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Abstrakt

Práce se zabývá využitím konvolučních neuronových sítí pro detekci známého
objektu ve videu s ohledem na zpracování dat v reálném čase. Poskytuje úvod
do strojového učení, neuronových sítí a jejich implementace v programovacím
jazyce Python a přehled nejmodernějších technologií využívaných pro detekci
objektů v obraze. Dále se zabývá návrhem několika architektur, vytvořením
a zpracováním dvou různých datasetů, měřením a zhodnocením navržených
architektur.

Klíčová slova neuronová síť, konvoluční neuronové sítě, detekce objektu,
strojové učení, Keras, Python

Abstract

Thesis focuses on using convolutional neural networks to detect known object
in a video with emphasis on real-time data processing. It provides introduction
to machine learning, neural networks and their implementation in Python
programming language and overview of the state-of-the-art technologies used
for object detection. Then the thesis deals with design of several architectures,
creating and processing of two different datasets and evaluation of designed
architectures.
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Úvod

Drony a neuronové sítě – v současnosti jedny z nejvíce skloňovaných pojmů
ve světě moderních technologií. Zejména poslední dobou s nástupem levných
dronů, dostupných pro širokou veřejnost, zažívají tyto bezpilotní letouny re-
voluci. V souvistlosti s neuronovými sítěmi lze hovořit spíše o renesanci, neboť
princip neuronových sítí je s námi již od 50. let 20. století. Ale až posledních
několik let, díky stále zrychlujícím se počítačům a neustále zvětšujícímu se
objemu dat, je lze využít i v reálných situacích.

Tato práce kombinuje oba výše zmíněné pojmy a zaobírá se detekcí dronů
v obraze z kamery jiného drona za pomoci konvolučních neuronových sítí.
Práce vznikla ve spolupráci se skupinou Multi-robot Systems, fakulty elek-
trotechnické ČVUT v Praze, pro kterou je také určena. Zmíněná skupina se
zabývá výzkumem na poli multi robotních systémů a dronů.

Největší motivací pro výběr tohoto tématu pro mě byl můj dlouhodobý
zájem o drony, s nimiž létám ve volném čase a zajímám se o využití umělé in-
teligence pro automatizaci jejich letu. Další motivací pro mě byl zájem o umě-
lou inteligenci, která začíná několik posledních let ovlivňovat naše každodenní
životy a jenž se stále více a více rozšiřuje ve většině odvětví lidské činnosti.

V první kapitole dává práce lehký úvod do strojového učení a neuronových
sítí, se zaměřením na konvoluční neuronové sítě. Druhá kapitola rozebírá nej-
novější technologie v oblasti detekce objektů ve videu s ohledem na zpracování
dat v reálném čase, jako jsou například modely YOLO, SSD, či R-CNN. V další
kapitole je rozebrána tvorba a zpracování dvou různých datasetů. Dále se tato
kapitola zaobírá návrhem a popisem několika vlastních různých architektur
pro řešení detekce známého objektu ve videu. Tato kapitola také popisuje me-
todiku učení architektur. Poslední kapitola se zaměřuje na samotné měření
učení a testování architektur a zhodnocení výsledků.

Cílem této práce je seznámení se s neuronovými sítěmi pro sledování zná-
mého předmětu ve videu. Dalším cílem je navrhnutí několika struktur neu-
ronových sítí pro tento úkol, jejich následné naučení na datasetu pořízeném
při testování dronů a otestování těchto sítí. Jednotlivé sítě budou testovány
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Úvod

z pohledu vlivu struktury na kvalitě výstupu s ohledem na zpracování dat
v reálném čase a bude provedena následná dokumentace výsledků.
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Kapitola 1
Strojové učení

Strojové učení je obor informatiky, který se zabývá schopností počítačových
systémů „učit se“ na základě dodaných dat bez toho, aby byly přímo progra-
movány. Za první program strojového učení se považuje program vytvořený
Arthurem Samuelem, který hrál dámu [11]. Tento program byl schopný hrát
dámu lépe než jeho tvůrce. Toho dosáhl za krátkou dobu učení (8 až 10 hodin),
při kterém dostal pouze pravidla hry a sadu parametrů o nichž se věřilo, že
mají co dočinění se hrou, ale jejichž váhy byly neznámé a předem nespecifiko-
vané.

Jak uvádí Ian Goodfellow ve své knize Deep Learning [12], strojové učení
se dělí na dva nejdůležitější proudy a sice učení s učitelem a učení bez učitele.
Tyto jsou dále popsány v následujících sekcích.

1.1 Učení s učitelem

Tato metoda spočívá v tom, že daný algoritmus se pro vstupní trénovací vek-
tor x a výstupní trénovací vektor y stejných délek N učí neznámou mapovací
funkci y = f(x). Tudíž se daný algoritmus pokouší nalézt funkci g, která by
co nejvíce odpovídala funkci f. Úloha tohoto učení je předpovídat výstupní
hodnotu funkce f pro každý vstupní objekt v po zpracování trénovacích vek-
torů. K tomu je potřeba, aby algoritmus dokázal dostatečně zobecnit zadaná
trénovací data a dokázal je tak mapovat na neznámé vstupy.

Pokud je výstup funkce g spojitý, pak nazveme učení regresí. V opačném
případě, kdy je výstup z funkce g z nějaké předem dané množiny hodnot,
mluvíme o tomto učení jako o klasifikaci.

1.2 Učení bez učitele

Při učení bez učitele se algoritmus učí vzor vstupu bez explicitní znalosti vý-
stupu jak je uvedeno v [13]. Nejčastěji se používají metody shlukování, které
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1. Strojové učení

dokáží automaticky nalézt podobné vzory a ty pak vyhledávat v testovacích
datech. Tato metoda však nebude více popsána, neboť se jí tato práce neza-
bývá.

1.3 Neuronové sítě
Neuronová síť je algoritmus, který se inspiruje v činnosti lidského mozku.
Tento algoritmus je založen na pozorování činnosti mozkových buněk – neu-
ronů.

1.3.1 Neuron

Již v dřívějších dobách bylo zjištěno, že mozek je tvořen množštvím vzájemně
propojených buněk zvaných neurony, které mezi sebou komunikují za pomoci
elektrických signálů. Strukturu takového neuronu zachycuje obrázek 1.1. Tento
neuron má několik dendritů, vedoucích do těla, umožňujících mu příjmat sig-
nály. Pokud v těle vznikne dostatečný potenciál, dojde k aktivaci neuronu a
poslání signálu po axonu do synapsí. Přičemž neurony jsou vzájemně propo-
jeny pomocí těchto vstupních dendritů a výstupních synapsí, kdy mohou mít
desítky, až stovky tisíc dendritů a podobný počet synapsí.

Prvními, kdo popsal matematicky strukturu neuronu byli pánové McCulloch
a Pitts ve svém článku z roku 1943 [14], kde ukázali v dnešní době nejpou-
žívanější model umělého neuronu. Tento neuron popisuje obrázek 1.2. Jejich
model má N vstupů označených x1 . . . xN a jeden výstup. Každý z těchto N
vstupů má svou váhu w1 . . . wN . Tyto signály zpracujeme v potenciál značený
p podle následujícího vzorce: p =

∑N
i=1 xi ∗wi. Tuto hodnotu dále předáme do

aktivační funkce y = f(p), která rozhodne, zda je vstupní potenciál dostatčný
pro to, aby se neuron aktivoval. Jako aktivační funkci lze použít celou řadu
funkcí, mezi nejznáměnší patří například dle [15]:

• Funkce jednotkového skoku, která vrací pro vstup menší než daná mez
t nulu, pro větší vrací jedna.

f(p) =
{

1 p > t
0 p ≤ t

• Sigmoidální funkce jejíž hodnoty se blíží v mínus nekonečnu nule a v ne-
konečnu jedničce.

f(p) = 1
1 + e−kx

• Hyperbolický tangens, který mapuje vstup na hodnoty mezi −1 a +1.
Záporné vstupy mapuje k záporným hodnotám a nulové vstupy na nulu,
proto je oblíbenější než sigmoida, které například pro nulový vstup vrací
hodnotu 0.5.

tanh(p) = 2
1 + e−kx

− 1
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1.3. Neuronové sítě

• Rectified Linear Units také označována ReLU, je funkce, jejíž hodnota
je od mínus nekonečna do nuly rovna nule a od nuly do nekonečna se
chová jako identita.

f(p) = max(0, p)

• Softmax, který se využívá primárně ve finálních vrstvách klasifikátorů,
protože mapujeK-dimenzionální vektor z reálných hodnot naK-dimenzionální
vektor σ(z) hodnot v intervalu [0, 1].

Obrázek 1.1: Struktura biologického neuronu. Převzato z [1].

Obrázek 1.2: McCulloch-Pitts model neuronu. Převzato z [2].

Samotný jeden neuron však není schopen ničeho jiného, než prostého bi-
nárního rozdělení vstupních dat, což nám pro mnoho problémů nestačí. Proto
se využívá spojení mnoha takových neuronů do tzv. vrstev a ty se poté spojují
mezi sebou do sítí.
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1. Strojové učení

1.3.2 Sítě

Každý neuron v síti řeší pouze část problému a celkový výsledek je tvořen
kompozicí výsledků od všech neuronů v síti. Tento přístup je velmi výhodný,
pokud přestane nějaký neuron fungovat, pouze se sníží přesnost řešení, ale
celková koncepce bude stále správná.

Obvykle mívá síť strukturu podobnou jako je na obrázku 1.3. Síť má ně-
kolik vstupních neuronů (obvykle jeden na každý vstupní parametr), všechny
vstupní neurony tvoří vstupní vrstvu (input layer na obrázku 1.3). Tato vrstva
je podle konkrétní architektury napojena na jednu nebo i více tzv. skrytých
vrstev (hidden layers), které jsou mezi sebou navzájem propojeny. Pokud jsou
mezi sebou vrstvy propojeny pouze tak, že se signál může šířit pouze z jedné
do druhé a nikoliv naopak (jak je na již zmíněném obrázku 1.3), mluvíme
o dopředné neuronové síti. V případě, že by výstup z neuronu, či neuronů byl
napojen na vstup sama sebe, případně celá vrstva napojena zpět na předchozí
vrstvu, označíme tuto síť jako rekurentní. Jejich využití je zejména, pokud je
potřeba, aby si síť pamatovala kontext, čehož se užívá při zpracování textu.
Tento druh sítí nebude dále v práci rozebírán.

Poté, co je vstupní signál zpracován skrytými vrstvami, putuje dále na
výstupní vrstvu. Ta se stará o samotnou interpretaci výsledku. Například při
klasifikaci se výstupní vrstva aktivuje funkcí Softmax, která určí výstupní neu-
ron podle něhož víme, do které třídy byla vstupní data zařazena. U regresních
úloh se využívá spíše funkce ReLU, neboť není potřeba mapovat výstup na
hodnoty z konečné předem dané množiny.

Obrázek 1.3: Struktura neuronové sítě. Převzato z [3].

1.3.3 Učení sítě

Jak již bylo zmíněno na začátku kapitoly 1, existují dva hlavní přístupy učení
algoritmů strojového učení, respektive neuronových sítí. Více zde bude roze-
psáno pouze učení s učitelem, neboť se jedná o nejběžnější způsob učení a je
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1.4. Konvoluční neuronové sítě

využívané v této práci. K učení s učitelem neuronových sítí se používá zejména
algoritmus zpětné propagace, spočívající v přepočítávání vah sítě podle od-
chylky výsledku daného sítí od výsledku očekávaného. Odchylku počítá tzv.
chybová funkce. Úlohou učení neuronové sítě je minimalizovat hodnotu chy-
bové funkce (v ideálním případě až na nulu). Minimalizaci dobře zobrazuje ob-
rázek 1.4, na kterém je na svislé ose zanesena velikost chyby a na vodorovných
osách jsou vyneseny hodnoty parametrů (tento obrázek by šel abstrahovat i pro
více parametrů než dva, ale taková vizualizace by byla značně nepřehledná).
Na počátku učení se zvolí nastavení parametrů a následně se výpočtem zjiš-
ťuje směr, kterým se snižuje výsledek chybové funkce. Cílem učení je najít
takové parametry sítě, aby chybová funkce byla v globálním minimu. K tomu,
aby se funkce nezasekla pouze na lokálním minimu, ale bylo docíleno co nej-
větší přiblížení se globálnímu minimu se používají různé algoritmy popsané
v [12], jako například SGD, RMSProp, AdaGrad, či Adam. Ty na základě
různých strategií předcházejí zaseknutí se v lokálním minimu a zlepšují tak
výsledné parametry. Aby se přesnost učení ještě více zlepšila, zpracovává síť
vstupní hodnoty několikrát. Každé takové zpracování všech vstupních vzorů
a přepočtení vah se nazývá epocha. Učení může probíhat buď nějaký předem
stanovený počet epoch nebo dokud není splněna podmínka jako například, že
se hodnota chybové funkce již několik epoch nezměnila nebo se změnila pouze
málo, či k horšímu.

Obrázek 1.4: Graf chyby a parametrů neuronové sítě. Převzato z [4].

1.4 Konvoluční neuronové sítě
Konvoluční neuronové sítě jsou jedním z mnoha typů sítí, využívané zejména
ke zpracování dat v topologii podobné mřížce [12]. Základ pro výzkum těchto
sítí položili v roce 1959 pánové Hubel a Weisel, kteří zkoumali strukturu
kočičího mozku a způsob, jakým zpracovává obraz. Na jejich práci navázal
v roce 1988 Kunihiko Fukushima [16], který navrhl jednoduchou síť zvanou
„Neocognitron“, která rozpoznávala ručně psané znaky a číslice.
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1. Strojové učení

První moderní konvoluční neuronovou síť, zvanou LeNet-5, navrhl v roce
1998 se svým týmem Yann LeCun [17]. Jeho síť byla určena pro rozpoznávání
ručně psaných číslic na mřížce o rozměrech 32×32 a využívala se zejména pro
automatické zpracování šeků v bankách.

Typická konvoluční síť je zobrazena na obrázku 1.5. Jak je vidět, skládá
se z několika vrstev, které mají za úkol získat nejvýznačnější příznaky ze
vstupního obrázku, či mřížky, vybrat nejdůležitější z nich a tak zpracovat
vstup.

První vrstva sítě je tzv. konvoluční, ta provádí na vstupním obrázku
filtrování za pomoci operace konvoluce vstupní matice s menší čtvercovou
maticí zvanou jádro. Probíhá tak, že:

1. Vynásobíme hodnoty konvolučního jádra hodnotami, které leží pod kon-
volučním jádrem na obrazu.

2. Součet těchto násobků uložíme do právě zpracovávané buňky.

3. Posuneme se o buňku dále.

Výše zmíněný postup popisuje také následující vzorec.

(f ∗ h)(x, y) =
k∑

i=−k

k∑
j=−k

f(x− i, y − j) · h(i, j)

Cílem této operace je získání mapy příznaků, což jsou nějaké význačné
části vstupního obrázku. Ty se dále zpracovávají za pomoci tzv. poolování,
které vybírá ze vstupní matice jeden prvek, nejčastěji s maximální hodnotou
(max pooling) nebo s průměrnou hodnotou (average pooling). Hodnoty z těchto
vrstev se dále posílají do konvolučních vrstev a dalších poolovacích a poté se
posílají do další neuronové sítě složené z klasických skrytých vrstev, která má
za úkol provést například klasifikaci do tříd nebo regresi.

Obrázek 1.5: Struktura konvoluční neuronové sítě. Převzato z [5].
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Kapitola 2
Architektury konvolučních sítí

V této kapitole bude probráno několik z v součastnosti nejpoužívanějších ar-
chitektur neuronových sítí k rozpoznávání obrazu. Jmenovitě to budou R-
CNN [18], Fast R-CNN [19], Faster R-CNN [20], PVANet [21], YOLO [22],
YOLO9000 [23] a SSD [24]. Přičemž R-CNN, Fast R-CNN a Faster R-CNN,
stejně tak jako YOLO a YOLO9000 budou rozebrány každá v jedné sekci
vzhledem k tomu, že se de facto jedná o stejné modely lišící se pouze v mino-
ritních částech.

2.1 R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN
R-CNN (Regions + CNN) je model, který je závislý na externím systému,
jenž dodává návrhy pro síť „zajímavých“ oblastí, na které je pak spuštěn
klasifikátor v podobě konvoluční neuronové sítě. Tento model navrhl v roce
2013 Ross Girshick z UC Berkeley a podařilo se mu s ním dosáhnout do té
doby nevídané přesnosti lokalizace a klasifikace objektů v obraze.

Jeho největším problémem je však rychlost, přesněji to, že nikdy nebyl
zamýšlený k vysokému výkonu. Jak je vidět na obrázku 2.1, model funguje na
principu nalezení zajímavých oblastí v obrázku externím vyhledávačem (těch
bývá řádově kolem 2000). Tyto oblasti se následně zmenší a každá z nich se
pošle do konvoluční neuronvé sítě (původní R-CNN používal AlexNet od Alexe
Krizhevského [25]). Výstupy z konvoluční sítě se dál klasifikují SVM a regresní
metodou se nalezne ohraničení. Zmíněný přístup je však dosti pomalý (kolem
50 sekund na zpracování jedné fotky), jednak kvůli faktu, že ke zpracování
jedné fotky je třeba zpracování všech nalezených oblastí neuronovou sítí, tak
i kvůli velice pomalému učení modelu. Proto se hledaly způsoby, jak model
zefektivnit.

V roce 2015 přišel tvůrce R-CNN Ross Girshick s novým modelem zva-
ným Fast R-CNN. Stále byl závislý na externím systému dodávajícím oblasti
v obrázku (v tomto případě algoritmus Selective Search), ale přišel se zásad-
ním zrychlením v podobě pouze jednoho průchodu konvoluční neuronovou sítí.
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2. Architektury konvolučních sítí

Obrázek 2.1: Architektura R-CNN. Převzato z [6].

Girshick totiž zjistil, že mnoho z navrhnutých oblastí se překrývá, a proto ho
napadlo zpracovat obrázek konvoluční sítí pouze jednou a výsledek poté rozdě-
lit mezi všechny navržené oblasti. Tuto techniku pojmenoval ROIPool (Region
of Interest Pooling). Dalším podstatným vylepšením bylo spojení konvoluční
sítě, klasifikátoru a regresoru do jednoho modelu (sítě chcete-li). Také se v nové
verzi začala používat aktivační vrstva Softmax, namísto modelu SVM, díky
čemuž také došlo ke zrychlení. Celou architekturu Fast R-CNN zachycuje ob-
rázek 2.2. I přes zrychlení je Fast R-CNN stále dost pomalý pro použití na
video (jednu fotku zpracuje za 2.5 sekundy), kvůli tomu se dále hledal způsob
jak model zrychlit.

Bylo zjištěno, že úzkým hrdlem Fast R-CNN je externí systém hledání
zajímavých oblastí, proto v polovině roku 2015 přišel tým vedený Shaoqing
Renem s novým modelem pojmenovaným Faster R-CNN. Funguje na prin-
cipu, že hledání zajímavých regionů lze dělat i po zpracování obrázku první
konvolucí, neboť ta jen zvýrazní tyto oblasti. Proto se úplně odstranila ex-
terní metoda hledání a přešlo se na tzv. Region Proposal Network (RPN),
která funguje na principu tzv. Sliding Window, což je pohyblivý obdélník nad
výstupem z původní konvoluce. Zároveň je výstup z původní konvoluce spolu
s výstupem z RPN dodán na vstup klasifikátoru a regresoru, které zůstaly
stejné jako ve Fast R-CNN. Architektura je velice podobná jako Fast R-CNN,
pouze s tím rozdílem, že po počáteční konvoluční části následuje RPN. Zrych-
lení mezi jednotlivými verzemi R-CNN zachycuje tabulka 2.1.
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2.2. PVANet

Obrázek 2.2: Architektura Fast R-CNN. Převzato z [6].

Tabulka 2.1: Porovnání jednotlivých verzí R-CNN

R-CNN Fast R-CNN Faster R-CNN
Čas na zpracování obrázku 50 sekund 2 sekundy 0.2 sekundy
Zrychlení 1× 25× 250×
mAP (VOC 2007) [26] 66.0 66.9 66.9

2.2 PVANet

I přes značné zrychlení modelu Faster R-CNN oproti předchozím je model
stále nevhodný pro aplikace v reálném čase (například video). Proto se v roce
2016 skupina výzkumníků společnosti Intel rozhodla vyvinout lepší model,
který nazvali PVANet a který má za úkol poskytnou mnohem větší rychlost
při zachování přesnosti kolem 70% a s menší výpočetní náročností. Jejich
práce si bere za předlohu Faster R-CNN, konkrétně myšlenku sítě pro extrakci
zajímavých oblastí, která posílá výstup do klasifikátoru.

Základní myšlenkou sítě PVANet je hodně vrstvev, ale mnohem méně pro-
pojených, než v R-CNN a jeho variantách. Zároveň je použita modifikovaná
funkce ReLU, zvaná mCRelu, která snižuje možnou redundanci informací s cí-
lem zvýšení rychlosti. Pro další snížení redundantních informací předávaných
v síti a pro lepší detekci malých objektů v obraze jsou použity také bloky
sítě Inception [27]. Další použitou technikou je tzv. Hyperparameter Concate-
nation, která spočívá v tom, že malé detaily v obraze „obchází“ konvoluční
bloky, aby byly zachovány a ty se tak mohou zaměřovat na abstrakci zkouma-
ných objektů. Celková architektura čítá 54 konvolučních a 3 plně propojené
vrstvy (viz obrázek 2.3). Dle tvůrců dosahuje model přesnosti 84.2% na da-
tasetu VOC 2007, přičemž k tomu potřebuje o 95% menší množství výpočtů
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2. Architektury konvolučních sítí

než je potřeba ve Faster R-CNN (se sítí ResNet-101 jako klasifikátorem). Díky
své rychlosti je model vhodný k použití do vestavěných systémů a mobilních
zařízení.

Obrázek 2.3: Architektura sítě PVANet. Převzato z [7].

2.3 YOLO, YOLO9000

Na rozdíl od přechozích modelů, které vstupní obraz zkoumaly několikrát (jed-
nou pro detekci oblastí a poté pro klasifikaci), YOLO [22], akronym pro „You
Only Look Once“, jak již název napovídá, projde vstup pouze jednou. Jeho
hlavní devizou je velká rychlost a tedy možnost zpracovávání videa v reálném
čase, avšak za cenu mírně menší přesnosti (cca 63% na datasetu VOC2007)
než předchozí zmiňované modely. Za menší nevýhodu lze považovat, že první
verze tohoto modelu je schopná rozlišovat pouze maximálně 20 tříd objektů.

Hlavní myšlenka toho modelu spočívá ve zmenšení vstupního obrazu na
448×448 pixelů, zpracování konvoluční neuronovou sítí a následném filtrování
nalezených predikcí pomocí algoritmu „non-max supression“. Samotná neu-
ronová síť zpracuje již zmíněný vstup 9 konvolučními vrstvami na výstupní
tenzor o tvaru 7 × 7 × 30, což znamená, že vstupní obraz se rozdělí na mřížku
7×7 buňěk, přičemž každá může obsahovat dva ohraničující obdélníky a prav-
děpobnosti až 20 různých tříd objektů v obraze. Následně se v každé ze 49
buňěk vybere třída s nejvyšší pravděpobodobností výskytu a pomocí algoritmu
non-max supression se vyfiltrují „nezajímavé“ a překrývající se ohraničující
obdélníky. Poté se spojí výsledky pravděpodobností s ohraničujícími obdélníky
(viz obrázek 2.4).

Schopnost modelu YOLO rozpoznávat pouze maximálně 20 tříd ho značně
limituje například pro užití v samořiditelných autech, a proto na konci roku
2016 představili výzkumníci Redmon a Farhadi (autoři původního YOLO)
model YOLO9000 [23], který, jak napovídá číslovka v názvu dokáže detekovat
až 9000 různých tříd objektů. Zároveň u tohoto modelu došlo ke značnému
nárůstu přesnosti (73% na VOC2007) a rychlosti (v závislosti na konfiguraci
až na 90 FPS oproti 40 FPS původního modelu YOLO). Vyšší přesnosti je
dosaženo zejména díky tomu, že vstupní obraz se sice také zmenšuje na po-
dobnou velikost, tentokrát 480 × 480 pixelů, ale nyní se rozděluje na mřížku
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2.4. SSD

Obrázek 2.4: Zpracování modelem YOLO. Převzato z [8].

13 × 13 buňěk. Dále je užito konceptu tzv. „anchor boxes“, které umožňují
detekci vícero tříd na jedné buňce (v podstatě se jedná o různě velké obdél-
níky zasahující přes několik buněk, což dopomáhá lépe detekovat překrývající
se objekty např. osobu stojící před automobilem). Vyšší rychlosti je dosaženo
pomocí optimalizace algoritmů využívaných v modelu (například částečným
zjednodušením architektury). Další velkou výhodou YOLO9000 je jedna z jeho
konfigurací nazývána Tiny YOLO, která umožňuje zpracování obrazu rych-
lostí až 200 FPS při podobné přesnosti jaké dosahuje R-CNN a jeho deriváty.
Díky tomu lze model použít na mobilních zařízeních a vestavěných systémech
(například v dronech).

2.4 SSD

SSD je zkratkou pro plný název, znějící „Single Shot MultiBox Detector“ [28].
Funguje na principu jednoho průchodu vstupním obrazem stejně jako napří-
klad YOLO, ale na rozdíl od něj, je mnohem přesnější (cca 76% na VOC2007)
při velice podobné rychlosti. Oproti předchozím modelům se však liší tím,
že používá několik různých vrstev pro přesnější detekci objektů různých ve-
likostí. Jak lze vidět na obrázku 2.5, základem modelu SSD je síť VGG-16
[29] (případně i ResNet), která je určena k vytvoření mapy příznaků vstupu.
Tato mapa je dále zkoumána dalšími stále menšími konvolučními filtry a mo-
del tak dokáže dobře detekovat i malé objekty. Model zmenšuje vstupní obraz
na velikost 512 × 512 pixelů, což také pomáhá velké přesnosti. Pro další zlep-
šení přesnosti se používá tak jako v modelu YOLO konceptu „anchor boxes“.
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2. Architektury konvolučních sítí

K přesnosti modelu také přispívá trénink s chybovou funkcí MultiBox, která
je přímo určená pro učení takovýchto modelů.

Vysoké rychlosti dosahuje model díky jednodušší architektuře v porovnání
s modelem YOLO (viz 2.5), neboť síť VGG-16 je mnohem mělčí než architek-
tura YOLO a také díky faktu, že SSD nepoužívá žádně plně propojené vrstvy,
což dopomáhá nízké výpočetní náročnosti a vysoké rychlosti. Protože je, jak
již bylo zmíněno, SSD velmi rychlý model a přesný, hodí se pro použití ke
zpracování videa v reálném čase a nasazení v zařízeních s nízkým výkonem,
jako je například dron.

Obrázek 2.5: Porovnání architektury SSD a YOLO. Převzato z [9].
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Kapitola 3
Návrh a realizace řešení

V této kapitole je diskutováno vytvoření datasetu, implementace neuronové
sítě včechně použitých knihoven a jednotlivé architektury sítí, které budu
v této práci používat. Jako poslední věc je v této kapitole diskutováno pro-
středí a metodika učení již zmíněných architektur.

3.1 Příprava datasetu

Od vedoucího jsem dostal dataset obsahující 27 anotovaných fotek a 3 minu-
tová až tříminutová (neanotovaná) videa, z nichž jsem se rozhodl jedno využít
na výrobu dodatečného datasetu (dalších odhadem 50-60 anotovaných obrázků
dronů) a zbylé 2 jsem se rozhodl ponechat pro účely testování modelů.

Při vytváření dodatečného datasetu jsem vytvořil jednoduchý Python skript
1. Tento skript využívá knihovnu OpenCV ke zpracování vstupního videa a ex-
trakci jednotlivých snímků z něj. Skriptem jsem uložil každý 50. snímek (video
je natočeno s frekvencí 50 snímků za sekundu), čímž vzniklo 53 snímků a ná-
sledně jsem snímky ručně anotoval za použití programu LabelImg. Nicméně při
potřebě rychlého testování navrhovaných architektur se tento dataset ukázal
jako krajně nepraktický z důvodu delší doby trénování. Proto jsem si vytvo-
řil ještě jeden jednodušší dataset, určený pro rychlé testování, zda má daná
architektura potenciál naučit se řešení zadaného problému.

Tento testovací dataset je tvořen 2500 náhodně generovanými obrázky
o rozměrech 256×256 pixelů, obsahujících 1 až 5 obrazců, které mají „simulovat“
drony, a které má síť za úkol najít. Dále je ke každému tomuto obrázku vy-
generovaný vektor označující polohy těchto obrazců a jejich velikosti. Tento
dataset je rozdělem v poměru 70% trénovacích a 30% validačních obrázků.
Tímto přístupem bylo zajištěna možnost rychlého učení sítí a jejich testo-
vání pro účely ověření, zda má daná architektura vůbec smysl. Pro úplnost je
přiložena ukázka kódu 2, jímž byl vygenerován tento dataset.
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3. Návrh a realizace řešení

import cv2
import os
import click

@click.command()
@click.option(’--n’, default=1, help=’Every n-th frame to be saved.’)
@click.argument(’video_file’, type=click.Path(exists=True))
@click.argument(’out_folder’, type=click.Path())
def create_dataset(n, video_file, out_folder):

if not os.path.isdir(out_folder) or not os.path.exists(out_folder):
os.mkdir(out_folder)

video = cv2.VideoCapture(video_file)
frame_counter, save_counter = 0, 0
while (video.isOpened()):

ret, frame = video.read()
if not ret:

break
frame_counter += 1
if frame_counter % n == 0:

save_counter += 1
print(’processed frame’, frame_counter)
cv2.imwrite(os.path.join(out_folder,

’image{0}.jpg’.format(save_counter)), frame)↪→

video.release()

create_dataset()

Výpis 1: Skript pro vyřezávání snímků z videa

3.2 Implementace

K implementaci navržených neuronových sítí a postupů jsem zvolil jazyk Py-
thon, kvůli jeho pohodlné syntaxi, rychlosti psaní a existenci velkého množství
knihoven a frameworků na něm postavených.

Samotná implementace neuronových sítí je psaná v knihovně Keras, což je
velmi populární a často používaná knihovna pro práci s neuronovými sítěmi.
Tato knihovna funguje jako nadstavbová vrstva nad klasickými frameworky
pro práci s neuronovými sítěmi, jako je Tensorflow, Theano, či Microsoft Co-
gnitive Toolkit. Zároveň na rozdíl například od Tensorflow umožňuje jedno-
duše skládat jednotlivé vrstvy na sebe bez potřeby řešit vstupní a výstupní
tenzory, stejně tak jako propojení mezi jednotlivými vrstvami. Jako vrstvu
pod knihovnou Keras jsem zvolil framework Tensorflow, kvůli jeho velké roz-
šířenosti, vyladění, dobré dokumentaci a velkému množství dostupných ukázek
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import numpy as np

num_imgs = 2500

img_size = 256
min_object_size = 4
max_object_size = 128
num_objects = 5

bboxes = np.zeros((num_imgs, num_objects, 4))
imgs = np.zeros((num_imgs, img_size, img_size)) # set background to 0

for i_img in range(num_imgs):
for i_object in range(np.random.randint(1, num_objects)):

w, h = np.random.randint(min_object_size, max_object_size, size=2)
x = np.random.randint(0, img_size - w)
y = np.random.randint(0, img_size - h)
imgs[i_img, x:x + w, y:y + h] = 1. # set rectangle to 1
bboxes[i_img, i_object] = [x, y, w, h]

Výpis 2: Generování datasetu

kódu.
Další nespornou výhodou knihovny Keras je existence již předučených mo-

delů (na datasetu ImageNet [30]) známých sítí typu Inception, NASNet a dal-
ších, přímo v knihovně a jejich připravenost pro snadné rozšíření o vlastní
vrstvy a použití zejména pro fine-tuning a transfer learning. Knihovna také
obsahuje několik nejznámějších datasetů, předpřipravených pro snadné pou-
žití. Tyto datasety jsou například CIFAR10 a CIFAR100 [31], obsahující velké
množství obrázků o rozměrech 32 × 32 pixelů, rozdělených do 10, respektive
100 kategorií, poté například známý MNIST dataset [32] a několik dalších.

Knihovna Keras je velmi pohodlná na instalaci i samotné používání. Napří-
klad instalace na systému Ubuntu je pouze na 2 příkazy (jeden pro knihovnu
Keras a další pro Tensorflow), jak ukazuje je ukázáno v ukázce 3.

$ pip install keras
$ pip install tensorflow

Výpis 3: Instalace knihoven Keras a Tensorflow

Samotné užití knihovny je též velice intuitivní a snadné. Poskytuje dva
základní přístupy ke tvorbě modelů - sekvenční (třída Sequential()) a funk-
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cionální (třída Model()). Oba zmíněné přístupy mají svá pro a proti, které zde
budou následně ukázány. Další z výhod knihovny je nutnost definovat vstup
pouze pro první vrstvu, tedy pouze první vrstva modelu musí znát dimenzio-
nalitu vstupu, což je velký rozdíl oproti například Tensorflow.

První z přístupů, jenž bude rozebrán je sekvenční. Ten na model po-
hlíží jako na spojový seznam jednotlivých vrstev. Třída Sequential() má
metodu add(), která slouží k přidávání jednotlivých vrstev. Knihovna Ke-
ras nabízí velké množství různých běžně používaných vrstev, jako například
Conv2D, Dense, MaxPooling2D, Dropout a mnoho dalších. Bohužel tento
přístup neumožňuje větvení modelů, a proto se hodí spíš jen na jednodušší
modely nebo stavební bloky složitějších, funkcionálních, modelů. Základní po-
užití sekvenčnícho přístupu je ukázáno na příkladu 4 – jednoduché konvoluční
sítě, sloužící jako klasifikátor pro obrázky o rozměrech 256 × 256 pixelů, roze-
znávající 10 kategorií.

from keras.models import Sequential
from keras.layers import Conv2D, Dense, Activation, Dropout, Flatten,

MaxPooling2D↪→

model = Sequential()
#první vrstva musí mít definovaný tvar vstupu
model.add(Conv2D(64, 6, strides=(3, 3), input_shape=(256, 256, 3)))
#aktivační funkce může být samostatná vrstva
model.add(Activation(’relu’))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(3, 3), strides=(2, 2)))
#nebo součást jiné vrstvy
model.add(Conv2D(32, 6, strides=(2, 2), activation=’relu’))
model.add(Dropout(0.5))

#Flatten slouží k~převedení tenzoru do 1 dimenzionálního vektoru
model.add(Flatten())

model.add(Dense(256))
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dense(256))
model.add(Dropout(0.5))

model.add(Dense(10, activation=’softmax’))

Výpis 4: Sekvenční přístup

Druhý přístup, funkcionální, je sice složitější na použití, ale mnohem moc-
nější, protože umožňuje složité větvení modelu, a proto se hodí pro kompli-
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kovanější architektury (i s několika vstupy, či výstupy). Oproti sekvenčnímu
přístupu se vrstvy nedávají do seznamu, ale spíše se z nich tvoří orientovaný
graf. Každá vrstva musí vědět, ze které bere vstup, ale nemusí vědět, kam
se z ní posílá výstup. Takto se postupně poskládá celý graf a na konci se
třídě Model(inputs=..., outputs=...) předají vrstvy, které jsou vstupní
(inputs) a výstupní (outputs). Těchto vrstev může být klidně i několik (pak
je stačí předat jako klasický pythonovský seznam). Jako příklad je přiložena
ukázka 5 – podobného klasifikátoru jako v sekvenčním přístupu, ale s tím
rozdílem, že kromě kategorie je schopen klasifikovat i barvu (pro ukázání vět-
vení grafu). Jak lze vidět z ukázky funkcionálního přístupu, je toto paradigma

from keras.models import Model
from keras.layers import Input, Conv2D, Dense, Activation, Dropout, Flatten,

MaxPooling2D↪→

input_image = Input(input_shape=(256, 256, 3))

conv_1 = Conv2D(64, 6, strides=(3, 3)) (input_image)
act_1 = Activation(’relu’) (conv_1)
max_1 = MaxPooling2D(pool_size=(3, 3), strides=(2, 2)) (act_1)

conv_2 = Conv2D(32, 6, strides=(2, 2), activation=’relu’) (max_1)
drop_1 = Dropout(0.5) (conv_2)

flatten_1 = Flatten() (drop_1)

dense_1 = Dense(256) (flatten_1)
dropout_2 = Dropout(0.5) (dense_1)
dense_2 = Dense(256) (dropout_1)
dropout_3 = Dropout(0.5) (dense_2)

category = Dense(10, activation=’softmax’) (dropout_3)
color = Dense(12, activation=’softmax’) (dropout_3)

model = Model(inputs=input_image, outputs=[category, color])

Výpis 5: Funkcionální přístup

mnohem mocnější při vytváření modelů, byť za cenu nižší čitelnosti.
Knihovna Keras též umožňuje jednoduše psát vlastní vrstvy buď za po-

moci vrstvy Lambda, které jako parametr bere funkci, jenž poté aplikuje na
vstupní tenzor, nebo za pomoci dědění od třídy Layer, které umožňuje vytvo-
ření plnohodnotné vrstvy se všemi náležitostmi.
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Po vytvoření samotného modelu je třeba mu přiřadit ještě náležitosti jako
optimalizátor, ztrátovou funkci, případně metriky sledované při trénování.
K tomu v knihovně slouží metoda

model.compile(optimizer=..., loss=..., metrics=...)

, kterou lze modelu předat výše zmíněné parametry. Metoda převede model
na vnitřní reprezentaci a připraví ho pro trénování.

Keras podporuje velké množství algoritmů, které optimalizují chybu na
určitém datasetu. Tyto algoritmy se nazývají optimalizátory a Keras podpo-
ruje například SGD, RMSProp, Adam, Adagrad a další. Případně umožňuje
použít vlastní optimalizátor napsaný v Tensorflow. Optimalizátor lze modelu
předat buď jako textový řetězec s názvem (pak se použije s výchozími parame-
try), nebo jako objekt včetně vlastního nastavení parametrů (viz dokumentace
knihovny).

V oblasti ztrátových funkcí podporuje Keras mnoho vestavěných funkcí. Ať
už jsou to ztrátové funkce pro kategorizaci (category_crossentropy), binární
klasifikaci (binary_crossentropy), případně i regresi (mean_squared_error),
tak i mnoho dalších (poisson, logcosh)). Případné rozšíření o vlastní ztrá-
tovou funkci je velmi snadné, stačí napsat funkci splňující následující formát:

def my_super_loss_function(y_pred, y_true):
return 4

kde y_pred je tenzor predikovaný modelem a y_true tenzor se správnými
hodnotami. Tato funkce musí vracet právě jednu skalární hodnotu.

Pro hodnocení kvality sítě se používají metriky, které podobně jako ztrá-
tové funkce vrací jednu hodnotu, charakterizující kvalitu sítě. Keras umožňuje
využít předdefinované funkce binární přesnost (binary_accuracy), hodnocení
pro kategorizaci (categorical_accuracy, sparse_categorical_accuracy,
top_k_categorical_accuracy, sparse_top_k_categorical_accuracy), nebo
nadefinovat svoji funkci.

Po zkompilování modelu už zbývá pouze vytvořený model natrénovat, otes-
tovat a použít. Na trénování, evaluaci modelu a predikci poskytuje Keras ně-
kolik různých přístupů:

1. history = model.fit(x_data, y_data, epochs=10, batch_size=32)
metrics = model.evaluate(x_data_eval, y_data_eval)
predictions = model.predict(unknown_data, batch_size=16)

2. metrics = model.train_on_batch(x_data, y_data)
metrics = model.test_on_batch(x_data_eval, y_data_eval)
predictions = model.predict_on_batch(unknown_data)

3. history = model.fit_generator(generator, epochs=10, batch_size=32)
metrics = model.evaluate_generator(generator_eval)
predictions = model.predict_generator(unknown_data)
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První výše zmíněný přístup se hodí zejména, pokud se všechna trénovací
a validační data vejdou do paměti, protože očekává, že se položky v polích
x_data, y_data nebudou během trénování měnit. Jak lze vidět z parame-
trů, lze libovolně nastavit počet epoch, velikost dávky, dokonce při použití
validation_split=..., validation_data=... lze nastavit poměr trénova-
cích ku validačním datům, případně je přidat přímo ve druhém zmíněném
parametru. Také lze parametrem callbacks=... předat seznam funkcí, kte-
rými lze například sledovat průběh učení nebo měnit hyperparametry přímo
za běhu trénování. Všechny sledované metriky a hodnoty ztrátové funkce se
průběžně ukládají do objektu History, což se hodí například pro tvoření grafů
průběhu trénování. Stejně tak lze metodou evaluate spočítat celkovou hod-
notu ztrátové funkce a sledovaných metrik pro zadaná evaluační data. Metoda
predict slouží k predikci na neznámých datech a vrací jako výstup NumPy
pole ve formátu specifikovaném v modelu.

Další přístup byl představen v první verzi knihovny a slouží k jednotli-
vému nahrávání dávek po jedné, pokud se všechna data nevejdou do paměti
(oproti prvnímu zmíněnému přístupu). Tímto přístupem nelze předat modelu
validační data nebo další rozšiřující funkce pro sledování učení. Při použití
tohoto přístupu si programátor řídí celou logiku tréninku, evaluace i predikce
sám, a hodí se proto jen v případech, kdy jsou trénovací data velká. Predikce
je stejná jako v přechozím případě.

Poslední přístup, jenž bude rozebrán, byl přidán do knihovny ve verzi 2.0
a je nadstavbou nad druhým zmíněným. Využívá tzv. „generátorů“, funkcí
v jazyce Python, které nevrací všechna data naráz jak jsme zvyklí z klasických
jazyků typu C++, Java apod., ale postupně pomocí klíčového slova yield.
Generátory se velice hodí například, pokud jsou trénovací data uložena ve
velkém souboru nebo například generována za běhu trénování. Tento přístup
zároveň umožňuje uživateli používat parametry jako v prvním zmíněném, což
velice usnadňuje práci oproti druhému přístupu.

3.3 Jednotlivé architektury

V této sekci bude rozebráno několik architektur neuronových sítí, které jsem
navrhnul a použil ve své práci. Všechny vycházejí z architektur typu Inception
[27], ResNet [33], SqueezeNet [34], a využívají další známé přístupy k návrhu
neuronových sítí. Tyto zmíněné architektury však mají všechny jednu zásadní
nevýhodu, a sice, že nebyly navrženy na zařízení s nízkým výkonem, bez dedi-
kovaného grafického procesoru. Proto jsou mnou navržené architektury mno-
hem jednodušší a mohou tak dosahovat vyšších rychlostí, než běžně používané
architektury.

Všechny architektury mají jako vstup tří kanálový obrázek o velikosti
256 × 256 pixelů. Jako výstup těchto architektur je ve všech případech vektor
obsahující 5 čtveřic (sítě jsou po dohodě s vedoucím schopné detekovat ma-
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ximálně 5 dronů naráz), ve tvaru xi, yi, wi, hi, kde xi značí x-ovou souřadnici
i-tého drona, yi značí y-ovou souřadnici i-tého drona a podobně wi a hi značí
šířku, respektive výšku ohraničujícího obdélníku kolem detekovaného drona.
V případě, že i-tý dron není detekován, pak jsou na jeho příšlušné čtveřici
hodnoty 0. Všechny architektury jsou zkompilovány s optimalizátorem Adam
[35], RMSprop, či SGD a se ztrátovou funckí „MSE“, což je funkce střední
kvadratické odchylky s předpisem:

MSE = 1
n

n∑
k=1

(Yi − Ŷi)2

3.3.1 Architektura 1

První architektura je inspirována jednou z prvních používaných neuronových
sítí - LeNet [17] od výzkumníka Yanna LeCuna. Tato síť byla původně určena
pro obrázky o velikosti 32 × 32, ale pro potřeby této práce byla upravena tak,
aby příjmala vstupní obrázek o velikosti 256 × 256 pixelů. Struktura této sítě
vypadá následovně:

1. konvoluce

• počet filtrů: 20
• velikost filtru: 5
• krok: 5
• L2 regularizace: 0.01
• aktivační funkce: ReLU

2. max-pooling

• velikost poolu: 2
• krok: 2

3. konvoluce

• počet filtrů: 50
• velikost filtru: 5
• krok: 5
• L2 regularizace: 0.01
• aktivační funkce: ReLU

4. max-pooling

• velikost poolu: 2
• krok: 2
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5. plně propojená vrstva

• počet neuronů: 500
• aktivační funkce: ReLU

6. dropout

• pravděpodobnost: 30%

7. plně propojená vrstva

• počet neuronů: 500
• aktivační funkce: ReLU

8. dropout

• pravděpodobnost: 20%

9. plně propojená vrstva (výstupní)

• počet neuronů: 20
• aktivační funkce: ReLU

Přestože je struktura této architektury velmi jednoduchá, má i tak 503574 pa-
rametrů. To je dáno zejména tím, že poslední 2 plně propojené vrstvy mají obě
500 neuronů, pokud by neuronů bylo míň, pak by architektura měla méně pa-
rametrů. V architektuře této sítě lze vidět užití L2 regularizace a tzv. dropout
vrstev, určených k prevenci přeučení sítě na vzorová data. I přes množství pa-
rametrů je tato architektura nejrychlejší ze všech navržených, byť nedosahuje
velmi přesných výsledků.

3.3.2 Architektura 2

Druhá architektura se také inspirovala LeNetem, ale s rozdílnými parametry,
díky kterým bohužel nedosahuje takových výsledků jako první architektura.
Jejím výrazným plusem je však rychlost učení. Architekturu lze popsat násle-
dovně:

1. konvoluce

• počet filtrů: 64
• velikost filtru: 6
• krok: 3
• L2 regularizace: 0.01
• aktivační funkce: ReLU
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2. max-pooling

• velikost poolu: 3

• krok: 2

3. konvoluce

• počet filtrů: 32

• velikost filtru: 6

• krok: 4

• L2 regularizace: 0.01

• aktivační funkce: ReLU

4. plně porpojená vrstva

• počet neuronů: 128

• L2 regularizace: 0.01

5. dropout

• pravděpodobnost: 50%

6. plně porpojená vrstva

• počet neuronů: 128

• L2 regularizace: 0.01

7. dropout

• pravděpodobnost: 50%

8. plně propojená vrstva (výstupní)

• počet neuronů: 20

• aktivační funkce: ReLU

Tato architektura má 200292 parametrů, díky čemuž jí stačí relativně málo
trénovacích dat. Malé množství parametrů je však vykoupeno ne příliš velkou
přesností (menší než přechozí architektura).
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3.3.3 Architektura 3

Třetí architektura je inspirována architekturou Tiny-YOLO [22] a je založená
na velkém množství konvolucí a využívá speciálně upravenou aktivační funkci
Leaky ReLU, která je postavená na principu ReLU, ale oproti ní není náchylná
na tzv. „odumírání“ neuronů. Tato funkce má předpis: f(α, p) = max(α, p),
kde α je velmi malá konstanta (obvykle 0.01). Architektura vypadá násle-
dovně:

1. konvoluce

• počet filtrů: 16
• velikost filtru: 3
• krok: 1
• aktivační funkce: LeakyReLU

2. max-pooling

• velikost poolu: 2
• krok: 2

3. konvoluce

• počet filtrů: 32
• velikost filtru: 3
• krok: 1
• aktivační funkce: LeakyReLU

4. max-pooling

• velikost poolu: 2
• krok: 2

5. konvoluce

• počet filtrů: 64
• velikost filtru: 3
• krok: 1
• aktivační funkce: LeakyReLU

6. max-pooling

• velikost poolu: 2
• krok: 2
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7. konvoluce

• počet filtrů: 128
• velikost filtru 3
• krok: 1
• aktivační funkce: LeakyReLU

8. max-pooling

• velikost poolu: 2
• krok: 2

9. konvoluce

• počet filtrů: 256
• velikost filtru 3
• krok: 1
• aktivační funkce: LeakyReLU

10. max-pooling

• velikost poolu: 2
• krok: 2

11. konvoluce

• počet filtrů: 512
• velikost filtru 3
• krok: 1
• aktivační funkce: LeakyReLU

12. max-pooling

• velikost poolu: 2
• krok: 2

13. konvoluce

• počet filtrů: 1024
• velikost filtru 3
• krok: 1
• aktivační funkce: LeakyReLU

14. konvoluce
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• počet filtrů: 1024
• velikost filtru 3
• krok: 1
• aktivační funkce: LeakyReLU

15. konvoluce

• počet filtrů: 1024
• velikost filtru 1
• krok: 1
• aktivační funkce: LeakyReLU

16. plně propojená vrstva

• počet neuronů: 256

17. plně propojená vrstva

• počet neuronů: 4096

18. dropout

• pravděpodobnost: 50%

19. plně propojená vrstva (výstupní)

• počet neuronů: 20
• aktivační funkce: ReLU

Výše zmíněná architektura má 18111652 parametrů a i přes velké množství
parametrů (větší než všechny ostatní dohromady) je architektura schopná bě-
žet velmi rychle i na procesoru, což je její zamýšlené využití. A i přes velké
množství parametrů je schopna tréninku s menším množstvím dat.

3.3.4 Architektura 4

Další architektura je inspirovaná tzv. „Fire“ modulem ze sítě SqueezeNet [34].
Ten funguje na principu rozvětvení sítě, expanzí různě velkými konvolucemi a
následným spojením větví zpět do jedné. Struktura sítě je ukázána zde:

1. konvoluce

• počet filtrů: 16
• velikost filtru: 1
• krok: 2
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3. Návrh a realizace řešení

• aktivační funkce: ReLU

a) konvoluce
• počet filtrů: 64
• velikost filtru: 1
• krok: 2
• aktivační funkce: ReLU

b) konvoluce
• počet filtrů: 64
• velikost filtru: 3
• krok: 2
• aktivační funkce: ReLU

2. spojení větví

3. dávková normalizace

4. konvoluce

• počet filtrů: 32
• velikost filtru: 1
• krok: 1
• aktivační funkce: ReLU

5. konvoluce

• počet filtrů: 16
• velikost filtru: 3
• krok: 4
• aktivační funkce: ReLU

6. max-pooling

• velikost poolu: 2
• krok: 2

7. plně propojená vrstva

• počet neuronů: 256
• aktivační funkce: ReLU

8. dropout
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3.3. Jednotlivé architektury

• pravděpodobnost: 50%

9. plně propojená vrstva

• počet neuronů: 256

• aktivační funkce: ReLU

10. dropout

• pravděpodobnost: 50%

11. plně propojená vrstva (výstupní)

• počet neuronů: 20

• aktivační funkce: ReLU

Architektura má 283092 parametrů, což jí činí dobře trénovavelnou i při men-
ším množství dat. Bohužel učení je nejpomalejší ze všech architektur, což je
dáno zejména složitostí samotné architektury (jejím cílem bylo otestovat mož-
nosti „rozvětvení“ grafu ve frameworku Keras). Díky použití dávkové nor-
malizace [36], která se snaží držet střední hodnotu aktivačních funkcí blízko
0 a jejich standarní odchylku blízko 1, je architektura odolná proti přeučení.
Rychlost této architektury je velmi podobná Architektuře 3, i když nedosahuje
takové přesnosti.

3.3.5 Sliding window

Posledním zkoumanou architekturou je tzv. „posuvné okénko“ (angl. sliding
window), které spočívá v postupném posouvání klasifikátoru po vstupním ob-
raze. Princip sliding window dobře ilustruje obrázek 3.1, vstupní obrázek je
v podstatě „rozsekán“ na větší množštví menších podobrázků.

Na rozdíl od ostatních přístupů nevyužívá tento vstupu o velikosti 256×256
pixelů, ale 448 × 448 pixelů, tím je zajištěna lepší přesnost i pro rozpoznání
vzálenějších dronů, jevících se na vstupu jako menších, avšak za cenu menší
rychlosti. Pro účel detekce dronů jsem zvolil klasifikátor, rozpoznávající vstup
o velikosti 64 × 64 pixelů. Tato hodnota je dobrým kompromisem mezi rych-
lostí a přesností klasifikace. Aby nebyla potřeba užití více klasifikátorů (pro
různé velikosti okénka), zmenšuje se postupně vstupní obrázek (1.5× po kaž-
dém projetí vstupu posuvným okénkem), dokud není obrázek stejně velký,
případně menší než okénko. Pro každé okénko se spustí klasifikace a pokud
je vyhodnoceno jako obsahující dron (s pravděpobností větší než je nějaká
námi stanovená hranice), uloží se jeho souřadnice a příslušná pravděpodob-
nost do seznamu okének. Na tento seznam je poté použit algoritmus „Non-max
Suppression“, který má za úkol odfiltrovat překrývající se okénka a zmenšit
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3. Návrh a realizace řešení

Obrázek 3.1: Ilustrace principu „posuvného okénka“. Převzato z [10].

tak množinu výsledků na základě poměru vyjadřujícího, jak moc se jednot-
livá okénka překrývají (v našem případě je poměr 0.3). Non-max Supression
algoritmus je popsán v ukázce 6.

Pro další zpřesnění výsledků lze ještě vzít v potaz pravděpodobnosti de-
tekce, které známe z klasifikátoru. Klasifikátor jsem naučil na rozpoznávání
2 kategorií (dron a ostatní), což pro účel této práce naprosto dostačuje. Jako
trénovací obrázky jsem použil oříznuté vstupy z rozšířeného datasetu od ve-
doucího práce (oříznutí spočívalo ve vyříznutí drona podle jeho ohraničujícího
obdélníku). Na detekci ostatních věcí (tedy „nedronů“) jsem stáhnul z inter-
netu přibližně dvou-násobné množství obrázků, obsahujících jiné objekty než
drony.

Jako klasifikátor jsem navrhnul jednoduchou, mělkou konvoluční síť, číta-
jící 65698 parametrů, jejíž struktura vypadá takto:

1. konvoluce

• počet filtrů: 32
• velikost filtru: 2
• krok: 1
• aktivační funkce: ReLU

2. max-pooling

• velikost poolu: 2
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3.3. Jednotlivé architektury

def non_max_suppression(boxes, overlapThresh):
if len(boxes) == 0:

return []
if boxes.dtype.kind == "i":

boxes = boxes.astype("float")
pick = []
x1 = boxes[:, 0]
y1 = boxes[:, 1]
x2 = boxes[:, 2]
y2 = boxes[:, 3]
area = (x2 - x1 + 1) * (y2 - y1 + 1)
idxs = np.argsort(y2)
while len(idxs) > 0:

last = len(idxs) - 1
i = idxs[last]
pick.append(i)
xx1 = np.maximum(x1[i], x1[idxs[:last]])
yy1 = np.maximum(y1[i], y1[idxs[:last]])
xx2 = np.minimum(x2[i], x2[idxs[:last]])
yy2 = np.minimum(y2[i], y2[idxs[:last]])
w = np.maximum(0, xx2 - xx1 + 1)
h = np.maximum(0, yy2 - yy1 + 1)
overlap = (w * h) / area[idxs[:last]]
idxs = np.delete(idxs, np.concatenate(([last], np.where(overlap >=

overlapThresh)[0])))↪→

return boxes[pick]

Výpis 6: Algoritmus Non-max Supression

• krok: 1

3. konvoluce

• počet filtrů: 32
• velikost filtru: 3
• krok: 1
• aktivační funkce: ReLU

4. max-pooling

• velikost poolu: 2
• krok: 1

5. konvoluce
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• počet filtrů: 64
• velikost filtru: 3
• krok: 1
• aktivační funkce: ReLU

6. max-pooling

• velikost poolu: 4
• krok: 4

7. plně propojená vrstva

• počet neuronů: 64
• aktivační funkce: ReLU

8. dropout

• pravděpodobnost: 0.6

9. plně propojená vrstva (výstupní)

• počet neuronů: 2
• aktivační funkce: Softmax

Jak lze vidět, tato síť je velmi jednoduchá a pouze s několika málo vrstvami,
díky tomu je velmi rychlá a stále dostatečně přesná. Je možné si povšimnout
užití aktivační funkce Softmax pro poslední vrstvu sítě, to je dáno účelem síťě
a sice klasifikací mezi drony a ostatními předměty.

Samotný kód použití tohoto principu (bez tvorby modelu), je rozdělen
do 2 souborů. První z nich zabývá „utilitami“ pro práci se vstupy, jako je
měnení velikosti obrázku, či samotné generování posuvného okénka, tento kód
zobrazuje ukázka 7.

Užití principu je ilustrováno kódem 8, který v konzoli na základě doda-
ného modelu, hranice detekce (výchozí je pravděpodobnost 0.5) a vstupního
obrázku, vypíše pozice ohraničujících obdélníků dronů a pravděpodobnost je-
jich výskytu na dané pozici. Bohužel, jak je vidět v ukázce kódu, tento přístup
je velmi pomalý (pouze kolem 1 FPS) z důvodu mnohonásobného volání klasi-
fikátoru. Možným zlepšením by bylo použít jednu neuronovou síť na předzpra-
cování vstupu a extrakci důležitých oblastí vstupního obrazu a poté druhou
sítí provést pouze samotnou klasifikaci (tedy už bez operací konvolucí a max-
poolingu). Nicméně posuvné okénko se hodí pro porovnávání s ostatními archi-
tekturami, protože poskytuje relativně velkou přesnost, což je dáno zejména
použitím předzpracování vstupního obrazu, které funguje na principu odečtení
střední hodnoty pixelů od všech pixelů a následné vydělení jejich standardní
odchylkou. To pomáhá pro lepší konvergenci chybové funkce modelu.
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3.4. Učení modelů

def resize(image, width=None, height=None, inter=Image.BILINEAR):
dim = None
h, w = image.size
if width is None and height is None:

return image
if width is None:

r = height / float(h)
dim = (int(w * r), height)

else:
r = width / float(w)
dim = (width, int(h * r))

resized = image.resize(dim, inter)
return resized

def pyramid(image, scale=1.5, minSize=(30, 30)):
yield image
while True:

w = int(image.size[1] / scale)
image = resize(image, width=w)
if image.size[0] < minSize[1] or image.size[1] < minSize[0]:

break
yield image

def sliding_window(image, stepSize, windowSize):
for y in range(0, image.size[0], stepSize):

for x in range(0, image.size[1], stepSize):
yield (x, y, image.crop((x, y, x + windowSize[0], y +

windowSize[1])))↪→

Výpis 7: Utility pro práci se vstupy

3.4 Učení modelů

Učení architektur probíhalo na velice výkonných grafických procesorech Nvi-
dia Tesla K80, běžících na službě Google Colab. Tato bezplatná služba umož-
nuje jednoduše používat Python (verze 2 i 3) a libovolně instalovat dostupné
knihovny přes webovou aplikaci Jupyter. Zároveň umožňuje využívat zmíněné
grafické karty až 12 hodin, což pro účely učení architektur v této práci plně
dostačuje. Díky jednoduchému propojení se službou Google Drive lze snadno
synchronizovat učící data a model mezi počítačem a službou Colab. Každé
učení architektur probíhalo 50 epoch nebo dokud nebylo vypnuto algoritmem
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3. Návrh a realizace řešení

def sliding_window(model_path, threshold, path):
model = load_model(model_path)
image = load_img(path, target_size=(448, 448))
(winW, winH) = (64, 64)

image = preprocess_image(image)

height, width = image.size
possible_windows = list()
start = time.time()
for resized in utils.pyramid(image, scale=1.5):

for (x, y, window) in utils.sliding_window(resized, stepSize=32,
windowSize=(winW, winH)):↪→

if window.size[0] != winH or window.size[1] != winW:
continue

preds = model.predict(np.expand_dims(window, axis=0))[0]
if preds[0] >= threshold:

possible_windows.append((x / width, y / height, min((x + winW)
/ width, 1), min((y + winH) / height, 1), preds[0]))↪→

end = time.time()
possible_windows = non_max_suppression(np.asarray(possible_windows), 0.1)
click.echo(’{0}x{1} {2:.2f} {3}’.format(height, width, 1 / (end - start),
possible_windows))↪→

Výpis 8: Ukázka posuvného okénka

tzv. včasné zastavení (Early stopping). Včasné zastavení je technika, kdy je
po každé epoše sledována zadaná metrika modelu (v našem případě hodnota
ztrátové funkce pro validační data) a pokud se po stanovenou dobu (ta se
nazývá „patience“, či trpělivost) nezmění alespoň o uživatelem dané ∆ (nej-
častěji se používá 0), učení se ukončí, aby se předešlo případnému přeučení na
vstupní data. V případě učení výše zmíněných modelů bude hodnota trpěli-
vosti stanovena na 3 epochy.

Jak bylo zmíněno v předchozí sekci, architektury byly postupně učeny
optimalizátory Adam, RMSprop, SGD a byla porovnána jejich úspěšnost při
učení.

Během učení je využíváno tzv. flipping principle, který je určen k tomu,
aby se jednotlivé prediktory v síti dokázaly specializovat na určité oblasti ve
vstupním obraze. Funguje tak, že po každé epoše vypočteme hodnotu ztrátové
funkce mezi predikcí a všemi variacemi 4 prvků ve 20 prvkovém vektoru. Poté
se vektor s minimální hodnotou označí jako správnou predikci a použije se
v další epoše jako správná hodnota predikce pro vstupní vektor.
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3.4. Učení modelů

Každá architektura byla učena nejdříve na testovacím datasetu 2500 vy-
generovaných obrázků v poměru 70% učících a 30% validačních obrázků. Poté
byly architektury naučeny na spojeném datasetu vytvořeném v rámci této
práce, čítajícím cca 100 obrázků. Výsledky byly poté změřeny a byla vyhod-
nocena jak přesnost, tak i rychlost těchto architektur. V případě, že se zmíněný
dataset ukázal jako nedostačující, byl v tom případně augmentován, aby se na
něm architektury mohly lépe naučit.
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Kapitola 4
Měření a zhodnocení výsledků

Poslední kapitola se zabývá prostředími ve kterých jsou architektury tréno-
vány a poté testovány, dále samotným měřením, konkrétně měřením učení
architektur, jejich přesnosti a rychlosti při zpracování (na obou datasetech).
Konec kapitoly se poté zabývá zhodnocením výsledků a diskuzí případných
zlepšení.

4.1 Prostředí

K učení modelů jsem zvolil bezplatnou službu Google Colab, jak je zmíněno
v sekci 3.4. Tato služba poskytuje grafickou kartu Nvidia Tesla K80 (s kapaci-
tou paměti 12 GB) běžící v systému Ubuntu verze 17.10. Díky použití webové
služby Jupyter je tato služba velice intuitivní a jednoduchá na použití (pro
ilustraci je přiložen obrázek 4.1).

I přestože služba Colab nenabízí přímé nativní propojení se službou Google
Drive, lze velmi snadno doinstalovat příslušný software, který to umožní příka-
zem $ apt-get -y install google-drive-ocamlfuse fuse. Poté lze pou-
žít vestavěnou autentifikaci ve službe Colab a propojit jí se službou drive pří-
kazy $ mkdir -p drive; google-drive-ocamlfuse drive, které zpřístupní
obsah Google složky přímo pro příkazový řádek ve službě Colab. Díky tomu
lze po samotném natrénování velmi snadno překopírovat výsledný model do
Google složky a sesynchronizovat s počítačem (bez potřeby používat scp).
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Obrázek 4.1: Ukázka služby Google Colab

Po natrénování modelů jsou modely již zmíněným způsobem zkopírovány
do mého přenosného počítače a v něm testovány. Ten je s procesorem Intel
Core i5-4200U a 8 GB RAM a operačním systémem Ubuntu 16.04 srovnatelný
s hardwarem běžícím na dronech, pro které jsou architektury určeny.

4.2 Měření trénování architektur na generovaném
datasetu

Každou ze 4 základních architektur jsem se rozhodl natrénovat nejdříve na
generovaném datasetu 3 nejpoužívanějšími optimalizátory. Jsou to:

• SGD

• RMSProp

• Adam

Každý z optimalizátorů je použit s doporučenými výchozími parametry, uve-
denými v knihovně Keras. Učení probíhá po dobu 50 epoch. Přičemž sledované
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4.2. Měření trénování architektur na generovaném datasetu

metriky jsou: ztrátová funkce a hodnota validační ztráty. Tyto metriky byly
vybrány proto, že nejlépe představují učení modelů.

Několik následujících odstavců, popisuje průběh učení výše zmíněných ar-
chitektur na generovaném datasetu. Na x-ové ose jsou vyznačeny jednotlivé
epochy a na y-ové je hodnota ztrátové funkce (logaritmické měřítko použito
z důvodu řádově rozdílných hodnot ztrátových funkcí a tedy lepší ilustrace).

Na grafech Architekury 1 (4.2 a 4.3) lze dobře vidět, že jak optimalizátor
RMSProp, tak i Adam byly schopné se dostat na nízkou hodnotu ztrátové
funkce již na začátku učení (0.0958 a 0.106) a snižovat ji velmi efektivně a
rychle až na optimum 0.0028. Oproti tomu SGD začal na podstatně větší
hodnotě (0.324) a snižoval hodnoty ztrátové funkce lineárně a to jak v učení,
tak i validaci. SGD byl jediný optimalizátor, který nebyl schopný se po 50
epochách přiblížit optimálná hodnotě ztrátové funkce. Je zajímavé sledovat,
že oba grafy jsou si velice podobné a až na posun na ose y se kopírují navzájem.
Díky tomu, že jsou hodnoty trénovací i validační ztrátové funkce blízko sebe,
lze s jistotou tvrdit, že nedošlo k přeučení modelu.

Obrázek 4.2: Učení Architektury 1
na generovaném datasetu

Obrázek 4.3: Validace Architektury
1 na generovaném datasetu

Z grafů Architektury 2 (4.4 a 4.5) je vidět velmi podobný trend jako u Ar-
chitektury 1, pouze s tím rozdílem, že Architektura 2 má přibližně 10× vyšší
počáteční hodnotu ztrátové funkce a optimum je také přibližně 10× větší než
u Architektury 1. Dále je zajímavé vidět, že optimalizátor Adam byl pro Ar-
chitekturu 2 schopen k optimu dojít již po 7 epochách, zatímco RMSProp po
14 a SGD se k němu nepřiblížil ani po 50 epochách.
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4. Měření a zhodnocení výsledků

Obrázek 4.4: Učení Architektury 2
na generovaném datasetu

Obrázek 4.5: Validace Architektury
1 na generovaném datasetu

Oproti tomu grafy Architektury 3 (4.6 a 4.7) vypadají diametrálně odlišně.
optimalizátor SGD klesá mnohem pomaleji a také není schopný dosáhnout mi-
nima během 50 epoch. Co je ale mnohem zajímavější, je chování optimalizá-
toru RMSProp. U něj bylo očekáváno podobné chování jako u optimalizátoru
Adam. Nicméně nebylo tomu tak. RMSProp měl dokonce po první epoše hod-
notu ztrátové funkce 1751.6! Oproti tomu SGD i Adam měli 0.068 respektive
0.023, což by byla očekáváná hodnota. RMSProp také po celou dobu tréninku
vykazoval značné oscilování v hodnotách ztrátové funkce, jak je vidět v gra-
fech. Žádná z těchto oscilací se nepřiblížila optimu, které bylo podle optima-
lizátoru Adam přibližně 0.001. Dále je zajímavé, že byť se Adam choval podle
očekávání, je v jeho validačním grafu vidět značný skok do vysokých hodnot.
To bylo nejspíše způsobeno existencí odlehlých hodnot ve validačním data-
setu, případně neočekávaným chováním prostředí v němž byla architektura
trénována.

Obrázek 4.6: Učení Architektury 3
na generovaném datasetu

Obrázek 4.7: Validace Architektury
3 na generovaném datasetu

Podobné oscilace vykazovala i Architektura 4 (4.8 a 4.9), ale pouze na
validační části dat. Jinak se chovaly všechny optimalizátory podle očekávání,
avšak s tím, že SGD se dostalo do optima kolem 0.004 a to dokonce během
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pouchých 16 epoch. V porovnání s ostatními optimalizátory bylo SGD neje-
fektivnější na této architektuře. Oscilace optimalizátoru Adam a RMSProp na
validačních datech byly nejspíše způsobeny odlehlými hodnotami.

Obrázek 4.8: Učení Architektury 4
na generovaném datasetu

Obrázek 4.9: Učení Architektury 4
na generovaném datasetu

Trénování na generovaném datasetu dopadlo dle očekávání. Měření detekce
na generovaném datasetu bude probíhat na modelech jednotlivých architektur
zkompilovaných s optimalizátory jež vykazovaly nejlepší výsledky v trénování.
Konkrétně to jsou:

• Architektura 1 – Adam

• Architektura 2 – RMSProp

• Architektura 3 – Adam

• Architektura 4 – SGD

4.3 Měření detekce na generovaném datasetu

V této sekci je popsána metodika měření samotného „výkonu“ architektur.
Všechna měření probíhala na hardwaru zmíněném v sekci 4.1.

K měření přesnosti detekce je použita funkce Intersect over Union, kte-
rou lze do češtiny přeložit jako „Průnik dělený sjednocením“, a která určuje
pro 2 ohraničující obdélníky míru v intervalu [0, 1], říkající jak moc se dané
obdélníky překrývají. Přičemž samozřejmě, čím blíže je tato hodnota 1, tím
lépe se obdélníky překrývají. Funkci popisuje ukázka kódu 9. Tato funkce je
velmi často používána právě pro určení přesnosti lokalizačních algoritmů a
tradičně lze predikci určit jako „dobrou“, pokud její hodnota IoU je ≥ 0.5.
U této metriky se dále bude sledovat její střední hodnota, přesnost (podíl
dobře predikovaných snímků ku všem snímkům) a rozptyl.
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def IOU(bbox1, bbox2):
x1, y1, w1, h1 = bbox1[0], bbox1[1], bbox1[2], bbox1[3]
x2, y2, w2, h2 = bbox2[0], bbox2[1], bbox2[2], bbox2[3]

w_I = min(x1 + w1, x2 + w2) - max(x1, x2)
h_I = min(y1 + h1, y2 + h2) - max(y1, y2)
if w_I <= 0 or h_I <= 0:

return 0.

I = w_I * h_I
U = w1 * h1 + w2 * h2 - I

return I / U

Výpis 9: Funkce Intersect over Union

Další sledovanou metrikou bude rychlost zpracování vstupních obrazů, mě-
řená ve snímcích za vteřinu.

Měření každé z architektur shrnuje přehledná tabulka udávající výše zmí-
něné metriky, tedy střední hodnotu funkce IoU, její rozptyl, přesnost archi-
tektury a to jak pro IoU ≥ 0.5, tedy „dobrou“ predikci, tak i pro IoU > 0
pro zjištění, zda se architektura aspoň přiblíží predikcí k pravdě. U každé
architektury je též změřena rychlost ve snímcích za vteřinu (FPS).

Měření na generovaném datasetu přehledně zachycuje tabulka 4.1.

stř. hodnota rozptyl IoU > 0 IoU ≥ 0.5 FPS
Architektura 1 0.434 0.063 88.2% 49.1% 580
Architektura 2 0.219 0.041 75.1% 12.4% 215
Architektura 3 0.61 0.019 100% 78.9% 28
Architektura 4 0.19 0.043 67.7% 10.5% 53

Tabulka 4.1: Měření architektur na generovaném datasetu

V tabulce lze vidět, že Architektura 4, která by měla být vzhledem ke
své komplexnosti nejúspěšnější, vykazuje nejhorší výsledky ze všech se střední
hodnotou 0.19 a druhým nejvyšším rozptylem. Architektura 4 také vykazuje
druhou nejpomalejší rychlost s 53 FPS.

Oproti tomu Architektura 1 vykazuje vynikající výsledky s téměř 50%
přesností a vysokým výkonem okolo 580 FPS, nicméně s relativně vysokým
rozptylem (nejvyšším ze všech).

Je zajímavé, že Architektura 2, přímo vycházející z Architektury 1,
vykazuje velice špatné výsledky v porovnání s první architeturou. I přesto tato
architektura dosahuje velké rychlosti.
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Nicméně, bezkonkurenčně nejlepších výsledků se 78.9%, dosahuje Archi-
tektura 3, která má také nejlepší střední hodnotu a rozptyl. Je to jediná
architektura, která správnou predikci určila v každém případě (byť ne s IoU
≥ 0.5, přestože i ta dosáhla překvapivého výsledku 78.9%). Bohužel tato ar-
chitektura je ze všech nejpomalejší s pouhými 28 FPS.

Je důležité si povšimnout, že všechny 4 architektury dosahují dostatečně
velké rychlosti pro zpracování v reálném čase. Dále je zajímavé, že budeme-li
uvažovat jako úspěšnou predikci IoU > 0, pak uspějí všechny architektury.
Bude velice zajímavé sledovat, jak se změní měření architektur na reálném
datasetu.

Tedy shrneme-li přechozí odstavce, popisující měření na generovaném da-
tasetu, jako nejlepší model pro co nejvyšší výkon se jeví Architektura 1.
Pokud však budeme chtít nejvyšší přesnost i za cenu pomalejší predikce, pak
je nejlepší model Architektura 3.

4.4 Měření trénování architektur na reálném
datasetu

Podobně jako probíhalo učení na generovaném datasetu, probíhá i učení na
reálném datasetu. Pouze s tím rozdílem, že kromě 4 základních architektur je
učen i přístup využívající posuvného okénka. Posuvné okénko nebylo učeno
na generovaném datasetu z důvodu rozdílnosti přístupu, nehodícího se na
generovaný dataset.

Pro trénink architektur byly zvoleny optimalizátory stejně jako při měření
na generovaném datasetu, tedy:

• SGD

• RMSProp

• Adam

Stejně tak, jak je uvedeno na začátku sekce 4.2 i při učení na reálném data-
setu byly pro optimalizátory použity výchozí parametry, učení také probíhalo
po dobu 50 epoch s případným včasným zastavením (jako prevence přeučení)
a byly sledovány stejné metriky, kromě posuvného okénka, kde se vzhledem
k jeho podstatě sleduje trénovací přesnost a validační přesnost (jedná se o kla-
sifikátor, nikoliv regresor).

Několik následujících odstavců, popisuje průběh učení výše zmíněných ar-
chitektur na reálném datasetu. Na x-ové ose jsou vyznačeny jednotlivé epochy
a na y-ové je hodnota ztrátové funkce (logaritmické měřítko opět použito
z důvodu řádově rozdílných hodnot ztrátových funkcí a tedy lepší ilustrace),
přičemž u posuvného okénka je na y-ové ose vyznačena přesnost v intervalu
[0, 1].
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Je velice zajímavé, že na finálním datasetu se modely chovají velice rozdílně
oproti generovanému. To je dáno zejména řádově rozdílnou velikostí datasetů.

Architektura 1 (grafy 4.10 a 4.11) na finálním datasetu překvapivě vy-
kazuje nejlepší výsledky s optimalizérem SGD. Konkrétně hodnotu ztrátové
funkce 0.81 a hodnotu validační ztrátové funkce 0.72 po 34 epochách, což
je přibližně 2× zlepšení oproti optimalizérům Adam a RMSProp. Při učení
s optimalizéry Adam a RMSProp dokonce skončilo učení po 7, respektive 13
epochách, neboť se jejich ztrátové funkce po několik epoch neměnily své hod-
noty. Nicméně, vzhledem k tomu, že grafy trénovací a validační ztrátové funkce
jsou si velice podobné jak průběhem, tak i hodnotami, lze předpokládat, že
u Architektury 1 neproběhlo přeučení, tudíž je schopná detekce. Dále je zají-
mavé, že hodnota ztrátové funkce i pro optimalizátor SGD zpočátku stoupala,
poté se ustálila a nakonec se skokově ustálila na optimu.

Obrázek 4.10: Učení Architektury
1 na finálním datasetu

Obrázek 4.11: Validace Architek-
tury 1 na finálním datasetu

Jak lze vidět z grafů 4.12 a 4.13, Architektura 2 byla téměř neschopná
se natrénovat s optimalizátory SGD a Adam z důvodu velmi špatné konver-
gence k optimu. U SGD nebyla konvergence téměř žádná (celkem se změnila
hodnota ztrátové funkce o 0.5 během 50 epoch). Podobně tomu bylo i u opti-
malizátoru Adam, který zpočátku vykazoval jistou míru zmenšování ztrátové
funkce, poté však také konvergoval velice pomalu a stále se držel ve vysokých
hodnotách. Pouze optimalizátor RMSProp byl schopen se dostat s hodno-
tou ztrátové funkce pod 1, konkrétně na 0.826, než se začala hodnota funkce
znovu zvyšovat. Dá se tedy říci, že tato architektura je na finálním datasetu
neúspěšná.
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Obrázek 4.12: Učení Architektury
2 na finálním datasetu

Obrázek 4.13: Validace Architek-
tury 2 na finálním datasetu

U Architektury 3 (grafy 4.14 a 4.15) je šokující, že jediným optimalizáto-
rem schopným snižování hodnoty ztrátové funkce byl SGD. Ten jako jediný
byl schopen se z výchozí hodnoty kolem 0.7 postupně během 11 epoch dostat
až na konečných 0.021. Oproti tomu oba optimalizátory Adam i RMSProp
hned po několika epochách začaly rapidně zvyšovat hodnoty ztrátové funkce
a učení s nimi dále neprobíhalo, protože bylo přerušeno technikou včasného
zastavení. Je zajímavé, že u této architektury (nejúspěšnější na generovaném
datasetu) byl nejlepším optimalizátorem právě SGD, přičemž na generovaném
datasetu se jako nejlepší ukázal optimalizátor Adam.

Obrázek 4.14: Učení Architektury
3 na finálním datasetu

Obrázek 4.15: Validace Architek-
tury 3 na finálním datasetu

Architektura 4 (grafy 4.16 a 4.17) ukázala v učení oproti předchozím
značné zlepšešní. Jako nejlepší optimalizátor se znovu ukázal SGD (s finální
hodnotou ztrátové funkce 0.0035), těsně následován optimalizátorem RM-
SProp (s hodnotou 0.0066). Učení s optimalizátorem Adam bylo ukončeno
již po 7 epochách, neboť se jeho hodnota validační ztrátové funkce několikrát
po sobě mírně zvýšila. Optimalizátory SGD a RMSProp ukončily svoje učení
po 42, respektive 26 epochách. Vzhledem k nízké hodnotě ztrátové funkce lze
předpokládat, že Architektura 4 je schopná dobré detekce na reálných datech.
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Obrázek 4.16: Učení Architektury
4 na finálním datasetu

Obrázek 4.17: Validace Architek-
tury 4 na finálním datasetu

Grafy učení algoritmu posuvného okénka (4.18 a 4.19) je nutné posuzovat
naprosto odlišně od přechozích architektur, což je dáno diametrálně odlišným
přístupem tohoto principu. Architekura klasifikátoru použitého v posuvném
okénku se učila pouze zda se na daném obrázku o rozměrech 64×64 pixelů na-
chází dron, či nikoliv. Při učení bylo použito 324 tréninkových obrázků (z nich
82 byly drony) a 77 validačních obrázků (z nich bylo 15 dronů). Přesnost
klasifikace se pohybovala v rozmezí od 79% do 91%. Jako nejlepší optimalizá-
tor pro tuto architekturu se ukázal RMSProp, který dokázal po 13 epochách
dosáhnout zmíněných 91% přesnosti klasifikace. Optimalizátor Adam dosáhl
podobných, avšak horších hodnot během 9 epoch. Pouze o pár procent byl
horší optimalizátor SGD, který však dosahoval špatné trénovací přesnosti.

Obrázek 4.18: Učení posuvného
okénka na finálním datasetu

Obrázek 4.19: Validace posuvného
okénka na finálním datasetu

Vzhledem k výsledkům trénování jsem se rozhodl měřit na reálných datech
modely naučené s následujícími optimalizátory:

• Architektura 1 – SGD

• Architektura 2 – RMSProp
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• Architektura 3 – SGD

• Architektura 4 – SGD

• Posuvné okénko – RMSProp

Oproti generovanému datasetu se na reálném ukázaly u všech kromě čtvrté
architektury jiné optimalizátory jako nejefektivnější. Bude zajímavé sledovat,
zda i výsledky měření detekce dopadnou podobně jako u generovaného data-
setu.

4.5 Měření detekce na reálném datasetu

Měření na finálním datasetu probíhalo podobně jako na generovaném. Byla
použita stejná metrika, tedy Intersect over Union se zkoumanými hranicemi ≥
0.5 a> 0 pro zkoumání procentuální přesnosti. Dalšími sledovanými metrikami
byla střední hodnota funkce IoU, poté její rozptyl a jako poslední byl sledován
výkon ve snímcích za vteřinu.

Měření probíhalo na minutu a jedenáct vteřin trvajícím videu od vedoucího
práce, zachycující testování dronu na louce poblíž lesa. Tudíž jsou ve videu jak
snímky, kde je dron pouze s oblouhou jako pozadím, tak i s lesem a také autem.

Stejně jako při měření na generovaném datasetu byla použita sestava po-
psaná v sekci 4.1.

Měření je přehledně zobrazeno v tabulce 4.2.

stř. hodnota rozptyl IoU > 0 IoU ≥ 0.5 FPS
Architektura 1 0 0 0% 0% 400
Architektura 2 0 0 0% 0% 175
Architektura 3 0.113 0.021 57.74% 1.41% 21
Architektura 4 0.285 0.057 87.32% 21.13% 28
Posuvné okénko 0.017 0.001 23.81% 0% 0.7

Tabulka 4.2: Měření architektur na finálním datasetu

Jak lze vidět v tabulce 4.2, Architektura 1 a Architektura 2 překvapivě
nebyly schopné jakékoliv predikce (pro všechny vstupy predikovaly hodnotu
0), přestože obě byly schopny velmi rychlé a relativně přesné predikce na
generovaném datasetu. Oproti tomu, Architektura 3 i Arhitektura 4 byly
schopny velmi kvalitní predikce.

Architektura 3 predikuje s pouhou 1.4% přesností na horní hranici IoU,
avšak s dostačující 57.7% při hranici IoU > 0. Architektura je schopna zpra-
covat přibližně 21 snímků za vteřinu, což je rychlost srovnatelná s rychlostí
na generovaném datasetu. Bohužel tato rychlost však není ideální na detekci
v reálném čase a je pouze na hranici použitelnosti.
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O dost lépe je na tom Architektura 4, která sice zklamala při použití na
generovaném datasetu, nicméně fungovala nejlépe na reálném datasetu. Ar-
chitektura predikuje se střední hodnotou přibližně 0.285, což je 2.5× lepší než
u Architektury 3. I přes 3× větší rozptyl je architektura schopná predikovat
s přesností 21.1% při hranici IoU ≥ 0.5 a dokonce s přesností 87.3% při ak-
ceptaci dolní hranice detekce. Také rychlost 28 snímků za vteřinu je dostatečné
na detekci v reálném čase.

Poslední z testovaných přístupu bylo posuvné okénko, to bylo s pouhými
0.7 FPS jednoznačně nejpomalejší ze všech měřených architektur. Nicméně
poskytuje nejmenší rozptyl (0.001), tudíž nejkonzistentnější výsledky. Střední
hodnota je však o řád menší než u Architektury 3 a Architektury 4.
Nicméně přesnost predikce pro IoU ≥ 0.5 je nulová. Přesnost pro IoU > 0 je
jen 23.81%. Tedy poslední z měřených přístupů dopadl nejhůře (vezmeme-li
v potaz pouze architektury schopné predikce), což ale bylo očekáváno, protože
tento přístup nebyl zamýšlen k reálnému využití, ale pouze k ilustraci toho
postupu.

Pro lepší ilustraci výsledků se na přiloženém CD nachází soubory de-
tekce_1.mp4 a detekce_2.mp4. Na těchto dvou souborech je ukázána funkč-
nost architektur 3 a 4 a posuvného okénka. Přičemž Architektura 3 je vyzna-
čena zelenou, Architektura 4 červenou a posuvné okénko modrou barvou. Dále
je přesnost na reálných datech zobrazena v grafech 4.20 a 4.21, které zobra-
zují průběh přesnosti funkce IoU pro každou vteřinu výše zmíněných videí.
Na těchto grafech lze názorně vidět, že Architektura 4 má nejvyšší přesnost,
zatímco posuvné okénko nejmenší.

Obrázek 4.20: Graf přesnosti detekce na prvním ukázkovém videu.
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Obrázek 4.21: Graf přenosti detekce na druhém ukázkovém videu.

4.6 Výsledky
Jak lze vidět v tabulce 4.2 a na grafech 4.20 a 4.21, jako nejlepší se jedno-
značně ukázala Architektura 4. Ta je zároveň nejrychlejší i nejpřesnější ze
zkoumaných architektur na reálných datech. Další použitelnou architekturou
je Architektura 3, která je sice pomalejší a méně přesná než Architektura
4, avšak s menším rozptylem metrik poskytuje konzistentnější výsledky. Je za-
jímavé, že Architektura 1 a Architektura 2, které dosahovaly slušných vý-
sledků na generovaném datasetu, nebyly schopny naučit se na reálných datech
a následně na nich provést predikci. Jedním z důvodů, které byly označeny za
možné viníky tohoto problému byla L2 regularizace (tudíž byla odstraněna),
což však nepřineslo žádný rozdíl. Dalším z možných problémů je přílišná jed-
noduchost prvních dvou architektur, vzhledem k tomu, že jsou tvořeny pouze
několika vrstvami a tím pádem nejspíše nejsou schopné se naučit dostatečné
detekci a generalizaci dat.
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Závěr

Cílem této práce bylo seznámení se s neuronovými sítěmi pro sledování zná-
mého předmětu ve videu, návrh několika struktur neuronových sítí, schopných
detekce dronů v obrazu z kamery jiného drona, poté naučení na datasetu vy-
tvořeném při testování dronů a dokumentace testování těchto sítí.

Všechny tyto cíle byly splěny a práce dává úvod do strojového učení a
neuronových sítí, také navrhuje celkem 5 architektur neuronových sítí, z nichž
jsou 2 použitelné pro zpracování v reálném čase s dostatečnou přesností a na
závěr práce ukazuje zdokumentování učení a měření výkonnosti a přesnosti
těchto sítí.

V budoucnosti by bylo možné rozšířit práci o více modelů a různé mož-
nosti předzpracování dat, případně by bylo možné architektury implementovat
v jazyce C, pro co nejvyšší výkonnost. Dalším možným vylepšením by mohl
být lepší návrh architektur neuronových sítí pro ještě lepší přesnost.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

FPS Frames per second

VOC Visual object classification

YOLO You Only Look Once

SSD Single Shot Detector

RPN Region Proposal Network

CNN Convolutional Neural Network

R-CNN Regions + Convolutional Neural Network

GPU Graphics processing unit

CPU Central processing unit

MSE Mean square error

GB Giga byte

RAM Random-access memory

IoU Intersect over Union
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Příloha B
Obsah přiloženého CD

readme.MD....................................stručný popis obsahu CD
bin...............................adresář obsahující předučené modely
src

impl...................................zdrojové kódy implementace
thesis ...................... zdrojová forma práce ve formátu LATEX

text ....................................................... text práce
thesis.pdf............................. text práce ve formátu PDF

video ...... adresář obsahující ukázky práce výsledných neuronových sítí
detekce_1.mp4
detekce_2.mp4
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