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 Čím se počítačové vidění zabývá:   

• Rozpoznáváním objektů ve obrázcích 
 

• Rekonstrukcí 3D modelů světa z obrázků nebo videa. 
 

• Sledovaní objektů ve videu. 
 

• Určení polohy (měřením pohybu) kamery. 
 

• Detekce změn mezi  obrazy 
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Applications, applications, applications, …  
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Tracking Applications …. 

• Team sports: game analysis, player statistics, video annotation, … 
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Sport examples 

 

 

http://cvlab.epfl.ch/~lepetit/  
http://www.dartfish.com/en/media-gallery/videos/index.htm 

 
 

http://cvlab.epfl.ch/~lepetit/
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Tracking for “Safe Dubbing” (Technicolor) 

Technicolor, “secure dubbing” project 

video credit: 

Patrick Perez 
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Motto 

● Počítačové vidění se změnilo za posledních 20 let z 
čistě teoretické disciplíny, která produkovala 
algoritmy fungující na několika málo obrázcích 
pečlivě vybraných autorem. 

 

● Nyní je oborem, kde je cesta od článku na 
konferenci k úspěšné start up firmě překvapivě 
krátká.  

 

● Firmy jako Google, Microsoft, Adobe a Amazon 
zaměstnávají desítky nebo dokonce stovky 
odborníků na tuto oblast. 
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Historie 

 The Block World 
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Ballard and Brown, Computer Vision, 1982 
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D. Marr, Vision, 1982 

Observed 
Image 

Primal 
Sketch 

3-D 
Model 

2 1/2-D 
sketch 

intensity 
changes 

depth 
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I. Biederman, Recognition-By-Components: A Theory of  
Human Image Understanding, Psychological Review, 1987 

● 2-4 Geons needed 
for representation.  
Complex objects no 
harder than simple 
ones. 

● Human recognition 
of line drawings and 
color images at 
similar speeds. 
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Geons and Their Relations 

● The arrangement 
of primitives is 
necessary for 
representing a 
particular object 

● Different 
arrangements of 
the same 
components can 
lead to different 
objects 
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Recognition by Geons 

● S. Dickinson commented in the 1997 IVC paper:  
 
“One of the most challenging tasks in building a geon 
based recognition system was finding geon-based 
objects to test it on!! In fact in early experiments 
 we  ended up constructing our own geons  
in order to build our own objects!” 
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                      EigenFaces        

Represented a collection of images as a 
linear subspace 
 
Kirby, Sirovich, 
 Application of Karhunen-Loeve procedure 
to Characterization of Human faces, 
 PAMI 1990, (idea first published in 1987)    
                 about 900 citations  
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Turk, Pentland: Eigenfaces for Recogntion, 
 J. of Cognitive Psychology, 1991 

Training set 
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Appearance-Based Methods 

PCA Face detector [Turk & Pentland’91] 

Turk and Pentland,  1991  5000 citations. 
The trick:  

suggesting that PCA is robust to occlusion … 
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Počítačové vidění po roce 2000 

 
 



Rozpoznávaní: nalezení SPZ a její přečtení  ~2003 

Note the 

viewing angle 

Note the 

“arabic” 

numerals. 

In infrared images 

Video 1(external viewer) 

Video 2(external viewer) 

18 

../2008.02.06_streetlights_cvww/Video/M-c03.avi
../../demos/LPR_plates/amper-Apr05/cmp_lpr_seq03.avi
../../demos/LPR_plates/amper-Apr05/cmp_lpr_seq03.avi
../../demos/LPR_plates/amper-Apr05/cmp_lpr_seq03.avi
../2008.02.06_streetlights_cvww/Video/M-c03.avi
../2008.02.06_streetlights_cvww/Video/M-c03.avi
cmp_lpr_seq04_upd.avi
cmp_lpr_seq04_upd.avi
cmp_lpr_seq04_upd.avi
../2008.02.06_streetlights_cvww/Video/M-c03.avi
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Příklad aplikace: 
   Nalezení a rozpoznání dopravních značek 
   v reálném čase (~ 2004) 

Video (external viewer) Video (external viewer) 

Rozpoznávání objektů 

 

 
 

../2008.02.06_streetlights_cvww/Video/M-c03.avi
../../videos/Road_sign_detection/rychlost.mpg
../2008.02.06_streetlights_cvww/Video/M-c03.avi
../2008.02.06_streetlights_cvww/Video/M-c03.avi
../../videos/Road_sign_detection/detour.mpg
../2008.02.06_streetlights_cvww/Video/M-c03.avi
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Detekce tenkých objektů    ~2006

     

 video  
 

../2008.02.06_streetlights_cvww/Video/M-c03.avi


Detekce obličejů, rozpoznání věku a pohlaví, „watchlist“ 2007   
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 3D Rekonstrukce      ~ 2006 

Re-creating a monument of US president 
 W. Wilson destroyed in 1941 

VRML model 

Output:  
• a sparse model of the whole statue 
• a precise digital model of the bust 
• distances and sizes of key features 

 
 

 Award  

22 

../../projects/wilson/head_normalised-kostkova-2008.5.20.wrl
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Android for 
Education 

Na mobilu s Android-em   ~ 2010 

Nezávislé na fontu a jazyce! (Google 
Translate rozpoznaný text přeložil: 
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Text Detection and Organization: 

Organization matters! Google example: 

DANGER 

FORTS  

COURANTS 

BAIGNADE 

TRAVERSEE  

INTERDITES 

DANGER 

SELLING 

CURRENT 

SWIMMING 

CROSSING 

BANNED 

DANGER 

FORTS COURANTS 

BAIGNADE  

TRAVERSEE INTERDITES 

DANGER 

STRONG CURRENTS 

SWIMMING 

PROHIBITED CROSSING 

DANGER 

FORTS COURANTS 

BAIGNADE TRAVERSEE 

INTERDITES 

DANGER 

STRONG CURRENTS 

SWIMMING THROUGH 

BANNED 
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Vyhledávání ve velkých databazích (živé demo) 

 

a 

 
 

http://ptak.felk.cvut.cz/Search/V3/query.php


Sledování   objektů                 ~2011                

26 
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TLD a.k.a. PN Tracker a.k.a. “The Predator” 

Z. Kalal, K.Mikolajczyk, J. Matas: Tracking-Learning-Detection. 
IEEE T PAMI 34(7): 1409-1422 (2012) 
. 
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● Detekce obličejů – Jak na to? 

TexPoint fonts used in EMF.  
Read the TexPoint manual before you delete this box.: 
AAAAAAAAA 

 
 



Proč mluvit o detektoru obličejů ?               I. 

1. většina z vás už viděla v digitálním fotoaparátu funkční systém,  
a mohla se zamýšlet, jak se to vlastně dělá, je to  
jednoduše definovaný problém (ale uvidíme, že  to není tak 
jednoduché …) 

2. pro člověka jde o naprosto triviální úlohu a to svádí k vynalézání 
rychlých řešení. Člověk problém bez úsilí vyřeší, pro výzkum šlo o 
desítky let odolávající oříšek                                         (čím to asi je?) 

3. nefungují řešení na základě „zdravého rozumu“ nebo „naivní 
introspekce“, tj. naprogramuji to tak, jak si myslím, že to dělá 
lidský mozek         (jak to vlastně člověk dělá? co se o problému ví?) 

4. výsledné řešení implementované ve fotoaparátech je v zásadě 
jednoduché, lze vysvětlit bez složité matematiky, ale  
bez hluboké teorie ho nelze nalézt   („message“: teorie je velmi 
dobrý, možná nejlepší, způsob, jak nalézat řešení zcela praktických 
problémů) 
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Formulace úlohy „Detekce obličejů“              I. 
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Definice obličeje: není to tak jednoduché 
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Co je ještě obličej 
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Chyby detektoru obličejů 

1. detekce chybí  (false negative) 

2. detekce přebývá (false positive) 

3. lokalizace  

Problémy: 

● chyba lokalizace nebo 1. + 2., kde je hranice? 

● co je to vlastně obličej? 

? 
? 
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Detekce  obličejů metodou Viola – Jones (2001) 

● Problém detekce obličejů implementován jako ověření „všech“ 
čtvercových oken v obrázku, a přesto fungoval už v roce 2001 v 
reálném čase na standardním počítači! 

● Do té doby jsem si myslel, že to není možné, neboť: 

{ oken je hodně                     (odhadněte počet v 10 Mpix obrázku!) 

{ v každém okně se vyhodnocuje složitá funkce, která musí 
rozpoznat všechna pozadí od všech obličejů 

 

• V roce 2001 už bylo zřejmé, že vyučované klasifikátory dosahují 
lepších výsledků než „ručně“ vytvořené algoritmy (vyučovaný 
klasifikátor nalézá rozhodovací funkci na základě příkladů) 

• Už před rokem 2001 existoval velmi dobrý naučený detektor 
(Schneiderman-Kanade, 1998). Obrázek zpracovával přes noc, učil 
se měsíce. 
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Detekce  obličejů metodou Viola – Jones (2001) 

Průlom #1 

• VJ si uvědomili, že rychlost 
detektoru závisí na rychlosti 
klasifikace neobličejů, 
navrhli kaskádu klasifkátorů  

 

• lze rozhodovat sekvenčně 
 

• sekvenční klasifikace je 
známa od 40. let, ale nikdo 
sekvenční klasifikátory 
nevyučoval. 

 

1 Weak Classifier 

5 Weak Classifiers 

1200  Weak Classifiers 

… 

40% 

40% 

60% 

60% 

Class 1 (Face) 

 Class 2 (Non-Face) 

Stage 1 

Stage 2 

Stage N 

Input Signal (Image Window) 

60% 

36% 
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Detekce  obličejů metodou Viola – Jones (2001) 

Průlom #2 

• VJ  učili složitější klasifikátory jen na 
příkladech, které prošly jednoduššími 
klasifikátory na počátku kaskády. 

• Výsledek: kaskáda se mohla učit na 
řádově větším počtu příkladů 

• V mnoha problémech platí: čím víc 
dat při učení máš, tím jsi lepší 
 

 

vs  false  neg  determined by 

% False Pos 
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39/56 



Detekce  obličejů metodou Viola – Jones (2001) 

Průlom #3 

• Rozdíly jasů se používaly často, ale 
jako  hladké funkce. 

• VJ  použili k popisu obličejů příznaky, 
které lze vypočítat extrémně rychle. 

• Aproximace po částech konstantními 
funkcemi, tzv. Haar wavelety, je o 
několik řádů rychlejší, a jen o málo 
méně vhodné  

              1  0 · t < ½, 

  Ã(t) =  -1  1/2 ·t < 1, 

                0   otherwise. 

•  Pro výřez 24x24 pixelů, existuje 
~160,000 možných příznaků, které 
vybrat?  
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Rychlý výpočet Haar waveletů  

řádkový součet:       s(x, y) = s(x–1, y) + i(x, y)  

Integralní obrázek  : ss(x, y) = ss(x, y−1) + s(x, y) 

 

MATLAB: ss = cumsum(cumsum(double(i)), 2); 

 

ss(x, y-1) 

s(x-1, y) 

i(x, y) 

0 1 1 1 

1 2 2 3 

1 2 1 1 

1 3 1 0 

Obrázek 

0 1 2 3 

1 4 7 11 

2 7 11 16 

3 11 16 21 

Integrální obrázek 
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Rychlý výpočet Haar waveletů  

● Hodnoty A,B,C,D vyčteme z 
integrálního obrázku 

 

● Součet hodnot jasů v původním 
obrázku lze vypočítat takto: 

   sum = A – B – C + D 

 
● Na každý obdélník potřebujeme jen  3 

sčítání! 

D B 

C A 

 
 



Detekce  obličejů metodou Viola – Jones (2001) 

Průlom #4 
•VJ použili moderní metodu strojového učení  
AdaBoost (Schapire a Freund, 1997), která učí klasifikátor a zároveň 
vybírá příznaky. 
• Výhody AdaBoostu: 

• Teoreticky podložený (dobrá generalizace) 
• Velmi malá chyba v mnoha aplikacích 
• Velice jednoduchý (“just 10 lines of code” [R. Schapire]) 

•R. Schapire and Y. Freund získali v roce 2003 Godelovu cenu: 
 jedna z nejprestižnějších cen v teoretické počítačové vědě   
(informatika, computer science) 

Poznámky : 
• odstup od výsledku v oblasti strojového učení k jeho použití v 
počítačovém vidění je velmi krátký 
• k průlomu v počítačovém vidění došlo přenosem znalosti  
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AdaBoost - příklad 

Taken from “A Tutorial on Boosting” by Yoav Freund and Rob Schapire 

Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Třída + + + + + - - - - - 

D 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 
 



AdaBoost - příklad 

ROUND 1 

Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Třída + + + + + - - - - - 

𝐷2. 𝒁𝟐 0.07 0.07 0.15 0.15 0.15 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

®1 = ½ log (1-e1)/e1  

e1 
… vážený počet chybných 

D2 ≈ D1 𝑒1 (1 − 𝑒1)  

D2 ≈ D1 (1 − 𝑒1)  𝑒1 

dobře 

špatně 

𝑍2 = 0.92 

45 



AdaBoost - příklad 

ROUND 2 

Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Třída + + + + + - - - - - 

𝐷3. 𝒁𝟑 0.04 0.04 0.09 0.09 0.09 0.04 0.14 0.14 0.14 0.04 𝑍3 = 0.82 

46 



Vybrány dva klasifikátory 

Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Třída + + + + + - - - - - 

𝐷3. 𝒁𝟑 0.04 0.04 0.09 0.09 0.09 0.04 0.14 0.14 0.14 0.04 𝑍3 = 0.82 
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Vybrány dva klasifikátory 

Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Třída + + + + + - - - - - 

𝐷4. 𝒁𝟒 0.11 0.11 0.04 0.04 0.04 0.11 0.07 0.07 0.07 0.02 𝑍4 = 0.68 

48 



Výsledný klasifikátor 

49 
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 AdaBoost: Algoritmus 

 

Váhy nesprávně klasifikovaných příkladů jsou 
zvýšeny tak, aby se algoritmus zaměřil na těžké 
příklady v trénovací množině 
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Detector obličejů Adaboost 

● První dva příznaky vybrané metodou Adaboost: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyto dva příznaky mají 100% detekci a 50% falešných poplachů. 

 
 



Diskretrizovaný prostor testovaných oken 

Klasifikátor okna lze naučit tak, že nemusím testovat každé okno 

Stačí přibližně: 

●  posun o 10% šířky okna 

●  zvětšení o 15% šířky okna 

● rotovat o  +- 15 stupňů  

Poznámka: 
o rychlosti (počtu oken) 
rozhoduje velikost nejmenšího 
detekovaného obličeje. Celkový 
čas je součet geometrické řady 
s q=1/1.152 ;s ¼ 4t0 
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Detekce obličejů – Jak na to? 

 

● V roce 2001 byl publikován článek V-J. V roce 
2009 je implementován (samozřejmě ve velmi 
vylepšené verzi) v mnoha digitálních 
fotoaparátech. 
 

● Mezi vylepšení metody V-J patří algoritmus WaldBoost 
(vyvinutý v Center for Machine Perception, ČVUT Praha) 
který optimálně řeší kompromis mezi rychlostí a přesností u 
klasifikátoru typu AdaBoost. 
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macros.tex
sfmath.sty
cmpitemize.tex

Děkuji za pozornost 


