; 28,125°) 10 1024 (106,875°; 118,125°)

3 8 (28,125°; 39,375°) 11 2048 (118,125°; 129,375°)

4 16 (39,375°; 50,625°) 12 4096 (129,375°; 140,625°)

5 32 (50,625°; 61,875°) 13 8192 (140,625°; 151,875°)

6 64 (61,875°; 73,125°) 14 16384 (151,875°; 163,125°)

7 124 (73,125°; 84,375°) 15 32768 (163,125°; 174,375°)

Tab. 4: Bitové kódy jednotlivých rotací korelačních vzorů.
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Kolem  liniové  vrstvy  se  v  dalším  kroku  vytvoří  bufferová  zóna  v  podobě

polygonové vrstvy.  Protože zdrojová liniová  vrstva nenese údaj  o šířce komunikací,

byla  velikost  bufferové  zóny  stanovena  přibližně  jako  šířka  nejširší  komunikace,

zachycené na konkrétní scéně. Šířka nejširší komunikace byla pro každou scénu získána

manuálně. V tabulce č. 5. jsou uvedeny použité hodnoty velikosti bufferové zóny pro

každou testovací scénu. Na obrázku č. 16 je zobrazen příklad liniové vrstvy, rozdělené

na úseky, kategorizované podle jejich směru a odpovídající bufferové zóny.

dataset velikost bufferu dataset velikost bufferu

HZ_0A_1S1 14 m HZ_1A1_S4 12 m

HZ_0A_1S2 14 m RZ_0A_0S1 8 m

HZ_1A_1S1 16 m RZ_0A_1S1 20 m

HZ_1A_1S2 10 m RZ_1A_0S1 12 m

HZ_1A_1S3 13 m RZ_1A_1S1 7 m

Tab. 5: Velikost bufferové zóny použité u jednotlivých scén.

Obr. 16: Příklad scény, liniové vrstvy a bufferové zóny o velikosti 6 m.

Polygonová vrstva bufferové zóny kolem středové linie silnic je rasterizována

do  podoby  16-bitového  rasteru.  Rozlišení  i  prostorové  umístění  pixelů  je  shodné

s  příslušnou  scénou  leteckého  snímku.  Rasterizována  je  hodnota,  vypočtená  podle
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zmíněného  vzorce  c  =  2k.  Pro  každou  kategorii  směrů  je  vytvořen  zvláštní  raster,

nesoucí hodnoty pro danou kategorii (1, 2, 4, 8, …, 32 768) nebo hodnotu 0, značící, že

pixel nepatří  do zájmového území (ROI – Region Of Interest).  Jednotlivé rastery se

následně sloučí  do společného rasteru směrů  pomocí  operace „bitové or“.  Výsledný

raster směrů slouží k výběru příslušné varianty vzoru pro výpočet obrazové korelace

každého bodu.  Sloučený raster je reklasifikován tak, aby v oblastech překryvu dvou

a více dílčích kategorií nesly pixely hodnotu 65 535 značící, že v daném místě má být

korelace spočítána pro všechny rotační varianty vzoru. V místech překryvu pak bude

zaznamenána  nejvyšší  kladná  nebo  nejnižší  záporná  hodnota  korelace. Obrázek

č. 17 (a - d) zobrazuje příklady rasterů směrů čtyř vybraných scén.

Obr. 17: Ukázka rasterů směrů čtyř vybraných scén.
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5. 1. 3 Vymezení zájmových regionů

Testovací scény leteckých snímků jsou oříznuty na tzv. zájmové regiony (ROI) pomocí

polygonové vrstvy bufferových zón. Pixely rastru mimo ROI mají nastavenu hodnotu

„NoData“,  která  indikuje,  že  výpočet  obrazové  korelace  v  těchto  místech  nebude

probíhat. Na obrázku 18 (a - d) jsou zobrazeny ROI čtyř vybraných scén.

Obr: 18:  Ukázka zájmových regionů (ROI) čtyř vybraných scén.
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5. 1. 4 Výpočet obrazové korelace

Nejprve je vypočítán průměr ze všech tří kanálů (RGB) leteckého snímku. Pro každý

pixel  regionů  zájmu  leteckého  snímku  se  následně  vypočítá  obrazová  korelace

s příslušným vzorem. Použitým operátorem obrazové korelace je 2D křížová korelace

(2d  cross-correlation),  založená  na  výpočtu  skalárních  součinů  hodnot  matic

(docs.scipy.org).  Jejím  výsledkem  je  raster  korelací,  který  popisuje  míru  shody

jednotlivých pixelů snímku se vzorem. Přechody pro chodce nemusí být vždy kolmé na

podélnou  osu  silnice,  ale  jejich  sklon  může  být  v  rozmezí  60  –  90°  (Ministerstvo

dopravy,  2005).  V  každém  případě  jsou  však  jednotlivé  pruhy  přechodu  vždy

rovnoběžné  s  okrajem  vozovky,  proto  není  třeba  počítat  korelace  se  vzory,

reprezentujícími sousední  kategorie směrů. Jak již bylo zmíněno, v případě kategorie

65 535 rasteru směrů (oblasti křižovatek ulic) je pro daný pixel vybrána korelace vzoru

s nejvyšší absolutní hodnotou (nejvyšší kladná nebo nejnižší záporná hodnota korelace).

Za účelem nalezení optimálního korelačního vzoru bylo otestováno 6 různých variant

vzorů, představených v kapitole 5. 1. 1. Metoda výběru optimální varianty korelačního

vzoru je uvedena v kapitole 6. 1. 2.

5. 1. 5 Škálování a prahování rasteru korelací

Před dalším zpracováním rasteru korelací je třeba jej přeškálovat do jednotného rozsahu

hodnot <-1 ; 1>. Přeškálování proběhlo podle vzorce:

c = c / max (pro c >= 0) a c = c/abs(min) (pro c < 0)

kde c je hodnota pixelu,  max /  min je maximální  resp.  minimální  hodnota,  která se

v rasteru korelací vyskytuje. Na obrázku 19 a je zobrazen přeškálovaný korelační raster

pro vybranou scénu.

Přeškákovaný korelační raster je následně reklasifikován do binární podoby za

účelem  výběru  potenciálních  objektů  přechodů.  Bylo  otestováno  celkem  6  metod

stanovení  prahové hodnoty,  oddělující  potenciální  objekty přechodu od svého okolí.

Metoda výběru optimální prahové hodnoty je popsána v kapitole 6. 1. 3. Na obrázku

19 b je zobrazen korelační raster z obrázku 19 a, převedený do binární podoby.
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Obr: 19 a: Přeškálovaný korelační raster, b: korelační raster převedený do binární podoby

prahováním.

5. 1. 6 Selekce objektů přechodů

Spolu  s  přechody  pro  chodce  byly  obrazovou  korelací  a  prahováním  detekovány

také  falešné  objekty.  Za  tímto  účelem  je  třeba  provést  další  selekci  potenciálních

objektů s cílem maximální eliminace  objektů falešných. Selekce objektů se skládá ze

čtyř hlavních kroků, znázorněných na diagramu na obrázku 20.

Obr. 20: Postup selekce objektů přechodů.

Prvním  krokem  je  převod  binárního  rasteru  potenciálních  objektů  (vzniklý

prahováním z rasteru korelací) do polygonové reprezentace. Následně jsou atributovým

dotazem  vybrány  polygony  potenciálních  objektů  (zbydou  polygony,  reprezentující

okolí).  Z  tohoto  výběru  jsou  dále  odstraněny  polygony,  jejichž  plocha  nevyhovuje

povolenému rozsahu. Pro každý polygon výběru je následně spočítána vzdálenost k jeho
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nejbližšímu sousedovi (počítá se vždy vzdálenost mezi centroidy polygonů). Na základě

této  informace jsou následně z  výběru vyřazeny polygony,  které  nesplňují  kritérium

minimální  a maximální  vzdálenosti  k sousednímu polygonu.  Polygony,  které  splňují

všechna kritéria výběru, jsou následně uloženy v podobě samostatné vektorové vrstvy,

reprezentující  jednotlivé  pruhy  přechodů  pro  chodce.  Ukázka  finální  vyselektované

polygonové vrstvy s leteckým snímkem na pozadí je na obrázku 21. Metoda stanovení

optimálního rozsahu ploch a vzdáleností polygonů je popsána v kapitole 6. 1. 4. 

Obr. 21: Polygonová vrstva objektů přechodů.

5. 2 Vytvoření referenčních vrstev

Za  účelem  kalibrace  a  validace  navržené  metodiky  bylo  třeba  vytvořit  referenční

polygonové  vrstvy,  vymezující  obrysy  přechodů  pro  chodce  na  podkladě  leteckých

snímků.  Manuální  vektorizací  byla  vytvořena  sada  referenčních  vrstev.  Příklad

referenční  vrstvy (s  příslušným výřezem leteckého snímku v pozadí)  je zobrazen na

obrázku 22.
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Obr. 22: Ukázka polygonové referenční vrstvy.

Referenční vrstvy jsou pro každou scénu reprezentovány množinou polygonů.

Multipolygon  reprezentuje  obrysy  přechodů  pro  chodce,  které  jsou  zobrazené

v leteckém snímku. Referenční vrstvy slouží k:

 získávání  zonálních  statistik  obrazových  korelací  v  oblastech  přechodů  pro

chodce

 výběr polygonů pro určení rozsahu ploch a vzdáleností potenciálních objektů

 hodnocení navržené metodiky
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5. 3 Implementace a hardware

5. 3. 1 Softwarová implementace metodiky

Při  tvorbě  práce  byly  využity  především  programy  ArcMap  10.4,  Gimp  2.8.20

a PyCharm Community Edition 2016.3.2 (dále jen ArcMap, Gimp a PyCharm). Text

práce byl vytvořen v programu Apache OpenOffice 4.1.3.

Korelační vzory přechodů pro chodce byly vytvořeny pomocí programů ArcMap

a Gimp.  V programu ArcMap byly nejprve vytvořeny „prázdné“ rastery příslušného

rozměru  a  velikosti  pixelů  pro  6  základních  verzí  vzorů.  V  grafickém  editoru

Gimp  byl  v  každém  rasteru  vytvořen  binární  vzor  pruhů.  Rotační  varianty  vzorů,

popsané v kapitole  5.  1. 1 byly vytvořeny rotací  základních vzorů opět  v programu

ArcMap.

V softwaru ArcMap také byly testovány jednotlivé kroky navrhované metodiky

před jejich automatizací.  ArcMap byl  rovněž využit  pro tvorbu veškerých mapových

výstupů, které jsou v této práci publikovány. Vývojové prostředí PyCharm bylo využito

k vytvoření skriptů automatizace navržené metodiky (viz kapitola 5. 4).

5. 3. 2 Použitý hardware

Veškeré výpočty a procesy, související s přípravou dat, vývojem metodiky a její

automatizací  proběhly  na  laptopu  Dell  Precision  M4600.  Následuje  seznam  jeho

základních hardwarových komponentů:

 CPU: Intel Core i5-2520M; (core: 2x, clock:  2500 Mhz)

 RAM: 8192 MB DDR3 SDRAM (2 x 4096 MB)

 GPU: NVIDIA Quadro 2000M (2084 MB DDR3 SDRAM)

 HDD: SAMSUNG SSD SM841 2.5", 7mm, 128GB
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5. 4 Automatizace procesu

Navržený proces detekce přechodů pro chodce z leteckých snímků byl automatizován

pomocí skriptů v jazyce Python 2.7.10, především za pomoci modulů ArcPy, NumPy,

SciPy  a  Math.  ArcPy  je  modul  jazyka  Python,  vyvinutý  společností  ESRI  pro

automatizaci  „geoprocessingu“ pomocí  analogických nástrojů,  které  jsou k dispozici

v  programu  ArcMap  10.4.  Modul  Math  slouží  k  matematickým  operacím,  moduly

NumPy a SciPy se využívají k maticovým výpočtům. Automatizovaný proces se skládá

celkem ze 4 částí, reprezentovaných těmito skripty:

Obr. 23: Postup automatizace procesu.

Skript  RoiDefine.py slouží k tvorbě rasteru směrů a oříznutí vstupního snímku

na zájmové regiony.

Vstupy:  a) pracovní adresář, b) letecký snímek, c)  liniová vrstva silnic, d) velikost  

úseků pro výpočet orientace, e) seznam velikostí bufferových zón jednotlivých  

scén

Výstupy: a) raster směrů, b) polygonová vrstva bufferových  zón.

Pomocí skriptu Corelation.py se počítá obrazová korelace per pixel.

Vstupy: a)  pracovní adresář,  b)  adresář  s  korelačními  vzory,  c)  bufferová  vrstva,

d) raster směrů

Výstupy: raster korelací
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Skript CorScaling.py nejprve provede přeškálování rasteru korelací do rozsahu

<-1  ;  1>  a  následně  provede  prahování  (převod  rasteru  korelací  na  binární  raster

potenciálních objektů přechodů).

Vstupy: a)  pracovní  adresář,  b)  raster korelací,  c)  bufferová  vrstva,  d)  prahová  

hodnota

Výstupy: binární raster

Selekce objektů přechodů probíhá pomocí skriptu  SelectPO.py. Binární raster

potenciálních objektů je nejprve převeden na polygonovou reprezentaci a následně jsou

z něj odebírány polygony na základě kritérií, popsaných v kapitole 5. 1. 6.

Vstupy: a) pracovní adresář, b) binární raster  c)  minimální rozloha, d) maximální  

rozloha, e) minimální vzdálenost, f) maximální vzdálenost

Výstupy: polygonová vrstva detekovaných pruhů přechodů.

Výpis vytvořených skriptů je uveden v přílohách na str. 78 - 85.
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6. VÝSLEDKY

6. 1 Kalibrace metodiky a hodnocení průběžných výsledků

V průběhu  vývoje  metodiky  automatické  detekce  přechodů  pro  chodce  z  leteckých

snímků nastala v různých částech procesu potřeba eliminovat velké množství dílčích

výsledků a v dalších fázích procesu pracovat již pouze s jedním či několika vybranými.

Redukce množství průběžných výsledků proběhla v následujících částech procesu:

 stanovení velikosti úseků pro výpočet orientace

 výběr korelačního vzoru

 stanovení prahové hodnoty

 určení rozsahu ploch polygonů

 stanovení rozsahu vzdáleností dvou sousedních polygonů

6. 1. 1 Stanovení velikosti úseků pro výpočet orientace

V první fázi procesu je třeba rozdělit  vstupní liniovou vrstvu.  Za účelem otestování

vlivu velikosti  úseků na výsledek tvorby rasteru směrů  byly  pro všechny kalibrační

scény spočítány rastry směrů pro délky úseků: 2 m, 5 m, a 10 m. Ačkoliv rozdíly mezi

rastery  s  různými  délkami  úseků  nejsou  velké,  v  některých  úsecích  silniční  sítě  se

složitější  geometrií  docházelo  ke  zbytečné  generalizaci  rasteru  směrů  například

v oblasti zatáček a proto byla zvolena délka úseků 2 m.
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6. 1. 2 Výběr korelačního vzoru

Výběr korelačního vzoru byl  proveden z 6 vzorů (viz tabulka 2.). Hodnocení

úspěšnosti  každého  korelačního  vzoru  probíhalo  na  základě  binární  varianty  rasteru

korelací  a  kalibrační  referenční  vrstvy.  Binární  korelační  rastery  byly  pořízeny

reklasifikací korelačních rasterů do dvou kategorií metodou  natural breaks, která dělí

data do přirozených intervalů na základě četnosti výskytu hodnot. Byla vyzkoušena také

reklasifikace metodou equal area a equal interval, výsledky však byly vyřazeny již na

základě  vizuálního srovnání.  Výběr korelačního vzoru probíhal  na základě  výsledků

následujících tří charakteristik:

 Pobrys / Pcelkem

 Pobrys / Vobrys

 Vizuální zhodnocení

kde  Pobrys je  počet  pixelů  kategorie  „přechod“  v  oblasti  ohraničené  referenčními

polygony, Pcelkem je celkový počet pixelů kategorie „přechod“ a Vobrys je celkový počet

pixelů ohraničených referenčním polygony. Jednotlivé charakteristiky byly vypočítány

pro  každou  referenční  scénu.  Každý  korelační  vzor  získal  jeden  bod  za  nejlepší

výsledek v každé charakteristice v každé kalibrační scéně. Vybrán byl korelační vzor

s  nejvyšším  počtem  bodů.  V  tabulce  č.  6  jsou  uvedeny  počty  bodů,  které  získaly

korelační rastery v jednotlivých charakteristikách ve všech korelačních scénách. Jako

nejlepší korelační vzor byla zvolena varianta o velikosti 5x20 pix.

charakteristika 5x15 5x20 10x15 10x20 10x25 15x25

Pobrys/Pcelkem 1 4 0 0 1 0

Pobrys/Vobrys 1 0 2 0 1 1

vizuálně 0 5 1 2 2 0

celkem 2 9 3 2 4 1

Tab. 6:  Hodnocení úspěšnosti korelačních vzorů.
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6. 1. 3 Stanovení prahové hodnoty

Kromě výše zmíněné metody  natural breaks byly otestovány další tři metody

výpočtu optimální prahové hodnoty.  Nejprve však bylo třeba získat zonální statistiky

hodnot obrazové korelace v referenčních polygonech. Zonální statistiky v referenčních

polygonech  za  jednotlivé  kalibrační  scény jsou uvedeny v tabulce  č.  7.  Na základě

zonálních statistik pak byly vypočteny prahové hodnoty pro reklasifikaci korelačních

rasterů. Otestovány byly následující prahové hodnoty:

 P ∈  <ϕmin ; ϕmax>

 P < ϕmean - ϕstd

 P  < ϕmean - 2*ϕstd

kde P značí hodnoty pixelů, které budou náležet přechodům, ϕmin je průměr minimálních

hodnot, ϕmax je průměr maximálních hodnot, ϕmean je průměr průměrných hodnot a ϕstd je

průměr směrodatných odchylek.

Tab. 7: Zonální statistiky kalibračních scén v referenčních polygonech.

Výběr optimální  prahové hodnoty probíhal stejným způsobem jako v případě

výběru optimálního korelačního vzoru. Hodnoceny byly stejné tři charakteristiky. Počty

získaných bodů z každé charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 8. Na základě získaného

počtu bodů byla vybrána prahová hodnota vypočítaná podle vzorce ϕmean – 2*ϕstd. Takto

nastavená prahová hodnota klasifikuje přechody jako maximální záporné korelace. Byla

vyzkoušena  také  prahová  hodnota,  vyhledávající  maximální  kladné  korelace

(ϕmean + 2*ϕstd), výsledky však byly vyřazeny již na základě vizuálního zhodnocení.
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scéna min max mean std

HZ_0A_1S1 -0,065 0,239 0,086 0,049

HZ_0A_1S2 -0,225 0,525 0,146 0,082

HZ_1A_1S2 -0,145 0,325 0,123 0,073

RZ_0A_1S1 -0,439 1,000 0,171 0,186

RZ_1A_1S1 -0,133 0,658 0,213 0,167

průměr -0,202 0,550 0,148 0,111
 



Tab. 8:  Hodnocení metod stanovení prahové hodnoty.

6. 1. 4 Určení rozsahu ploch a vzdáleností polygonů

Jedna  z  podmínek  selekce  objektů  přechodů  ve  vektorové  reprezentaci  je  povolený

rozsah ploch polygonů. Za účelem stanovení rozsahu ploch byla pro každou kalibrační

scénu  manuálně  odečtena  minimální,  maximální  a  průměrná  rozloha  polygonů

a směrodatná odchylka, které se vyskytovaly v oblasti přechodů pro chodce (odečtené

hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 9). 

scéna minimální
rozloha (m2)

maximální
rozloha (m2)

průměrná
rozloha (m2)

směrodatná
odchylka

HZ_0A_1S1 0,326 2,412 0,636 1,070

HZ_0A_1S2 0,318 2,165 0,322 0,848

HZ_1A_1S2 1,070 2,459 0,298 1,686

RZ_0A_1S1 0,243 2,695 0,692 1,067

RZ_1A_1S1 0,687 2,712 0,696 1,499

průměr 0,529 2,489 0,529 1,234

Tab. 9: Statistiky rozloh potenciálních objektů přechodů v referenčních polygonech.

Analogicky jako v případě rozsahu ploch bylo postupováno i v případě určení

povoleného rozsahu vzdáleností  dvou sousedních polygonů.  Nejprve byla  pro každý

polygon vypočtena a uložena hodnota vzdálenosti k nejbližšímu sousedovi. Následně

byly  manuálně  odečteny  maximální  a  minimální  vzdálenosti  polygonů,  které  se

vyskytovaly v oblasti přechodů pro chodce (odečtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce

č. 10).
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charakteristika natural breaks <ϕmin ; ϕmax> ϕmean - ϕstd ϕmean - 2*ϕstd

Pobrys/Pcelkem 2 3 1 1

Pobrys/Vobrys 0 0 0 5

vizuálně 0 0 0 5

celkem 2 3 1 11
 



scéna minimální vzdálenost (m) maximální vzdálenost (m)

HZ_0A_1S1 0,986 1,040

HZ_0A_1S2 0,949 1,015

HZ_1A_1S2 1,010 1,050

RZ_0A_1S1 1,008 1,205

RZ_1A_1S1 0,958 1,014

Tab. 10: Minimální a maximální vzdálenosti potenciálních objektů v referenčních polygonech.

Testovány byly následující tři metody stanovení rozsahu plochy a vzdálenosti polygonů:

 M1: A   <∈ ϕmin ; ϕmax>; d   <min∈ min ; maxmax> 

 M2: A   <min∈ min ; maxmax>; d   <min∈ min ; maxmax>

 M3: A  <∈ ϕmean - 2*ϕstd ; ϕmean + 2*ϕstd>; d   <min∈ min ; maxmax>

kde A je plocha polygonu, d je vzdálenost dvou polygonů.

Výběr optimálního rozsahu plochy a vzdálenosti polygonů proběhl na základě

hodnocení přesnosti detekce na úrovni jednotlivých pruhů (Ppruh) a senzitivity detekce na

úrovni pruhů (Spruh) i celých přechodů (Sprech).  Definice jednotlivých charakteristik  je

uvedena níže:

 Spruh: Poměr počtu správně detekovaných* a referenčních pruhů

 Sprech: Poměr počtu správně detekovaných** a referenčních přechodů

 Ppruh: Poměr počtu správně detekovaných a celkem detekovaných pruhů

(*  jako  detekovaný  pruh  se  považoval  objekt,  který  tvarem  a  orientací  odpovídal

skutečnému pruhu a jeho délka byla minimálně polovina skutečné délky pruhu; ** jako

detekovaný  přechod  byl  považován  takový  přechod,  na  jehož  území  byl  detekován

alespoň  jeden  přechodový  pruh).  Hodnoty  výše  definovaných  charakteristik  jsou

uvedeny v tabulce č. 11.
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charakteristika M1 M2 M3

Spruh 0,51 0,60 0,57

Sprech 0,85 0,85 0,81

Ppruh 0,62 0,31 0,46

Tab. 11: Hodnocení vlivu různých metod nastavení rozsahu ploch a vzdáleností potenciálních

polygonů na úspěšnost detekce.

Jako nejlepší  metoda  stanovení  rozsahu  ploch a  vzdáleností  polygonů  byla  vybrána

metoda M1. Ačkoliv dosahuje horších výsledků v charakteristice Spruh, ve zbývajících

dvou charakteristikách vykazuje nejlepší výsledky.

6. 1. 5 Časová výpočetní náročnost

Pro každý ze čtyř  kroků automatizovaného procesu (zmíněných v kapitole  5.  4) byl

měřen  čas  zpracování  pro  určení  výpočetní  náročnosti.  Nejvíce  časově  náročný  je

výpočet  obrazové  korelace,  druhý  nejnáročnější  proces  je  tvorba  rasteru  směrů.

Škálování rasteru korelací a selekce objektů přechodů je výrazně rychlejší (viz tabulka

č. 12). Průměrná doba zpracování všech čtyř částí jedné kalibrační scény je 891,8 s,

přičemž téměř 59 % z tohoto času tvoří výpočet obrazové korelace. Z tabulky č. 12 je

patrný vliv výpočetního času na velikost regionů zájmu (ROI), vyjádřenou v pixelech.

Čím  větší  je  region  zájmu,  tím  více  výpočtů  je  třeba  provést.  Dalším  aspektem,

ovlivňujícím  výpočetní  čas,  je  velikost  oblasti  křižovatek  (pixelů  rasteru  směru

s hodnotou 65 535), v těchto místech probíhá výpočet obrazové korelace šestnáctkrát

namísto jednou.

scéna RoiDefine Corelation CorScaling SelectPo celkem ROI (px)

HZ_0A_1S1 298 s 605 s 38 s 49 s 990 s 350823

HZ_0A_1S2 214 s 380 s 23 s 28 s 645 s 266742

HZ_1A_1S2 185 s 185 s 21 s 30 s 565 s 280558

RZ_0A_1S1 313 s 1030 s 24 s 31 s 1398 s 512954

RZ_1A_1S1 367 s 444 s 21 s 29 s 861 s 308780

průměr 275,4 s 557,6 s 25,4 s 33,4 s 891,8 s 343971

Tab. 12.: Časová náročnost jednotlivých kroků procesu detekce přechodů.
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6. 2 Validace metodiky

Navržený proces byl validován na datasetu s pěti scénami, popsanými v kapitole 4. 1.

Hodnocení  výsledků  probíhalo  pomocí  referenční  validační  vrstvy,  která  vymezuje

skutečný  obrys  přechodů  pro  chodce  na  leteckých  snímcích.  Úspěšnost  detekce

přechodů je hodnocena na základě stejných charakteristik jako v případě výběru rozsahu

ploch a vzdáleností polygonů přechodů v rámci selekce potenciálních objektů. Hodnoty

charakteristik jsou uvedeny v tabulce č. 13.

 Spruh: Poměr počtu správně detekovaných* a referenčních pruhů

 Sprech: Poměr počtu správně detekovaných** a referenčních přechodů

 Ppruh: Poměr počtu správně detekovaných a celkem detekovaných pruhů

scéna Spruh Sprech Ppruh

HZ_1A_1S1 0,62 1,00 0,47

HZ_1A_1S3 0,64 0,83 0,71

HZ_1A_1S4 0,56 0,80 0,81

RZ_0A_0S1 0,85 1,00 0,85

RZ_1A_0S1 0,26 0,40 0,80

celkem 0,55 0,76 0,71

Tab. 13: Hodnoty senzitivity na úrovni pruhů (Spruh), přechodů (Sprech) a hodnoty přesnosti na

úrovni pruhů (Ppruh) pro jednotlivé validační scény. 

Senzitivita  metodiky  na  úrovni  celých  přechodů  u  validačních  dat  činí  0,76

a na úrovni jednotlivých pruhů  dosahuje senzitivita  hodnoty 0,55.  Přesnost detekce

jednotlivých pruhů je přibližně 0,71,  což znamená,  že falešně detekovaných objektů

bylo necelých 30 %. V případě vyřazení scény RZ_1A_0S1, která vykazuje výrazně

nižší  senzitivitu  detekce  jak  na  úrovni  přechodů,  tak  jednotlivých  pruhů  dosáhne

celková  senzitivita  na  úrovni  přechodů  ve  zbylých  čtyř  scénách  přibližně  0,88,  na

úrovni jednotlivých pruhů pak vzroste na 0,63. Celková přesnost detekce pruhů by se

téměř nezměnila (0,70). 
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V případě scény RZ_1A_0S1 došlo k vyřazení velkého množství potenciálních

objektů na základě jejich rozlohy. V případě této konkrétní scény se na povrchu silnic

vyskytuje  řada  problematických  objektů,  díky  kterým  dochází  k  detekci  velkého

množství falešných potenciálních objektů a jejich následnému propojování (obr. 24b).

Dvě poměrně úzké, rovnoběžné komunikace (šířka 7 – 8 m) jsou zde rozděleny na dva

jízdní  pruhy a místy na parkovací  pruh a  pruh pro cyklisty.  Navíc jsou na povrchu

vozovek  poměrně  výrazně  patrné  vyjeté  koleje  od  vozidel  (obr.  24a). Naopak  na

povrchu komunikace kolmé na výše zmíněné dvě komunikace tyto rušivé prvky nejsou

a  přechod,  který  se  na  této  komunikaci  nachází  byl  vydetekován  poměrně  úspěšně

(obr. 24a). Výsledky detekce přechodů pro chodce ostatních čtyř scén jsou zobrazeny na

obrázcích 25 (a – d).

Obr. 24 a: Letecký snímek scény RZ_1auta_0stin2 s vydetekovanými pruhy přechodů,

b: Binární raster potenciálních objektů přechodů

Stejně jako u kalibračních scén byla měřena časová výpočetní náročnost i pro

zpracování validačních scén. Průměrný výpočetní čas jedné scény činil 659,8 s. Nižší

hodnota  souvisí  s  menší  celkovou  rozlohou  ROI  u  validačních  dat.  Hodnoty

výpočetních časů pro jednotlivé scény jsou uvedeny v tabulce 14.
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scéna RoiDefine Corelation CorScaling SelectPo celkem ROI (px)

HZ_1A_1S1 250 s 445 s 21 s 31 s 747 s 358549

HZ_1A_1S3 180 s 333 s 22 s 32 s 567 s 355644

HZ_1A_1S4 299 s 362 s 21 s 30 s 712 s 311271

RZ_0A_0S1 195 s 303 s 24 s 32 s 554 s 180380

RZ_1A_0S1 167 s 499 s 21 s 32 s 719 s 387230

průměr 218,2 s 388,4 s 21,8 s 31,4 s 659,8 s 318615

Tab. 14.: Časová náročnost jednotlivých kroků procesu detekce přechodů.

Obr. 25: Výsledky detekce objektů přechodů pro chodce pro scény a) HZ_1A_1S1

b) HZ_1A_1S3, c) HZ_1A_1S4, d) RZ_0A_0S1
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7. DISKUSE

7. 1 Porovnání metodiky detekce VDZ

Navržená  metodika  a  její  výsledky  byly  porovnány  s  algoritmy  detekce  VDZ,

publikované v článcích Coughlana et al. (2006), Fouchera et al. (2011), Ahmetovice et

al. (2014) a Uddina et al. (2005). Tyto algoritmy patří do skupiny počítačového vidění,

tři z nich se zabývají detekcí přechodů pro chodce na snímcích pořízených mobilními

telefony jako podpora nevidomých  osob (Coughlan,  et  al.,  2006;  Ahmetovic,  et  al.,

2014  a  Uddin,  et  al.,  2005).  Publikace  Fouchera  et  al.  (2011)  se  zabývá  detekcí

přechodů pro chodce a směrových šipek ze záznamů kamer umístěných za čelním sklem

jedoucích vozidel. Ačkoliv tyto publikace pracují s jiným typem obrazových dat, jejich

zaměření je navržené metodice nejbližší.

Detekce  vodorovného  dopravního  značení  se  v  uvedených  studiích  skládá

ze 4 a více kroků. Ačkoliv výše uvedené studie pracují se šikmými snímky,  některé

kroky jejich metodiky jsou do jisté míry podobné s metodikou navrženou v této práci.

Uddin et al., (2005) a Ahmetovic et al., (2014) uvádí jako první krok procesu převod

vstupních dat do šedotónového obrazu. Rovněž v této práci je využita  informace ze

všech  tří  pásem viditelného  spektra,  které  byly  sloučeny  do  jediného  kanálu  jejich

zprůměrováním. Uddin et al., (2005) rovněž využívá ekvalizaci histogramu vstupních

obrazových  dat  pro  sjednocení  jasových  hodnot  mezi  jednotlivými  scénami,  jelikož

využívá  snímky  pořízené  v  různou  denní  dobu.  Ekvalizace  histogramu  za  účelem

odstranění rozdílů jasu v rámci jednotlivých snímků, způsobených stíny v zastavěných

oblastech,  byla  v této práci rovněž testována,  nebyla  však nakonec využita  pro svůj

negativní  vliv  na  zvýšený  šum  v  korelačních  rastrech.  Hlavní  úlohu  v  detekci

potenciálních objektů přechodů pro chodce hrála v publikacích Coughlana et al., (2006),

Fouchera et al.,  (2011) a Ahmetovice et al., (2014) detekce linií na základě výpočtu

derivace obrazové funkce. V práci Uddina et al., byly potenciální objekty detekovány

metodou „zdola nahoru“ formou agregace plošek s homogenní intenzitou obrazových

hodnot.  Pouze  metodika  detekce  směrových  šipek  v  práci  Fouchera  et  al.,  (2011)

využívá metodu testování podobnosti obrazu a předdefinovaného vzoru podobně jako

metodika navržená v této práci.
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Shodné  prvky  mezi  metodikou  detekce  přechodů  z  leteckých  snímků

a metodikami popsanými ve čtyřech zmíněných publikacích lze najít ale také u selekce

potenciálních objektů přechodů pro chodce, respektive hodnocených parametrů selekce.

U dvou studií bylo k výběru potenciálních objektů využito kritérium velikosti pruhů, ať

už jako rozsah šířek a délek (Coughlan et al., 2006; Ahmetovic et al., 2014), či rozsah

ploch  (Uddin  et  al.,  2005).  Coughlan  et  al.,  (2006)  a  Foucher  et  al.,  (2011)  dále

využívají jako kritérium selekce rozsah povolených vzdáleností dvou sousedních pruhů

přechodu, stejně jako je tomu v případě metodiky detekce přechodů z leteckých snímků

navržené v této práci.

7. 2 Porovnání úspěšnosti metodik

Hodnocení  úspěšnosti  metodik  probíhalo  ve zmíněných  studiích na  základě  různých

charakteristik,  například:  a)  přesnost  (nazývaná  také  correctness  či  precission)

(Ahmetovic et al., 2014),  b) senzitivita  ( či completeness, v práci Ahmetovice et al.,

(2014) nazývaná též recall a c) časová výpočetní náročnost. Přesnost algoritmů se ve

všech studiích posuzovala na úrovni detekce celých přechodů, nikoliv též jednotlivých

pruhů jako tomu bylo v případě této práce.

a) přesnost se počítá jako poměr počtu správně detekovaných a všech detekovaných

objektů

b)  senzitivita  je  poměr  mezi  počtem  správně  detekovaných  a  všech  referenčních

objektů v datasetu

c) časová výpočetní náročnost je udávána jako průměrný výpočetní čas potřebný ke

zpracování jednoho snímku

Foucher  et  al.,  (2011)  udává  přesnost  detekce  přechodů  s  hodnotou  0,9

a přesnost detekce směrových šipek s hodnotou 0,78. Nižší přesnost detekce směrových

šipek přisuzuje vyšší náročnosti procesu, kdy stejně jako v této práci využívá výpočet

míry  podobnosti  obrazu  s  několika  typy  vzorů.  Algoritmus  falešně  detekoval

3 přechody a 7 směrových šipek z celkového počtu 186 snímků.
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Ahmetovic  et  al.  (2014),  uvádí  závislost  dosažené  přesnosti  a  senzitivity  na

konkrétním nastavení parametrů selekce potenciálních objektů (míra homogenity jasu

a šířka potenciálních prvků). Nejvyšší dosažená přesnost činila 1 (tedy všechny objekty

byly detekovány správně) a nejvyšší dosažená hodnota senzitivity byla 0,78. Hodnoty

přesnosti  však  byly  nepřímo  úměrné  hodnotám  senzitivity  (čím  přísnější  pravidla

selekce byla použita, tím vyšší byla hodnota přesnosti, ale zároveň se snižovala hodnota

senzitivity (bylo detekováno méně objektů).

V  práci  Uddina  et  al.,  (2005)  nebyl  zaznamenán  žádný  falešně  detekovaný

přechod (přesnost byla rovna 1) a senzitivita dosahovala hodnoty 0,95 (4 nedetekované

přechody z celkem 81 přechodů). Časová výpočetní náročnost byla u všech zmíněných

studií velmi nízká, zpracování jednoho snímku netrvalo déle, než 1s.

7. 3  Zhodnocení navržené metodiky detekce přechodů pro 
chodce z leteckých snímků

Přesnost detekce pruhů přechodů pro chodce z leteckých snímků uvedená v této

práci činí 0,71, senzitivita detekce přechodů dosáhla při stejném nastavení parametrů

metodiky 0,76, jednotlivých pruhů pak 0,55. Jde o poněkud nižší hodnoty v porovnání

s hodnotami dosaženými u algoritmů počítačového vidění. Přesnost detekce dosahovala

od 0,78 a 0,9 (Foucher et al., (2011) až po hodnotu 1 (Uddin et al., 2005; Ahmetovic et

al., 2014). Senzitivita detekce byla 0,95 (Uddin et al., 2005) a 0,78 Ahmetovic et al.,

(2014). Nižší hodnoty přesnosti a senzitivity u metodiky detekce přechodů z leteckých

snímků mohou být způsobeny několika faktory, které se pokusím uvést:

1) vstupní  obrazová  data  algoritmů  počítačového  vidění  jsou  pořízena  šikmým

snímáním z výšky stojící osoby či jedoucího vozidla, velkou část zorného pole

tak  vyplňuje  vozovka  s  hledanými  prvky  VDZ.  Snižují  se  tak  nároky  na

robustnost metody a její citlivost k rušivým objektům na snímcích.

2) Prvky VDZ jsou na  obrazových datech  počítačového  vidění  detekovány pod

konstantním úhlem (ať už jsou snímky pořízeny kolmo k vozovce v případě

stojící  osoby či  ve směru vozovky v případě jedoucího vozidla).  Odpadá tak

potřeba schopnosti algoritmu detekovat prvky VDZ natočené pod různým úhlem

vzhledem osám snímku.
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3) Prvky VDZ použité v algoritmech počítačového vidění byly na publikovaných

snímcích ideálně viditelné a velmi kontrastní. Oproti tomu snímky, použité jako

vstupní data v této práci zobrazovaly přechody pro chodce jak ideálně viditelné,

tak částečně opotřebované.

Naproti  tomu  algoritmus  detekce  přechodů  z  leteckých  snímků  se  nemusí

potýkat s některými obtížemi, jako v případě počítačového vidění:

1) Geometrie  a  velikost  zobrazených  objektů  se  u  šikmých  snímků  s  rostoucí

vzdáleností od snímače mění.

2) U detekce jakýchkoliv objektů z leteckých snímků není třeba počítat s celkově

příliš  vysokou variabilitou  intenzity  obrazových hodnot,  způsobených různou

denní dobou pořízení či různým počasím. Letecké snímky se pořizují pouze ve

dne a za bezoblačného počasí.

Časová  výpočetní  náročnost  byla  u  algoritmů  detekce  přechodů  pro  chodce

a směrových šipek v oboru počítačového vidění nesrovnatelně nižší z několika možných

příčin. První z příčin je jiný typ vstupních dat. Zatímco uvedené algoritmy počítačového

vidění  pracují  pouze  se  šikmými  snímky,  jejichž  zorné  pole  z  velké  části  vyplňuje

vozovka s hledanými prvky VDZ, v případě detekce přechodů pro chodce z leteckých

snímků jsou vstupními daty výřezy leteckých snímků, zobrazující celý výsek krajiny,

a liniová vrstva silnic. Proces je díky tomu složitější a skládá se z většího množství

operací. Dalším důvodem je jistě fakt, že navržené algoritmy počítačového vidění byly

navrženy a optimalizovány tak, aby byly schopny operativně a v reálném čase fungovat

na mobilních  zařízeních  typu smartphone,  které  nedisponují  takovým výkonem jako

stolní počítače. Testovány však byly na obdobném hardwaru jako metodika navržená

v  této  práci,  která  však  nebyla  žádným způsobem optimalizována.  Celý  proces  byl

pouze  zautomatizován  za  účelem  lepší  možnosti  testování  a  nalezení  optimálních

parametrů nastavení. Porovnávat tedy výpočetní čas zmíněných algoritmů počítačového

vidění a navržené metodiky nemá příliš velký smysl.
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7. 4 Náměty na další zlepšení metodiky

Navržená metodika detekce přechodů pro chodce z leteckých snímků vykazuje poměrně

dobré výsledky (přesnost  0,707, senzitivita 0,762), jednotlivé kroky procesu však stále

skýtají prostor pro jeho další optimalizaci.  V následující  části  bude uvedeno několik

námětů dalšího vývoje.

Současný algoritmus  využívá  k výpočtu  míry  podobnosti  obrazu a  vzoru  16

rotačních variant vzoru. Jedna varianta vzoru tak slouží k výpočtu míry podobnosti pro

směry  v  rozmezí  11,25°.  Použitím  většího  počtu  rotačních  variant  by  bylo  možné

posoudit vliv snížení úhlového rozmezí směrů na výsledek detekce.

Ve fázi  selekce potenciálních  objektů by bylo  možné otestovat  více způsobů

nastavení  prahových  hodnot  pro  rozsah  ploch  a  vzdáleností  potenciálních  objektů.

Rovněž by bylo možné zavést další pravidla selekce. Bylo by možné například zvolit

mírnější prahové hodnoty pro rozsah ploch a vzdáleností a zavést pravidlo minimálního

počtu potenciálních objektů pruhů, tvořících jeden přechod.

Rovněž by bylo vhodné otestovat navrženou metodiku na větším množství dat.

Při  dostatečně  velkém vstupním datasetu  by jej  bylo  možné  rozdělit  na  kvalitativní

kategorie podle různých kritérií (kvalita zobrazených přechodů, typ a hustota zástavby,

intenzita provozu, výskyt různých světelných podmínek apod.). Výsledky by pak mohly

být  posuzovány  za  jednotlivé  kvalitativní  kategorie,  čímž  by  se  ověřila  robustnost

navržené metodiky pro různé scénáře vstupních scén.

59



8. ZÁVĚR

Tato práce se zaměřuje na vývoj metodiky automatické detekce přechodů pro chodce

na základě leteckých snímků a liniové vrstvy silnic. V první části diplomové práce byla

provedena rešerše odborné literatury za účelem shrnutí poznatků o problematice detekce

vodorovného dopravního značení z obrazových dat. Existuje poměrně velké množství

publikací, zabývajících se detekcí uvedeného typu objektů v oboru počítačového vidění

(za  účelem  podpory  samostatného  pohybu  zrakově  postižených  osob  či  jako  prvky

aktivní  bezpečnosti  jedoucích  vozidel).  Problematika  detekce  prvků  vodorovného

dopravního značení z obrazových dat DPZ pro potřeby digitální kartografie však zatím

příliš zkoumána nebyla. Ačkoliv se vstupní obrazová data systémů počítačového vidění

od leteckých snímků liší úhlem snímání, metody zpracování obou typů dat jsou často

podobné.

Stěžejní část práce se zabývá návrhem metodiky automatické detekce přechodů

pro  chodce  z  leteckých  snímků.  Vstupními  daty  jsou  výřezy  leteckých  snímků

o velikosti 100 x 100 m a velikosti pixelu 0,1 x 0,1 m. Druhým typem vstupních dat je

vektorová vrstva, reprezentující průběh středové linie silnic. Metodika se skládá ze šesti

hlavních  kroků.  Nejprve  je  vytvořen  vyhledávací  vzor  přechodu  v  odpovídajícím

prostorovém rozlišení  v  16  rotačních  variantách.  Následně je  pomocí  liniové  vrstvy

vytvořen  raster směrů,  který vymezuje  regiony zájmu jako pás kolem středové linie

silnic a nese informaci o směrové kategorii, do které každý úsek regionů patří. Výřez

leteckého snímku je následně oříznut na uvedené regiony zájmu.  V dalším kroku je

vytvořen  raster  korelací,  který  každému pixelu  přiřazuje  míru  podobnosti  obrazu se

vzorem,  konkrétní  rotační  varianta  vzoru je vybrána  na základě  informace z  rasteru

směrů.  Raster  korelací  je  následně přeškálován do intervalu  <-1 ;  1>.  Přeškálovaný

raster je následně prahováním převeden do binární podoby a vektorizován. Posledním

krokem je selekce potenciálních objektů přechodů pro chodce pomocí dvou pravidel:

a) povolený rozsah ploch objektů a b) povolený rozsah vzdáleností  dvou sousedních

objektů.
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Vstupní dataset obsahoval 10 testovacích scén s příslušnými výřezy liniových

vrstev. Dataset byl rozdělen na dvě skupiny po pěti scénách, první z nich sloužila ke

kalibraci  modelu,  pomocí  druhé  byla  metodika  validována  a  hodnocena.  Hodnocení

metodiky  probíhalo  na  dvou  úrovních:  a)  úroveň  celých  přechodů,  b)  úroveň

jednotlivých pruhů. Hodnocena byla přesnost a senzitivita detekce, dále byla uvedena

časová náročnost jednotlivých kroků procesu.

Přesnost  detekce  přechodů  pro  chodce  dosahuje  hodnoty  0,707  a  senzitivita

detekce  je 0,762.  Přesnost  detekce  pruhů činí   0,553.  Výsledky metodiky,  navržené

v této práci byly diskutovány s výsledky vybraných algoritmů detekce přechodů pro

chodce a směrových šipek v oboru počítačového vidění. Hodnoty přesnosti a senzitivity

dosahovaly  u  algoritmů  počítačového  vidění  lepších  hodnot,  což  ale  může  být

způsobeno odlišným typem obrazových dat, kdy většinu zorného pole vyplňuje vozovka

s  hledanými  prvky  VDZ.  V  závěru  diskuse  byly  uvedeny  náměty  na  další  vývoj

a zpřesňování navržené metodiky.
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RoiDefine.py
import arcpy,os,time
from arcpy.sa import *
from setOrientation import *
print "#### RoiDefine: Processing. ####"
arcpy.env.overwriteOutput = True
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")  # turn on extension "spatial"

# input parameters
dataHub = 'E:\\mereniCasuKalibracniValidacniDataDP\\' # workspace directory
bufferSizes = {'HZ_0auta_1stin1':7,'HZ_0auta_1stin2':7,'HZ_1auta_1stin1':8,'HZ_1auta_1stin2':5,
               'RZ_0auta_0stin2':4,'RZ_0auta_1stin1':10,'RZ_1auta_0stin2':6,'RZ_1auta_1stin1':7,
               'HZ_0a_1s1':9,'HZ_0a_1s2':3,'HZ_1a_1s1':6.5,'HZ_1a_1s2':6,'RZ_0a_0s1':3.5,'RZ_0a_0s2':4,
               'RZ_1a_0s1':9.5,'RZ_1a_1s1':4} # dict with buffer sizes
InpLine = "silnice" # name of line road layer
InpRaster = "snimek" # name of aerial image
distance = "2 meters" # splitting distance
bufferLayer = 'LnBuff' # name of buffer layer
OutpRaster = "vystup" # name of output direction raster

# iterate over geodatabases in workspace directory
for k in os.listdir(dataHub):
    workspace = str(k)
    for key, value in bufferSizes.iteritems():
        start = time.time()
        if key == k.split(".gdb")[0]:
            width = value

    # define workspace, extent, snapping raster:
    arcpy.env.workspace = dataHub + workspace
    arcpy.env.extent = InpRaster
    arcpy.env.snapRaster = InpRaster

    # split input line layer to smaller parts; add attributes "orientation" and "category"
    arcpy.MultipartToSinglepart_management(InpLine, 'LnSingle')
    arcpy.GeneratePointsAlongLines_management('LnSingle', 'Dp', 'DISTANCE', Distance = distance)
    arcpy.SplitLineAtPoint_management('LnSingle', 'Dp', 'LnSplit', '1 meters')
    arcpy.AddField_management('LnSplit', 'orientation', 'DOUBLE')
    arcpy.AddField_management('LnSplit', 'category', 'STRING')

    # browsing geometry of line parts
    desc = arcpy.Describe('LnSplit')
    geometry = desc.ShapeFieldName
    cursor = arcpy.UpdateCursor('LnSplit')
    for row in cursor:
        geom = row.getValue(geometry)
        startPt = geom.firstPoint
        endPt = geom.lastPoint
        startX = startPt.X
        startY = startPt.Y
        endX = endPt.X
        endY = endPt.Y

        # compute orientation (function is placed in setOrientation.py)
        A = setOrientation(startX, endX, startY, endY)
        if A >= 0 and A < 5.625:
            row.setValue("orientation", 1)
            row.setValue("category", 0)
            cursor.updateRow(row)
        elif A >= 5.625 and A < 16.875:
            row.setValue("orientation", 2)
            row.setValue("category", 1)
            cursor.updateRow(row)
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        elif A >= 16.875 and A < 28.125:
            row.setValue("orientation", 4)
            row.setValue("category", 2)
            cursor.updateRow(row)
        elif A >= 16.875 and A < 39.375:
            row.setValue("orientation", 8)
            row.setValue("category", 3)
            cursor.updateRow(row)
        elif A >= 39.375 and A < 50.625:
            row.setValue("orientation", 16)
            row.setValue("category", 4)
            cursor.updateRow(row)
        elif A >= 50.625 and A < 61.875:
            row.setValue("orientation", 32)
            row.setValue("category", 5)
            cursor.updateRow(row)
        elif A >= 61.875 and A < 73.125:
            row.setValue("orientation", 64)
            row.setValue("category", 6)
            cursor.updateRow(row)
        elif A >= 73.125 and A < 84.375:
            row.setValue("orientation", 128)
            row.setValue("category", 7)
            cursor.updateRow(row)
        elif A >= 84.375 and A < 95.625:
            row.setValue("orientation", 256)
            row.setValue("category", 8)
            cursor.updateRow(row)
        elif A >= 95.625 and A < 106.875:
            row.setValue("orientation", 512)
            row.setValue("category", 9)
            cursor.updateRow(row)
        elif A >= 106.875 and A < 118.125:
            row.setValue("orientation", 1024)
            row.setValue("category", 10)
            cursor.updateRow(row)
        elif A >= 118.125 and A < 129.375:
            row.setValue("orientation", 2048)
            row.setValue("category", 11)
            cursor.updateRow(row)
        elif A >= 129.375 and A < 140.625:
            row.setValue("orientation", 4096)
            row.setValue("category", 12)
            cursor.updateRow(row)
        elif A >= 140.625 and A < 151.875:
            row.setValue("orientation", 8192)
            row.setValue("category", 13)
            cursor.updateRow(row)
        elif A >= 140.625 and A < 163.125:
            row.setValue("orientation", 16384)
            row.setValue("category", 14)
            cursor.updateRow(row)
        elif A >= 163.125 and A < 174.375:
            row.setValue("orientation", 32768)
            row.setValue("category", 15)
            cursor.updateRow(row)
        elif A >= 174.375 and A <= 180:
            row.setValue("orientation", 1)
            row.setValue("category", 0)
            cursor.updateRow(row)
        else:
            row.setNull("orientation")
            row.setNull("category")
            cursor.updateRow(row)
    del cursor, row
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    # create buffer along line parts
    arcpy.Buffer_analysis('LnSplit', bufferLayer, str(width) + " meters","","FLAT")

    # create raster datasets of each cathegory of orientation
    TMP_SEL_LAYER_NAME = "tmp_sellayer"
    TMP_SEL_LAYER = arcpy.MakeFeatureLayer_management(bufferLayer, TMP_SEL_LAYER_NAME)
    TMP_POLY = "tmp_buffer"
    TMP_RAS = "tmp_bufras"
    SnimekClip = "SnimekClip"
    oredRaster = None
    for cat in range(16):
        arcpy.SelectLayerByAttribute_management(TMP_SEL_LAYER_NAME, "NEW_SELECTION", "category 

= '%s'" % cat)
        selCount = int(arcpy.management.GetCount(TMP_SEL_LAYER_NAME).getOutput(0))
        if selCount > 0:
            arcpy.PolygonToRaster_conversion(TMP_SEL_LAYER_NAME, "orientation", TMP_RAS, 

"CELL_CENTER","",0.1)
            reclas = Reclassify(TMP_RAS, "Value", RemapValue([[cat, 1], ["NODATA", 0]]), "DATA")
            if oredRaster is None:
                oredRaster = reclas
            else:
                oredRaster = BitwiseOr(oredRaster, reclas) # bitwise or operation (merge individual direction rasters)

    # reclassify directional raster (NoData outside ROI, 65535 in crossroads)
    reclas = Reclassify(oredRaster, "Value", RemapValue([
        [1, 1], [2, 2], [4, 4], [8, 8], [16, 16], [32, 32], [64, 64], [128, 128],
        [256, 256], [512, 512], [1024, 1024], [2048, 2048], [4096, 4096],
        [8192, 8192], [16384, 16384], [32768, 32768], [0, 0]]), "NODATA")
    reclas1 = Reclassify(reclas, "Value", RemapValue([
        [1, 1], [2, 2], [4, 4], [8, 8], [16, 16], [32, 32], [64, 64], [128, 128],
        [256, 256], [512, 512], [1024, 1024], [2048, 2048], [4096, 4096],
        [8192, 8192], [16384, 16384], [32768, 32768], [0, "NODATA"], ["NODATA", 65535]]), "NODATA")
    reclas1.save(OutpRaster)

    stop = time.time()
    processingTime = (stop - start)
    print k, 'processed. Processing time is approx. %d seconds.' % processingTime

SetOrientation.py
import math
# compute orientation angle of line segment from start/end coordinates
def setOrientation (startX, endX, startY, endY):
    if startX != endX and startY != endY:
            if startX > endX and startY < endY:
                uX = (startX + 10) - startX
                uY = 0
                vX = startX - endX
                vY = startY - endY
                CosA = ((uX*vX)+(uY*vY))/(math.sqrt((math.pow(uX,2)+math.pow(uY,2)))*

(math.sqrt((math.pow(vX,2)+math.pow(vY,2)))))
                A = math.degrees(math.acos(CosA))
                if A < 90:
                    A = 180-A
                return A
            elif startX < endX and startY < endY:
                uX = endX - startX
                uY = 0
                vX = endX - startX
                vY = endY - startY
                CosA = ((uX*vX)+(uY*vY))/(math.sqrt((math.pow(uX,2)+math.pow(uY,2)))*

(math.sqrt((math.pow(vX,2)+math.pow(vY,2)))))
                A = math.degrees(math.acos(CosA))
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                if A > 90:
                    A = 180-A
                return A

            elif startX > endX and startY > endY:
                uX = endX - startX
                uY = 0
                vX = endX - startX
                vY = endY - startY
                CosA = ((uX*vX)+(uY*vY))/(math.sqrt((math.pow(uX,2)+math.pow(uY,2)))*

(math.sqrt((math.pow(vX,2)+math.pow(vY,2)))))
                A = math.degrees(math.acos(CosA))
                if A > 90:
                    A = 180-A
                return A
            elif startX < endX and startY > endY:
                uX = (endX+10) - endX
                uY = 0
                vX = endX - startX
                vY = endY - startY
                CosA = ((uX*vX)+(uY*vY))/(math.sqrt((math.pow(uX,2)+math.pow(uY,2)))*

(math.sqrt((math.pow(vX,2)+math.pow(vY,2)))))
                A = math.degrees(math.acos(CosA))
                if A < 90:
                    A = 180-A
                return A
            else:
                A = 361
                return A

Correlation.py

import arcpy, sys, math,numpy,os,shutil,time
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
from setOrientation import *
from scipy.stats.stats import pearsonr
from scipy import signal,misc
print '#### Correlation: Processing. ####'
numpy.set_printoptions(threshold=numpy.nan)
arcpy.env.overwriteOutput = True
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")

# input parameters
srcDir = "E:\\mereniCasuKalibracniValidacniDataDP\\" # workspace directory
vzoryCesta = "C:\\Users\\Jiri\Desktop\\vzor5x20\\" # directory with patterns
vzor = {'0':vzoryCesta + "vzor0",'1':vzoryCesta + 

"vzor1",'2':vzoryCesta+"vzor2",'3':vzoryCesta+"vzor3",'4':vzoryCesta+"vzor4",
'5':vzoryCesta+"vzor5",'6':vzoryCesta+"vzor6",'7':vzoryCesta+"vzor7",'8':vzoryCesta+"vzor8",
'9':vzoryCesta+"vzor9",'10':vzoryCesta+"vzor10",'11':vzoryCesta+"vzor11",'12':vzoryCesta+"vzor12

",
'13':vzoryCesta+"vzor13",'14':vzoryCesta+"vzor14", '15':vzoryCesta+"vzor15"} # dict with patterns

buffer = "LnBuff" # name of buffer layer
RasterOfDirections = "vystup" # input direction raster (from RoiDefine.py]
CorelationRaster = "corr" # output corelation raster

# iterate over geodatabases in workspace directory
for dir in os.listdir(srcDir):
    start = time.time()
    dataHub = os.path.join(srcDir,dir) + '\\'
    InpRoiPoly = dataHub + buffer
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    # iterate over patterns, find max. size in X and Y direction
    vzorMaxX = 0; vzorMaxY = 0
    for k in vzor:
        vzor[k] = arcpy.RasterToNumPyArray(vzor[k]) – arcpy.RasterToNumPyArray(vzor[k]).mean()

        if vzor[k].shape[0] > vzorMaxX:
            vzorMaxX = vzor[k].shape[0]
        if vzor[k].shape[1] > vzorMaxY:
            vzorMaxY = vzor[k].shape[1]

    # compute average raster from single raster bands
    InpRasterBand1 = dataHub + "snimek/Band_1"
    InpRasterBand2 = dataHub + "snimek/Band_2"
    InpRasterBand3 = dataHub + "snimek/Band_3"
    smerovyRaster = dataHub + RasterOfDirections
    arcpy.env.workspace = dataHub
    arcpy.env.extent = InpRasterBand1

    # convert rasters to numpy arrays
    snimekArray1 = arcpy.RasterToNumPyArray(InpRasterBand1)
    snimekArray2 = arcpy.RasterToNumPyArray(InpRasterBand2)
    snimekArray3 = arcpy.RasterToNumPyArray(InpRasterBand3)
    snimekArray = (snimekArray1 + snimekArray2 + snimekArray3) / 3
    smerovyRasterArray = arcpy.RasterToNumPyArray(smerovyRaster)

    # prepare new array for corelations
    CorrArray = numpy.zeros((smerovyRasterArray.shape[0],smerovyRasterArray.shape[1]))

    # read coordinates of direction raster
    Desc = arcpy.Describe(smerovyRaster)
    llcCoordinates = {'x':Desc.Extent.XMin,'y':Desc.Extent.YMin}

    # iterate over items of direction array
    for (x,y), value in numpy.ndenumerate(smerovyRasterArray):
        if ((x-vzorMaxX/2) >= 0) and ((y-vzorMaxY/2) >= 0):

            # find matching pattern
            for i in range(0, 16):
                SmerVal = smerovyRasterArray[x,y]
                if (SmerVal & 2 ** i) and not SmerVal == 0:
                    pouzityVzor = vzor[str(i)]
                    r = pouzityVzor.shape[0]
                    s = pouzityVzor.shape[1]

                    # compute corelation
                    if r%2 == 0 and s%2 == 0:
                        imageSubset = snimekArray[x - (r / 2):x + (r / 2), y - (s / 2):y + (s / 2)]
                        corr = signal.correlate2d(imageSubset, pouzityVzor, boundary='wrap', mode='same')
                    elif r%2 == 0 and s%2 <> 0:
                        imageSubset = snimekArray[x - (r / 2):x + (r / 2), y - (s / 2):y + (s / 2)+1]
                        corr = signal.correlate2d(imageSubset, pouzityVzor, boundary='wrap', mode='same')
                    elif r%2 <> 0 and s%2 == 0:
                        imageSubset = snimekArray[x - (r / 2):x + (r / 2)+1, y - (s / 2):y + (s / 2)]
                        corr = signal.correlate2d(imageSubset, pouzityVzor, boundary='wrap', mode='same')
                    elif r%2 <> 0 and s%2 <> 0:
                        imageSubset = snimekArray[x - (r / 2):x + (r / 2)+1, y - (s / 2):y + (s / 2)+1]
                        corr = signal.correlate2d(imageSubset, pouzityVzor, boundary='wrap', mode='same')
                    CorrArray[x,y] = corr[r/2, s/2]

                # in case of crossroad compute corelation for all patterns and save greatest absolute value
                elif SmerVal == 65535:
                    correlations = []
                    for i in range(0, 16):
                        pouzityVzor = vzor[str(i)]
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                        r = pouzityVzor.shape[0]
                        s = pouzityVzor.shape[1]
                        if r % 2 == 0 and s % 2 == 0:
                            imageSubset = snimekArray[x - (r / 2):x + (r / 2), y - (s / 2):y + (s / 2)]
                            corr = signal.correlate2d(imageSubset, pouzityVzor, boundary='wrap', mode='same')
                        elif r % 2 == 0 and s % 2 <> 0:
                            imageSubset = snimekArray[x - (r / 2):x + (r / 2), y - (s / 2):y + (s / 2) + 1]
                            corr = signal.correlate2d(imageSubset, pouzityVzor, boundary='wrap', mode='same')
                        elif r % 2 <> 0 and s % 2 == 0:
                            imageSubset = snimekArray[x - (r / 2):x + (r / 2) + 1, y - (s / 2):y + (s / 2)]
                            corr = signal.correlate2d(imageSubset, pouzityVzor, boundary='wrap', mode='same')
                        elif r % 2 <> 0 and s % 2 <> 0:
                            imageSubset = snimekArray[x - (r / 2):x + (r / 2) + 1, y - (s / 2):y + (s / 2) + 1]
                            corr = signal.correlate2d(imageSubset, pouzityVzor, boundary='wrap', mode='same')
                        correlations.append(corr[r / 2, s / 2])
                    if abs(max(correlations)) < abs(min(correlations)):
                        CorrArray[x, y] = min(correlations)
                    else:
                        CorrArray[x,y] = max(correlations)
                else:
                    continue

    # convert corelation array to raster and clip it using buffer layer
    raster = arcpy.NumPyArrayToRaster(CorrArray, arcpy.Point(llcCoordinates['x'], llcCoordinates['y']), 

x_cell_size=0.1, y_cell_size=0.1)
    rasterClip = ExtractByMask(raster,InpRoiPoly)
    rasterClip.save(dataHub + CorelationRaster)

    stop = time.time()
    processingTime = (stop - start)
    print dir,'processed. Processing time is approx. %d seconds.' % processingTime

CorScaling.py

import arcpy, numpy,os,re
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
print '#### CorScaling: Processing. ####'
arcpy.env.overwriteOutput = True
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")  # turn on extension "spatial"

# input parameters
srcDir = 'E:\\mereniCasuKalibracniValidacniDataDP\\' # workspace directory
CorelationRaster = "corr" # input corelation raster (from Corelation.py)
buffer = "LnBuff" # name of buffer layer
binaryRaster = "CorrScaledBinary" # name of output binary raster of potential objects
threshold = -0.08 # threshold value

# iterate over geodatabases in workspace directory
for dir in os.listdir(srcDir):
    start = time.time()
    dataHub = os.path.join(srcDir,dir) + '\\'
    image = dataHub + CorelationRaster
    buff = dataHub + buffer
    binary = dataHub + binaryRaster

    # convert corelation raster to numpy array
    imageArray = arcpy.RasterToNumPyArray(image,nodata_to_value=0)
    Desc = arcpy.Describe(image)
    llcCoordinates = {'x':Desc.Extent.XMin,'y':Desc.Extent.YMin}
    min = imageArray.min(); max = imageArray.max()
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    # iterate over items of corelation array, scaling to <-1;l>
    for (x, y), value in numpy.ndenumerate(imageArray):
        if value < 0:
            imageArray[x,y] = value/abs(min)
        elif value == 0:
            imageArray[x,y] = 0
        else:
            imageArray[x,y] = value/max
   # convert scaled array to raster, clip it using buffer layer
    raster = arcpy.NumPyArrayToRaster(imageArray, arcpy.Point(llcCoordinates['x'], llcCoordinates['y']), 

x_cell_size=0.1,y_cell_size=0.1)
    rasterReclas = Reclassify(raster, "Value", RemapRange([[-1, threshold0, 0], [threshold, 1, 1]]))
    rasterReclasClip = ExtractByMask(rasterReclas, buff)
    rasterReclasClip.save(binary)

    stop = time.time()
    processingTime = (stop - start)
    print dir, 'processed. Processing time is approx. %d seconds.' % processingTime

SelectPO.py

import arcpy, numpy,os,re
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
print '#### SelectPO: Processing. ####'
arcpy.env.overwriteOutput = True
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")  # turn on extension "spatial"

# input parameters
srcDir = 'E:\\mereniCasuKalibracniValidacniDataDP\\' # workspace directory
binaryRaster = "CorrScaledBinary" # name of input binary raster of potential objects
outputFeatureClass = "ZebraCrossingStripes" # output feature class with zebra crossing objects (final product)
minArea = 0.18
maxArea = 2.29
minDistance = 0.941366
maxDistance = 1.204867

# iterate over databases in workspace directory
for dir in os.listdir(srcDir):
    start = time.time()
    arcpy.env.workspace = os.path.join(srcDir,dir)
    KorelacePolygon = 'KorelacePolygon'

    #convert corelation raster to polygon
    arcpy.RasterToPolygon_conversion(binaryRaster,KorelacePolygon,"SIMPLIFY","VALUE")

    # select potencial objects by code and area
    TMP_SEL_LAYER_NAME = "tmp_sellayer"
    TMP_SEL_LAYER = arcpy.MakeFeatureLayer_management(KorelacePolygon, TMP_SEL_LAYER_NAME)
    arcpy.SelectLayerByAttribute_management(TMP_SEL_LAYER_NAME, "NEW_SELECTION",' "gridcode" 

= 0')
    arcpy.SelectLayerByAttribute_management(TMP_SEL_LAYER_NAME, "SUBSET_SELECTION", 

"SHAPE_Area <= %d" %maxArea)
    arcpy.SelectLayerByAttribute_management(TMP_SEL_LAYER_NAME, "SUBSET_SELECTION", 

"SHAPE_Area >= %d" %minArea)
    arcpy.CopyFeatures_management(TMP_SEL_LAYER_NAME, 'KoreacePreselect')

    #create centroids from potencial zebra-crossing objects
    arcpy.FeatureToPoint_management(TMP_SEL_LAYER_NAME, 'KoreacePreselectCentr',"CENTROID")
    arcpy.Near_analysis('KoreacePreselectCentr', 'KoreacePreselectCentr')
    TMP_SEL_LAYER = None
    TMP_SEL_LAYER_NAME = None
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    #select potencial objects by it's relative distance
    TMP_SEL_LAYER_NAME1 = "tmp_sellayer1"
    TMP_SEL_LAYER_NAME2 = "tmp_sellayer2"
    TMP_SEL_LAYER1 = arcpy.MakeFeatureLayer_management('KoreacePreselectCentr', 

TMP_SEL_LAYER_NAME1)
    TMP_SEL_LAYER2 = arcpy.MakeFeatureLayer_management('KoreacePreselect', 

TMP_SEL_LAYER_NAME2)
    arcpy.SelectLayerByAttribute_management(TMP_SEL_LAYER_NAME1, "NEW_SELECTION", 

"NEAR_DIST <= %d" %maxDistance)
    arcpy.SelectLayerByAttribute_management(TMP_SEL_LAYER_NAME1, "SUBSET_SELECTION", 

"NEAR_DIST >= %d" % minDistance)
    arcpy.SelectLayerByLocation_management(TMP_SEL_LAYER_NAME2,'intersect',

TMP_SEL_LAYER_NAME1)
    arcpy.CopyFeatures_management(TMP_SEL_LAYER_NAME2, outputFeatureClass)

    stop = time.time()
    processingTime = (stop - start)
    print dir, 'processed. Processing time is approx. %d seconds.' % processingTime
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