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1 Introduction

We can see good recognition of shapes again, but colors are blurred

This work deals with problem of image inpainting, method that can be used for example to correct
defects in photos (e.g. wrinkles on face), remove objects in a photograph or recover lost parts of
an image. We focused on the last usage.

2 Datasets

Since this method is based on learning from one single image, we were able to make three datasets.
Vít made a dataset consisting his own diﬀerent images of buildings, landscapes and other objects. Radomír’s dataset consists of images of nature and David’s dataset was created mostly from
screenshots of legendary Jiří Kára’s wedding video.

3 Network architecture

Network architecture is Encode-decode with depth three. Each encoding layer is represented as
a convolution with RELu, batchnormed convolution with RELu and maxpooling. All convolutions
have kernel size 3 and padding 1. Maxpools have kernel size 2. Decoding layers consists of unpooling with kernel 2 and stride 2 and two deconvolutions with kernel size 3, padding 1 and RELu. On
top of that, there’s a skip connection on first layer.

Figure 4: Image from Radek’s validation dataset

Photo of castle was recognized really well, because Radomír was using more diﬃcult image to train.

David’s dataset

David’s training image was picture of Jiří Kára yelling on the phone.

4 Results

At the start of this section we must note we do not mention learning rate which is based on the
match of pixels in the mask with the original image because it can be confusing.
Vít’s dataset Since we have made three datasets, we can compare results. Let’s start with Vít’s
dataset. His training image was a cottage photograph
Figure 5: David’s training image

Since wedding video quality is not really good, a lot of errors are not visible. This implies this
method can be used for reconstruction of corrupted old images and videos really well despite the
fact it’s not perfect.

Figure 1: Vít’s training image

We can see really good results on training image. Parts under mask are blurred, but shapes are
clearly visible.

Figure 6: Image from David’s validation dataset

We have chosen this image to show because it’s the only image in validation dataset, which was
not taken from wedding video. We can see the shape of building on the left was kept but other
parts are not inpainted so well. Since other images from dataset are not so sharp results are looking
better on them.
Figure 2: Image from Vít’s validation dataset

Colors are a bit worse on picture from Vít’s validation dataset but shapes are still visible

5 Conclusion

Radomír’s Dataset
Givenchy

Our network was not able to fully recover missing parts of the image but despite that fact we found
some satisfying results of learning. If we increased a depth of a network, we would have better
results but on the other hand our machines wouldn’t be capable compute such a diﬃcult network
in already low VGA resolution.

Radomír’s training image was quite diﬃcult image of Monet’s garden in
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Figure 3: Radek’s training image
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Introduction

Face recognition

The goal of this project was to create an adversarial white box attack
on current SOTA neural networks in the area of face detection and
recognition.

We have used FaceNet pretrained on the VGGFACE2 dataset, together with a pretrained MTCNN for face alignment. We have added
7 classes and saved their embeddings eclass,i (2-4 vectors per class) in
a 512-dimensional space (FaceNet ouput). Unknown faces are then
classified by the nearest neighbour algorithm.

The aim of an adversarial attack is to fool a neural network through
slightly altered input. Particularly in computer vision we alternate
pixels of an image in order to deceive NNs, but to preserve information
visible to human eye within image.
The goal of a face detection is to detect face in the wild background.
The goal of a face recognition is to classify already cropped face into
pretrained classes. We have chosen RetinaFace and FaceNet as our
target NNs in their respective categories.

Face detection
We have used RetinaFace with underlying ResNet50 structure pretrained on WIDER FACE dataset.
The goal was to create a universal patch, that could be printed out
and worn on a hat, providing the protection against a face detection.

Method

The goal was to create a universal patch that could be printed out
and used to fool the NN to change its classification from correct class
to the desired class.

Method
Loss function is computed as follows:
N
1 X
L = ·U +
min cos (exi · egoal,j )
N i=0 i

where xi are images with the patch applied, · is an empirical constant
and U is image uniformity penalty for neighbouring pixels with
different values.
For patch updates, we’ve used the Fast Gradient Sign Change method.

Results

We have implemented a routine, which inserts learnable patch into
desired areas (above heads) of photo. Our objective was to minimize
appropriate reward function R. As RetinaFace already provides score
si for each detected face (bounding box), we chose reward function
as follows:
N
X
R=
si
i=0

Hodan
Target class DT DC
Michael äebek 0.99 1.03
Xi Jinping 0.97 1.08

Vesel˝
DT DC
0.95 1.22
0.65 1.32

Hruöka
DT DC
1.08 1.26
1.06 1.19

Table 1: DT/DC: Embedding’s L2 distance from target/correct class
See figures 3 and 4 for classified photos (displayed in same order)

where N is total number of detected faces in picture. We update
patch p using Fast Gradient Sign method
pnew = pold ≠ ‘signÒpR

in order to minimize R, causing a misdetection of faces in picture.

Results
Figure 3: Target class: Michael äebek

We were able to create an adversarial patch which fools CNN in a
way that it does not recognize the majority of faces in one picture.
However, we are not able to generalize the discovered patch in a way
to obtain sufficient results from other images.

Figure 4: Target class: Xi Jinping
Figure 1: Original image

Figure 2: Image with patch
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TUPGAN
Totally unefficient passive generative adversarial network

Tomáš Grim a Vít Zeman
Conditional-GAN

Dataset a jeho zpracování
Jako dataset jsme využili Celeb-DF:
A New Dataset for DeepFake Forensics,
složený z originálních a generovaných
videí. Dále jsme pomocí MTCNN face
detection vzali z datasetu pouze hlavy z
důvodů časové a paměťové náročnosti.

Schéma generátoru 1
Při vytváření generátoru jsme vycházeli z architektury UNet a při vytvá-ření
diskriminátoru jsme
vycházeli z prvního
úkolu.

MTCNN face detection

Schéma programu

a
Výsledky
1. epocha
2. epocha

5. epocha
7. epocha

1608.
epocha
1609.
epocha
1618.
epocha
1621.
epocha

10. epocha

1622.
epocha

15. epocha

1625.
epocha

20. epocha

1647.
epocha

30. epocha

1681.
epocha

První obrázek je vždy námi generovaný a
druhý je faceswap z datasetu.
Z počátečních epoch vidíme, že námi
obrázky generované naším programem jsou
rozmazané. Po nějaké době, ale již obrázky
odpovídají obrázkům z datasetu.
Všechny tyto obrázky byly generovány na
generátoru 1.
Samotný C-GAN jsme zprovoznili. Ovšem
obrázky nevypadali dle našeho očekávání.
Problém je nejspíše při počítání ztrátové
funkce.

Ovládání robota gesty
Michal Mareš, Jekatěrina Jaroslavceva, Adam Rojík
B3B33VIR Semestrální práce

Cíle
Cílem projektu bylo vytvoření neuronové
sítě, pomocí níž by bylo možné gesty rukou
ovládat robotické rameno s chapadlem.
Zvolená gesta byla: dopředu, dozadu,
doleva, doprava, nahoru, dolů, otevřít a
zavřít chapadlo, zvýšit a snížit rychlost (viz
obrázky níže, popořadě).

10 gest pro pravou
ruku a detekce
pozadí

Metody
Pro trénování byl vytvořen dataset okolo
1000 RGB obrázků 512x512 pixelů na třídu
a dalších 120 pro validaci. Přitom byla
náhodně aplikována transformace ColorJitter
pro lepší generalizaci dat.

Pro rozpoznávání gest byly použity
předučené sítě, z nichž jsme použili feature
mapy a přeučili poslední lineární vrstvu.

5.1.2020
Samotné ovládání bylo realizováno s pomocí
Kortex API od výrobce robota Kinova Gen3.

Nejlépe se pak v praxi osvědčila síť
SqueezeNet a to jak přesností, tak i rychlostí
Její přesnost se zvětšovala zhruba do 5-té
epochy, pak se síť začala přetrénovávat.

Demo
Při trénování byla použita metoda SGD s
proměnnou velikostí kroku, dle přesnosti z
vyhodnocení validačních dat.
K samotnému vyhodnocení výstupu sítě
byl vytvořen jednoduchý algoritmus, který
bere v úvahu posledních několik výsledků a
na základě toho rozpohybuje robota. To
přispívá ke spolehlivosti ovládání.

Dále bylo vytvořeno graﬁcké rozhraní pro
ovládání robota pomocí joysticku i gest.

Výsledky
Cíl projektu byl je možné ovládáním přes
gesta uchopit předmět a libovolně ho
přemístit v rámci pracovního prostoru
robota.
Jako možné zlepšení se nabízí přeučení
dalších vrstev SqueezeNetu a využítí
knihovny OpenPose detekující polohu prstů.

Ovládání robota gesty
Michal Mareš, Jekatěrina Jaroslavceva, Adam Rojík
B3B33VIR Semestrální práce

Cíle
Cílem projektu bylo vytvoření neuronové
sítě, pomocí níž by bylo možné gesty rukou
ovládat robotické rameno s chapadlem.
Zvolená gesta byla: dopředu, dozadu,
doleva, doprava, nahoru, dolů, otevřít a
zavřít chapadlo, zvýšit a snížit rychlost (viz
obrázky níže, popořadě).

10 gest pro pravou
ruku a detekce
pozadí

Metody
Pro trénování byl vytvořen dataset okolo
1000 RGB obrázků 512x512 pixelů na třídu
a dalších 120 pro validaci. Přitom byla
náhodně aplikována transformace ColorJitter
pro lepší generalizaci dat.

Pro rozpoznávání gest byly použity
předučené sítě, z nichž jsme použili feature
mapy a přeučili poslední lineární vrstvu.

5.1.2020
Samotné ovládání bylo realizováno s pomocí
Kortex API od výrobce robota Kinova Gen3.

Nejlépe se v praxi osvědčila síť SqueezeNet a
to jak přesností, tak i rychlostí. Její přesnost
se zvětšovala zhruba do 5-té epochy až na
83,5% a pak se síť začala přetrénovávat.

Demo
Při trénování byla použita metoda SGD s
proměnnou velikostí kroku, dle přesnosti z
vyhodnocení validačních dat a batch size 64.
K samotnému vyhodnocení výstupu sítě byl
vytvořen jednoduchý algoritmus, který bere
v úvahu posledních několik výsledků a na
základě toho rozpohybuje robota. To přispívá
ke spolehlivosti ovládání.

Dále bylo vytvořeno graﬁcké rozhraní pro
ovládání robota pomocí joysticku i gest.

Výsledky
Cíl projektu byl je možné ovládáním přes
gesta uchopit předmět a libovolně ho
přemístit v rámci pracovního prostoru
robota.
Jako možné zlepšení se nabízí přeučení
dalších vrstev SqueezeNetu a využítí
knihovny OpenPose detekující polohu prstů.
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Learning to generate passive human face animation for games and assistive robots.
Ondřej Procházka, Vojtěch Vrba

Introduction

About

Results

High fidelity simulations and
games often feature passive
human characters (NPCs) to fill a
scene or to perform a specific role.
Many times these characters are
lifeless and look unrealistic.
Humans almost never stand
perfectly still. This is why games
usually add some pre-recorded
animations
to
the
model
movements for added realism. In
this project we will look at
something similar, but for faces. In
other words we will attempt to
mimic small movements of human
faces which can then be used to
animate a face in a simulator or
game. This will be done using a
generative adversarial network
(GAN).

Dataset contains over 136000
[68x2] dimensional vectors with
facial landmarks coordinates.
Every vector is normalized and go
to generator as one dimensional.
Generator was made from three
Convolution
layers,
Batch
normalization, Upsample, Leaky
ReLu and Long short-term
memory.
Then
we
need
discriminator which was made
from four Convolution layers,
Leaky ReLU, Batch normalization
and Dropout. For visualization
which is shown in figure 2, was
used matplotlib library.

With batch size 5 and vector size
24 (means 24 vectors is training
together). After 30 epochs
generator
generates
almost
realistic images. Optional is 150
epochs.

Figure 3: Rendered 3D face model

Conclusion

Goals & Methods
1.

Creating dataset containg
facial landmarks gathered
from a video source,
normalized into equal vector
space

2.

Preparing a GAN structure
able to learn face point
generation
from
noise,
implementing LSTM memory
cells

3.

Modifying the GAN structure
to generate the face points
from speech in form of sound
or text

4.

Visualising generated face
points using 3D morphable
face model, rendering the
scenes and generating an
animation of mimic changes

Figure 1: Facial landmarks detection

We prepared a dataset containing
facial landmarks extracted from a
video and altered so they could be
used for neural network training.
Then we successfully trained a
generative adversarial network
able to learn face mimics from the
dataset using a noise as input.
Using sound or text as input
instead of noise was not tested
eventually. Generated face points
were then used for visualisations
in form of morphing a face model.

Used Python libraries
- PyTorch for GAN modelling
- Eos for morphable face model
Figure 2: Real vs. Fake face points

- OpenCV for video rendering

Gesture recognition using Segmentation & Classiﬁcation

Motivation

Dataset

It is natural for humans to express their ideas and emotions using body language and hands play a very important role in that.
Being able to recognize and classify hand gestures is important
for AI systems that need to react to human actions. Here we
present a way of extracting a section from an image containing
a hand and classifying it.

One of the important conditions for the classiﬁer to work properly is to make a right dataset. For simplicity, we chose to test the
concept on a set of basic gestures - numbers 0 to 5. However,
adding more gestures is straightforward. One can even make
the system modular in the sense that there can be multiple separate classiﬁers, each trained for a different set of gestures.

Architecture

Classiﬁcation

Hand
Find
regions

Picture

Segmentation

We decided to use a two-step sequence consisting of Segmentation and Classiﬁcation CNNs. The idea is that the Segmentation
part ﬁnds hands in the input image and creates a cutout of a ﬁxed
size around them. These cutouts are then fed to the Classiﬁcation
CNN that attempts to recognize the gesture.

Mask

Hand
Hand

Gesture

Results

Gesture

The Classiﬁcation CNN achieves the top-1 accuracy of 88.49 % on
data from the same set of images as the training set. This deﬁnitely
leaves room for improvement, but considering the relatively small
dataset used for training, this result is still very good.

Gesture
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The most mistaken gestures were 5 and 4 and then 0 and 1.

Output Class

The Segmentation CNN is basically a U-Net with the depth of 4
levels. Its output is a mask of predicted hand location. We ﬁnd
closed regions in the mask and use their locations to retrieve rectangular cutouts from the original image. In our case we want
256x256 pixel images, so the cutouts need to be re-scaled accordingly. The resulting image is then fed to the Classiﬁcation CNN.

256

Our dataset consists of 100-130 photos for each gesture. They
were modiﬁed for the needs of each network: The classiﬁer
needed cutout images with the hand, whereas the segmentation network needed the original images and corresponding
black and white masks representing the location of the hand.
The masks had to be created manually, which led us to create
them only for the photos with white background.

Target Class
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128

31

128

15

20

48

6

The Classiﬁcation CNN consists of 3 convolutional layers with
batch normalization and with Leaky ReLu as probability function,
4 pooling layers, and two fully connected linear layers. The ﬁrst
pooling layer serves to downscale the input picture. So, in fact, the
input for the ﬁrst layer has a size of 128x128 pixels.

The segmentation part of the system works well for conditions
similar to those during training. Using different than white background lowers the precision of the network, which could be overcome by using a more diverse dataset.

Conclusion
The aim of the project was to create a system that is able to
recognize gestures from a given set. The proposed method of
separating the process to segmentation and then classiﬁcation
proved to have a great potential, albeit being computationally
more demanding.
To further improve the accuracy of the Segmentation CNN, we
could use a camera with a depth sensor (e.g. Kinect) which
would help us with separating hands from the background. This
would mitigate the fact that the Segmentation CNN was trained
only on pictures with white background and therefore being less
precise in different conditions.

Semestrální projekt – AudiJO
Filip Novák, Ondřej Kubíček, Jana Zázvorková

CÍL : rozpoznání pohlaví a věku ze záznamu hlasu
DATA :
- 240 mluvčí ve věku 18 – 90 let (105 mužů a 135 žen)

DATASET PRO AGE RECOGNITION
- 5 tříd: < 30, 31 – 40, 41 – 60, 61 – 70, 70+
- snaha o vyvážení trénovací množiny

- u každého mluvčího záznam 12 vět ve formátu .wav
NÁVRH ŘEŠENÍ:
- předzpracovat vstupní data (downsizing, parsing)
- vytvoření datasetů pro gender classification a age classification
- navrhnout a implementovat CNN pro gender classification – 2 třídy
- navrhnout a implementovat CNN pro age classification – 5 tříd

<30

31 – 40

41 – 60

61 – 70

71+

trn data

33

24

37

36

30

val data

13

10

16

28

13

DATA LOADER : knihovna torchaudio
používající PyTorch na audio doménu

DATA PREPROCESSING
DOWNSIZING : převzorkování z 44100 Hz na 8820 Hz
PARSING : rozdělení nahrávek na menší úseky
rozšíření datasetu - data augmentation
TRANSFORMACE : Fourierova transformace (FT) signálu

DATASETY
DATASET PRO GENDER CLASSIFICATION
- 2 třídy : muži (M), ženy (F)
- rozdělení dat na trénovací a validační data
M

F

trn data

70

90

val data

35

45

GENDER CLASSIFICATION
STRUKTURA CNN
- 3 vrstvy 1D konvoluce
- 2 fully connected vrstvy
- aktivační funkce ReLu
- inicializace vah Xavier Uniform
- SGD optimizer + momentum 0.95
VÝSLEDKY
- přesnost 93 %
- FT vstupních dat – přesnost 87.5 %

AGE CLASSIFICATION
STRUKTURA CNN
- 4 vrstvy 1D konvoluce
- 2 fully connected vrstvy
- aktivační funkce tanh
- SGD optimizer + momentum 0.95
- inicializace vah Xavier Uniform
STRUKTURA CNN S FT
- 6 vrstev 1D konvoluce
- 1 fully connected vrstva
- aktivační funkce tanh
- SGD optimizer + momentum 0.95
- batchnorm
VÝSLEDKY
- ReLu - přesnost 32 %
- tanh – přesnost 36 %
- přesnost 37 %

Adversariální útoky na dopravní značky
Michael Funderák, Matěj Boxan, Petr Brož
Semestral work
VIR 2019

Přidáním správného šumu na vstup lze zmást
klasifikační neuronovou síť
Máme-li k neuronové síti přístup jako k white-boxu,
můžeme tento šum vypočítat z gradientu loss funkce
podle vstupních dat. Postup je podobný trénování sítě –
při trénování se upravují váhy sítě tak, aby
minimalizovaly loss funkci, kdežto při útoku se upravují
vstupní data tak, aby loss funkci maximalizovaly.

Útoky je možné zacílit i na konkrétní výsledek
Pokud obrátíme u adversariálního útoku znaménko α
a correct class nahradíme cílenou třídou, šum bude
posouvat predikci sítě směrem k cílené třídě.

Příklady necílených útoků
Vlevo je vždy původní obrázek, vpravo je obrázek s
přidaným útočným šumem. V popisku je uvedeno, jak
síť obrázky (v pořadí původní –> útočný) klasifikuje.

Figure 5. STOP → Max. 70

Cílený útok na reálnou značku
Na omezené výseče vyfocené značky zákaz vjezdu
jsme vygenerovali šum, který změnil klasifikaci sítí
ze zákazu vjezdu na max 120. Vytištěnou nálepku
jsme aplikovali na značku (při tisku bohužel došlo ke
ztrátě ostrosti barev).

Figure 2. Max 60 → Max 80

Figure 1. Srovnání trénování sítě a adversariálního útoku

Použitá neuronová síť
Použili jsme síť VGG16 (13 konvolučních vrstev, 3
plně spojené) upravenou pro klasifikaci 43 tříd
dopravních
značek.
Vyšli
jsme
z
Kerasové
implementace dostupné na [1], kterou jsme kvůli
problémům s výpočtem gradientů v knihovně Keras
přepsali do PyTorche a znovu natrénovali na
německém datasetu dopravních značek [2]. Při
trénování jsme dosáhli top-1 accuracy 88%.

Figure 3. MainRoad → BendRight

Figure 6. Vygenerovaný šum a fotografie skutečné značky s nálepkou

Foto značky s nálepkou (vpravo) síť klasifikovala jako
max 60. Útok byl sice cílen na třídu max 120, ale s
přihlédnutím k podobnosti značek max 120 a max 60,
rozdílným světelným podmínkám a nedokonalosti
nálepky považujeme i tento výsledek za úspěšný.
Odkazy
[1] Shah,Kshitij:
Traffic
Sign
Recognition
using
Deep
Neural
Network
https://github.com/xitizzz/Traffic-Sign-Recognition-using-Deep-Neural-Network

Figure 4. GiveWay

→ MainRoad

[2] http://benchmark.ini.rub.de/?section=gtsrb&subsection=dataset

DETEKCE INTRAKRANIÁLNÍCH ELEKTROD
DUMB METODA
Metoda implementuje algoritmus podobný nonmaximum suppression na krychlích o rozměrech 7x7x7
voxelů. Při nalezeném extrému daný bod označí za
kontakt elektrody, a potlačí okolí. Tento proces opakuje
podle počtu kontaktů daného pacienta.

Pro tento projekt jsme získali data 55 pacientů,
kteří měli implementované platinové elektrody
o průměru asi 3-4 mm pro invazivní EEG, což je
metoda záznamu časové změny elektrického
potenciálu způsobeného mozkovou aktivitou.

Největší nevýhodou metody se jeví nestabilně lablovaná
data, kdy na okraji mozku vyhledá nedokonale zasunuté
elektrody s vyšší intenzitou, což má za důsledek
vynechání některých kontaktů s nižší intenzitou.

3D U-NET
Neuronová síť implementuje 3D U-Net architekturu, která
oproti 2D U-Net není tak hluboká. Architektura využívá
dvojité konvoluce, které postupně zdvojnásobují
výstupní kanály, což ušetří paměť, na kterou 3D obrázky
kladou vysoké požadavky.
Každý obrázek, jehož rozměr je 512x512x160, je rozdělen
do šestnácti prolínajících se bloků.
Vzhledem k vysoké výpočetní náročnosti je zvolen
AdamOptimizer s fixním lr 0.001. Pro vyhodnocení je
využita Cross-Entropy Loss.

Časová náročnost je 𝑂(𝑁 3 ) , nicméně by šlo
implementovat výrazně efektivnější program, který by
navíc využíval grafických jader.

Pro účely rychlejšího a stabilnějšího trénování je
využíváno více grafických karet, což navíc i umožňuje
použití batch size 4.

chybějící kontakty
shodné kontakty

RANSAC

Obrázek 1: Grafické znázornění kontaktů
daného pacienta

Pro rozřazení kontaktů elektrodám je použito upraveného
algoritmu RANSAC (Random sample consensus), který pro
každou iteraci vybere body, kontakty elektrod, a proloží je
přímkami ve smyslu nejmenších čtverců. Po proložení určí,
zda-li fitovaná přímka splňuje námi definované předpoklady.
Pokud tomu tak je, vyjme kontakty z okolí přímky a opakuje
svou činnost. V opačném případě fitovanou přímku ignoruje
a začne znovu samplováním.

Obrázek 2: Architektura sítě

Snahou bylo optimalizovat funkci:
𝑚

průměr [%]

91.45

nejlepší [%]

100.00

nejhorší [%]

82.00

Tabulka 1: Výsledky DUMB METODY

G

min  min ||𝐴 − 𝐵𝑘 ||2
𝑚

𝑘=1

ZÁVĚR
Pro aplikaci detekce intrakraniálních elektrod se jeví
výhodnější Dumb Metoda, která vykazuje významně lepší
výsledky. Metody by bylo možné zlepšit, a to standardizací
dat a také větší pamětí grafických karet. Algoritmus RANSAC
funguje správně, nicméně pro zahnuté elektrody by se
nabízela úprava prokládání kruhovými výsečemi.

průměr [%]

67.70

nejlepší [%]

85.20

nejhorší [%]

42.86

Tabulka 2: Výsledky 3D U-NET

Julie Barnová
Adrián Pitoňák
Tomáš Twardzik

D EEP C LOSEST P OINT
{ N IKOLAY T SOY, V OJT ĚCH N YDRLE }
Z ADÁNÍ

DCP - D EEP C LOSEST P OINT

Tema OJ1:
Vyzkoušet DCP na real-world datech jako
náhrada standardního SLAM algoritmu.
DCP je DL varianta standardního ICP algoritmu. (https://arxiv.org/abs/1905.03304).

Na rozdíl od ICP nejprve stanoví přiřezaní
odpovídajících si bodů y = m(~x), ~x 2 Y, ~x 2
Y.
Pro stanovení odpovídajících si bodů používá
PointNet nebo DGCNN skácený o poslední
vrstvu, tím ke každému bodu ~xi dostane
mnohorozměrný vektor ~xL
i , popisující význam tohoto bodu. Tedy z množin X a Y
vypočítá množiny FX = {~xL
xL
1 ,...,~
N} ⇢
P
L
L
P
R a FY = {~y1 , . . . , ~yN } ⇢ R , použitím
naučených parametrů ✓ použité neuronové
sítě.
Pak vypočte přiřazení odpovídajících si bodů:

I TERATIVE C LOSEST P OINT
ICP je iterační algoritmus, který určuje rotaci
Rxy a translaci ~txy mezi množinami bodů X
a Y splňujícími:
• X = {~x1 , . . . , ~xN } ⇢ R
• Y = {~y1 , . . . , ~yN } ⇢ R3
• Y vznikne otočením a posunutím X
3

tak že minimalizuje chybu E(Rxy , ~txy ).
1
E(Rxy , ~txy ) =
N

N
X
i=1

kRxy ~xi + ~txy

m(xi ) = argminkRxy ~xi + ~txy
j

~ym(xi ) k2
~yj k2

Problémy IPC
1. Nelze optimalizovat Rxy , ~txy i m najednou proto v jednom kroku optimalizuje
m a v dalším Rxy a ~txy
2. velmi často najde jen lokální optimum
3. neuvažuje zajímavost některých bodů
4. neporadí si se šumem a řídkostí měření

D ATASET
Jako real-world data byl vybrán "KITTI Vision" dataset, obsahující 22 nahrávek jízd
autem s lidarem GPS a spoustou dalších senzorů. K prvním 11 jízdám jsou poskytnuta
jak lidarová data, ta skutečná pozice a natočení auta.
DCP bylo trénováno na jedné jízdě a
testováno na jiné.

m(xi ) = softmax(

Y

(Y )T

X (xi )),

kde
funkce reagující na společné znaky
množin.
Y

(Y ) = FY + (FY , FX )

L
L
X (xi ) = xi + (xi , FY )

V ÝSLEDKY AUTOR Ů
ˆi =
Poté z odpovídajících si dvojic ~xi a ~y
YT m(~xi ), kde Y je matice z prvků Y , vypočte
rotaci Rxy a translaci ~txy mezi množinami X a
Y . Těžiště množin je:
N
N
1 X
1 Xˆ
~xc =
~xi , ~yc =
~yi
N i=1
N i=1

a jejich cross-covariantní matice:
H=

N
X

(~xi

ˆi
~xc )(~y

T

~yc ) = USV

T

i=1

ze které se nechá vypočíst posun a rotace:
Rxy = VUT , ~txy = ~yc

Rxy ~xc .

Při učení se používá ztrátová funkce
L = kRTxy Rgxy

Ik2 + k~txy

~tgxy k2 + k✓k,

je asymetrická funkce zvaná "Transformer",
používaná při zarovnání sekvencí, jejíž
parametry se také učí při učení celého DCP
modelu.

kde Rgxy a ~tgxy popisují skutečnou transformaci.

D ALŠÍ MOŽNÉ ZLEPŠENÍ

D OSAŽENÉ VÝSLEDKY

• Nahradit m = softmax( Y (y)T X (xi ))
složitější funkcí, která by se nesnažila přiřadit body co nejsou v druhé
množině.
• Trénovat neuronovou sít na více jízdách
než jen na jedné.
• Při výpočtu aktuální pozice nevycházet
jen z předešlého záběru scény ale všech
v dosahu lidaru.
• Po vypočtení pozice pomocí DCP
použít na tento výsledek ještě ICP pro
zpřesnění výsledku.

Podařilo se natrénovat DCP na dvou po
sobě jdoucích lidarových záběrech, tak, že z
každého záběru bylo použito jen N náhodných bodů. Výsledek testu sítě je na obr. 1.
Dále byla sít’ trénována na všech dvojicích
obsahujících společnou část, tím se zvětšil
dataset a trénování jsem nestihly dokončit.
Domníváme se že DCP nefungovalo, protože bylo vyvinuto a testováno pro určování
vzájemné polohy dvou stejných objektu
otočených, posunutých a zašuměných, ale ne
deformovaných. To by mohlo jít napravit
odstraněním bodů které nejsou v obou
záběrech. Tato hypotéza by šla potvrdit

Autoři původního článku prováděli experimenty na datasetu ModelNet40, který obsahuje 12 311 CAD modelů rozdělených do
40 kategorii.
Použili 9 843 modelů na
trénování a 2 468 na testování, modely velikostně přizpůsobily aby byly vepsány jednotkové kouli, náhodně otáčely v rozsahu 45
a posouvaly až o 0.5.
Porovnání DCP a ostatních algoritmu je v
tabulce.
Model

RMSE(R)

RMSE(t)

ICP
Go-ICP
FGR
PointNetLK

29.9148
11.8523
9.3628
15.0954

0.2909
0.0257
0.0139
0.0221

DCP

1.143385

0.001786

Table 1: Porovnání s jinými metodami

Dále ukázaly že s DGCNN dosahuje DCP
lepších výsledku než s PointNet, a je možné
zpřesnit výsledky následným použitím IPC.

testem na datech z interiéru.

Figure 1: Test na testovací sekvenci

Recognition of terrain for vehicle control
Belák Jan, Budil Jiřı́, Rutrle Tomáš
CTU, Faculty of EE

Graphics

Abstract
One of the significant problems when designing control
systems for vehicles such as cars and trucks are unknown
parameters of the terrain. As an example we can consider
dependency of the ABS systems on the wheel-surface interaction. In this report, we are proposing recurrent neural network system, that is able to find the surface parameters in real time.

Neural network design
Database
The following parameters are used as input into the network:
• Steering angle and moment
• Motors torque on each wheel

Fig. 2:

• Yaw and its rate of change

Basic design of parameter recognition

• Acceleration and speed in principal axes

Problem description
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2.5

• Slip angles and wheel speeds

0.35

Origninal data
Normalized data

All data was normalized, to see Figure[3].
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Results
After 150 epochs, our neural network began to over-fit on training data and validation
error began to increase. Example of prediction on validation data can be seen in
Figure[4]. Figure[5] shows that the network predicts accurately approximately 80%
of tested data. Situations with little dynamic behaviour are the most problematic.
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Vehicle model
In order to create learning data, mathematical model had to be used. The single track
model we used is based on the work of Ing. E↵remov. This model was then loaded
into a Panthera simulator from which all vehicle data was acquired.

Architecture

0.4

-0.4

!wheel · Rwheel

Architecture
Main reason for using recurrent neural network is the ability to predict the state of
the system and use previous states to increase accuracy of prediction. We have used
LSTM type of neural network. For LSTM part of the system, we have used two
hidden layers with one hundred inner states. Two regular fully connected networks
are connected to the input and output of the LSTM.

Mean

Fig. 3:

Fx = Fz · Dx · sin(Cx · arctan(Bx ·

0

variance of normalized data

0.25

variance of original data

Most commonly used equations for modeling wheel dynamics is so called
Pacejka magic formula. This algorithm has several di↵erent forms. We
have used the Simplified Pacejka Magic formula [1-4]. For describing
surface and tire behavior four parameters are used. These values can
be found using several di↵erent methods but none of them work in real
time. If we are able to find the parameters, we should be able to increase
e↵ectiveness of most vehicle control algorithms. This idea is showcased
in Figure [2].
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Fig. 4:
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Single track model

Error distribution

Fig. 7:
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Výsledky

Měřenı́

Figure 3: Albert Hofmann objevil LSD

Figure 5: Vývoj chyby u trénovánı́

Úvod
Tvorba komiksu je náročný a dlouhý proces. Umělec musı́ trávit mnoho času kreslenı́m
svých nápadů. My bychom rádi umělcům s malovánı́m pomohli.
Našı́m cı́lem je vytvořit model, který měnı́ realistické obrázky do obrázků ve stylu
komisku Žoldnéř.
Žoldnéř je komiks malovaný španělským umělcem Vicente Segrelles. Vybrali jsme si
tento komiks, protože autor k jeho tvorbě využı́vá olejomalby, což je technika velmi
pracná a zdlouhavá. Sám umělec uvádı́, že na nakreslenı́ jedné stránky potřebuje
přibližně deset dnı́. S použitı́m neuronové sı́tě by se dal proces výrazně urychlit.

Metody
Cycle GAN
Základem Cycle GAN jsou Generativnı́ adversarialnı́ sı́tě. Ty využı́vajı́ dvojici sı́tı́ generativnı́ a diskriminačnı́. Generativnı́ sı́t’ v našem přı́padě přetvářı́ fotky v kandidáty na obrázky v komiksovém stylu. Diskriminačnı́ sı́t’ pak ohodnotı́ kandidáty
pomocı́ adversarial loss funkce[1].
LGAN (G, DY , X, Y ) = Ey⇠pdata(y)[log DY (y)] + Ex⇠pdata(x)[log(1

DY (G(x))].

Sı́t’ jsme trénovali 200 epoch s ResNet architekturou o devı́ti blocı́ch u generativnı́ch
sı́tı́.
Kód pro Cycle GAN jsme převzali z github repozitáře CycleGAN and pix2pix in
PyTorch[2]. A veškeré následujı́cı́ funkce ze článku o Cycle GAN[1].
Ztráta je počı́tána pomocı́ funkce

Sı́t’ se takto trénuje, dokud nejsou obrázky z generativnı́ sı́tě k nerozeznánı́ od těch
ze vzorového komiksu.
V Cycle GAN je přidána druhá dvojice sı́tı́, které naopak komiksové obrázky přetvářejı́
do fotek. Kdybychom po skončenı́ tréninku protáhli fotku celou procedurou, měli
bychom zı́skat původnı́ fotku. Rozdı́l původnı́ a výstupnı́ fotky se měřı́ pomocı́ cycle
consistency loss funkce a snažı́me se, aby byl co nejmenšı́.
Prvnı́ obrázek zobrazuje architekturu Cycle GAN sı́tě a druhý vztahy mezi generátory
a diskriminátory v sı́ti. Oba obrázky jsou převzaty ze článku o Cycle GAN[1].

L(G, F, DX , DY ) =LGAN (G, DY , X, Y ) + LGAN (F, DX , Y, X)+
+ Lcyc(G, F ) + Lidt(G, F )
kde identity loss je počı́tána pomocı́

Figure 4: Daydreaming
Figure 1: Cycle GAN princip

Lidt(G, F ) = Ey⇠pdata(y)[kG(y)

Učení
nic

Co všechno bych mohl dělat místo něj...

Nebo se naučit bruslit, nehrozilo by
mi sežrání medvědem...

... a kdyby nebyl led, mohl bych kajakovat.

Kdyby nebyla ani voda, kolo se
dostane skoro všude

4 kola by ale mohly být pohodlnější.

Na motorce bych ale nemusel
šlapat.

yk1] + Ex⇠pdata(x)[kF (x)

xk1]

a cycle loss

moc

...kouknout se na severní pól?

(1)

A ve vzduchu bych mohl být rychlejší

Kdyby mě to přestalo bavit, mohl bych vyskočit...
...s padákem.

Lcyc(G, F ) = Ex⇠pdata(x)[kF (G(x))

xk1] + Ey⇠pdata(y)[kG(F (y))

yk1]

Závěr
Pomocı́ Cycle GAN se nám podařilo změnit styl realistických obrázků do stylu
připomı́najı́cı́ komiks Žoldnéř.
V práci by šlo dále pokračovat. Napřı́klad lepšı́ úpravou okének z komiksu Žoldnéře.
Tato úprava by mohla vylepšit výsledky sı́tě, která občas vygeneruje mı́sto, které
připomı́ná zakreslené dialogové okno barvou pozadı́. Dále by mohlo být zajı́mavé
trénovat sı́t’ pro různé parametry nebo trénovat sı́t’ bez použı́tı́ identity loss.

Figure 2: Cycle GAN loss funkce
Po přistání bych jenom relaxoval...

... možná bych vyrazil na moře.

Eeh.. realita.

Zdroje
[1] Jun-Yan Zhu et al. Unpaired Image-to-Image Translation using Cycle-Consistent Adversarial Networks. 2017.
Jun-Yan Zhu, Taesung Park, and Tongzhou Wang. CycleGAN and pix2pix in PyTorch. https:
//github.com/junyanz/pytorch-CycleGAN-and-pix2pix. 2017.

Řı́zenı́ autı́čka v simulátoru PyBullet pomocı́
gest v reálném čase
Pochodeň v hroznýši ! Filip Šlapal, Ondřej Tkadlec, Michal Werner
FEL, ČVUT

Cı́le projektu
Seznámit se se simulátorem PyBullet - navrhnout gesta pro řı́zenı́ autı́čka v simulátoru - vytvořit dataset - navrhnout a naučit CNN - otestovat výsledek - závodit!
Použitý software a hardware

Pybullet

I
I
I
I

Modul pro Python, který sloužı́ k simulaci fyziky, robotiky a strojového učenı́. Pomocı́ přı́kazů
URDF a SDF je možné importovat objekty pasivnı́ - např. překážky, a také aktivnı́, jako je
autı́čko. Model našeho autı́čka jsme převzali včetně veškeré fyziky. V rámci lepšı́ho zážitku jsme
vytvořili pohled kamery tak, abychom vždy viděli před sebe. To jsme dokázali dı́ky matici
orientace autı́čka R, kterou umı́ Pybullet generovat ze simulace. V rámci lepšı́ a rovnoměrnějšı́
trakce autı́čka jsme zvolili gravitaci zhruba pětkrát většı́ než na Zemi.

.

Pytorch
NumPy
Pybullet
testováno na notebooku s parametry:
i7-8550U 1.8GHz, 16GB RAM, 64b,
nVidia MX150 2GB

Přı́stupy
Řešenı́ 1: Návrh klasifikátoru gest pomocı́ našı́ CNN

Řešenı́ 3: Řı́zenı́ podle pozice očı́ pomocı́ Openpose

I Navrhli jsme konvolučnı́
neuronovu sı́t’ která klasifikuje
obrázek do čtyř stavů
(konvolučnı́ a lineárnı́ vrstvy)
I binárnı́ řı́zenı́: jed’, zatáčej
doleva, zatáčej doprava, stůj
I Vytvořili jsme vlastnı́ dataset
přı́slušných gest z kamery
notebooku
+ rychlost vyhodnocenı́ (cca 7 FPS), jednoduchost ovládánı́
velká závislost na pozadı́, binárnı́ řı́zenı́, nutnost trénovat model v novém
prostředı́ znovu

I Využili jsme neuronovou sı́t’ OPENPOSE
rozpoznávajı́cı́ pozici těla
I spojité“ řı́zenı́ autı́čka na základě sklonu linie
”
spojujı́cı́ oči
I zatáčenı́: vzájemná vertikálnı́ pozice očı́
+ spojité řı́zenı́, intuitivnı́ řı́zenı́ jako v autě“, nezávisı́ na pozadı́, vhodné
”
pro kvadruplegiky
nemožnost pohodlné regulace rychlosti, pomalé vyhodnocenı́ (cca 2-3
FPS)
Dalšı́ slepé uličky

Řešenı́ 2: Řı́zenı́ podle pozice těla pomocı́ Openpose
I Využili jsme neuronovou sı́t’
OPENPOSE rozpoznávajı́cı́
pozici těla
I spojité“ řı́zenı́ autı́čka na
”
základě relativnı́ pozice
zápěstı́
I regulace rychlosti:
vzdálenost zápěstı́
I zatáčenı́: vzájemná vertikálnı́
pozice zápěstı́
+ spojité řı́zenı́, intuitivnı́ řı́zenı́ jako v autě“, možnost regulace rychlosti,
”
nezávisı́ na pozadı́
pomalé vyhodnocenı́ obrazu (cca 2-3 FPS)

Řı́zenı́ pomocı́ pozice kloubů na ruce (s využitı́m openpose)

I Přı́liš výpočetně náročné (cca 0.1 FPS)
Klasifikace vı́ce stavů v řešenı́ 1
I CNN nedokáže přesně odlišit jednotlivé stavy, zmatenı́ řidiče

Porovnánı́ přı́stupů
Výsledky

Testovacı́ dráha
Abychom otestovali
neuronovou sı́t’ i naše řidičské
schopnosti, vytvořili jsme si v
prostředı́ Pybullet testovacı́
dráhu automaticky měřı́cı́ čas
kola. Ta je tvořena
namodelovanými kvádry. Podle
požadavků lze měnit hmotnost
kvádrů. Podle toho autı́čko
dokáže kvádry odtlačit nebo se
o ně zastavı́.

Všechna řešenı́ jsme otestovali na této dráze a zkoumali rychlost odezvy a přenost řı́zenı́.
Zaměřili jsme se také na správné posouzenı́ gest v závislosti na pozadı́, osvětlenı́ prostředı́ a
vzdálenosti řidiče od kamery. Velkou roli také hraje také rychlost vyhodnocenı́, která
ovlivňuje zpožděnı́ řı́zenı́. V tomto ohledu jsme narazili na limity našeho HW.
Použité řešenı́
Rychlost vyhodnocenı́ ŘvIP ZnP ZnVoK
CNN klasifikátor
cca 7 FPS
výborné vysoká vysoká
Openpose
cca 2 FPS
dobré žádná žádná
optimizovaná Openpose
cca 3 FPS
dobré malá žádná
Použité zkratky: ŘvIP - Řı́zenı́ v ideálnı́ch podmı́nkách, ZnP - Závislost na prostředı́, ZnVoK
- Závislost na vzdálenosti od kamery
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Rozpoznávání nádor v tkáni ze snímk z mikroskopu
eske vysoké u ení technické v Praze, katedra kybernetiky
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Tato práce se zab˝vá rozpoznáváním nádor ve snímcích tkání z mikroskopu pomocí neuronov˝ch sítí, jejich trénováním a v˝slednou
klasifikací. Datasety obrázk mnohdy obsahují enormn velké obrázky ( ádov aû stovky megapixel ), proto je t eba nejprve obrázky rozd lit na
menöí patche, o rozm rech 1024 px ◊ 1024 px, zmenöené na 512 px ◊ 512 px, kter˝ch jsme získali p es 3000. Byla vytvo ena vlastní CNN,
s architekturou U-Net a také pouûity p edtrénované sít , jako nap . ResNet18, ResNet101, VGG19, jejiû v˝stupem jsou pravd podobnosti pro
jednotlivé pixely, ûe obsahují nádor. Tuto informaci pak zpracovává v töinou u itelná agrega ní funkce, jako nap íklad Noisy-And, LSE, Pr m r
apod., jejíû v˝stupem je pravd podobnost, ûe na daném patchi je nádor. V˝sledky této práce jsou u n kter˝ch agrega ních metod pom rn dobré,
nap íklad testovací p esnost p es 91 % u vlastní neuronové sít s agrega ní funkcí Pr m r i AUC 83% u sít ResNet101 s agrega ní
funkcí Pr m r, následovanou vlastní neuronovou sítí s agrega ní funkcí LSE s AUC 78 %.

Dataset
Pouûit˝ dataset je CAMELYON16. Dodáno nám bylo 20 velk˝ obrázk
(max. v˝öka 23856 px, max. öí ka 11936 px) s maskami ur en˝mi pro segmentaci. Pro v˝slednou sí byl dataset vytvo en pomocí vy ezání patch
o velikosti 1024 px ◊ 1024 px, ozna kovan˝ podle p iloûené segmenta ní
masky. Abychom zbyte n sí netrénovali na pozadí, byly pouûity jen
ty patche, ve kter˝ch bylo alespo 20% obsahu tkán . Pro urychlení v˝po tu vöak byly tyto patche zmenöeny dvakrát. Ve v˝sledku jsme
tedy dostali 3176 patch bez nádorové tkán (normálních) a 310
patch s nádorem o velikosti 512 px ◊ 512 px.

P íklad originálního obrázku a segmenta ní masky
Legenda masky: erná je pozadí, öedá tká , bílá nádor

Architektura sít
Sí je sloûena ze dvou ástí. První je základová sí typu U-Net, jejíû v˝stupem je pravd podobnost v˝skytu nádoru pro jednotlivé pixely. Na ni je
potom p idána agrega ní vrstva, jejíû v˝stupem je pravd podobnost v˝skytu nádoru v celém patchi. Pro segmenta ní ást byla vytvo ena vlastní
konvolu ní neuronová sí (CNN) a také sí p eu ená metodou Transfer learning. Pouûita byla voln dostupná knihovna Semantics Segmentation
[1], která umoû uje sestavení sítí typu U-Net na p edtrénovan˝ch enkodérech. Zvolili jsme enkodéry zaloûené na ResNet18, ResNet34, ResNet101,
ResNet152 a VGG-19.

Agrega ní funkce
Agrega ní funkce byly vytvo eny podle lánku [2], jejich úkolem je p evést pravd podobnosti jednotliv˝ch pixel {pi} na pravd podobnost v˝skytu
nádoru v celém patchi. Mimo funkcí v tabulce se vzorci byl také pouûit také aritmetick˝ pr m r, pr m r z N nejlepöích a maximum. a Pozn.: ai jsou
u itelné parametry, p̄ je aritmetick˝ pr m r pravd podobností {pi}, ‡(x) je sigmoida (1/(1 + e≠x)).
Noisy Or
a3 ≠ ‡ ( j (a1 ≠ a2 · pj ))
r

Noisy And

ISR
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V˝sledky
V˝sledky této práce jsou u n kter˝ch agrega ních metod pom rn dobré,
nap íklad p esnost p es 91 % na ist pozitivních snímcích u vlastní
neuronové sít s agrega ní funkcí Pr m r i AUC 83% u sít ResNet101 s agrega ní funkcí Pr m r, následovanou vlastní neuronovou
sítí s agrega ní funkcí LSE s AUC 78 %.

Typ
Agregace Valida ní p esnost P esnost detekce
ResNet101 Pr m r
0.89
0.89
Vlastní
LSE
0.89
0.80
Vlastní Noisy And
0.89
0.80
Vlastní
Pr m r
0.76
0.91

AUC
0.83
0.78
0.76
0.69

Tabulka v˝sledk sítí s nejvyööí testovací p esností
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Yolo

Detekce objektů pomocí CNN sítě
•

YOLO verze 3 na rozhraní Darknet

•

Rozlišujeme 13 tříd
Figurky dle barvy + prázdné políčko
Prázdné políčko je nakonec nevyužité

•

Úprava anchor boxes pro lepší detekci
K-means

•

Změna rozlišení datasetu

Dataset

DETEKCE POLOHY

•

Byl nafocen vlastní dataset

•

Jako výhodné se ukázalo fotit figurky přes
hranu desky

•

nalezena hranice šachovnice

•

Nafotily se celé desky s figurkami

•

Odstraní se perspektivní zkreslení a šachovnice je
převedena do ortogonální soustavy

•

•

Poté je do stejné soustavy převeden střed dolní
třetiny figurky získaný z YOLa

Kamera byla umístěna metr a půl nad deskou
pro dodržení rovnováhy mezi
rozpoznatelností figurky a identifikaci polohy
figurky na šachovnici

•

Výstupem je poloha
figurky ve tvaru BVH1,
BKE3, BPC4…..

ROZPOZNÁNÍ FIGUREK
PRVNÍ POKUSY
Abychom zajistili lepší rozpoznání jednotlivých figurek
nafotili jsme samostatné figurky, které zabírali celou plochu
fotografie, což se ukázalo jako špatný tah pro daný úkol.

POUŽITÁ VARIANTA
Bylo použito 400 fotografií celých šachovnic s označenými
jednotlivými figurkami.

Anna Žigajkova, Bohdan Kashel, Matěj Štula

Retinal Blood Vessel Segmentation
Vojtěch Pořı́z

Semestral work
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The aim of this work is to build an image analysis
framework for segmenting segmenting color retina photos which could later be used as a support tool for classifying Diabetic Retinopathy.
Diabetic retinopathy (DR) is the leading cause of blindness in the population of the developed world. It currently affects around 100 million people around the
world, and this number is expected to double by 2035.
Around 40 45% people suffering from diabetes are
likely to encounter diabetic retinopathy at some stage of
their illness.

Schematics of used U-Net architecture

Diabetic retinopathy is diagnosed by examining a colour fundus photography and by looking for microvascular lesions. These lesions can include haemorrhages,
microaneurysms, lipid exudates or leaky blood vessels
as shown in the following figure.

Results obtained using U-Net architecture with EfficientNet-B7 encoder:
(upper left) Input image from the DRIVE dataset. (upper right) Composite
of resulted patches from the DRIVE dataset, green colour represents correctly
classified pixels, red colour represents incorrectly classified pixels. (lower left)
Input image from the HRF dataset. (lower right) Composite of resulted patches
from the HRF dataset.

The architecture was trained and evaluated the same way
as Simple U-Net. Results:

(left) Retina image of an healthy eye. (right) Retina image of a patient suffering
Diabetic retinopathy.

Datasets
There are available multiple datasets on retina vessel
segmentation, this work has considered two of them:
• DRIVE (Digital Retinal Images for Vessel Extraction)
- primary dataset, contains 20 retina images with their
correspoding masks. [1]

Results obtained using simple U-Net architecture: (upper left) Input image
from the DRIVE dataset. (upper right) Composite of resulted patches from the
DRIVE dataset, green colour represents correctly classified pixels, red colour
represents incorrectly classified pixels. (lower left) Input image from the HRF
dataset. (lower right) Composite of resulted patches from the HRF dataset.

The architecture was trained for 20 epochs using learning rate 2.5·10 5 and batch size of 256. After that, model
was evaluated on the DRIVE and HRF datasets. Results
are summarized in the following confusion tables.

Summary of results: (left) DRIVE dataset - AUC: 0.9880, Mean class IOU:
0.7748. (right) HRF dataset - AUC: 0.9584, Mean class IOU: 0.7060.

Road Segmentation in Aerial Images

To see how well can the model generalize, it was tested
on a similar problem - segmenting roads from aerial images.

• HRF (High-Resolution Fundus)
- alternative dataset used only for testing, contains 45
images of various stages of Diabetic retinopathy and
their masks. [2]
For training was used 80% of the DRIVE dataset. For
simple testing 20% of the DRIVE dataset, for more rigorous testing was used the HRF dataset.

Results obtained using U-Net architecture with EfficientNet-B7 encoder:
(left) Input image from the Massachusetts Roads Dataset [5]. (right) Composite
of resulted patches from the Massachusetts Roads Dataset, green colour represents correctly classified pixels, red colour represents incorrectly classified pixels.
Summary of results: (left) DRIVE dataset - AUC: 0.9881, Mean class IOU:
0.7509. (right) HRF dataset - AUC: 0.7279, Mean class IOU: 0.5965.

Data preprocessing

Unet with EfficientNet-B7 encoder

Due to the small size of the training dataset, I did not use
the whole slide images but heavy augmented patches of
size 64x64. Using Albumentations, these patches were
subjected to random vertical/horizontal flipping, rotation, transposition, brightness and contrast adjustments,
gamma editing and many more.

When using a simple U-Net architecture, the predictions
tend to lack fine detail and produce inaccurate results on
unfamiliar dataset (HRF).

Using this strategy, I was able to create a dataset consisting of 200000 patches.

Because of this, I have tried to change the default encoder (the left half of the U) with a EfficientNet-B7 network [4].
This architecture takes advantage of a method that uniformly scales all dimensions of depth/width/resolution
using a simple yet highly effective compound coefficient. Using this, it is able to achieve state-of-the-art accuracy on ImageNet, while being 8.4x smaller and 6.1x
faster on inference than the best existing ConvNet.

Summary of results: (left) Massachusetts Roads Dataset - AUC: 0.6539, Mean
class IOU: 0.2288.

Conclusion

This work has proposed U-Net-like architectures as a
way to segment retinal blood vessels. It had shown that
using EfficientNet-B7 encoder can slightly improve the
results on familiar images and noticeably improve mean
class IOU on unfamiliar images.
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ARCHITEKTURA NEURONOVÉ SÍTĚ

Úvod
Tato práce se zabývá problematikou autonomního řízení
kvadrokoptéry v neznámém prostředí, které zpravidla
obsahuje překážky. Jako senzor zprostředkovávající vnímání
prostředí byla zvolena RGB kamera. Vzhledem k vysoké
dimenzionalitě vstupu (obraz z kamery) a v ideálním případě
spojitému prostoru akcí tento problém vede na úlohu
reinforcement learning.

Návrh řešení
ALGORITMUS
V otázce výběru metody hledající optimální policy byla zvolena
odpověď v podobě algoritmu PPO (Proximal Policy Optimization).
Tento algoritmus představuje kompromis mezi jednoduchostí,
snadným laděním hyperparametrů a kvalitou výsledku. Dalším
důvodem této volby bylo Teymurovo poskytnutí kódu, který
posloužil jako základ algoritmu.

SIMULACE
Vzhledem k problému “domain transfer”, který sužuje většinu
úloh RL, byl jakožto simulátor zvolen AirSim, který slouží jako
interface mezi Python a Unreal Engine. Díky Unreal Engine se
graﬁcká i fyzikální stránka prostředí příliš nevzdaluje od
skutečnosti a tím potenciálně usnadňuje “domain transfer”.

Znázornění komunikace simulátoru s PPO algoritmem

V trénovacím prostředí Unreal Engine byla vybudována
překážková dráha, kde se dron měl naučit vyhýbat kolizím a
doletět co nejdále. Pro zjednodušení má dron pouze 5 stupňů
volnosti (kartézské souřadnice x, y, z, pitch a roll). Yaw je
zaﬁxován, aby kamera hleděla ve směru postupu překážkovou
dráhou. Prostorem akcí tedy je ℝ3, kde prvek tohoto prostoru
odpovídá vektoru rychlosti dronu. Stavy jsou deﬁnovány jako
RGB obrázky s rozlišením 256x144 pixelů. Samotná policy je
reprezentována neuronovou sítí, která tedy přirozeně přijímá
obrázky a vrací vektor rychlosti kvadrokoptéry.

Architektura sítě

Vstupem je RGB obrázek 256x144 a výstupem je vektor
rychlosti dronu.

Průběh učení
Cílem práce bylo zaručit bezpečný let, tedy žádné kolize, zároveň
ale také dosažení cíle (konce překážkové dráhy), pokud možno co
nejkratší cestou. Největší problém představovala reward funkce
(tzv. Reward shaping). Kladná odměna byla udělována za rychlost
směrem k cíli a dosažení cíle, zatímco záporná odměna za kolize.
Nevhodné hodnoty odměn měly často za následek, že se dron
naučil pouze stát na místě nebo dokonce cíleně páchal
sebevraždy. Po nalezení rozumných hyperparametrů a správném
vytvarování odměn se agent konečně začal učit, až nakonec začal
spolehlivě prolítávat celou dráhu.
Vzhledem k nízké ﬂexibilitě Unreal Engine nebylo možné žádným
rozumným způsobem generovat náhodné překážkové dráhy a
trénovací i validační dataset byl tedy značně omezen. Z tohoto
důvodu se agent “naﬁtoval” na omezenou množinu překážek a s
těmi, které nikdy neviděl, si zpravidla není schopen poradit. S
novými dráhami, které se skládají ze “známých” překážek, ale
agent nemá větší problém.

Snímek z prostředí v Unreal Engine

Zhodnocení
Dron se v rámci simulací úspěšně naučil vyhýbat známým
překážkám a tedy dosahovat cíle na drahách, které se z
těchto překážek skládají. Generováním náhodných drah by
se problém naﬁtování na známé překážky potlačil a s
následným doladěním hyperparametrů a přidáním
trénovacího času by bylo možné agenta dostat do důstojné
formy, u níž by se už dokonce dalo uvažovat o testování na
reálném stroji.

