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Abstrakt 

Táto diplomová práca sa zaoberá architektúrou hry futbal robotov, ktorú vytvárali študenti 

katedry informatiky. Hlavným cieľom tejto práce je koordinácia celej hry a prepojenie 

jednotlivých modulov do jedného funkčného systému. Okrem toho sa práca zameriava na 

vytvorenie kniţnice, ktorá vykonáva snímanie celej hry futbal robotov za pomoci USB kamery 

a na vytvorenie kniţnice, ktorá vykonáva analýzu obrazu nad jednotlivými snímkami hry. 

Nachádza sa tu aj zoznámenie so základnými pravidlami hry futbal robotov a nechýba ani popis 

programových funkcií kamery. Súčasťou tejto práce sú aj experimenty ukazujúce časovú 

náročnosť jednotlivých modulov hry futbal robotov. 

 

Kľúčové slová: architektúra hry futbal robotov, MiroSot, analýza obrazu, 

ovládanie kamery 

 

 

Abstract 

This diploma thesis is dedicated to architecture of robot soccer game, wich was created by 

students in department of computer science. Main goal of this thesis is to coordinate the whole 

game and link the modules into one functional system. In addition, the work aims to create a 

library which takes images of the whole robot soccer game using an USB camera and to create a 

library which performs image analysis of individual game images. There are also basic rules of 

the robot soccer game for familiarizing with the game and a description of camera programing 

functions. Part of this work are the experiments showing the time demands of the individual 

robot soccer game modules. 

 

Keywords: architecture of robot soccer game, MiroSot, image analysis, camera control 

  



 

 

 

Zoznam použitých skratiek a symbolov:  

FIRA – Medzinárodná federácia futbalu robotov 

CCD – Zariadenie s viazanými nábojmi 

GPU – Grafická procesorová jednotka 

RAM – Pamäť s priamym prístupom 

API – Rozhranie pre programovanie aplikácie 

GUI – Grafické uţívatešksé rozhranie 

RGB – Červená, zelená, modrá 

HSV – Odtieň, sýtosť, hodnota 
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1 Úvod 
 

Táto práca spadá pod projekt futbal robotov, na ktorom sa zúčastňuje viacero študentov. Cieľom 

tejto práce je vytvoriť architektúru, ktorá spojí samostatné celky hry a definuje medzi nimi 

rozhranie. Vďaka tomu vznikne modulárny systém hry, ktorej predchádzajúce verzie modulárne 

neboli. Práca sa dá rozdeliť na tri samostatné celky (architektúru hry, analýzu obrazu 

a ovládanie kamery), z ktorých kaţdá sa zaoberá určitou častou hry futbal robotov. 

V 2. kapitole tejto práce je moţné sa oboznámiť s históriu a motiváciou vzniku hry 

futbal robotov a jej prínosom pre moderný výskum a vývoj. Pre lepšie pochopenie ako hra 

futbal robotov prebieha, sú tú uvedené aj stručné pravidlá. 

V 3. kapitole tejto práce sa nachádza zoznámenie s kamerou, ktorá je pouţitá pre 

snímanie hry futbal robotov. Nachádza sa tu prehľadne popísaný spôsob inštalácie a integrácie 

tejto kamery do programu. Pre potreby ovládania kamery sú tu popísané základne funkcie z API 

kamery, pomocou ktorých je moţné kameru ovládať a nastavovať. Pri väčšine týchto funkcií je 

aj ukáţka kódu ako ich pouţiť.  

V nasledujúcej 4. kapitole analyzujem moţnosti analýzy obrazu a popisujem 

najčastejšie pouţívané metódy pre detekciu pohybu objektov v obraze. Opisujem algoritmus, 

ktorý som vytvoril pre účel detekcie robotov a loptičky na ihrisku s vyuţitím kniţníc OpenCV 

a cvBlobsLib, ktorých inštaláciu a krátky popis je taktieţ moţné nájsť v tejto práci. 

Cieľom 5. kapitoly ja zodpovedanie otázky, ktorú architektúru hry futbal robotov je 

vhodné zvoliť pre stav v ktorom sa hra v súčasnosti nachádza, s prihliadnutím na ďalší budúci 

rozvoj hry. 

V 6. a zároveň poslednej kapitole skúmam časovú náročnosť jednotlivých časti hry 

futbal robotov.  
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2 Futbal robotov 
 

Futbal robotov môţe byť chápaný ako súťaţ moderných robotických technológií v uzavretom 

priestore. Ponúka prostredie plné výziev pre mladú generáciu a výskumných pracovníkov 

pracujúcich v oblasti autonómnych mobilných robotických systémov [6, 23].  

So stále narastajúcim počtom robotov v priemysle sú vedci často konfrontovaní 

s problémami týkajúcimi sa spolupráce a koordinácie medzi rôznymi robotmi a ich 

samosprávou v pracovnom prostredí. To viedlo k vývoju multi – robotických spolupracujúcich 

autonómnych systémov [6, 23]. Navrhovatelia multi – robotických systémov potrebovali model 

pre testovanie teórií, ktoré navrhovali na otestovanie ich účinnosti a spoľahlivosti. Preto sa 

začali zameriavať na futbal robotov. Futbal robotov kladie veľké nároky vo všetkých oblastiach 

robotiky, mechaniky, snímania a umelej inteligencie a robí tak v súťaţivom prostredí, aby ho 

mohli ľudia na celom svete pochopiť a uţívať si ho.  

Tak vznikol Micro-Robot Wold Cup Soccer Tournament (MiroSot [6]) a sním sa 

objavili aj nové interdisciplinárne oblasti výskumu, kde vedci a technológovia z rozličných 

odborov, ako je robotika, inteligentné riadenie, komunikácia, výpočtová technika, senzorová 

technika, spracovanie obrazu, mechatronika, umelá inteligencia, atď. pracovali spoločne na tom, 

aby sa multi – robotické systémy stali realitou. 

Roboty pouţité v MiroSot sú malých rozmerov (maximálne 7,5cm x 7,5cm x 7,5cm), 

plne, alebo čiastočne autonómne a bez ľudských operátorov (Obrázok 1). MiroSot zahŕňa 

niekoľko robotov, ktoré musia spolupracovať v nepriateľskom prostredí za účelom dosiahnutia 

konkrétnych cieľov [6]. 

 

 
Obrázok 1: MiroSot futbal robotov [6] 
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2.1 MiroSot pravidlá 

 

Keďţe futbal robotov je hra, ktorej súčasťou je súťaţivosť, je potrebné určiť nejaké pravidlá, 

ktorými sa treba počas zápasu riadiť. Pravidlá pre MiroSot zabezpečuje Federation of 

International Robot-soccer Association (FIRA) [6], ktorá bola zaloţená v roku 1997. Niţšie sú 

uvedené niektoré základné pravidlá pre MiroSot strednú ligu. Podrobné znenie pravidiel 

a obmedzení pre MiroSot strednú ligu je moţné nájsť na [6]. 

Ihrisko  

Čiernej farby, nereflexné, ploché a obdĺţnikového tvaru o rozmeroch 220cm x 180cm 

(Obrázok 2), alebo 400cm x 280cm (veľká liga), s 5cm vysokými a 2,5cm hrubými bielymi 

bočnými stenami. Pevné  rovnoramenné trojuholníky (7cm) sú upevnené v rohoch ihriska, tak 

aby sa zabránilo dostať loptu do kúta. 

 

Bránka 

Bránka je 40cm (stredná liga), alebo 60cm (veľká liga) široká a nie sú na nej ţiadne 

siete ani ţrde. 

 

Lopta 

Musí byť pouţitá oranţová golfová loptička s priemerom 42,7mm a váhou 46g. 

 

Snímanie a osvetlenie 

Osvetlenie by malo byť viac ako 500 luxov kdekoľvek na ihrisku a malo by byť 

rovnomerne rozptýlené.  

Za účelom identifikácie robotov a loptičky na ihrisku môţe byť pouţitý kamerový 

systém. V strednej lige môţe byť pouţitá iba jedna kamera na tým. Kamera by mala byť 

umiestnená nad polovicu svojho týmu a nemusí byť premiestňovaná po výmene strán. Kamera  

by mala byť umiestnená vo výške 2,5m (stredná liga), alebo 3m (veľká liga).  

 

Tím 

Tím sa skladá z 5 robotov (stredná liga) a 11 robotov (veľká liga), z nich jeden môţe 

byť brankár. Zariadenie, ktoré si tím prinesie by sa malo zmestiť na stôl o rozmeroch 120cm x 

80cm. 

 

Roboti 

Veľkosť kaţdého robota je limitovaná na 7,5cm x 7,5cm x 7,5cm a hmotnosť nesmie 

presiahnuť 650g. Roboti by mali nosiť tímové označenie a ich veľkosť je limitovaná na 8cm x 

8cm x 8cm.  
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Toto tímové označenie nesmie mať inú funkciu ako chrániť robota a niesť tímovú farbu. 

Kaţdý robot musí byť plne nezávislý a musí mať vlastné napájanie a motor. Je povolená iba 

bezdrôtová komunikácia pre všetky druhy interakcií medzi hostiteľským počítačom a robotom. 

Hra 

Hra trvá 10 minút a je zloţená z dvoch 5 minútových úsekov. Polčasová prestávka trvá 

rovnako 10 minút.  

 

Obrázok 2: Ihrisko pre FIRA MiroSot strednú ligu [6] 

 

 

  



  11 

 

 

 

3 Kamera 
 

Reálnu hru futbalu robotov je nutné, nejakým spôsobom preniesť do počítača. Preto je celá hra 

snímaná kamerou. Obraz z reálnej hry futbal robotov je snímaný pomocou kamery uEye [1] od 

spoločnosti IDS. Pouţití je model UI-2220-SE-C s USB 2.0 rozhraním a senzorom SONY CCD 

s rozlíšením 768 x 576 pixelov (Obrázok 3). Tento model umoţňuje snímať maximálne 52 

snímkou za sekundu pri plnom rozlíšení a 8 bitovej farebnej hĺbke [1]. S kamerou je taktieţ 

moţné pracovať okrem RGB módu aj v Raw Bayer a monochromatickom farebnom móde. 

Kamera môţe pracovať v dvoch módoch: 

 freerun mód, 

 trigger mód. 

Vo freerun móde kamera sníma jeden snímok za druhým v poţadovanom počte 

snímkou za sekundu. Expozícia súčasného obrazu a prenos predchádzajúcich obrazových dát sú 

vykonávané súčasne. Toto umoţňuje dosiahnuť maximálny FPS [4]. Počet snímkou za sekundu 

ako aj čas expozície moţno nastaviť samostatne. Vyhotovené fotografie je moţné prenášať po 

jednom, alebo nepretrţite do počítača. 

 

Obrázok 3: USB uEye SE kamera [4] 

V trigger móde je senzor v pohotovostnom reţime a začne snímať aţ po prijatí 

spúšťacieho signálu. Spúšťaciu udalosť je moţné vyvolať softwarovým príkazom (softwarový 

trigger), alebo elektrickým signálom prostredníctvom digitálneho vstupu kamery (hardwarový 

trigger). V trigger móde je počet snímkou za sekundu menši ako vo freerun móde, pretoţe 

senzor sníma a prenáša dáta postupne. 

Samotné zobrazenie obrazu z kamery je moţné v dvoch reţimoch: 

 bitmapový reţim – obrazové dáta sú uloţené v operačnej pamäti (RAM), 

 direct3D reţim – obrazové dáta sú uloţené v pamäti grafickej karty. 
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V bitmapovom reţime je obraz ukladaný do pracovnej pamäte počítača na rozdiel od 

Direct3D [3] reţimu, kde je obraz ukladaný priamo do video pamäte na grafickej karte, odkiaľ 

je priamo zobrazovaný.  

V bitmapovom reţime ma programátor úplnú kontrolu na zobrazovaným obrazu, 

pretoţe sám musí zaistiť jeho získanie z operačnej pamäte a následne zobrazenie. Veľkou 

výhodou tohto reţimu je jeho kompatibilita so všetkými grafickými kartami a umoţnenie 

prístupu k obrazovým dátam v pamäti.  

V reţime direct3D sú obrazové dáta zapísane do neprístupnej oblasti v pamäti grafickej 

karty. Tento proces sa deje automaticky a nemusí byť kontrolovaní softwarom. Poţiadavky pre 

tento reţim sú nainštalovaný direct3D ovládač, dostatok pamäte na grafickej karte a podpora 

direct3D funkcií grafickou kartou. Tento reţim môţe však beţať len na operačnom systému 

Windows s directX. 

Tabuľka 1 obsahuje porovnanie oboch reţimov. 

 

 Bitmapový režim Direct3D režim 

Poţiadavky na grafickú 

kartu 

Nízke. Nie je potrebný 

špeciálny grafický hardware. 

Beţí na všetkých systémoch.  

Vysoký. Grafická karta 

musí podporovať 

Direct3D. Nebeţí na 

všetkých systémoch. 

Operačný systém Windows, Linux Iba Windows s DirectX 

Vynaloţené úsilie na 

programovanie 

Veľké. Správa pamäte, správa 

udalosti a zobrazovanie 

zaisťuje aplikácia. 

Malé. Správa pamäte, 

správa udalosti 

a zobrazovanie zaisťuje 

DirectX. 

Záťaţ procesora 
Mierne zvýšená pri kopírovaní 

dát 

Nízka. Zobrazenie zaisťuje 

grafická karta. 

Prístup do obrazovej 

pamäti 

Moţný priamy prístup. 

Obrazové dáta boli poskytnuté 

uţívateľskej pamäti.  

Jednotlivé obrázky môţu 

byť skopírované do 

uţívateľskej pamäte. 

 

Tabuľka 1: Porovnanie bitmapového a dircet3D režimu 

 

Kamera vyuţíva objektív FUJINON DF6HA-1B s manuálnym ostrením, ohniskovou 

vzdialenosťou 6mm a svetelnosťou F1.2  ̴   F16 [2]. 
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3.1 Inštalácia kamery 

 

Pre správnu funkčnosť kamery je potrebné nainštalovať ovládače, ktoré sú k dispozícií na 

prevzatie na stránkach spoločnosti IDS [1]. Prevziať je moţné buď samostatný ovládač kamery, 

alebo kompletný balíček obsahujúci okrem ovládačov aj rôzne nástroje a ukáţkové príklady. 

Inštalácia prebieha spustením inštalačného súboru a prehľadný sprievodca vás prevedie celou 

inštaláciou. V priebehu inštalácie je moţné zvoliť si jednotlivé súčasti balíčku a do počítača sa 

potom nainštalujú len zvolené súčasti. Viac o inštalácií v [5]. 

Po nainštalovaní balíčka je moţné overiť funkčnosť a vyskúšať funkcie kamery 

v niektorej z mnoţstva ukáţkových aplikácií, ako napríklad uEye Demo, SimpleLive, C# Demo, 

atď. Takisto je moţné nazrieť do zdrojových kódov týchto aplikácií pre praktické zoznámenie 

sa s uEye API.   

 

3.2 Integrácia kamery do projektu 

 

Pre vytváranie vlastných programov s vyuţitím kamery vyvinula firma IDS programové 

rozhranie uEye API. Toto API obsahuje viac ako 150 príkazov s ktorými môţete pristupovať ku 

všetkým parametrom a funkciám uEye kamery.  

Pre prístup k uEye API je potrebné do projektu pridať nasledujúce súbory (tieto súbory 

sa nachádzajú v zloţke do ktorej ste nainštalovali balíček od firmy IDS): 

 hlavičkový súbor: uEye.h, 

 statickú kniţnicu: uEye_api.lib (uEye_api_64.lib pre 64-bitové programy), 

 prípadne dynamickú kniţnicu: uEye_api.dll. 

Vo Visual Studiu 2010 je potrebné vo vlastnostiach projektu v časti Linker / Input 

v riadku Additional Dependencies pridať názov zvolenej kniţnice, napríklad „uEye_api.lib“. Po 

znovu zostavení by mal byť váš projekt prepojení s kniţnicou a vy môţete začať uEye API 

naplno vyuţívať vo svojom programe.  

 

3.3 Ovládanie kamery 

 

V tejto podkapitole uvediem všetky informácie, ktoré je potrebné vedieť pri získavaní obrazu z  

kamery prostredníctvom uEye API. Podrobný popis funkcií, ich návratové hodnoty a popis 

vstupne / výstupných parametrov je moţné nájsť v manuály [4], ktorý je súčasťou inštalačného 

balíčka. Jednotlivé funkcie kamery je nutné volať v určitom poradí (Obrázok 4). Napríklad nie 

je moţne začať snímať video, pokiaľ ešte nemáme pripravenú pamäť, do ktorej sa ma obraz 

ukladať. 
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Obrázok 4: Diagram aktivít - snímanie videa 
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3.3.1 Nadviazanie spojenia s kamerou 

 

Nadviazanie spojenia s kamerou (Kód 1) zabezpečuje funkcie is_InitCamera (HIDS* 

phf, HWND hWnd)[4]. Parametrami sú ukazovateľ na handler kamery (drvivá väčšina 

funkcií ma ako jeden z parametrov práve handler kamery)  a ukazovateľ na okno v ktorom bude 

obraz zobrazený v prípade pouţitia Direct3D reţimu. Funkciou is_GetSensorInfo 

(HIDS hCam, SENSORINFO* pInfo)[4] je moţné po inicializácií kamery získať 

informácie o type senzora pouţitého v kamere. Tieto informácie sú uloţené do štruktúry 

SENSORINFO, ktorej ukazovateľ je parameter tejto funkcie.  

#include "uEye.h" 

int InitCamera(HWND windowHandle) 

{ 

 hCam = 1; //HIDS 

    int rValue; 

 

 /* Initialization of camera */ 

 if(rValue = is_InitCamera(&hCam, windowHandle) != IS_SUCCESS) 

  return rValue; 

 

 /* Get some sensor information */ 

 PSENSORINFO sensorInfo = new _SENSORINFO(); 

 

 if(rValue = is_GetSensorInfo(&hCam, sensorInfo) != IS_SUCCESS) 

  return rValue; 

 else 

 { 

  int width = sensorInfo->nMaxWidth; 

  int height = sensorInfo->nMaxHeight; 

 } 

 return rValue; 

} 

 

Kód 1: Vytvorenie spojenia s kamerou 

 

3.3.2 Nastavenie farebného módu 

 

Výber farebného módu (Kód 2) je nutné vykonať po inicializácií kamery, ale pred alokáciou 

pamäte. Pre výber farebného módu slúţi funkcia is_SetColorMode (HIDS hCam, INT 

Mode)[4]. Zoznam dostupných farebných formátov je zobrazený v prílohe A.  

/* Enable error reports */ 

if(rValue = is_SetErrorReport(hCam, IS_ENABLE_ERR_REP) != IS_SUCCESS) 

 return rValue; 

 

/* Disable external trigger */ 

if(rValue = is_SetExternalTrigger(hCam, IS_SET_TRIGGER_OFF) != 

IS_SUCCESS) 
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 return rValue; 

 

/* Set color mode*/ 

if(rValue = SetColorMode(hCam, IS_CM_RGB8_PACKED) != IS_SUCCESS) 

 return rValue; 

 

Kód 2: Nastavenie farebného módu 

 

3.3.3 Alokácia pamäte 

 

Funkcia is_AllocImageMem (HIDS hCam, INT width, INT height, INT 

bitspixel, char** ppcImgMem, INT* pid) alokuje obrazovú pamäť pre obraz [4], 

ktorý ma rozmery definované parametrami width a height a farebnú hĺbku definovanú 

parametrom bitspixel. Parameter ppcImgMem je návratový a vracia ukazovateľ na začiatočnú 

adresu pamäte. Parameter pid je taktieţ návratový a vracia ukazovateľ na ID pamäte. 

Veľkosť pamäte je najmenej: 

Veľkosť pamäte = [width * ((bitspixel + 1) / 8)] * height 

Alokovanú pamäť aktivujeme (Kód 3) pomocou funkcie is_SetImageMem (HIDS 

hCam, char* pcImgMem, INT id) [4]. Iba jedna aktívna obrazová pamäť môţe 

prijímať dáta.  

char* imgMemory; // camera memory - pointer to buffer 

int imgMemoryID; // camera memory - buffer ID 

 

if(rValue = is_AllocImageMem(hCam, width, height, bits, &imgMemory, 

&imgMemoryID) != IS_SUCCESS) 

 return rValue; 

 

if(rValue = is_SetImageMem(*hCam, imgMemory, imgMemoryID) != IS_SUCCESS) 

 return rValue; 

 

Kód 3: Alokácia pamäte 

 

3.3.4 Nastavenie zobrazovacieho režimu 

 

Pouţitím is_SetDisplayMode (HIDS hCam, INT Mode)[4] môţeme nastaviť 

spôsob, akým budú obrazové dáta zobrazované na obrazovke. K dispozícií je Bitmapový reţim 

a Direct3D reţim, ktoré som popísal na začiatku tejto kapitoly. 
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3.3.5 Nastavenie vlastností kamery 

 

uEye API umoţňuje nastaviť kamere rôzne parametre. K dispozícií je nastavovanie expozície, 

zosilnenia, gammy, vyváţenia bielej a saturácie. Pouţitím funkcie is_SetAutoParameter 

(HIDS hCam, INT param, double* pval1, double* pval2) [4] môţeme 

ovládať automatické nastavovanie zosilnenia, expozície, clony, FPS a vyváţenia bielej. Pre 

manuálne nastavenie rôznych vlastností je k dispozícií mnoţstvo funkcií , z ktorých spomeniem 

len niektoré. 

 Funkcia is_SetSaturation (HIDS hCam, INT ChromU, INT ChromV) 

umoţňuje nastaviť softwarovú farebnú saturáciu [4]. Parametrami sú U a V saturácia. Hodnoty 

parametrov sú v rozmedzí IS_MIN_SATURATION a IS_MAX_SATURATION. 

 Pomocou funkcie is_SetGamma (HIDS hCam, INT nGamma) môţeme 

nastaviť digitálnu gamma koreláciu. Platné hodnoty parametrou sú od 0,01 do 10. 

 is_SetFrameRate (HIDS hCam, double FPS, double* newFPS) 

slúţi na nastavanie FPS senzoru vo freerun móde [4]. Keďţe táto hodnota závisí na časovaní 

senzora, skutočné pouţitý čas uzávierky sa môţe mierne líšiť. 

Funkcia is_SetExposureTime (HIDS hCam, double EXP, double* 

newEXP) slúţi na nastavenie času uzávierky v milisekundách [4]. Keďţe táto hodnota závisí 

na časovaní senzora, skutočné pouţitý čas uzávierky sa môţe mierne líšiť. 

3.3.6 Vytvorenie udalosti pre signalizáciu nových snímkou 

 

Udalosť pre signalizáciu nových snímkou slúţi na to, aby nás upozornila, ţe v pamäti sú 

pripravené nové obrazové dáta. Tieto události je však potrebné najprv vytvoriť a aktivovať (Kód 

4). Pomocou funkcie is_InitEvent (HIDS hCam, HANDLE hEv, INT which) [4] 

prebehne inicializácia handleru pre špecifickú udalosť, ktorú definujeme parametrom which. 

Vlastný objekt udalosti vytvoríme pomocou WINDOWS API funkcie CreateEvent. Pre 

takto vytvorenú a inicializovanú udalosť je však ešte treba povoliť signalizáciu danej udalosti. 

To má na starosti funkcia is_EnableEvent (HIDS hCam, INT which) [4]. 

HANDLE hEv = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, TEXT("NewFrame")); 

 

if (hEv == NULL)  return IS_NO_SUCCESS;   

if(rValue = is_InitEvent(hCam, hEv, IS_SET_EVENT_FRAME) != IS_SUCCESS) 

 return rValue; 

if(rValue = is_EnableEvent(hCam, IS_SET_EVENT_FRAME) != IS_SUCCESS) 

 return rValue; 

 

Kód 4: Vytvorenie udalosti a spustenie signalizácie 
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3.3.7 Zachytenie a zobrazenie obrazu 

 

Pre vytvorenie videosekvencie je potrebné neustále zachytávať a zobrazovať nové snímky ( 

Kód 5). Na digitalizáciu snímkou v reálnom čase a ich prenos do obrazovej pamäte slúţi funkcia 

is_CaptureVideo (HIDS hCam, INT Wait) [4].Po zavolaní tejto funkcie obrazové 

dáta začnú prúdiť do pamäte a event objekt začne signalizovať dostupnosť nových snímkou. 

Najlepším riešením je nechať nové snímky spracovávať a zobrazovať v samostatnom vlákne. 

WINDOWS API nám opäť ponúka moţnosť ako vytvoriť samostatne beţiace vlákno pomocou 

funkcie CreateThread a funkciu pre zachytenie signalizácie udalosti 

WaitForSingleObject. Vykreslenie obrazových dát do príslušného okna vykonáme 

zavolaním funkcie is_RenderBitmap (HIDS hCam, INT nMemID, HWND hwnd, 

INT nMode) [4].  

int Device::PlayLive() 

{ 

 if(int rValue = is_CaptureVideo(hCam, IS_DONT_WAIT) != IS_SUCCESS) 

  return rValue; 

 else 

 { 

  DWORD threadID; 

  //Create new thread 

  HANDLE threadHandler = CreateThread(NULL, 0,   

    (LPTHREAD_START_ROUTINE) RenderImages,        

     (LPVOID) this, 0, &threadID);  

 } return rValue; 

} 

/* Static method */ 

DWORD Device::RenderImages( LPVOID lpParam )  

{ 

 Device* dev = (Device*) lpParam; 

 DWORD waitResult; 

 do { 

  //Wait for event object signalization 

  waitResult = WaitForSingleObject(dev.hEv, 300); 

  switch (waitResult)  

  { 

   // Event object was signaled 

   case WAIT_OBJECT_0:  

    is_RenderBitmap(dev.hCam, dev.imgMemoryID,                                                                           

                                       dev.hwnd,IS_RENDER_NORMAL); 

    break;  

   default:  

    return -1;  

  } 

 } while(true); 

} 

 

Kód 5: Snímanie a zobrazovanie obrazu 
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3.3.8 Uloženie obrazu 

 

Obrazové dáta uloţene v obrazovej pamäti je moţné uloţiť na disk počítača (Kód 6) pouţitím 

funkcie is_SaveImage (HIDS hCam, const IS_CHAR* File) [4]. Dáta sú uloţené 

vo formáte *.BMP, s farebnou hĺbkou, ktorá bola pouţitá pri alokácií pamäte. Parameter File je 

ukazovateľ na reťazec, ktorý obsahuje meno BMP súboru.  

Súbor je moţné pomenovať ľubovoľne. Pokiaľ však chceme mať súbory pomenované 

podľa poradia v ktorom vznikli je dobré pouţiť pre vytvorenie názvu súboru funkciu 

is_GetImageInfo (HIDS hCam, INT nImageBufferID, UEYEIMAGEINFO* 

pImageInfo, INT nImageInfoSize) [4], ktorá vracia časové razítko ukazujúce čas 

v ktorom bol daný snímok zachytený. Parametrami sú ID obrazovej pamäte, štruktúra 

UEYEIMAGEINFO, do ktorej je informácia zapísaná a veľkosť  tejto štruktúry. 

 

int Device::SaveImages() 

{   

 if(this->savePath != NULL) 

 { 

  DWORD sThreadID; 

    

  HANDLE sThreadHandler = CreateThread(NULL, 0, 

     (LPTHREAD_START_ROUTINE) SaveImages, 

              (LPVOID) this, 0, &sThreadID);  

 } 

 return IS_SUCCESS; 

} 

 

/* Static method */ 

DWORD Device::SaveImages(LPVOID lpParam)  

{ 

 DWORD waitResult; 

 Device* dev = (Device*) lpParam; 

 

 UEYEIMAGEINFO ImageInfo; 

 char filename[28]; 

 char destination[256]; 

 destination[0] = '\0'; 

  

 do { 

  waitResult = WaitForSingleObject(dev.hEv, 300); 

   

  switch (waitResult)  

  { 

   case WAIT_OBJECT_0: // Event object was signaled 

    if(is_GetImageInfo(dev.hCam,dev.imgMemoryID, 

       &ImageInfo, sizeof(ImageInfo)) == IS_SUCCESS) 

    { 

     strcat(destination, dev.savePath); 

     strcat(destination, filename); 

     is_SaveImage(dev.hCam, destination); 

     destination[0] = '\0'; 

    }     
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    break;  

   default: // An error occurred 

    return -1;  

  } 

 } while(true); 

} 

 

Kód 6: Uloženie obrazu 

 

3.3.9 Zastavenie zachytávania videa a uvoľnenie pamäte 

 

Zachytávanie videa, ktoré sme predtým spustili pouţitím funkcie is_CaptureVideo, 

zastavíme (Kód 7) zavolaním funkcie is_StopLiveVideo (HIDS hCam, INT Wait) 

[4]. V prípade, ţe s videom uţ nebudeme ďalej pracovať, je potrebné uvoľniť alokovanú 

pamäť pomocou funkcie is_FreeImageMem (HIDS hCam, char* pcImgMem, INT 

id) [4]. Parametrami sú ukazovateľ na začiatočnú adresu pamäte a ID pamäte.  

if(rValue = is_StopLiveVideo(*hCam, IS_WAIT) != IS_SUCCESS) 

 return rValue; 

 

if(&imgMemoryID != NULL) 

{ 

 if(int rValue = is_FreeImageMem(*hCam, imgMemory, imgMemoryID) != 

IS_SUCCESS) 

  return rValue; 

 return rValue; 

} 

 

Kód 7: Zastavenie snímania a uvoľnenie pamäte 

 

3.3.10 Zrušenie vytvorených udalosti 

 

Po uvoľnení pamäte  je potrebné zrušiť vytvorené udalosti a zastaviť ich signalizáciu (Kód 8). 

Pouţitím is_DisableEvent (HIDS hCam, INT which) zastavíme signalizáciu 

udalosti [4]. Udalosť sa bude stále vykonávať, ale uţ nebude spúšťať signalizáciu. Samotnú 

udalosť odstránime funkciou is_ExitEvent (HIDS hCam, INT which)[4]. Nakoniec 

je ešte potreba zatvoriť handler k objektu udalosti pomocou WINDOWS API funkcie 

CloseHandle. 
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if(rValue = is_DisableEvent(hCam, IS_SET_EVENT_FRAME) != IS_SUCCESS) 

 return rValue; 

 

if(rValue = is_ExitEvent(hCam, IS_SET_EVENT_FRAME) != IS_SUCCESS) 

 return rValue; 

 

if(rValue = CloseHandle(hEv) != 0) 

 return IS_SUCCESS; 

else 

 return IS_NO_SUCCESS; 

 

Kód 8: Zrušenie udalosti a signalizácie 

 

3.3.11 Ukončenie práce s kamerou 

 

Pokiaľ uţ ďalej nebudeme s kamerou pracovať, handler ku kamere zrušíme pomocou funkcie 

is_ExitCamera (HIDS hCam) [4]. Týmto zároveň uvoľníme dátové štruktúry a oblasti 

pamäte, ktorá uEye kamera počas svojej činnosti vyuţívala. 

 

3.4 Aplikácia pre ovládanie kamery 

 

Pre potreby tejto diplomovej práce sme implementovali GUI aplikáciu (Obrázok 5) 

v programovacom jazyku C#, ktorá zaisťuje základne ovládanie a manipuláciu s kamerou. 

Aplikácia umoţňuje snímať a zobrazovať live video, jednotlivé snímky tohto videa zároveň 

v reálnom čase posunúť algoritmu pre analýzu obrazu na spracovanie a ukladať jednotlivé 

snímky na disk počítača. Ďalej umoţňuje nastavovať farebný mód, manuálne meniť hodnoty 

gammy a saturácie a zapínať/vypínať automatické vyváţenie bielej a zosilnenia. 

Nahrané snímky hry je moţne znova prehrať bez, prípadne s pouţitím analýzy obrazu. 

O samotné predávanie snímkou analýze obrazu sa stará samotná aplikácia. 
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Obrázok 5: GUI aplikácia 
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4 Analýza obrazu 

Centralizovaný kamerový systém má v MiroSot futbale robotov veľký vplyv, pretoţe kamera 

pripevnená nad hracou plochou sníma priebeh hry [7]. Získane snímky však samé o sebe 

systému nehovoria nič o aktuálnej situácií na ihrisku. Preto je potrebné navrhnúť 

a implementovať vhodný algoritmus pre analýzu obrazu. Algoritmus by mal byť dostatočné 

rýchly na to, aby stíhal spracovať niekoľko snímkou za sekundu. Jedným z cieľov tejto 

diplomovej práce bolo implementovať vybranú metódu analýzy obrazu, ktorej výsledok bude 

obraz hernej situácie, ktorý je potrebný a bude vyuţitý pre prepojenie s ďalšími modulmi hry. 

Cieľom nebolo implementovať efektívnu verziu algoritmu, ale poukázať na problémy spojené 

so zapojením analýzy obrazu do hry futbal robotov. Náhradou niektorých funkcií optimálnejším 

riešením je moţne v budúcnosti analýzu obrazu výrazne zrýchliť. 

4.1 Analýza možnosti analýzy obrazu 

 

Pred samotnou implementáciou vhodnej metódy analýzy obrazu bolo potrebné vybrať vhodný 

algoritmus, ktorý by spĺňal poţiadavky na rýchlosť aj presnosť analýzy. Existuje viacero metód, 

ktorými je moţne problém detekcie robotov a loptičky na ihrisku vyriešiť. 

 

4.1.1 Odčítanie pozadia 

 

Odčítanie pozadia je široko pouţívaný metóda pre detekciu pohybujúcich sa objektov s 

pouţitím statických kamier [13]. Princípom tejto metódy je detekcia pohybujúcich sa objektov 

na základe rozdielu medzi aktuálnou snímkou a referenčnou snímkou, často nazývanej 

„pozadie“, alebo „model pozadia“. Ako základ, musí pozadie reprezentovať scénu bez 

pohybujúcich sa objektov a musí byť pravidelné obnovované, aby sa prispôsobilo rôznym 

podmienkam jasu a geometrickým nastaveniam.  

Existuje viacero prístupov od jednoduchých, zameraných na maximalizáciu rýchlosti 

a obmedzenie pamäťových nárokov, po viac sofistikované, zameriavajúce sa na získanie čo 

najpresnejších výsledkov za akýchkoľvek podmienok. Všetky prístupy sa však zameriavajú na 

výkon v reálnom čase a preto vţdy existuje dolná hranica poţadovanej rýchlosti [13].  

Vybrané metódy odčítania pozadia:  

 Running Gaussian average, 

 Temporal median filter, 

 Mixture of Gaussians, 

 Kernel density estimation (KDE), 

 Sequential KD approximation, 

 Cooccurence of image variations, 
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 Eigen backgrounds. 

Podrobný popis jednotlivých metód odčítania pozadia moţno nájsť v článku [13], kde 

autor porovnáva výkonnosť jednotlivých metód na základe rýchlosti, pamäťových nárokov 

a presnosti výpočtu. 

 

4.1.2 Optický tok 

 

Optický tok je vektorové pole, ktoré pre kaţdý bod daného snímku v časovej sekvencií určuje 

smer a rýchlosť pohybu vzhľadom k nasledujúcemu snímku (Obrázok 6) [14]. Optický tok 

vyjadruje pohyb v obraze, nie však priamo pohyb vo snímanej scéne. V dôsledku toho môţe 

optický tok poskytnúť dôleţité informácie o priestorovom usporiadaní objektov a rýchlosti 

zmeny v tomto usporiadaní. Nesúvislosti v optickom toku môţu pomôcť pri segmentácii obrazu 

do regiónov, ktoré zodpovedajú rôznym objektom [14]. 

 

Obrázok 6: a) Čas t1 b) Čas t2 c) Optický tok [14] 

 

4.1.3 Detekcia škvŕn 

 

Škvrna je kompaktný región, ktorý je svetlejší, alebo tmavší ako pozadie, obklopený hladko 

zaoblenými hranami. V zásade môţe byť škvrna extrahovaná prahovaním obrazu na príslušnej 

úrovni (Obrázok 10), alebo môţu byť jej hranice definované detektorom hrán [15]. 

Detekcia škvŕn je často vykonávaná prostredníctvom výpočtu lokálneho extrému z 

niektorých normalizovaných derivátov. Existuje niekoľko dôvodov, prečo sú skúmané 

a vyvíjané detektory škvŕn. Jedným z hlavných dôvodov je, aby poskytli doplňujúce informácie 

o oblastiach, ktoré nie je moţné získať z detekcie hrán, alebo detekcie rohov. 
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Mnohé z prístupov na detekciu škvŕn, môţu byť zaradené do nasledujúcich kategórii 

[16]: 

 matched filters/template matching, 

 watershed detection, 

 blob detection through scale-space analysis, 

 color tensor analysis followed by hypothesis testing of gradient directions. 

 

4.2 Výber metódy pre analýzu obrazu 

 

Pre čo moţno najoptimálnejší výber metódy pre analýzu obrazu, som spravil mnoţstvo 

experimentov od jednoduchých, pri ktorých som sa len zoznamoval s touto problematikou, aţ 

po zloţitejšie, z ktorých som nakoniec aj vybral algoritmus, ktorý sa v súčasnosti pouţíva.  

Ako prvý som na implementoval brute-force algoritmus v jazyku C# [19], ktorý 

prechádzal kaţdý pixel v obraze a porovnával jeho RGB farebnú hodnotu s referenčnou farbou. 

Jeden obrázok bol spracovávaný pribliţne 1,5 sekundy a jednalo sa len o detekciu farby. 

Podobnú metódu som potom implementoval aj v jazyku C++, v ktorom sa čas potrebný na 

spracovanie jedného snímku síce výrazne zníţil, pretoţe sa pracovalo priamo s polom hodnôt, 

ale presnosť algoritmu bola natoľko zlá, ţe nebolo moţne sa ďalej uberať týmto smerom. 

Vyskúšal som aj algoritmus, ktorý prechádzal kaţdý 10. pixel vstupného obrazu 

a porovnával jeho RGB hodnotu s referenčnými farbami. Pri porovnávaní s jednou referenčnou 

farbou zvládol tento algoritmus spracovať 200 snímkou za 9,3 sekundy, čo je pribliţne 21 FPS. 

Pridávaním referenčných farieb však jeho výkon geometricky narastal, čím sa ukázal ako 

nevhodný. 

Po hľadaní a skúmaní rôznych zdrojov, pozretí mnoţstva videí, ktoré sa zaoberajú 

detekciou pohybujúcich sa objektov, som sa rozhodol vyuţiť metódu detekcie škvŕn. Táto 

metóda sa javí ako najlepšia z vyššie uvedených, pretoţe pozadie je konštantné a vďaka 

podkladovej farbe stola objekty na ňom vyniknú. Vykonal som mnoţstvo experimentov 

s filtrovaním obrazu, aby bolo moţné po prahovaní získať čo najlepšie a najpresnejšie škvrny, 

odpovedajúce skutočným objektom. Filtre v ktorých sa pracovalo s RGB farebným modelom sa 

však neosvedčili. Z pomedzi testovaných filtrov dosahuje najlepšie výsledky filter, v ktorom je 

vstupný obraz prevedení do HSV farebného modelu. Zloţky S a V sú od seba oddelené 

a pomocou prahovania prevedené na binárne obrazy. Následne sú oba binárne obrazy sčítane 

dohromady. Výsledkom je binárny obraz, v ktorom je moţne rozoznať potrebné objekty 

(Obrázok 10). 

Okrem toho som s pouţitím tohto filtra vykonal experimenty, ktoré mali za úlohu 

rozoznať správne objekty v čo najkratšom čase a s čo najväčšou presnosťou. Detekcia škvŕn na 

originálnom vstupnom obraze nezmenenej veľkosti trvala pribliţne 300ms na jeden snímok, 

pretoţe všetky operácie nad obrazom sa vykonávali na takto neupravenom obraze. Následné 
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som skúšal experiment s 10-násobne zmenšením originálnym obrazom. Výsledkom bolo 

výrazne zvýšenie rýchlosti analýzy, ale aj výrazne zhoršenie presnosti. Postupnými 

experimentmi som došiel k ideálnemu stavu, kde bol vstupný obraz zmenšení 6-násobne. To 

znamená, ţe všetky operácie sa vykonávali na obraze odpovedajúcemu 1/6 pôvodného obrazu. 

Aj tu však vznikli určite nepresnosti, ktoré som sa rozhodol vyriešiť segmentáciou obrazu [19]. 

Škvrny v zmenšenom obraze neboli spracovávané v tomto obraze, ale bola vytvorená oblasť 

v obraze originálnej veľkosti v ktorom sa určite nachádza škvrna. Táto oblasť bola vyfiltrovaná 

rovnako ako v predchádzajúcom prípade a škvrna bola nájdená v originálnej veľkosti, vďaka 

čomu je moţne presnejšie zistiť aká veľká škvrna v skutočnosti je a presnejšie určiť jej 

orientáciu. 

Tento algoritmus zvláda spracovať jeden snímok za pribliţne 100ms na dvojjadrovom 

procesore s frekvenciou 3GHz s vyuţitím oboch jadier a 2GB operačnej pamäte RAM. 

 

4.3 Popis zvolenej metódy 

 

Pre implementáciu kniţnice s metódou analýzy obrazu som sa rozhodol pouţiť metódu detekcie 

škvŕn v obraze. Poţiadavky na výkon a presnosť tohto algoritmu nie sú vysoké, pretoţe 

v budúcnosti ho má nahradiť rýchlejší a presnejší algoritmus, avšak dovtedy je potrebné hru 

naďalej vyvíjať a to nie je moţné bez funkčnej analýzy obrazu. 

Hlavnou triedou je trieda ImageAnalyzer (Obrázok 13) a jej algoritmus môţe 

analyzovať dáta z dvoch rôznych vstupov. Jedným je výstup z kamery, kde sú obrazové dáta po 

nasnímaní kamerou uloţené v triede PhotoStorage, ktorá obsahuje niekoľko posledných 

snímkou zachytených kamerou, usporiadaných vzostupne podľa času ich vyhotovenia. Druhým 

vstupom je vstup zo súboru, z ktorého sú obrazové dáta načítané do operačnej pamäte. Tento 

vstup ma ako parameter cestu k súboru na disku, takţe je potrebné ho zavolať pre kaţdý jeden 

snímok. O volanie tohto vstupu sa stará GUI aplikácia, ktorá mu posúva jednotlivé snímky 

videosekvencie.  

Pred spustením samotnej analýzy obrazu je potrebné určiť, kde na snímke sa nachádza 

stred ihriska. Súradnice stredu slúţia ako referenčný bod, pretoţe súradnice nájdených 

a identifikovaných objektov majú svoju polohu definovanú pozíciou pixelu v obraze, v ktorom 

sa bod 0,0 nachádza v ľavom hornom rohu. Výstupom analýzy obrazu však musia byť súradnice 

prevedené na súradnicový systém, kde sa bod 0,0 nachádza v strede ihriska.  

Následne je nutné špecifikovať 12 bodov ktoré opisujú hraciu plochu.  Začiatočný bod 

je ľavý horný bod a pokračuje sa smerom doprava  (Obrázok 7). Jednotlivé body by mali byť 

vyberané s dôrazom na presnosť, pretoţe niektoré z nich budú pouţité na určenie súradníc 

okrajov a stredov brán. Tieto body okrem toho slúţia na zlepšenie výkonu analýzy obrazu, 

pretoţe umoţnia vymedziť oblasť okolo ihriska, ktorá nemá pre nás ţiadny význam. 
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Obrázok 7: Smer určovania bodov ihriska 

 

Súradnice stredu ihriska, súradnice okrajov brán a stredov brán sú uloţene v triede 

Field, ktorá slúţi len pre potreby analýzy obrazu. 

Nájdene objekty je potrebné identifikovať a preto musíme určiť farby tímov, robotov 

a loptičky. Pre tento účel som vytvoril jednoduchý ColorPicker (Obrázok 9), ktorým je moţné 

vybrať farby jednotlivých objektov priamo z obrazu získaného, či uţ z kamery, alebo zo súboru. 

Tieto farby sú uloţené v príslušných triedach Robot, Team, Ball a tieto triedy slúţia 

výhradne na uchovávanie vstupných dát a výsledkov analýzy obrazu. 

 

Obrázok 8:  Nastavenie úrovni prahovania 

Po výbere farieb, určení stredu ihriska a výbere bodov opisujúcich ihrisko je potrebné 

špecifikovať hodnoty pre prahovanie malého i veľkého obrazu (Obrázok 8). Prahovanie sa 

pouţíva k prevodu obrazu s viacerými úrovňami jasu na obraz, v ktorom sa vyskytujú dve 

jasové úrovne – čierna a biela (Obrázok 10). Bodom s väčšou hodnotou jasu ako určitá hodnota 
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– prah (threshold) je priradená hodnota 1, ostatným bodom je priradená 0 [19]. Pre správny 

priebeh algoritmu je potrebné pre kaţdý obraz (malý i veľký) určiť dve úrovne prahu, pretoţe 

kaţdý obraz je po prevedení na HSV rozdelený na dve zloţky, ktoré sú následné prahované. 

 

 

Obrázok 9: Colorpicker pre definíciu farieb objektov 

 

Po nastavení vlastnosti analýzy obrazu je moţné spustiť samotnú analýzu obrazu 

(Obrázok 11). Na začiatku analýzy, v metóde PrepareAnalyze, je vstupný obraz 6x 

zmenšený a následne je okolie ihriska vyplnené čiernou farbou, ktorá prekryje škvrny 

nachádzajúce sa mimo hracej plochy a tým celkovo zmenší počet škvŕn, ktoré musí algoritmus 

spracovať. Po tomto kroku je zmenšený obraz prevedení na HSV farebného modelu a jednotlivé 

zloţky obrazu sú od seba oddelené. Zloţka S a V je pomocou prahovania prevedená na binárny 

obraz a následne sú tieto dve zloţky spojené dohromady klasickou operáciou súčtu. Na takto 

upravenom obraze sú vyhľadané škvrny a tie ktoré prejdú filtráciou sú odoslané metóde 

DoAnalyze. 

V metóde DoAnalyze sa v okolí kaţdej škvrny vytvorí región, ktorý následne prejde 

tým istým procesom ako v metóde PrepareAnalyze, avšak teraz je pouţitý obraz 

originálnej veľkosti. V tomto regióne sú opäť vyhľadané a odfiltrované škvrny podľa rovnakých 

kritérií ako v metóde PrepareAnalyze, avšak je braný ohľad na zväčšenie obrazu.  
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Obrázok 10: Ukážka prahovania 

V prípade, ţe sa v regióne nachádza iba jedna škvrna, je zavolaná metóda 

FindInSingleBlob, ktorá identifikuje objekt, ktorý škvrna reprezentuje. Tu môţe nastať 

situácia, v ktorej sú loptička a robot reprezentovaný ako jedna škvrna. V takomto prípade sa 

volá metóda FindMultipleInSingle, ktorá rozlíši loptičku od robota a určí ich súradnice 

a natočenie robota. Metóda má však výrazný problém odlíšiť dvoch robotov, ktorí tvoria jednu 

škvrnu, prípadne nájsť loptičku, ktorá je príliš blízko  okraju ihriska. 

V prípade, ţe sa v regióne nachádza viac ako 1 škvrna je zavolaná metóda 

FindInMultipleBlobs.  Ta pre kaţdú škvrnu, ktorá nesie farby robota a tým pádom je 

jasné, ţe to nie je loptička, zavolá opäť metódu FindInSingleBlob. Loptička je potom 

dohľadaná klasickým spôsobom volaním na škvrnu loptičky v metóde DoAnalyze metódu 

FindInSingleBlob. 

Po prebehnutí celého algoritmu je zobrazený originálny obraz so zakreslenými 

identifikovanými objektmi a vizualizácia nájdených objektov, tak, ako boli nájdene 

a identifikované. To umoţňuje voľným okom porovnať presnosť analýzy obrazu. 

Ďalším moţným výstupom je vizualizácia výsledkov analýzy obrazu, kde sú na čierne 

pozadie zakreslení identifikovaní roboti a loptička a sú zakreslení na pozíciách, na ktorých boli 

analýzou obrazu nájdení aj s príslušným určeným natočením robotov. Domáci roboti sú 

zakreslení zelenou farbou a súperovi roboti sú zakreslení červenou farbou. 

Počas behu celého algoritmu je nutné dbať na správu pamäte, pretoţe neodstránenie 

objektu z pamäte by viedlo k obrovskému nárastu vyuţitej pamäte v dôsledku čoho by celý 

program mohol prestať pracovať. 
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Obrázok 11: Diagram aktivít – analýza obrazu 

 

Ziskané obrazové dáta

PrepareAnalyze

DoAnalyze

FinMultipleBlobs FindSingleBlob

[počet škvŕn > 1]

[počet škvŕn = 1]

FindSingleInMultipleShowRealObjects

[1 škvrna = 1 objekt] [robot i loptička ako 1 

škvrna]

ShowAnalyzedObjects

StoreData
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4.4 Knižnice použité pri implementácií metódy analýzy obrazu 

 

Pre implementáciu zvoleného algoritmu som pouţil kniţnice OpenCV a cvBlobsLib. Tieto 

kniţnice obsahujú optimalizované algoritmy a metódy pre pouţitie v analýze obrazu. Rozhodol 

som sa ich pouţiť preto, ţe je to najjednoduchšia a zároveň najefektívnejšia cesta ako vyťaţiť 

z analýzy obrazu čo moţno najväčší výkon. 

4.4.1 OpenCV 

 

OpenCV [8] je kniţnica funkcií pre spracovanie obrazu v reálnom čase. Je prístupná pod BSD 

licenciou, je zdarma pre akademické a komerčné vyuţitie, pričom pomáha študentom 

a profesionálom efektívne realizovať projekty tým, ţe poskytuje infraštruktúru pre 

rozpoznávanie obrazu a strojové učenie, ktorá bola predtým dostupná len v niektorých 

vyspelých výskumných laboratóriách. Pracuje pod operačným systémom Windows, Linux 

a Mac OS X. 

OpenCV bola navrhnutá pre výpočtovú efektivitu so silným dôrazom na real-time 

aplikácie. Je napísaná v optimalizovanom C a C++ a môţe vyuţiť výhody viac jadrových 

procesorov [9]. 

4.4.2 CvBlobsLib 

 

CvBlobsLib [10] je kniţnica, ktorá vykonáva vyhľadávanie škvŕn v binárnom obraze. Vyuţíva 

algoritmus vyhľadávania škvŕn v reálnom čase s pouţitím  techniky sledovania kontúr. Na 

označené škvrny môţe byť pouţitý filter, ktorý umoţní z obrazu získať objekty o ktoré máme 

záujem. 

Hlavnými triedami sú CBlobResult a CBlob. CBlobResult obsahuje skupinu 

škvŕn a CBlob obsahuje jednu škvrnu [10].  

4.4.3 Inštalácia a nastavenie knižníc 

 

OpenCV verzie 2.1.0, ktorú pri implementácií vyuţívam je moţné prevziať  na [11]. 

Doporučujem prevziať uţ skompilovanú verziu s vlastným inštalátorom OpenCV-2.1.0-win32-

vs2008.exe, ktorú je moţné pouţiť v Microsoft Visual Studiu 2008 i 2010. Po nainštalovaní je 

potrebné nastaviť vo vlastnostiach projektu potrebné cesty a kniţnice. 

Kniţnica cvBlobsLib aktuálne vo verzií 8.3 je k dispozícií na [10]. Po prevzatí, 

rozbalení a otvorení projektu je potrebné projekt zostaviť ako pre debug, tak aj pre release. Po 

zostavení je opäť notné nastaviť vo vlastnostiach projektu potrebne cesty a kniţnice. 
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Ukážka nastavenia OpenCV pre Visual Studio 2010 

Vo vlastnostiach projektu, v menu Configuration Properties -> VC++ Directories je potrebné 

nastaviť cesty k vašej inštaláciu OpenCV, pre debug i release (v tomto prípade je pouţitá 

defaultna cesta  C:\OpenCV2.1\). 

V poloţke Include Directories: 

 C:\OpenCV2.1\include\opencv. 

V poloţke Library Directories: 

 C:\OpenCV2.1\lib. 

V poloţke Source Directories: 

 C:\OpenCV2.1\src\cv, 

 C:\OpenCV2.1\src\cvaux, 

 C:\OpenCV2.1\src\cxcore, 

 C:\OpenCV2.1\src\highgui, 

 C:\OpenCV2.1\src\ml. 

Ďalej je potrebné pridať v menu Configuration Properties -> Linker -> Input do 

poloţky Additional Dependencies hodnoty: 

 cv210d.lib (cv210.lib pre release), 

 cxcore210d.lib (cxcore210.lib pre release), 

 highgui210d.lib (highgui210.lib pre release). 

Po zostavení projektu je nutné pridať do zdrojového súboru aj hlavičkové súbory cv.h, 

cxcore.h a highgui.h ( 

Kód 9). 

#include <cv.h> 

#include <cxcore.h> 

#include <highgui.h> 

 

Kód 9: Hlavičkové súbory pre OpenCV 

 

Podrobný návod popisujúci konfiguráciu OpenCV 2.1.0 vo Visual Studiu 2010 pod 

operačným systémom Windows 7 aj so skúšobným zdrojovým kódom je moţné nájsť na [12]. 
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Ukážka nastavenia cvBlobsLib pre Visual Studio 2010 

Vo vlastnostiach projektu, v menu Configuration Properties -> VC++ Directories je 

potrebné nastaviť cesty k vašej cvBlobsLib kniţnici, pre debug i release (v tomto prípade je 

pouţitá defaultna cesta  C:\CvBlobsLib\). 

V poloţke Include Directories a v poloţke Source Directories: 

 C:\CvBlobsLib. 

V poloţke Library Directories: 

 C:\CvBlobsLib\Release - pre release, 

 C:\CvBlobsLib\Debug – pre debug. 

Po zostavení projektu je nutné pridať do zdrojového súboru aj hlavičkový súbor 

BlobResult.h. 

Na otestovanie funkčnosti kniţnice cvBlobsLib je moţne pouţiť jednoduchý príklad 

(Kód 10). 

CBlobResult blobs; 

CBlob *currentBlob; 

IplImage *original, *originalThr; 

 

original = cvLoadImage("pic1.png", 0); 

cvThreshold( original, originalThr, 100, 0, 255, CV_THRESH_BINARY ); 

 

// find non-white blobs in thresholded image 

blobs = CBlobResult( originalThr, NULL, 255 ); 

// exclude the ones smaller than param2 value 

blobs.Filter( blobs, B_EXCLUDE, CBlobGetArea(), B_LESS, param2 ); 

 

// get mean gray color of biggest blob 

CBlob biggestBlob; 

CBlobGetMean getMeanColor( original ); 

double meanGray; 

 

blobs.GetNth( CBlobGetArea(), 0, biggestBlob ); 

meanGray = getMeanColor( biggestBlob ); 

 

// display filtered blobs 

cvMerge( originalThr, originalThr, originalThr, NULL, displayedImage ); 

 

for (int i = 0; i < blobs.GetNumBlobs(); i++ ) 

{ 

        currentBlob = blobs.GetBlob(i); 

        currentBlob->FillBlob( displayedImage, CV_RGB(255,0,0)); 

} 

 

Kód 10: Získanie škvŕn a ich filtrácia 
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4.5 Budúcnosť 

 

V budúcnosti, pre zrýchlenie a zvýšenie výkonu analýzy obrazu, sa počíta s prenesením 

niektorých výpočtov na GPU. Výkon GPU a jeho potenciál ponúka veľký prísľub do budúcnosti 

počítačových systémov, avšak architektúra a programový model GPU je výrazne iný ako 

väčšina beţne predávaných jedno čipových procesorov [17]. 

Preto, v  dôsledku výrazného na programovateľnosť, sú konštruované moderné GPU, ako 

je NVIDIA GeForce 8-Series, ktoré obsahujú programovateľné procesory, vyuţívajúce veľké 

mnoţstvo procesorových jadier. S pridaním nových hardwarových rozhraní, ich programovanie 

nevyţaduje znalosť špecializovaného programovacieho jazyka, alebo spustenie pomocou 

programovateľných rozhraní grafických aplikácií (API), ako u predchádzajúcich generácií GPU. 

Pre túto platformu bol vyvinutý programovací model NVIDIA CUDA. V tomto modely sa 

systém skladá z tradičného CPU a jedného, alebo viacerých výpočtových zariadení, ktoré sú 

výkonné paralelné dátové koprocesory [18] OpenCV verzie 2.2 má uţ zabudovanú podporu 

CUDY pre niektoré funkcie a táto časť OpenCV je naďalej veľmi aktívne vyvíjaná [8]. 
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5 Architektúra systému 
 

V tejto kapitole budem prezentovať architektúru celého systému pre hru futbal robotov. 

V krátkosti popíšem jednotlivých časti hry, ich ciele a spôsob akým spolu komunikujú (Obrázok 

12). Detailnejší popis jednotlivých častí systému je moţné nájsť v prácach mojich tímových 

kolegov [24, 25]. 

 

Obrázok 12: Schéma dátového toku 

 

5.1 Jednotlivé časti architektúry 

 

Hra futbal robotov sa skladá z niekoľkých samostatných častí: 

 simulátor, 

 reálny futbal robotov, 

 herné informácie, 

 hra, 
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 log, 

 vizualizácia. 

5.1.1 Simulátor futbalu robotov 

 

Simulátor futbalu robotov je časť systému slúţiaca na simuláciu zápasov medzi robotmi. 

Hlavnými prvkami je grafické uţívateľské rozhranie kde je moţné sledovať a spravovať 

simulovaný zápas a simulačný engine, ktorý zahŕňa aj vlastnú fyziku. Táto časť systému je 

alternatívou k reálnemu futbalu robotov, pretoţe umoţňuje hrať hru bez nutnosti pouţitia 

reálneho prostredia (hrací stôl, roboti, kamera, atď.) a preto je vynikajúca napríklad na 

testovanie stratégií, taktik, alebo predikcie. Výsledkom simulátora futbalu robotov sú aktuálne 

informácie o hernej situácií (pozícia robotov, pozícia loptičky, atď.), ktoré sú následné uloţené 

do časti Herné informácie (5.1.3). 

5.1.2 Reálny futbal robotov 

 

Reálny futbal robotov sa skladá z 2 prvkov. Prvým je snímanie a analýza obrazu a druhým 

riadenie robotov. 

5.1.2.1 Kamera a analýza obrazu 

 

Hra je snímaná za pomoci kamery a súbeţne so snímaním sa vykonáva analýza obrazu 

(Obrázok 13) posledného zachyteného snímku (viď kapitoly 3 a 4). Architektúra tejto časti 

umoţňuje spustiť viacero paralelne beţiacich analýz obrazu, z ktorých kaţdá pobeţí vo 

vlastnom vlákne. To môţe v budúcnosti prispieť k výraznému zrýchleniu samotnej analýzy 

obrazu, pretoţe sa bude môcť súčasne analyzovať viacero snímkou hry. V súčasnosti sa 

analyzuje len posledný zachytený snímok, ale v budúcnosti, s pouţitím výkonnejšej metódy pre 

analýzu obrazu, sa počíta a vyuţitím väčšieho mnoţstva snímkou súčasne . Výsledkom analýzy 

obrazu sú aktuálne informácie o hernej situácií, ako sú pozícia a natočenie robotov, pozícia 

loptičky, súradnice brán, ktoré sú následné uloţené do triedy STORAGE v časti Herné 

informácie (5.1.3). 

Vizuálny priebeh celej hry je moţné uloţiť na disk počítača vo forme jednotlivých 

obrázkov hry (formát BMP). Takto uloţená sekvencia obrázkov môţe byť opätovne prehrávaná 

a analyzovaná analýzou obrazu ako tomu bolo v prípade snímania z kamery. Vďaka tejto 

vlastnosti môţu  zaznamenané hry poslúţiť pri testovaní a vylepšovaní napríklad analýzy 

obrazu, predikcie, alebo výberu vhodnej stratégie a taktiky. 

5.1.2.2 Riadenie robotov 

 

Neodmysliteľnou súčasťou reálneho futbalu robotov sú aj fyzický roboti. Práve fyzický roboti 
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odlišujú reálny futbal robotov od simulovaného futbalu robotov. Preto sa v tejto časti nachádza 

aj trieda Comm, ktorá má na starosti komunikáciu s fyzickými robotmi. Komunikácia s robotmi 

prebieha po sériovom porte a informácia nesúca rýchlosti kolies je zasielaná robotom 

prostredníctvom bezdrátového vysielača. Umiestnením časti pre riadenie robotov k časti 

s kamerou a analýzou obrazu sme dosiahli, ţe zvyšok systému môţe pracovať nezávislé na tom 

či práve prebieha reálny futbal robotov, alebo simulovaný. 

 

Obrázok 13: Reálny futbal robotov 

 

5.1.3 Herné informácie 

 

Časť Herné informácie (Obrázok 14) slúţi primárne ako úloţisko dát získaných z analýzy 

obrazu, alebo simulátoru. Do triedy Storage sa ukladá posledných n záznamov s pozíciou 

domácich i oponentových robotov, ich natočenie, pozícia loptičky, rýchlosť robotov, atď.. 

Okrem toho sa tu nachádza aj trieda GameSetting, ktorá uchováva informácie o ihrisku, 

ako pozícia oboch „tyčí“ brány, pozícia stredu brány, šírka ihriska, výška ihriska a počet 
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robotov. Ďalej je tu trieda RobotSoccer, ktorá reprezentuje robota a trieda PlayBall, ktorá 

reprezentuje loptičku. 

Z aktuálnych informácií je moţne predikovať napríklad budúcu polohu súperových 

robotov, alebo loptičky. Tieto nové informácie sú uloţené ako predikované a spolu s aktuálnymi 

informáciami sú zdrojom dát pre časť Hra (5.1.4). 

 

Obrázok 14: Herné informácie – časť Core 

 

5.1.4 Hra  

 

V reálnom futbale pre výber víťaznej stratégie potrebujeme mať o súperovi informácie, na 

základe ktorých sme schopný vyberať stratégiu, zostavu, rozostavenie, atď. Tréner muţstva 

však môţe študovať svojho protivníka aj pred zápasom, kedy môţe na základe 

predchádzajúcich duelov odhadnúť stratégiu súpera a podľa svojich zistení vybrať víťaznú 

stratégiu pre svoj tím. Jedinú šancu na ovplyvnenie predzápasovej stratégie má však len počas 

polčasovej prestávky.  

Futbal robotov je v tomto odlišný. Systém ma v priebehu hry neustále informácie 

o súperovi, ale čo je dôleţité, moţne neustále so svojimi hráčmi – robotmi komunikovať. Vďaka 

tejto vlastnosti ma zmysel analyzovať správanie sa súpera a prispôsobovať tomu správanie 

vlastné. Súperove akcie sa dajú kategorizovať na základe podobnosti v určitých situáciách. Na 

tieto situácie je moţne vybrať vhodnú stratégiu pre svoj tým a tým eliminovať súperovu akciu.  

V časti Hra (5.1.4) sa nachádzajú triedy pre stratégie (Obrázok 16) a taktiky (Obrázok 

15), ktoré majú právu tuto úlohu. Získať aktuálne, alebo predikované informácie o robotoch 

a loptičke z časti Herné informácie (5.1.3), odhadnúť súperovu stratégiu a prispôsobiť tomu 

vlastnú. Stratégia je plán činnosti vedúci k streleniu gólu, čiţe dostať loptičku do súperovej 

bránky. Jediné činnosti, ktoré môţeme robiť je presúvať svojich hráčov po ihrisku. Stratégia je 

teda mnoţina pravidiel, ktorá definuje kam sa majú moji hráči za danej situácie presunúť. 

Hlavnou triedou ovládajúcou stratégie je StrategyManager s metódou Get(Storage& 

State), ktorá na základe aktuálnych informácií uloţených v Storage, vyberie vhodné 
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pravidlo stratégie.  Viac o stratégiách je moţné nájsť v diplomovej práci slečny Lucie Ţołté, 

ktorá svoju práca obhajuje v roku 2011. 

Taktiky sa starajú o to ako danú stratégiu vykonať. Ako dostať robota na určitú pozíciu? 

Poslať ho tam priamo? Lineárne? Parabolicky? Akou rýchlosťou? Môţem vystreliť na odkrytú 

bránu? Týmto všetkým sa zaoberajú taktiky, ktorých výstupom sú informácie o rýchlostí kolies 

jednotlivých robotov, ktoré sú vstupom pre riadenie robotov nachádzajúce sa v časti Reálny 

futbal robotov. Hlavnou triedou ovladajúcou taktiky je trieda TacticChooser a metóda 

chooseTactic(Storage& storage), ktorá na základe aktuálnych informácií uloţených 

v Storage, vyberie vhodnú taktiku, pre vykonanie zvolenej stratégie. Viac o taktikách rieši vo 

svojej diplomovej práci môj kolega z týmu hry futbal robotov Roman Husák, ktorý svoju prácu 

obhajuje v roku 2011. 

 

 

Obrázok 15: Hra - časť Tactic 
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Obrázok 16: Hra - časť Strategy 

 

5.1.5 Log 

 

Futbal robotov oproti reálnemu futbalu poskytuje opäť jednu zaujímavú výhodu. Celý priebeh 

hry môţe byť takmer dokonale zaznamenaný.  

Nové informácie o pozíciách robotov a loptičky, predikované informácie, zvolené 

stratégie na základe týchto nových informácií, zvolené taktika a ich výstup. Všetky tieto dáta sú 

zaznamenané v logovacom súbore pre danú hru aj s časom v ktorom sa udiali. Vďaka tomu sme 

schopný cely priebeh hry podrobne zaznamenať a v prípade nutnosti priebeh hry vizualizovať. 

Táto vlastnosť je pre tím veľmi uţitočná, pretoţe nám umoţňuje analyzovať odohranú hru a tým 

pomáha vyhnúť sa podobným chybám v ďalších zápasoch. Okrem toho logovanie umoţňuje 

skúmať časovú náročnosť jednotlivých časti hry, čím môţe pomôcť pri výbere optimálnej 

metódy, ktorá bude vo futbale robotov pouţitá (z hľadiska času). 

Logy určujúce časovú náročnosť vybraných časti hry je moţné nájsť v súbore 

log_time_file.txt. Tento súbor obsahuje názov časti ktorej čas meria a čas v ktorom sa zápis 

uskutočnil. Zápis do logovacieho súboru výkonáme zavolaním statickej metódy  z triedy Logs 

WriteModuleTime(char* module, clock_t time).Takto uloţený súbor je moţne 

načítať pomocou aplikácie TimeLogReader, ktorú sme vytvorili pre potrebu čítania časových 

logov. 
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5.1.6 Vizualizácia 

 

Vizualizácia ma v budúcnosti slúţiť na prehrávanie zápasov uloţených v logu. Dáta z logu by 

mali byť obnovené do úloţiska dát v časti Herné informácie (5.1.3) a na základe týchto dát bude 

vytvorený obraz hernej situácie. Priebeh takto vizualizovanej hry bude moţné pozastaviť, 

krokovať, posúvať, atď. 

 

5.2 Analýza možnosti architektúry 

 

Časti systému spomenuté v kapitole Jednotlivé časti architektúry boli vytvorené ako samostatné 

celky. Tieto celky je nutné spolu prepojiť, aby vznikol systém schopný hrať hru futbal robotov. 

Existuje niekoľko spôsobov ako moţno prepojenie realizovať. V nasledujúcom texte 

popíšem vybrané spôsoby prepojenia. 

5.2.1 Medziprocesná komunikácia 

 

Jedným zo spôsobov je nechať beţať niektoré časti hry futbal robotov ako samostatné aplikácie. 

Operačný systém Windows poskytuje mechanizmy pre uľahčenie komunikácie a zdieľanie dát 

medzi aplikáciami. Aktivity, ktoré umoţňujú tieto mechanizmy sa nazývajú medziprocesná 

komunikácia (angl. interprocess communications - IPC). Typicky aplikácie môţu pouţívať IPC 

ako klient, alebo server.  

 Klient je aplikácia alebo proces, ktorý vyţaduje sluţbu od niektorých iných aplikácií 

alebo procesov, 

 Server je aplikácia alebo proces, ktorý odpovedá na poţiadavky klienta. 

Existuje niekoľko IPC mechanizmov podporovaných Windowsom: 

 Clipboard, 

 COM, 

 Data Copy, 

 DDE, 

 File Mapping, 

 Mailslots, 

 Pipes, 

 RPC, 

 Windows Sockets. 
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Pre nás najvhodnejší sa javí pipes, slov. rúry. Existujú dva typy rúr. Anonymné 

a pomenované rúry. Anonymné rúry umoţňujú súvisiacim procesom prenášať informácie medzi 

sebou. Pomenované rúry sa pouţívajú na prenos dát medzi procesmi, ktoré spolu nesúvisia 

a medzi procesmi na rôznych počítačoch. Koncepčne, rúra ma dva konce. Jednosmerná rúra 

umoţňuje procesu na jednom konci zapisovať do rúry a procesu na druhom konci z rúry čítať. 

Obojsmerná (duplex) rúra umoţňuje procesu zapisovať a čítať na svojom konci rúry [20].  

Takto zvolená architektúra umoţní, ţe jednotlivé časti systému futbal robotov pobeţia 

ako samostatné aplikácie a komunikácia medzi nimi bude prebiehať pomocou IPC. 

Implementácia tejto architektúry je však vyţaduje značné znalosti v tejto problematike. 

5.2.2 Knižnice 

 

Kniţnica je kolekcia zdrojov pouţitých pri vývoji softwaru. Poskytujú sluţby pre nezávislé 

programy. Vysoko výkonné výpočtové aplikácie a najmä vedecké výpočty sa silne spoliehajú na 

softwarové kniţnice [21].  

 Statické knižnice sú spojované linkerom v dobe zostavenia programu. Linker do 

výsledného spustiteľného súboru vloţí všetok kniţniční kód odkazovaný z kódu 

vlastného programu. Výsledkom je teda jeden spustiteľný súbor, ktorý v sebe obsahuje 

časť statickej kniţnice, ktorá je potrebná pre beh daného programu. 

 Pri linkovaní programu s dynamickou knižnicou sa do výsledného spustiteľného 

súboru ukladajú iba tabuľky odkazov na symboly definované v dynamickej kniţnici. 

Pre chod programu je tak nutné mať okrem vlastného programu aj príslušnú dynamickú 

kniţnicu. 

Pri tejto architektúra sa budú jednotlivé časti systému futbal robotov nachádzať v 

kniţniciach a samotná hra vznikne prepojením programu s týmito kniţnicami.  

5.2.3 Jedna viacvláknová aplikácia 

 

S vyuţitím tejto architektúry budú všetky časti hry futbal robotov zostavené v  jednej aplikácií 

a beh celej aplikácie bude rozdelený do viacerých vlákien.  

 

5.3 Zvolená architektúra 

 

Zvolením architektúry s vyuţitím medziprocesnej komunikácie dosiahneme, ţe jednotlivé časti 

systému, môţu beţať ako samostatne aplikácie na jednom, prípadne viacerých počítačoch. 

Rozloţenie aplikácie na viaceré komponenty zvyšuje bezpečnosť, spoľahlivosť, schopnosť 

testovať a v niektorých prípadoch aj výkon aplikácie. Praktickým obmedzením v takomto 

rozloţení je oneskorenie v medziprocesných procedurálnych volaniach na rovnakom stroji. 
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Výkon IPC subsystému závisí na procesorovej architektúre a rýchlosti, pamäťovej hierarchií 

meraného systému a definícií IPC operácií [22]. Pri implementácií nášho systému sme sa 

rozhodli, ţe tento spôsob komunikácie nebudeme v systému nateraz vyuţívať, ale návrh 

architektúry s jeho prípadným vyuţitím v budúcnosti počíta. 

Kniţnice sú atraktívne, pretoţe poskytujú jednoduchý mechanizmus pre opätovné 

pouţitie kódu. Navyše, kaţdá kniţnica obvykle zapuzdruje konkrétnu oblasť odborných znalostí 

ako je napríklad rozpoznávanie obrazu, alebo predikcia a pouţitie týchto kniţníc umoţňuje 

programátorom myslieť na vyššej úrovni abstrakcie. Realizácia výkonovej optimalizácie na 

úrovni kniţníc, však vyţaduje presné analýzy ukazovateľov, špecifické informácie o doméne 

a konfigurovateľnú kompilačnú schému [21]. Rozdelenie systému do kniţníc sme rozhodli 

zatiaľ nerealizovať, ale návrh architektúry aj implementácia jednotlivých častí v budúcnosti 

s týmto rozdelením počítajú. 

Zjednotenie nášho systému budeme realizovať pomocou viacvláknovej aplikácie. 

Jednotlivé časti hry síce nebudú od sebe navonok logicky oddelené, ale rozhodli sme sa, ţe 

takéto riešenie je v momentálnom štádiu projektu najlepšie. Výkonovo náročne výpočty budú 

rozdelené do vlákien, čo umoţní v budúcnosti paralelizovať výpočty na viaceré jadra procesoru. 

Pouţitím tohto prístupu máme stále moţnosť pracovať na vývoji jednotlivých časti hry. S 

pouţitím tohto prístupu sa nevylučuje moţnosť prejsť v budúcnosti na niektorú zo spomínaných 

architektúr.   
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6 Časová náročnosť jednotlivých časti hry 
 

V tejto kapitole skúmam a porovnávam časovú náročnosť jednotlivých časti hry futbal robotov. 

Výsledky tejto analýzy časovej náročnosti slúţia k zhodnoteniu doterajších implementovaných 

riešení a prípadnej spätnej väzbe, ktorá môţe rozhodnúť o nahradení v súčasnosti existujúcich 

a implementovaných časti hry, z ktorých je systém futbal robotov zloţený, za rýchlejšie 

a efektívnejšie metódy, algoritmy. 

6.1 Test analýzy obrazu 

 

Tento test ukazuje priemerný čas (Tabuľka 2), ktorý je potrebný na vykonanie časti kódu 

analýzy obrazu, ktorá slúţi na načítanie snímku z disku počítača, jeho analýzu a zobrazenie 

výsledkov analýzy. Testy boli vykonané na videosekvencií zloţenej z 2 sad obrázkov, z ktorých 

kaţdá sada obsahovala 200 súborov. Pri reálnom futbale robotov nie sú načítavané z disku 

ţiadne súbory a spracovanie nových snímkou prebieha v samostatnom vlákne. Preto kým toto 

vlákno prebehne celé, je uţ pripravený nový snímok pre analýzu. Z toho vyplýva, ţe čas 

potrebný pre analýzu reálnej hry futbalu robotov je čas potrebný pre analýzu snímkou z disku 

bez času potrebného pre načítanie súborov. 

Parametre počítača, na ktorom test prebehol: 

 Procesor: AMD PHENOM II X2  3GHz, 

 Pamäť: 2GB DDR3 RAM, 

 OS: Windows 7 Professional. 

ID 

testu 
Časť programu 

Priemerný 

čas [ms] 

Priemerný 

čas [%] 

1 Načítanie súboru 14,731 14 

2 Zmenšenie vstupného obrazu a aplikácia filtra 2,558 2 

3 Vyhľadanie a odfiltrovanie škvŕn v zmenšenom obraze 6,269 6 

4 
Aplikácia filtra na zmenšenú oblasť + detekcia a filtrácia 

škvŕn 
12,612 12 

5 Identifikácia škvŕn v oblasti 36,050 34 

6 Výpočet natočenia robota 0,312 0 

7 Zakreslenie objektov vo vstupnom obraze 19,022 18 

8 Vykreslenie analyzovanej hernej situácie 15,463 14 

 CELKOM 107,017 100% 

 

Tabuľka 2: Výsledok časových testov pre analýzu obrazu 
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Graf 1: Doba trvania jednotlivých časti analýzy obrazu 

 

Z výsledkov testu vyplýva, ţe v priemere najviac času (aţ 34%) zaberá identifikácia 

škvŕn (Graf 1). Identifikácia škvŕn slúţi na určenie o ktorého robota sa jedna, prípadne či sa 

jedna o loptičku. Toto číslo je však moţné zmenšiť porovnávaním menšieho počtu pixelov 

v škvrne a dôkladným odfiltrovaním škvŕn, u ktorých vieme s určitosťou povedať, ţe sa nejedná 

o herné objekty. Ďalší čas je moţné ušetriť zrušením jedného z výstupov, či uţ zakreslenie 

analyzovaných objektov v originálnom vstupnom obraze (18%), alebo vykreslenie analyzovanej 

hernej situácie (14%), pretoţe nie je potrebné vykresľovať výsledky analýzy obrazu do dvoch 

takmer totoţných výstupov.  

6.2 Test stratégií a taktik 
 

Tento test ukazuje priemerný čas (Tabuľka 3), ktorý je potrebný na vykonanie časti hry, ktorá je 

zodpovedná za výber stratégií a taktik. Test bol vykonaný na simulovanom zápase medzi dvoma 

tímami po dobu 1 minúty.  

Parametre počítača, na ktorom test prebehol: 

 Procesor: AMD PHENOM II X2  3GHz, 

 Pamäť: 2GB DDR3 RAM, 

 OS: Windows 7 Professional. 
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ID 

testu 
Časť programu 

Priemerný 

čas [ms] 

Priemerný 

čas [%] 

1 Načítanie súboru so stratégiou 
1
 6 75 

2 Výber pravidla zo stratégie 1 12,5 

3 Výber taktiky 1 12,5 

 CELKOM 8 100% 

 

Tabuľka 3: Výsledok časových testov pre stratégie a taktiky 

 

Graf 2: Doba trvania časti stratégií a taktik 

Z výsledkov testu vyplýva, ţe ako časť stratégií, tak aj časť taktik, majú z časového 

hľadiska minimálne nároky (Graf 2). Preto zatiaľ nie je potrebné zaoberať sa zrýchlením tejto 

časti hry. Takisto aj väčšie zmeny v týchto častiach hry, by nemali mať významnejší vplyv 

na časové nároky týchto časti z hľadiska celej hry. 
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7 Záver 
 

Táto diplomová práca ma obohatila o cenné skúsenosti v oblasti tímovej spolupráce a vedomosti 

v oblasti počítačovej grafiky, hlavne v oblasti rozpoznávania obrazu a pohybu v obraze. Získal 

som prehľad o súčasných metódach a problémoch, ktorým podlieha analýza obrazu a mal som 

moţnosť vyskúšať si a prakticky overiť niektoré metódy rozpoznávania obrazu. Tieto 

nadobudnuté vedomosti povaţujem za veľký prínos, pretoţe som sa s nimi počas môjho štúdia 

na vysokej škole  nestretol a neskôr sa dajú uplatniť v širokej oblasti v praxi. 

Bola vytvorená aplikácia schopná ovládať USB kameru, ktorá sníma priebeh hry. 

V aplikácií je moţné snímanú hru uloţiť na disk počítača a neskôr znova prehrať. Ďalej 

umoţňuje definovať farby objektov (robotov a loptičky), ako aj súradnice stredu ihriska 

a súradnice bodov opisujúce ihrisko, ktoré sa pouţívajú pri analýze obrazu. Snímaní obraz je 

moţné okamţite analyzovať a takto analyzovaný obraz môţe byť zobrazení zakreslením 

objektov do pôvodného obrazu, alebo vizualizáciou výsledkov analýzy. 

Pri mnohých experimentoch, na ktorých som spolupracoval s kolegom Romanom 

Husákom som zistil, ţe správna činnosť analýzy obrazu závisí od vhodných svetelných 

podmienok. To ma viedlo k implementácií mechanizmu, ktorým je moţné nastavovať niektoré 

premenné potrebné pri analýzu obrazu a tak docieliť relatívne dobré výsledky aj za nie celkom 

vhodných svetelných podmienok.  

Celá hra futbal robotov je prispôsobená na ďalší rozvoj a v budúcnosti počíta 

s rozšíreniami a optimalizáciou niektorých časti. Všetky časti hry môţu byť od seba fyzicky 

oddelené, či uţ ako samostatné kniţnice, alebo aplikácie.  
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Príloha A 

 

Obrázok 17: Podrobný popis farebných a pamäťových formátov kamery [4] 

 


