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Streszczenie

Niniejsza praca przedstawia rozwiązanie problemu rozpoznawania obiektów w obrazie 
otrzymywanym z kamery przy użyciu sieci neuronowych typu ARTMAP oraz Fuzzy ARTMAP. 
Innowacyjność tej metody polega na możliwości wytrenowania sieci w tzw trybie off-line jak i 
adaptywnego uczenia się sieci w trakcie działania, czyli on-line przy zachowaniu dużej szybkości 
działania oraz stabilności. Zaprezentowana została implementacja sieci ARTMAP pod systemami 
Linux oraz MS Windows, jako narzędzie rozpoznające i lokalizujące kostkę Rubika w przestrzeni 
dwuwymiarowej. Praca opisuje integrację sieci pracującej pod systemem Linux z MRROC++, za 
pomocą połączenia TCP/IP. Ponadto, w pracy przedstawione zostały rezultaty eksperymentów, 
polegających na  wykorzystaniu tej architektury do operacji związanych z ekstrakcją cech obrazu 
oraz analizą tych cech w celu klasyfikacji obszaru obrazu. Zaprezentowany rezultat segmentacji 
kolorów w przestrzeni HSV przy użyciu sieci neuronowych oraz analiza cech wyodrębnionych z 
obrazu (histogramy barwy, nasycenia i luminancji).

Słowa kluczowe: ART, ARTMAP, sieci neuronowe, rozpoznawanie obrazów

Abstract

This thesis presents a solution of image recognition problem in computer vision with the 
application of ARTMAP and Fuzzy ARTMAP neural networks. Innovativeness of this method 
consists in ability of the network to be trained off-line or on-line, maintaining high efficiency and 
stability. The implementation of ARTMAP network as an utility recognizing and locating Rubik's 
cube in two-dimensional space has been described. Next chapters present integration of locating 
subsystem implemented under the Linux OS with MRROC++ framework and QNX system. 
Furthermore, the thesis includes description of experiments involving using ARTMAP network as a 
feature extraction and feature analysis tool.

Keywords: ART, ARTMAP, neural networks, image recognition
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I. Wstęp

I. Wstęp

W pracy przedstawiono zastosowanie sieci neuronowych do zadania rozpoznawania i lokali-
zacji obiektów, a w szczególności kostki Rubika, stanowiącej przykład. Genezą rozwiązania jest 
podejście do tego problemu w sposób naśladujący mechanizm działania ludzkiego umysłu. W ostat-
nim czasie bardzo wzrosło zainteresowanie sieciami neuronowymi, okazały się wygodnym narzę-
dziem do rozwiązywania wielu praktycznych problemów. Często inne podejścia do  zagadnienia są 
zbyt skomplikowane i nieefektywne, a sam proces modelowania problemu żmudny i długotrwały. 
Jest to jedną z przyczyn stałego wzrostu ich popularności..

Umiejętność adaptacji oraz douczania są cechami ludzi, natomiast maszyny działają według 
sztywnych reguł. Jednym z głównych celów współczesnej informatyki jest stworzenie inteligent-
nych maszyn, zdolnych do samodzielnej nauki oraz potrafiących w krótkim czasie przetwarzać 
dużą ilość danych, działających w zmiennym otoczeniu i posiadających zdolność przystosowywa-
nia do środowiska. Sieci neuronowe w praktyce same konstruują modele, ucząc się na podanych 
przez człowieka przykładach.

Jednym ze stworzonych stosunkowo niedawno rozwiązań, które umożliwia adaptację w cza-
sie rzeczywistym, jest sieć neuronowa typu ART(Adaptive Resonance Theory) oraz architektura 
systemu ARTMAP zaproponowanego w 1990r przez G.A. Carpenter, S. Grossberga oraz 
J.H. Reynoldsa z University of Boston, które zostały opisane bardziej szczegółowo w tej pracy. Pra-
ca zawiera również podstawy teoretyczne dotyczące sieci neuronowych oraz podstawowe informac-
je z zakresu zbiorów rozmytych pozwalające czytelnikowi lepiej zrozumieć zaproponowane rozwią-
zanie. Moc obliczeniowa dostępna dzięki obecnym komputerom pozwoliła na przeprowadzenie 
eksperymentów związanych z uczeniem, rozpoznawaniem i lokalizacją kostki Rubika w czasie rze-
czywistym. 

Na podstawie rezultatów doświadczeń stwierdzone zostało, iż przewagą użytego rozwiąza-
nia jest możliwość rozpoznawania dowolnego obiektu na podstawie zdefiniowanych cech oraz kla-
syfikacja wielu wzorców jednocześnie. Ponadto, wykorzystanie sieci sprawdziło się również pod-
czas zastąpienia siecią neuronową tradycyjnych filtrów do operacji kontekstowych i bezkonteksto-
wych na obrazie. Przy utrzymaniu porównywalnej prędkości działania uzyskano elastyczność przy 
konstruowaniu i modyfikacji filtrów. Szczególnym przypadkiem systemu ARTMAP, jaki został 
rozpatrzony jest jego wersja wykorzystująca teorię zbiorów rozmytych – Fuzzy ARTMAP, którego 
porównanie z podstawową wersją zaprezentowałem w tej pracy.

Ze względu na to, że tematyka sieci neuronowych jak i przetwarzania obrazu jest bardzo 
rozległa, a celem tej pracy jest zaprezentowanie jedynie szczególnego przypadku ich wykorzysta-
nia, treść związaną z teoretycznymi podstawami została ograniczona do niezbędnego minimum. W 
stosownych miejscach występują odesłania do literatury rozszerzającej poruszane zagadnienia.
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II. Sztuczne sieci neuronowe

II. Sztuczne sieci neuronowe

1. Biologiczne podstawy sztucznych sieci neuronowych

Sztuczna sieć neuronowa (w skrócie SSN, bądź ANN1) składa się ze zbioru prostych jedno-
stek przetwarzających, pomiędzy którymi następuje komunikacja. Przebiega ona za pomocą przesy-
łanych sygnałów przez dużą liczbę połączeń posiadających określone wagi. Jednostki te zwane są 
neuronami albo komórkami. Z powodu tego, że te elementarne jednostki są ze sobą połączone, 
strukturę taką nazywamy siecią. Idea sztucznych sieci neuronowych i modelu sztucznego neuronu 
ma swoje korzenie w biologii.

Ludzki mózg składa się z około 1011 elementów przetwarzających, zwanych neuronami. 
Neuron wraz ze swoimi wypustkami, dendrytami i aksonem (zawsze jednym), jest zdolny do prze-
wodzenia, przetwarzania i wytwarzania bodźców nerwowych. Bodźce przewodzone są zawsze w 
jednym kierunku, od dendrytów do ciała komórki, a następnie do aksonu. Neurony połączone są 
siecią aksonów i synaps, których jest około 1015 , czyli średnio 104 synaps przypada na pojedynczy 
neuron.

Rys. 1 - Uproszczony biologiczny model neuronu (źródło - Wikipedia)

Przedstawiony na rys. 1 prosty model neuronu składa się m.in. z ciała, posiadającego liczne 
odgałęzienia, nazywane dentrytami oraz  pojedynczej gałęzi – aksonu. Neurony otrzymują sygna-
ły od sąsiednich komórek nerwowych poprzez dendryty. Kiedy połączone wartości sygnałów wej-
ściowych przekroczą określony próg, neuron wysyła impuls, który za pomocą aksonu przesyłany 
jest dalej. Gałęzie na zakończeniu aksonu tworzą synapsy, które połączone są z dendrytami innych 
neuronów.

1 Artificial Neural Network
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II. Sztuczne sieci neuronowe

2. Model sztucznego neuronu – McCulloch-Pitts (1943)

Pierwszy model sztucznego neuronu. jako jednostki przetwarzającej powstał w roku 1943. 
Zakładał on, że sygnały wejściowe p i mają wartość 1 lub 0, zależnie od tego, czy w danej chwili k 
pojawił się impuls wejściowy, czy też nie.

P= p1,… , pn
T n∈ℕ jest wektorem danych wejściowych – odpowiednik dendrytów

W=w1,… , wn n∈N  jest wektorem wag połączeń – odpowiednik synaps.

y jest wyjściem neuronu – model aksonu.

y=1 jeżeli  w1 p1w2 p2...wn pn≥T , n∈ℕ  
y=0 w przeciwnym przypadku

Stała T określa poziom aktywacji neuronu. W ogólniejszym przepadku, można zdefiniować 
funkcję f W , P  określającą wartość wyjściową na podstawie wektora wejściowego i wektora 
wag. Określa się ją mianem funkcji aktywacji lub funkcji przenoszenia (ang. transfer function) – 
spełnia rolę biologicznego ciała neuronu, akumuluje sygnały wejściowe i generuje sygnał wyj-
ściowy. Większość funkcji aktywacji ma charakter nieliniowy.

Rys. 2 – Przykładowe funkcje aktywacji

z=∑
i=1

n

w i pi jest łącznym pobudzeniem neuronu (ang. net value).
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II. Sztuczne sieci neuronowe

3. Model perceptronu

W 1958r Frank Rosenblatt wprowadził pojęcie perceptronu - jest to sieć neuronowa 
najprostszego rodzaju. Perceptron jest rodzajem binarnego klasyfikatora, który mapuje swoje 
wejście P= p1,… , pn

T , na wyjście y= f W Pb= f  z ,  gdzie: b – stały parametr ustalający 
próg aktywacji (ang. bias), nie zależy od wartości wejściowych. 

Działanie perceptronu (przedstawionego na rys. 3) polega na klasyfikowaniu danych poja-
wiających się na wejściu i ustawianiu stosownie do tego wartości wyjścia. Przed używaniem per-
ceptron należy wytrenować podając mu przykładowe dane na wejście i modyfikując w odpowiedni 
sposób wagi wejść i połączeń między warstwami neuronów, tak aby wartość na wyjściu przybierała 
pożądane wartości. Pojedynczy perceptron jest w stanie zaklasyfikować daną sekwencję danych 
wejściowych do jednej z dwóch ( 0 lub 1) klas wyjściowych. Perceptrony mogą klasyfikować dane 
zbiorów, które są liniowo separowalne. Własność ta uniemożliwia na przykład wytrenowanie złożo-
nego z jednego neuronu perceptronu, który wykonywałby logiczną operację XOR na wartościach 
wejść.

Rys. 3 - Schemat perceptronu Rosenblatt'a

Na rys. 4  przedstawiony został schemat 3-warstwowego perceptronu zdolnego do oblicze-
nia funkcji XOR: y=XOR p1, p2. Wartości przy strzałkach oznaczają wagi połączeń pomiędzy 
neuronami, natomiast wartości wewnątrz neuronów, to wartość progowa dla funkcji aktywacji typu 
'Hard Limit' (skokowa funkcja). Sieć zakłada, że jeśli warunek XOR nie jest spełniony, to na wyj-
ściu pojawi się wartość y = 0. W przeciwnym razie y = 1.
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II. Sztuczne sieci neuronowe

Rys. 4 - Model perceptronu rozwiązującego problem XOR
(Wartości wewnątrz okręgów przedstawiają progi aktywacji (b), natomiast

liczby przy strzałkach reprezentują odpowiednie wagi połączeń)

Przykład:

XOR(1,0) = 1 p1 = 1, p2 = 0. 
y = 1 + 0 + 0 = 1.

XOR(1,1) = 0 p1  = 1, p2  = 1. 
y = 1 - 2 + 1 = 0.

XOR(0,0) = 0 p1 = 0, p2  = 0.
y = 0 + 0 + 0 = 0.

Z powodu zaprezentowanego problemu, neurony organizowane są w bardziej skomplikowa-
ne struktury (warstwy), a ich całościowa budowa określana jest mianem architektury. Wielowar-
stwowy perceptron zaprezentowany wcześniej jest jednym z typów stosowanych sieci neuronowych 
i nosi nazwę MLP (Multi-layer perceptron), podczas gdy pojedynczy perceptron to SLP (Single 
Layer Perceptron).
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II. Sztuczne sieci neuronowe

Architektura SSN zdeterminowana jest:

1. Liczbą wejść i wyjść sieci
2. Liczbą warstw
3. Sposobem połączeń występujących pomiędzy warstwami
4. Zastosowanymi funkcjami aktywacji
5. Liczbą neuronów w każdej z warstw

Rys. 5 - Typowa architektura sieci, składająca się z 3 warstw

Rys. 5 przedstawia typową architekturę sieci neuronowej – tak jak w przypadku perceptro-
nu - pierwsza warstwa jest warstwą wejściową, druga, pośrednia jest tzw. warstwą ukrytą – niedo-
stępną z poziomu użytkownika sieci. Warstwa 3, jest warstwą wyjściową. Każda sieć musi posia-
dać co najmniej jedną warstwę wejściową oraz jedną wyjściową, natomiast ilość warstw ukrytych, 
jak i ilość neuronów jaką zawiera każda z warstw nie jest z góry ograniczona. Inną ważną cechą 
charakteryzującą dany typ sieci neuronowych jest zastosowany algorytm uczenia oraz sposób adap-
tacji sieci neuronowej.
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II. Sztuczne sieci neuronowe

4. Proces uczenia sieci neuronowej

Jest to taki proces, który dostosowuje wagi połączeń pomiędzy poszczególnymi neuronami tak, aby 
sieć wypełniała jak najlepiej, określone podczas treningu zadanie. Polega on na iteracyjnej adaptacji 
wag połączeń, dążącej do minimalizacji różnicy pomiędzy wartością wzorcową, a wartością 
otrzymaną na wyjściu sieci (tzw. wartości błędu – liczonej według przyjętej normy).

Wyróżnia się 3 podstawowe sposoby uczenia sieci:

1. Uczenie nadzorowane (supervised learning) – każdemu wektorowi wartości wejściowych 
przyporządkowany jest wektor wartości wyjściowych, a sieć podczas treningu, adaptuje 
wagi w taki sposób, aby zminimalizować różnicę pomiędzy aktualną wartością wyjściową 
dla zadanego wejścia, a wartością oczekiwaną.

2. Uczenie ze wzmocnieniem (reinforcement learning) – podobne do nauki nadzorowanej, 
jednak zamiast dostarczania podczas treningu określonej wartości wyjściowej, algorytm 
uczący otrzymuje jedynie ocenę swojego obecnego dopasowania do zadania.

3. Uczenie nienadzorowane (unsupervised learning)  - wagi dopasowywane są jedynie na 
podstawie wartości wejściowych, algorytm ten ma zastosowanie przy zadaniach grupowania 
(clustering), gdzie liczba klas wyjściowych nie jest znana a prori.

Są różne implementacje algorytmów uczenia opierające się na teorii optymalizacji i 
statystyki. Najbardziej rozpowszechnionymi są algorytmy, które obliczają skorygowane wagi w 
każdej iteracji algorytmu uczącego za pomocą metody spadku gradientu (ang. gradient-descent 
algorithms). Gradient liczony jest na podstawie funkcji błędu i wagi zmieniane są w ten sposób, aby 
wartości tej funkcji zbiegały do lokalnego minimum. Typowymi normami wg. których oblicza się 
błąd jest MSE (ang. Mean Squared Error – średni błąd kwadratowy), SSE (ang. Sum Squared Error 
– suma błędów kwadratowych), MAE (ang. Mean Absolute Error – średni błąd bezwzględny).

10



II. Sztuczne sieci neuronowe

5. Klasyfikacja sieci neuronowych

Ze względu na opisane cechy sieci neuronowe klasyfikuje się na typy, w literaturze spotkać 
można przeszło 50 rodzajów sieci neuronowych. Generalnie sieci neuronowe dzielimy

– ze względu na algorytm uczenia:

– sieci nadzorowane
– sieci nienadzorowane

– ze względu na topologię:

– sieci o strukturze jednokierunkowej (feedforward)
– sieci o strukturze ze sprzężeniem zwrotnym (feedback)

1. Sieci nadzorowane

   a. Feedforward 
     b. Feedback  
     c. Współzawodniczące (ang. competitive)
       o ARTMAP - Carpenter, Grossberg and Reynolds (1991) 
       o Fuzzy ARTMAP - Carpenter, Grossberg, Markuzon, 

Reynolds and Rosen (1992), Kasuba (1993) 

2. Nienadzorowane

          o ART Adaptive resonance theory 
          o ART 1 - Carpenter and Grossberg (1987a), Moore (1988), Fausett (1994) 
          o ART 2 - Carpenter and Grossberg (1987b), Fausett (1994) 
          o ART 2-A - Carpenter, Grossberg and Rosen (1991a) 
          o ART 3 - Carpenter and Grossberg (1990) 
          o Fuzzy ART - Carpenter, Grossberg and Rosen (1991b) 

  

Powyższa klasyfikacja, nie jest klasyfikacją ogólnie przyjętą oraz nie zawiera wszystkich 
rodzajów sieci. Przedstawia natomiast miejsce sieci z rodziny ART w ogólnej klasyfikacji sieci. 
Rodzaje sieci ART i relacje pomiędzy nimi zostały przedstawione na rys. 6.
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III. Sieci neuronowe typu ART

III. Sieci neuronowe typu ART

Mając swoje podstawy w biologii sieci neuronowe typu ART2 [2] modelują predykcję, wy-
szukiwanie, naukę oraz rozpoznawanie określonych wzorców w czasie rzeczywistym. Początkiem 
prac nad zamodelowaniem sposobu uczenia ludzkiego mózgu oraz funkcjonowania pamięci była 
praca pt „Theory of human memory” napisana już w 1978r. 

Podstawą powstałej z czasem całej rodziny sieci rezonansowych jest sieć ART , nazywana 
również ART 1, która została zaproponowana i opisana w  przez G.A. Carpenter i S. Grossberga w 
[1] w 1987r, podczas gdy pierwsze wzmianki pojawiły się w roku 1976 (Grossberg).  Podstawowy 
model sieci typu ART zakładał, że nauka i klasyfikacja wzorców postępuje w sposób nienadzoro-
wany, przy czym sama sieć jest samoorganizującą się strukturą potrafiącą określić liczbę klas i do-
pasować się do danego zadania klasyfikacji. Dane wejściowe to dowolne sekwencje wartości binar-
nych, a adaptacyjna struktura potrafi w stabilny sposób spełniać rolę klasyfikatora.

Innymi rodzajami sieci, będącymi modyfikacjami sieci typu ART są modele ART 2 , ART 
2-A  [4] oraz ART 3 [5] , które nie będą przedmiotem tej pracy. ART 2 jest modyfikacją sieci typu 
ART 1, rozszerza możliwości tej struktury o akceptację wartości ciągłych. ART 2-A jest uproszczo-
ną i szybszą implementacją sieci typu ART 2. ART 3 rozszerza sieć ART 2 o model chemiczny sy-
napsy – symuluje działanie neuroprzekaźnika, implementując w algorytmach bardziej złożone che-
miczne modele.

W roku 1991 ten sam zespół zaproponował strukturę o nazwie ARTMAP [6], która miała 
służyć do nadzorowanej nauki i klasyfikacji w czasie rzeczywistym, łącząca w sobie dwa modele 
sieci neuronowych typu ART – tzw. model „Competitive ART”. Architektura sieci neuronowych 
ARTMAP umożliwia klasyfikację na dowolną liczbę grup. Ten system opierający się na nauce nad-
zorowanej składa się z pary modułów ART, które są zdolne do reorganizacji swojej struktury i kate-
gorii, które rozpoznają w odpowiedzi na napływające ciągi sygnałów wejściowych. Podczas proce-
su treningowego każda z pary sieci otrzymuje sekwencje danych wejściowych. Ponieważ nauka sie-
ci ARTMAP stabilizuje się na bieżąco, nie istnieje ryzyko utraty, bądź degradacji dotychczas wy-
uczonej struktury w procesie treningowym, podczas douczania sieci. Jedynym ograniczeniem jest 
ilość dostępnej pamięci. Architektura typu ARTMAP jest w pewnym sensie samoorganizującym się 
systemem eksperckim, łączy w sobie cechy wszystkich systemów ART.

Zarówno model ART jak i ARTMAP mają swoje 'rozmyte' wersje. Są to sieci tzw. Fuzzy 
ART [3] oraz Fuzzy ARTMAP [7]. Modele te mają głównie za zadanie naukę i klasyfikację wejść 
przybierających wartości ciągłe. Dla danych wejściowych wykorzystuje się przetwarzanie wstępne 
polegające na normalizacji wartości za pomocą operatorów MIN i MAX używanych w logice roz-
mytej. Łącząc logikę rozmytą i sieć typu ART, otrzymujemy strukturę, która akceptując również 
dane ciągłe, jest alternatywą dla sieci ART 2. Ponadto jej działanie jest szybsze, z powodu poprawy 
generalizacji klas wyjściowych – użycie logiki rozmytej implikuje prostszą reprezentację wewnętrz-
ną sieci.

2 ART – Adaptive Resonance Theory
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III. Sieci neuronowe typu ART

Rys. 6 - Diagram przedstawiający grupę sieci ART
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1. ART - Zasada działania

Podstawowa sieć ART jest siecią nienadzorowaną. Składa się z warstwy porównującej (da-
lej oznaczonej jako Warstwa 1) i warstwy rozpoznającej (Warstwa 2), skomponowanych z neuro-
nów, współczynnika podobieństwa3  (ro) i modułu kasującego. Nie buduje się sieci ART o 
większej liczbie warstw. Parametr  ma istotny wpływ na działanie systemu – im wyższy, tym 
więcej bardziej szczegółowych kategorii powstanie podczas treningu, zmniejszenie tego współczyn-
nika spowoduje zwiększenie generalizacji. 

Warstwa 1 pobiera wektor danych wejściowych i na jego podstawie odnajduje w Warstwie 
2 wzorzec najbardziej odpowiadający zadanym danym wejściowym. Do określenia tej relacji 
stosuje się tzw. Funkcję wyboru. Po klasyfikacji wektora wejściowego, moduł kasujący porównuje 
jakość klasyfikacji z wartością parametru  . Podobieństwo obliczane jest przy pomocy tzw. 
Funkcji porównania. Jeśli kryterium podobieństwa jest spełnione następuje rozpoczęcie procesu 
treningu. W przeciwnym razie, jeśli podobieństwo jest zbyt małe, zwycięski neuron z Warstwy 2 
jest wstrzymywany, aż do momentu pojawienia się nowego wektora wejściowego. Dzieje się tak, za 
każdym razem, gdy nie zostanie spełniony warunek podobieństwa – funkcja kasująca wstrzymuje 
neurony, aż do momentu, kiedy nastąpi udane porównanie.  Trening następuje jedynie po udanym 
zakończeniu procedury. Jeśli procedura zakończy się brakiem jakiegokolwiek neuronu 
spełniającego warunek, tworzony jest neuron, jako reprezentant nowej klasy.

Trening służy do adaptacji wag połączeń pomiędzy Warstwą 1, a Warstwą 2 – tablica tych 
połączeń stanowi pamięć długotrwałą układu. Proces opiera się na dwóch metodach – wolnej i 
szybkiej. Metoda szybka opiera się na algebraicznych równaniach, używanych do wyliczenia ko-
rekcji wag, używane wówczas są wartości binarne. Metoda wolna polega również na wyliczeniu 
wymaganej korekcji wag, ale obliczenia wykonywane są za pomocą równań różniczkowych i pręd-
kość działania algorytmu w znacznym stopniu zależy od długości wektora wejściowego. Podczas, 
gdy szybka metoda jest wystarczająco efektywna do części zastosowań, metoda wolna bardziej od-
powiada modelowi biologicznemu i pozwala na używanie sieci do rozpoznawania wektorów wej-
ściowych o wartościach ciągłych. Algorytm funkcjonowania sieci ART opisany jest w bardziej 
szczegółowy i formalny sposób w dalszej części pracy zatytułowanej 'Ogólny algorytm funkcjo-
nowania sieci ART'.

Zostało już wspomniane iż sieć ART zawiera pamięć długotrwałą. Istnieje ona, aby sieć 
spełniała wymóg adaptowalności, przy jednoczesnej stabilnej klasyfikacji poznanych wcześniej 
wzorców, zatem w  ART wyróżniamy dwa rodzaje pamięci: 

– długotrwałą (LTM – Long Term Memory) – odnosi się do adaptacji wag pomiędzy 
Warstwami 1 i 2 oraz do procesu tworzenia nowych neuronów 

– krótkotrwałą (STM – Short Term Memory) – odnosi się do dynamiki neuronów 
(rozpoznanie oraz dopasowanie) – zmienia się często. 

3 Dosłownie – 'czujności', z ang. vigilance
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III. Sieci neuronowe typu ART

Jest to analogiczne do działania ludzkiego mózgu. Za przykład może posłużyć rozpoznawa-
nie ludzkich twarzy. Pamięć trwała przechowuje wzorce twarzy zapamiętanych przez sieć. Kiedy w 
momencie przesłania do sieci informacji, znaleziony zostanie odpowiednio zbliżony wzorzec, dane 
wejściowe zostaną zaklasyfikowane jako znana już twarz. Jeśli nie znajdzie się wzorzec o wystar-
czającym podobieństwie, sieć przekształca swoją strukturę tak, że tworzy nową końcówkę odpo-
wiedzialną za rozpoznawanie nowego, nie spotkanego do tej pory, wzorca. 

Rys. 7 – Schemat przedstawiający dwie warstwy sieci ART i połączenia pomiędzy nimi(LTM)

Skuteczność działania sieci ART1 oraz ART2 opiera się na odpowiednim doborze wartości 
progowej ρ, im mniejsza będzie ta wartość, tym więcej końcówek reprezentujących nowe klasy bę-
dzie wygenerowanych, a jeśli wartość będzie wystarczająco duża, to będą istniały jedynie klasy 
wymagane i rozróżnialne. 

Sieć typu ART pozwala zlikwidować wszystkie problemy, które powstały przy klasyfikacji 
za pomocą prostej sieci z propagacją zwrotną błędu. Aby dodatkowo umożliwić sieci jeszcze lepszą 
klasyfikację oraz minimalizację pomyłek i elastyczność, do przyszłych badań zastosuję sieć typu 
Fuzzy ART, czyli sieć neuronową wyżej opisanego typu, w której wejścia lub/i wyjście jest rozmy-
te, wzorce mogą przyjmować rozmyte wartości, funkcje przynależności oraz reguły ulegają modyfi-
kacjom. Tak zorganizowana sieć pozwala na stworzenie listy rankingowej klas, do których należy 
obiekt na wyjściu. Rozmycie wejść daje możliwość szerszej analizy cech obiektu, przez co unika 
się sytuacji, że obiekt wejściowy jest zbyt odległy od wzorcowego. 

15
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III. Sieci neuronowe typu ART

WEJŚCIA: 
Przechowuje wektory cech, przesyłane do Warstwy 1. 

WARSTWA 1 STM: 
Sprawdza wzorce przechowywane w Warstwie 2 i próbuje dopasować do 

wartości wejściowych. 

WARSTWA 2 STM: 
Każdy neuron odpowiada jednej klasie (jednemu wzorcowi). Warstwa ta, dokonuje wyboru 

odpowiedniego wzorca za pomocą algorytmu ‘Winner takes all’, czyli ‘Zwycięzca bierze 
wszystko’.

Rys. 8 – Schemat sieci ART wraz z oznaczeniami
 zgodnymi z opisem algorytmu działania

W - zbiór wag LTM służących do znajdowania wyjściowej kategorii sieci
V – zbiór wag LTM służących do sprawdzania poprawności klasyfikacji

v ji∈V , wij∈W ,  i – indeks w Warstwie 1,  j – indeks w Warstwie 2
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III. Sieci neuronowe typu ART

2. Ogólny algorytm funkcjonowania sieci ART - Ilustracja do rys. 8,9,10 oraz 12

Inicjalizacja:

0.    Ustalenie progu podobieństwa ρ∈0,1 , ∀
j
∀

i
v ji=1,w ij=

1
1M  

1. Przesłanie wektora wejściowego P do Warstwy 1.

P=[ p1, ... , pi ,... , pM ]

Następuje aktywacja neuronów x i∈X  na podstawie wartości p i∈P i , M ∈ℕ  
X=P ' , gdzie P' – znormalizowany wektor P. Normalizacja opisana została w dalszej części 

pracy „Normalizacja danych wejściowych w sieci ART i Fuzzy ART”.

2. Wyznaczenie zwycięskiego neuronu yk∈Y , Y=[ y1 , ... , y j ,... , yn] j , n , k∈ℕ k≤n  w 
Warstwie 2. Indeks k  neuronu yk  wybierany jest tak, aby

 y j=T j X 

T j X =∑
i=1

M

x i w ij

 
 yk=max

j
y j

yk⇒ k

T j X   są funkcjami wyboru (ang. Choice function). Rys. 9 ilustruje przepływ danych 
związany z wyborem neuronu yk

3. Wyznaczenie podobieństwa wektora wejściowego do najlepszego znalezionego wzorca w 
sieci ( neuron yk - reprezentant wzorca)

l k =
∑
i=1

M

x i vki

∑
i=1

M

x i

v ki  – odległość x i od kategorii yk

x i  – masy związane z danymi

4. l k   jest tzw funkcją porównania (ang. Match function) – przy jej pomocy obliczany jest 
stopień podobieństwa wybranej kategorii k (na podstawie wag V) do zadanego wektora 
wejściowego względem aktywacji neuronów X. (położenie środka ciężkości)
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III. Sieci neuronowe typu ART

5. Jeśli ρ≥l k  , następuje utworzenie nowej kategorii odpowiadającej danemu wektorowi 
wejściowemu (korekcja STM) – n=n1 , powrót do p. 3, w przeciwnym razie przejście do 
p. 6. Wagi neuronu inicjalizowane są tak jak w pkt 0.

6. Warstwa 1 i Warstwa 2 są w rezonansie – następuje korekcja wag v ki  oraz w ik  
stanowiących pamięć długotrwałą – LTM

a.∀ i vki= v ki x i1−vki     
∀ i w ik=

vki

0.5∑
i=1

n

v ki x i

b. ∀ i vki= v ki , w ik= w ik  

v ki , wik - nowe wartości wag, ∈[0,1] - parametr określający szybkość uczenia, która 
rośnie proporcjonalnie do wartości parametru  , =0 oznacza brak nauki.

Podczas klasyfikacji wektor Y=[ y1 , ... , yn]  jest wektorem wyjściowym, a neuron yk  o 
największej wartości aktywacji wyznacza indeks k  kategorii wyjściowej.

Rys. 9 - Przepływ danych przy obliczeniach w ramach ART
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III. Sieci neuronowe typu ART

Rys. 10 - Przepływ danych przy obliczeniach w ramach ART
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3. Fuzzy ART

Sieć typu Fuzzy ART rozszerza model podstawowej struktury ART 1 o przetwarzanie 
wstępne danych wejściowych, oparte na logice rozmytej. Umożliwia to przetwarzanie zarówno da-
nych binarnych (tak jak dotychczas w ART 1), jak i danych ciągłych. Sieci ART oraz FART różni 
sposób w jaki zmieniane są wagi oraz wybierana jest kategoria wyjściowa. Funkcje iloczynu zastą-
pione są operatorem MIN z teorii zbiorów rozmytych. Wartości wejściowe w sieci Fuzzy ART 
mogą być liczbami rzeczywistymi z zakresu [0,1], w przeciwieństwie do sieci ART, gdzie zbiór do-
puszczalnych wartości wejściowych to {0,1}.  

Fuzzy ART, a logika rozmyta

Logika rozmyta stanowi uogólnienie klasycznej dwuwartościowej logiki. Jest ściśle powią-
zana z teorią zbiorów rozmytych. Została ona zaproponowana przez Lofti Zadeha w 1965r. W logi-
ce rozmytej pomiędzy stanem 0, a 1 rozciąga się szereg wartości pośrednich, które określają stopień 
przynależności danego elementu do zbioru. W teorii zbiorów rozmytych zostały zdefiniowane ope-
racje odpowiadające analogicznym działaniom na zbiorach klasycznych. Operatory sumy, iloczynu 
i negacji obecne z logice binarnej zostały w logice rozmytej zastąpione odpowiednio operatorami 
MAX, MIN oraz operatorem dopełnienia.

xyMIN x  , y 
x yMAX x  , y
¬x1− x ,

gdzie:  jest funkcją przynależności (przykład rys. 11)

Rys. 11 –  Funkcje przynależności temperatury do zbiorów 'zimno' i 'ciepło'
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Funkcje przynależności mogą przybierać różne postaci, określające przynależność 
elementu określonego elementu do zbioru, pod warunkiem, że określają tę przynależność na całej 
dziedzinie R.

W przypadku sieci FART wykorzystywana funkcja przynależności ma charakter liniowy i 
służy jedynie do wypełnienia wartości pośrednich pomiędzy wartościami granicznymi 0 i 1. Wobec 
tego, algorytm działania sieci FART wygląda następująco:

1. Ustalenie progu podobieństwa ρ∈0,1  ∀
j
∀

i
v ji=1,w ij=

1
1M   

2. Przesłanie wektora wejściowego P do Warstwy 1.

P=[ p1, ... , pi ,... , pM ]  
Następuje aktywacja neuronów x i∈X  na podstawie wartości p i∈P i , M ∈ℕ
X=P ' , gdzie P' – znormalizowany wektor P

3. Wyznaczenie zwycięskiego neuronu yk∈Y Y=[ y1 , ... , y j ,... , yn] j , n , k∈ℕ k≤n  w 
Warstwie 2. Indeks k  neuronu yk  wybierany jest tak, aby:

 y j=T j X 

T j X =∑
i=1

M

MIN  x i , w ij  

 yk=max
j

y j

yk⇒ k  

4. Wyznaczenie podobieństwa wektora wejściowego do najlepszego znalezionego wzorca w 
sieci ( neuron yk )

l k =
∑
i=1

M

MIN x i , vki

∑
i=1

M

x i

5. Jeśli ρ≥l k  , następuje utworzenie nowej kategorii odpowiadającej danemu wektorowi 
wejściowemu (korekcja STM) – n=n1 , powrót do p. 3, w przeciwnym razie przejście do 
p. 6. 

6. Warstwa 1 i Warstwa 2 są w rezonansie – następuje korekcja wag v ki  oraz w ik  
stanowiących pamięć długotrwałą – LTM

a. v ki=MIN vki xi1−vki  
w ik=

vki

0.5∑
i=1

n

MIN  vki , x i

b. v ki= vki , w ik= w ik
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v ki , wik  - nowe wartości wag

∈[0,1] - parametr określający szybkość uczenia, która rośnie proporcjonalnie do wartości 
parametru  , =0 oznacza brak nauki.

Schemat przedstawiony na rys. 12 przedstawia algorytm funkcjonowania sieci ART oraz 
Fuzzy ART. Różnice w działaniu tych dwóch rodzajów sieci, zawierają się w obrębie poszczegól-
nych bloków, natomiast struktura i połączenia pomiędzy nimi nie podlega zmianom.

Rys. 12 – Schemat blokowy algorytmu
 działania sieci ART oraz Fuzzy ART
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Normalizacja danych wejściowych w sieci ART i Fuzzy ART

Wektor danych wejściowych P normalizowany jest poprzez tzw. kodowanie uzupełniające 
(complementary coding) .

P=[ p1 ,... , pM ] M ∈ℕ

 Znormalizowany wektor P ' ma postać:

P '=[P , Pc ] , 

gdzie P c=I−P , I = [1,1,1,1....1]

Zatem początkowy wektor P o długości M, po znormalizowaniu ma długość 2M. Zatem 
długość wektora X również wynosi 2M. Dzięki temu, sieć dysponuje danymi, będącymi 
reprezentacją cech, które są obecne oraz jednocześnie dopełnieniem tych danych, reprezentującym 
te cechy, które nie są obecne w danej klasie. Taka normalizacja zapobiega nadmiernemu rozrostowi 
liczby kategorii.

Rys. 13 – Przykład kodowania dopełniającego.

Na rys. 13 przedstawiony został przykład sieci Fuzzy ART wraz z normalizacją wektora 
wejściowego. Widać również odpowiedź Warstwy 1 na znormalizowany wektor wejściowy oraz 
odpowiedź Warstwy 2  na sygnały pochodzące z Warstwy 1. W tym przypadku wybranym neuro-
nem w Warstwie 2 jest neuron y3 , reprezentujący kategorię 3.
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4. Dlaczego ART? Porównanie z innymi sieciami samoorganizującymi:
 

ART Inne sieci
Nauka ‘na bieżąco’ Nauka tylko podczas trenowania 

Samoorganizowalna(nauka bez nadzoru) Nauka z nadzorem 

Zachowuje niezmienną elastyczność Elastyczność regulowana zewnętrznie 

Nauka poprzez przybliżone dopasowanie Nauka poprzez minimalizację błędu 

Nauka szybka lub wolna Nauka wolna 

Szybkie wyszukiwanie wzorca Wyszukiwanie za pomocą drzewa 

Efektywne użycie całej pamięci Potrafi wykorzystać jedynie część pamięci 

Zmienne kryterium błędu (próg podobieństwa) Stałe kryterium błędu, niezależne od otoczenia 

Możliwość skalowania (zdolność przetwarzania dużej  
ilości danych wejściowych) 

Bardzo utrudniona analiza wielowymiarowych danych 
wejściowych 

Niestacjonarna Stacjonarna 

– Elastyczność: Struktura powinna uczyć się nowych wzorców
– Stabilność: Struktura powinna pamiętać i poprawnie rozpoznawać dotychczas wyuczone 

wzorce.

Większość rodzajów sieci neuronowych potrafi zrealizować co najwyżej jedno z tych dwóch 
założeń. W przypadku sieci z propagacją zwrotną, sieć nie zapewnia nam odpowiedniej stabilności, 
a ponadto elastyczność może być realizowana jednie poprzez ponowne wytrenowanie całej sieci 
przy użyciu zmienionego zbioru uczącego. Sieć typu Kohonena lub SOM (Self Organising Map) 
może być odpowiednio stabilna zmniejszając współczynnik uczenia sieci, lecz jednocześnie prze-
staje być wystarczająco plastyczna. Sieci te charakteryzują się jeszcze jedną ważną cechą: Adapta-
cja sieci (korekcja wag) zależy nie tylko od sygnałów wejściowych, ale także od prawdopodobień-
stwa ich pojawiania się. Rozwiązaniem problemu jest sieć ART (Adaptive Resonance Theory) . 
Sieć ta ma zdolność kontrolowania własnej struktury, klasyfikacji i nauki nienadzorowanej. Nie 
wymaga określania a prori liczby klas, do których mają zostać zaklasyfikowane obrazy wejściowe. 
Pojemność sieci ART zdeterminowana jest maksymalną liczbą neuronów w Warstwie 1 i War-
stwie 2. Im większa ona jest, tym większą ilość wzorców sieć jest w stanie zapamiętać. Dokładnie 
jeden neuron w Warstwie 2 odpowiada jednej zapamiętanej kategorii, a ich ostateczna ilość zależna 
jest od parametru  .
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5. ARTMAP

System ARTMAP znany również jako Predictive ART powstał z połączenia dwóch sieci 
typu ART. Zasada działania polega na 'rywalizacji' tych dwóch sieci w celu wyłonienia zwycięskiej 
klasy dla danej sekwencji wejściowej. Z tego powodu sieć ta należy do kategorii sieci opartych na 
rywalizacji (ang. competitive neural network). 

Pomimo iż sieć typu ART jest siecią z rodzaju nienadzorowanych, to system ARTMAP jest 
strukturą o nadzorowanym trybie uczenia, ponieważ pierwsza sieć (oznaczona na rysunku jako 
ART A) pobiera wartości będące wejściem systemu, natomiast druga (oznaczona na rysunku jako 
ART B) z sieci jako wartości wejściowe pobiera poprawną, zadaną wartość wyjściową. Algorytm 
uczenia polega na takim dobraniu parametru czułości przez pierwszą sieć, aby jednocześnie wartość 
ta była jak najmniejsza i powodowała, że pierwsza sieć typu ART dokona poprawnej klasyfikacji. 
Zatem obie sieci są połączone ze sobą. Generalnie obie sieci ART służą do klasyfikacji wzorców 
wyjściowych i wejściowych. Istnieją dwa warianty sieci – ARTMAP do klasyfikacji danych 
binarnych oraz Fuzzy ARTMAP (FAM), klasyfikująca dane ciągłe – składa się ona z dwóch sieci 
Fuzzy ART. Schemat sieci ARTMAP przedstawiony został na rys. 14.

Rys. 14 – Schemat sieci ART
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III. Sieci neuronowe typu ART

Obie sieci ART wchodzące w skład ARTMAP, zespolone są ze sobą licznymi połączeniami 
pomiędzy Warstwami 2 obydwu sieci. Połączenia te tworzą strukturę nazywaną warstwą 
asocjacyjną (na rys. 12 oznaczona jako Warstwa AB) lub w literaturze angielskiej spotykana jest 
nazwa Map Field.  Warstwa ta służy do mapowania numeru kategorii wyjściowej sieci ART A na 
numer kategorii wyjściowej sieci ART B. Liczba kategorii wyjściowych w obu tych sieciach może 
różnić się, a relacja mapowania nie musi być różnowartościowa. Rozmiar warstwy asocjacyjnej 
zmienia się w czasie i zależy od ilości kategorii wyjściowych w obu sieciach, która ulega zmianom 
podczas procesu treningowego. Wytrenowana sieć powinna zawierać warstwę asocjacyjną o 
rozmiarze Y a×Y b  . 

Sieć ART B reprezentuje pożądane wyjście sieci, liczba kategorii wyjściowych w sieci ART 
B równa jest liczbie klas rozróżnialnych na wyjściu warstwy asocjacyjnej. Nie jest wymagane, aby 
liczba kategorii wyjściowych w sieciach ART A oraz ART B była równa. Warstwa asocjacyjna 
mapuje obie warstwy, tak, że dowolna liczba kategorii wyjściowych sieci ART A, może być 
przyporządkowana wybranej kategorii wyjściowej sieci ART B. 

Pierwotnie sieć ART B służy do przedstawiania pożądanego wyjścia w postaci dowolnego 
wektora B  o długości M b  odpowiadającego aktualnemu wektorowi danych A  o długości M a .
Wówczas, zarówno w sieci ART A, jak i ART B tworzone są nowe kategorie wyjściowe oraz 
zmienia się rozmiar warstwy asocjacyjnej przy czym ostateczna liczba klas wyjściowych podczas 
procesu klasyfikacji zależy od liczby kategorii powstałych w sieci ART B.

Najbardziej naturalnym założeniem jest, iż pożądanym wyjściem, a zatem wejściem sieci 
ART B, jest taki wektor danych, za pomocą którego jednoznacznie identyfikowalna jest dana klasa. 

Przykład (klasyfikator binarny) – M b=2 :

Klasa 0: B1=[1,0]
Klasa 1: B2=[0,1]

Jeśli na dowolnie zadany wektor A, do sieci ART B podawany będzie wektor B1  lub B2 , 
utworzone zostaną 2 kategorie wyjściowe w sieci ART B odpowiadające tym wektorom 
wejściowym, a zatem klasyfikacja będzie przebiegać na zasadzie rozdzielania danych wejściowych 
na dwie klasy. W przypadku potrzeby klasyfikacji na więcej niż 2 klasy wyjściowe, konieczne jest 
zwiększenie długości M b  wektora B do wymaganej długości i reprezentowanie danej klasy 
odpowiednim wektorem wejściowym B. 

W sieci B tak samo jak w przypadku sieci A zachodzą zmiany liczby kategorii oraz wag, 
które zdeterminowane są danymi wejściowymi do warstwy X b . Przekształcenie X bY b  służy do 
przedstawienia wektora wejściowego sieci ART B w postaci odpowiedniej kategorii wyjściowej, 
która może być połączona asocjacją z odpowiednią kategorią sieci ART A. Tak jak w 
przedstawionym powyżej przykładzie wektor wejściowy B1  będzie reprezentował jedną kategorię, 
natomiast wektor B2  drugą kategorię wyjściową. Generalizując, sieć ART B służy do tego, aby 
umożliwić klasyfikację danych wejściowych według dowolnego wzorca pojawiającego się na 
wejściu sieci ART B (który jest klasyfikowany przekształceniem X bY b ).
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III. Sieci neuronowe typu ART

Warstwa ta ma dwa parametry: ab  określający szybkość uczenia oraz ab  definiujący próg 
podobieństwa, ab ,ab∈[0,1].  Do dalszego opisu poprzez A oznaczymy wektor wejściowy do sieci 
ART A oraz jako B wektor wejściowy do sieci ART B.

A=[a1, a2, ...aM a
] B=[b1, b2, ...bM b

]            M a ,M b∈ℕ

Wektor A jest zadanym wektorem wejściowym do sieci ARTMAP, natomiast wektor B 
reprezentuje pożądane wyjście sieci. Para wektorów A oraz B służy do treningu sieci.

Niech: a - współczynnik szybkości uczenia sieci ART A 
a - próg podobieństwa sieci ART A

 b - współczynnik szybkości uczenia sieci ART B 
b - próg podobieństwa sieci ART B

X a=[ xa
1, ... , xa

M a
] - wektor neuronów Warstwy 1 sieci ART A

Y a=[ y a
1,... , ya

na
] - wektor neuronów Warstwy 2 sieci ART B

X b=[ xb
1, ... , xb

M b
] - wektor neuronów Warstwy 1 sieci ART A

Y b=[ yb
1, ... , yb

nb
] - wektor neuronów Warstwy 2 sieci ART B

V a – wektor wag LTM od strony Warstwy 2 do Warstwy 1 sieci ART A
W a  - wektor wag LTM od strony Warstwy 1 do Warstwy 2 sieci ART A
V b – wektor wag LTM od strony Warstwy 2 do Warstwy 1 sieci ART B
W b  - wektor wag LTM od strony Warstwy 1 do Warstwy 2 sieci ART B

wab
na×nb

 – macierz wag pomiędzy Y a  a Y b  -  Warstwa AB – jej rozmiar jest zmieniany 
dynamicznie podczas aktualizacji liczby kategorii ART A oraz ART B.

Trening sieci ARTMAP

0.  Inicjalizacja - Ustalenie początkowych wartości:
- a ,b ,ab∈0,1
- a ,b ,ab∈0,1
- wag ze zbiorów V a ,V b ,W a ,W b  zgodnie z algorytmem dla sieci ART

Dla każdej pary wektorów [A , B] wykonywane są następujące operacje:

1. Przesłanie:
- wektora A do Warstwy 1 sieci ART A X a
- wektora B do Warstwy 1 sieci ART B X b
Aktywacja neuronów ze zbiorów X a  oraz X b
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III. Sieci neuronowe typu ART

2.   Wybór kategorii:

2.1. Dla każdego modułu ART oblicz indeksy zwycięskich kategorii w warstwach Y a  
oraz Y b za pomocą Funkcji wyboru. Niech ya

k∈Y a oraz yb
l∈Y b oznaczają wybrane 

neurony (uaktywnione). k≤na , l≤nb l , k∈ℕ

2.2. Oblicz wartość Funkcji podobieństwa m k =
∑
j=1

nb

y j
b wab

jk

∑
j=1

nb

y j
b

dla wybranej kategorii

 o indeksie k w sieci ART B. (Sieć 'przewiduje' kategorię wyjściową k w sieci ART B,  
jako odpowiedź na zadany do sieci ART A wektor A,  stąd pochodzi zastępcza nazwa 
sieci ARTMAP – Predictive4 ART)

      Jeśli mk ab przejdź do p. 2.3, w przeciwnym razie, przejdź do p. 2.4.

      2.3. Zwiększaj a (Match tracking – rys. 14) , dopóki nie zostanie spełniona     
      nierówność:

 
∑
j=1

M a

xa
j v jk

∑
j=1

M a

xa
j

≤a , a następnie wróć do p. 2

2.4. Następuje zjawisko rezonansu, wynikiem czego jest uczenie sieci 
– adaptacja wag sieci asocjacyjnej dla kategorii k,

∀
j≤nb

wab
jk= ab wab

jk y j
b1−abw

ab
jk

- adaptacja wag wewnętrznych sieci ART A (wagi w zbiorach V a  oraz W a ) wg wzorów 
opisanych w części  'Ogólny algorytm funkcjonowania sieci ART'.

4 Predictive (ang. przewidujący, prognozujący)
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III. Sieci neuronowe typu ART

Klasyfikacja przez sieć ARTMAP

Podczas klasyfikacji sieć ART B nie jest wykorzystywana: a=0,a=0
  

Wyjściem sieci jest X ab . Jeśli xm=max
k

xk
ab , xk

ab=w jk
ab

, to m oznacza indeks 
kategorii wyjściowej.

Rys. 15 - Przykład funkcjonowania algorytmu uczenia sieci ARTMAP – wektory A oraz B, są  
wektorami danych wejściowych odpowiednio do sieci A i B, po znormalizowaniu.

Przykład funkcjonowania algorytmu uczenia sieci ARTMAP (na podstawie rys. 15):

M a=4, M b=2, na=6, nb=3

Niech:

ab=0.7 ,ab=0.1
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III. Sieci neuronowe typu ART

1. Przesłanie wektorów A=[0.8 ,0.4 ,0 .2 ,0 .6] , B=[0.6 ,0.4 ]
odpowiednio do sieci ART A, ART B – Te wektory wejściowe powodują proporcjonalne 
wzbudzenie w Warstwach 1 ( X a oraz X b ) oraz wzbudzenie w Warstwach 2 ( Y a  oraz
Y b ) obliczone na podstawie wag LTM W a  (ART A) oraz W b  (ART B). Zgodnie z 
aktywacją neuronów w warstwach Y a  oraz Y b  znajdujemy końcówki ya

k  oraz yb
l  o 

największej wartości aktywacji.

2. Wybór kategorii – zwycięskie neurony ya
3 oraz yb

2 , zatem k=3, l=2.  Wynika z tego, iż 
kategorią wyjściową sieci A wobec zadanego wejścia jest kategoria nr 3, natomiast w sieci 
B, wynikiem jest kategoria nr 2. Następnie za pomocą funkcji m(k) sprawdzane jest 
dopasowanie obu kategorii według wag w warstwie asocjacyjnej.

mk =
∑
j=1

nb

y j
b wab

jk

∑
j=1

nb

y j
b

=
∑
j=1

3

y j
b wab

j ,3

∑
j=1

3

y j
b

=
y1 w1,3

ab y2 w2,3
ab y3 w3,3

ab

y1 y2 y3
=010

010
=1

1
=1

ab=0.7 m k ab , nastąpił rezonans, przejdź do aktualizacji wag LTM

3. ∀
j≤nb

wab
jk= ab wab

jk y j
b1−abw

ab
jkaktualizacja w1,3

ab , w2,3
ab , w3,3

ab

w1,3
ab= ab wab

1,3 y1
b1−abw

ab
1,3=0.1∗0∗00.9∗0=0

w2,3
ab= ab wab

2,3 y2
b1−abw

ab
2,3=0.1∗1∗10.9∗1=1

w3,3
ab= ab wab

3,3 y3
b1−abw

ab
3,3=0.1∗1∗00.9∗0=0

Zatem, w tym przypadku, wagi LTM wab pozostają bez zmian.

Podczas klasyfikacji następuje przesłanie jedynie wektora A do sieci oraz obliczenie 
kategorii wyjściowej z sieci A (w tym przypadku k = 3), a na tej podstawie otrzymywana 
jest klasa wyjściowa. Liczba klas wyjściowych jest równa 3.

xm=max
k

xk
ab , xk

ab=w jk
ab

x1
ab=w1,3

ab=0 x2
ab=w 2,3

ab=1 x3
ab=w3,3

ab=0

x2=max
k

x k
ab , X ab=[0,1 ,0]

Wynikiem jest klasa nr 2, zatem jest ona zgodna z numerem kategorii wyjściowej w sieci B, 
podczas procesu uczenia.
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III. Sieci neuronowe typu ART

Rys. 16 – Schemat sieci ART z uwzględnieniem powstawania nowych kategorii
(Match Tracking)

Własności sieci ARTMAP:

• Sieć ta używa algorytmu MINIMAX, tj. minimalizuje błąd pomiędzy klasą predykcji przez 
sieć A, a klasą zadaną poprzez sieć B, jednocześnie maksymalizuje generalizację (ogranicza 
liczbę kategorii)

• Struktura modyfikuje parametr a w sieci A w celu zmiany liczby kategorii i redukcji błędu
• W przypadku, kiedy następuje błędna klasyfikacja, tj. przy zadanym wektorze wejściowym 

do sieci A i wektorze wyjściowym do sieci B, kategoria będąca wynikiem klasyfikacji na 
wyjściu obu sieci jest różna – następuje proces tworzenia nowej kategorii (ang. match 
tracking)

• Początkowo wszystkie wagi pomiędzy siecią ART A, a warstwą asocjacyjną AB są równe 
1.0

• Aktywność którejkolwiek z sieci A lub B indukuje aktywność warstwy asocjacyjnej, tym 
samym powodując powstanie asocjacji z drugą siecią

• Jeśli zarówno sieć A, jak i sieć B jest aktywna, tj. obecny jest wektor danych wyjściowych 
oraz wejściowych, następuje proces treningu warstwy(pamięci) asocjacyjnej, polegający na 
sprawdzeniu obecnego związku pomiędzy dwoma sieciami.

• Jeśli klasa przewidziana przez sieć nie jest wystarczająco podobna do wartości będących na 
wejściu sieci, następuje proces znalezienia nowego wzorca (Match tracking) – rys. 14
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III. Sieci neuronowe typu ART

Rys.17 – Ilustracja rzadkiego zdarzenia w przestrzeni 2-wymiarowej

Sieć ARTMAP charakteryzuje się tym, że potrafi wyodrębnić rzadkie i ważne zdarzenia, 
pośród innych podobnych, lecz niewystarczająco. Takie zjawisko ilustruje rys. 15. Zdarzenie 'o' 
wymaga innej klasyfikacji, niż zdarzenia 'x'. Dzięki algorytmowi 'Match tracking', sieć zawsze 
stworzy nową kategorię dla takiego obiektu 'o' , przy jednoczesnej generalizacji dla zdarzeń 'x' 
(dopasowanie parametru czułości). 

Na podstawie dostępnej literatury, można stwierdzić, iż sieć typu ARTMAP, nie zapewnia 
lepszych wyników klasyfikacji niż zwykły perceptron wielowarstwowy (test polegał na 
rozpoznawaniu liter w piśmie odręcznym), jednak oferuje znacznie większą szybkość działania oraz 
możliwość stabilnego douczania jej. Dodatkowym atutem sieci ARTMAP jest jej odporność na 
przetrenowanie. 
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III. Sieci neuronowe typu ART

6. Fuzzy ARTMAP (FAM)

Sieć FAM ma identyczną strukturę jak sieć ARTMAP, a różnica polega na tym, iż składa 
się z dwóch sieci FART zamiast ART. Ponadto, algorytm funkcjonowania sieci FAM, zmodyfiko-
wany jest względem ARTMAP. Tak jak w przypadku sieci Fuzzy ART, iloczyn zostaje zastąpiony 
operatorem MIN, zatem, funkcja dopasowania z p. 2.2 algorytmu sieci ARTMAP ma

 postać m k =
xab

k

∑
j=1

nb

y j
b

=
∑
j=1

nb

MIN  y j
b , wab

jk 

∑
j=1

nb

y j
b

 zamiast
∑
j=1

nb

y j
b wab

jk

∑
j=1

nb

y j
b

, 

ponieważ xab
k=∑

j=1

nb

MIN  y j
b , wab

jk  w przypadku FAM. 

W p. 2.3 nierówność
∑
i=1

M a

xa
i v ki

∑
i=1

M a

xa
i

≤a  w przypadku ARTMAP,

zastąpiona jest przez 
∑
i=1

M a

MIN xa
i , v ki

∑
i=1

M a

xa
i

≤a w FAM.

Natomiast adaptacja wag w p. 2.4 przebiera w FAM według wzoru

 
∀

j≤nb wab
jk= ab MIN wab

jk , y j
b1−abw

ab
jk w przeciwieństwie do  

∀
j≤nb wab

jk= ab wab
jk y j

b1−abw
ab

jk w przypadku sieci ARTMAP.

Dzięki tym modyfikacjom, zyskuje się możliwość poprawnej nadzorowanej klasyfikacji da-
nych ciągłych. Wadą sieci ARTMAP jest nieprawidłowa klasyfikacja lub jej brak w przypadku, gdy 
wektor wejściowy może być jednocześnie zaklasyfikowany do dwóch kategorii, tj. jego stopień 
przynależności do obu klas jest równy. Sieć FAM nie dopuszcza takiej możliwości z tego powodu, 
iż wartościami wyjściowymi mogą być jedynie wartości 0 lub 1, co powoduje, że dokładnie 
kategoria wyjściowa będzie zaktywowana przy zadanym wektorze wejściowym. 
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III. Sieci neuronowe typu ART

Inną istotną różnicą pomiędzy sieciami FAM oraz ARTMAP jest sposób w jaki następuje 
wybór wyjściowej kategorii. Sieć Fuzzy ARTMAP jednoznacznie klasyfikuje obszar na podstawie 
zmiennych o wartościach ciągłych z przedziału [0,1]. Sieć ARTMAP zwraca wektor wyjściowy w 
postaci stopnia przynależności danego punktu do każdej z klas. Wówczas klasę o najwyższym 
stopniu przynależności można uważać za rezultat klasyfikacji. Zaprezentowane zostało to na 
przykładzie klasyfikacji koloru. Dla zadania klasyfikacji piksela na jedną z 3 klas reprezentującą 
kolor czerwony, niebieski oraz zielony.

 Kwadraty oznaczają centrum radialnie rozchodzących się wartości dla odpowiednich skła-
dowych RGB (rys. 16). Dla sieci ARTMAP widoczne są przejścia w kolorach odpowiadające stop-
niom przynależności do danej klasy – R,G lub B. Natomiast dla sieci FAM, stopień przynależności 
do klasy wyjściowej zawsze równy jest 1 w przypadku 'zwycięskiej' klasy oraz 0 dla pozostałych 
klas. Sieć ARTMAP określa wyjściową klasę na podstawie sprawdzenia, do której z nich najwięk-
szy jest stopień przynależności wektora wejściowego.

   
ARTMAP     Fuzzy ARTMAP

  

Rys. 18 – Porównanie sieci ARTMAP oraz Fuzzy ARTMAP 
Obrazy zostały wygenerowane w applecie prezentującym 

system ARTMAP dostępnym pod adresem: 
http://profusion.bu.edu/techlab/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=54&pid=49&sub=1
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IV. Zastosowanie sieci ARTMAP do rozpoznawania i lokalizacji obiektu

IV. Zastosowanie sieci ARTMAP do rozpoznawania i lokalizacji 
obiektu
1. Sformułowanie problemu

Przedmiotem tej pracy jest zaprezentowanie w jaki sposób opisana uprzednio struktura 
ARTMAP umożliwia rozwiązanie problemu rozpoznawania i lokalizacji obiektu w czasie rzeczywi-
stym. Zaprezentowane zostanie to na przykładzie lokalizacji w obrazie kostki Rubika. Jednym z 
najważniejszych kroków przy tego typu problemach, jest odpowiednio skonstruowany model, któ-
rym się posługujemy. Jak już zostało to opisane wcześniej, sieć ARTMAP jest siecią nadzorowaną, 
a zatem jest w stanie podczas procesu treningowego uczyć się zależności pomiędzy danymi wej-
ściowymi, a danymi wyjściowymi. Jednak pewien problem przy budowaniu modelu może stanowić 
to, co mają odzwierciedlać takie dane. Ponieważ zadanie rozpoznawania jest częścią zadania lokali-
zacji, można na samym początku je wyodrębnić, by uprościć model. System, który powinien rozpo-
znawać, czy przedstawiony obraz jest kostką Rubika czy nie, powinien zwracać dane wyjściowe, 
które jednoznacznie informowałyby, czy obiekt został rozpoznany. Załóżmy, że system zwraca 
wartość '1', przy klasyfikacji obrazu jako kostka oraz '0' w przeciwnym wypadku. Zatem oczekuje-
my, że wyjściem takiego systemu będzie wartość binarna.

System wyglądałby następująco:

Rys. 17 – Przedstawienie problemu rozpoznawania obiektu
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IV. Zastosowanie sieci ARTMAP do rozpoznawania i lokalizacji obiektu

Problemem nadal pozostaje jedynie to, czym powinny być dane wejściowe do takiego syste-
mu, czyli w jaki sposób można zwektoryzować dane zawarte w obrazie. Ilość danych powinna być 
zredukowana do minimum, pozwalającego na poprawną klasyfikację (im więcej ich będzie, tym 
wolniej sieć będzie działała). Przyjęty został model oparty o takie cechy obrazu, które wydają się 
być bardzo naturalne do odbioru przez człowieka i w pewien sposób odwzorowują jego percepcję. 
Ludzki mózg podczas analizowania obiektu skupia się głównie na jego kształcie. Powinna być to 
zatem jedna z cech, która zostanie przekazana jako wejście do sieci. Poza kształtem postrzegamy 
świat również ze względu na otaczające nas kolory, to m.in. pozwala nam odróżnić kostkę Rubika 
od jednolitego szarego sześcianu. Jednak człowiek nie odbiera barw tak jak są one zazwyczaj defi-
niowane w bitmapie, czyli w intensywność kanałów czerwonego, zielonego i niebieskiego. Ludzkie 
oko oraz mózg rozpoznaje kolor na podstawie barwy i nasycenia koloru. Bardziej odpowiadającą 
przestrzenią kolorów jest wobec tego, przestrzeń HSV5

Na rys. 18 znajduje się porównanie dwóch obrazów, po lewej oryginalny kolorowy, nato-
miast po prawej ten sam obraz, lecz w odcieniach szarości. Prezentuje to, jak ważna jest informacja 
o kolorze przy zadaniu rozpoznawania.

Rys. 18 – Obraz kostki Rubika w przestrzeni RGB (po lewej)
oraz w odcieniach szarości (grayscale) po prawej

5 HSV (ang. Hue, Saturation, Value – Barwa, Nasycenie, Wartość) 
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IV. Zastosowanie sieci ARTMAP do rozpoznawania i lokalizacji obiektu

2. Ekstrakcja cech z obrazu – stosowane przekształcenia

Histogram

Histogram to jeden ze sposobów przedstawiania rozkładu cechy. Jest on wektorem, który 
reprezentuje to, jak duża część próbek z analizowanego zbioru znajduje się w poszczególnych, 
zdefiniowanych kategoriach, gdzie poszczególne wartości tego wektora oznaczają liczebność 
próbek dla kolejnych kategorii. Zazwyczaj przedstawia się go w graficznej postaci, jako wykres 
słupkowy. W przypadku sieci neuronowej ważna jest reprezentacja histogramu jako wektora, który 
może pojawić się na wejściu takiej sieci i podlegać klasyfikacji.

W sposób bardziej formalny histogram można opisać jako

I={i 1,i2, ... , ik} , gdzie I – zbiór kategorii, k∈ℕ .

Spełniony musi być także następujący warunek:

I n=∑
j=1

j= k

i j , gdzie I n – liczba próbek, k – liczba kategorii

Przykład histogramu:

Dany jest obraz o wymiarach 128x128, czyli zawierający 16384 próbki (piksele). Każda 
próbka przyjmuje wartości z przedziału [0,255]. Kategorie zdefiniowane są następujący sposób:

i1  – wartość próbki w przedziale [200,255].
i2   – wartość próbki w przedziale [100,199].
i3   – wartość próbki w przedziale [0,99].

Po przeliczeniu otrzymujemy wartości i1  = 1230, i2  = 11023, i3  = 4131. Po

 znormalizowaniu 
∀

i≤k
ii=

i i

∑
j=1

j=k

i j
, tak aby ∑

j=1

j=k

i j=1 , otrzymujemy wektor wartości z

 przedziału [0,1]: [m1, m2, m3]=[0.075 , 0.673 , 0.252] , który stanowi cechę obrazu i może być 
analizowany przez sieć neuronową w celu klasyfikacji obrazu ze względu na wartości pikseli.

37



IV. Zastosowanie sieci ARTMAP do rozpoznawania i lokalizacji obiektu

Transformacja RGB6 -> HSV

Model HSV nawiązuje do sposobu, w jakim widzi ludzki narząd wzroku, gdzie wszystkie 
barwy postrzegane są jako światło pochodzące z otoczenia. Według tego modelu wszelkie barwy 
wywodzą się ze światła białego, gdzie część widma zostaje wchłonięta a część odbita od 
oświetlanych przedmiotów.

Symbole w nazwie modelu to pierwsze litery nazw angielskich dla składowych opisu barwy: H  - 
częstotliwość światła (ang. Hue) wyrażona kątem na kole barw przyjmująca wartości od 0° do 360°. 
Model jest rozpatrywany jako stożek, którego podstawą jest koło barw.

Wymiary stożka opisuje składowa S – nasycenie koloru (ang. Saturation) jako promień podstawy 
oraz składowa V – (ang.  Value) równoważna nazwie B – moc światła białego (ang. Brightness) 
jako wysokość stożka.

Rys. 19 – Przedstawienie przestrzeni kolorów HSV
 i jej relacji z przestrzenią RGB

Matematyczny opis kształtu jest trudny, a obliczenia z nim związane skomplikowane, 
zwłaszcza jeśli obraz nie zawiera jedynie jednego obiektu. Wykorzystana może być jednak pewna 
informacja pośrednia, która jest znacznie prostsza do wyznaczenia, mianowicie wyszukanie 
krawędzi w obrazie. Kostkę Rubika charakteryzuje duża liczba równych, równoległych do siebie 
krawędzi.

6 RGB (ang. Red ,Green, Blue)
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IV. Zastosowanie sieci ARTMAP do rozpoznawania i lokalizacji obiektu

Rys. 20 – Przykład wykrywania krawędzi w obrazie (po prawej – obraz krawędziowy)

Ostatecznie przyjęty model zakłada, że informacją wyjściową jest wartość binarna informu-
jąca o wykryciu, bądź niewykryciu kostki Rubika w obrazie wejściowym. Cechy obrazu 
wejściowego, które podlegają analizie przez sieć neuronową ARTMAP, to dane wydobyte na pod-
stawie krawędzi, barwy, nasycenia i natężenia światła. Cechy wydobyte na podstawie krawędzi 
mogą przybierać różną postać. W przyjętym do realizacji modelu, zostały one przedstawione jako 
ilość znalezionych krawędzi w danym obszarze (tzw. profil, przedstawiony na rys. 21), obliczany w 
przedstawiony sposób:

profil poziomyi =∑
j=1

w

R ij profil pionowy j =∑
i=1

h

Rij , gdzie: 

  i∈[0, h] , j∈[0,w ] , i , j∈ℕ
   w – szerokość obrazu (w pikselach)
   h – wysokość obrazu (w pikselach)
Rh×w  – obraz binarny reprezentujący krawędzie ( Rij=1 , jeśli piksel o 

   współrzędnych (i,j) zawiera krawędź, Rij=0 w przeciwnym wypadku)

Otrzymane wektory  profil poziomy oraz profil pionowy mogą być analizowane przez sieć,
tak, że nie brana pod uwagę jest informacja o kierunku krawędzi lub też o połączeniach pomiędzy 
sąsiednimi krawędziami. Natomiast wykrycie krawędzi umożliwia również wydobycie dalszych 
cech takich jak odcinki proste, wykryte na ich podstawie (za pomocą transformaty Hougha) lub de-
tekcja konturu obiektu. 

Generalizując, można przyjąć, że każda z tych cech analizowana jest przez oddzielną sieć 
ARTMAP, w taki sposób, że podsieci dokonują klasyfikacji pośredniej, natomiast istnieje jedna 
sieć nadrzędna, która dokonuje klasyfikacji finalnej. Takie rozwiązanie przedstawia rys. 22. 
Pozwala to na zmodularyzowanie całego systemu i łatwość w ewentualnej zmianie analizowanych 
cech. Wymaganiem jakie muszą spełniać cechy wydobyte z obrazu jest ich reprezentacja w sposób 
możliwy do analizy poprzez sieć neuronową, tj. w postaci wektora liczbowego.
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IV. Zastosowanie sieci ARTMAP do rozpoznawania i lokalizacji obiektu

Rys. 21 – Prezentacja profilu dla krawędzi pionowych (na dole) 
oraz profilu dla krawędzi poziomych (po lewej). 

Profile można przedstawić w postaci wektora cech.

Rys. 22 – Schemat modelu hierarchii sieci neuronowych,
służących do klasyfikacji na podstawie wielu cech pochodzących z obrazu
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IV. Zastosowanie sieci ARTMAP do rozpoznawania i lokalizacji obiektu

Ponieważ celem tej pracy jest jak najpełniejsze sprawdzenie przydatności sieci ARTMAP do 
rozpoznawania obrazu, sprawdzone również zostało w jaki sposób sieć ta potrafi pełnić rolę filtru 
przetwarzającego obraz. W tym przypadku doświadczenie polega na zastosowaniu tej sieci do 
zadania wykrywania krawędzi, które należy do operacji kontekstowych wykonywanych na obrazie.
Założenie polega na tym, że krawędź jest miejscem, w którym następuje zmiana barwy, nasycenia 
bądź jasności wśród grupy analizowanych pikseli (rys.23).

Rys. 23 – Rysunek przedstawiający krawędź widzianą
 z poziomu analizy grupy pikseli (okno 5x4)

Niech zatem sieć ARTMAP, mając dane otoczenie piksela obrazu jako dane wejściowe, klasyfikuje 
go do klasy 'KRAWĘDŹ' lub 'BRAK KRAWĘDZI'.

Przykład:
Analizowany jest obszar 3x3 piksele. Niech '1' na wyjściu oznacza klasę 'KRAWĘDŹ', '0' 

klasę 'BRAK KRAWĘDZI'

Rys. 24 – Schemat wykrywania krawędzi przez sieć ARTMAP
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IV. Zastosowanie sieci ARTMAP do rozpoznawania i lokalizacji obiektu

W celu zminimalizowania nakładu obliczeniowego, można przyjąć, że krawędzie 
wykrywane są jedynie w obrazie o odcieniach szarości. Jest to prosta transformacja polegająca na 
tym, że wyliczana jest wartość na podstawie składowych RGB.

Y=0.3R0.59G0.11B

Gdzie:  
  Y  jest obliczoną luminancją w skali szarości,
  R   jest składową koloru czerwonego,
  G  jest składową koloru zielonego
  B   jest składową koloru niebieskiego.

Jeszcze jednym ważnym aspektem jaki należy wziąć pod uwagę przy analizie obrazu, jest 
jego niedoskonałość. Dokładniej, należy wziąć pod uwagę zawartość szumu, który wpływa na to 
jakie wartości poszczególnych cech otrzymujemy. Najbardziej pożądane byłoby, aby szum był stały 
w czasie, ponieważ zapewniałoby to również stałość cech. Niestety tak nie jest, lecz istnieją 
sposoby na to, aby zredukować jego wpływ, za pomocą filtrów uśredniających. Idea opiera się na 
tym, że jeśli szum ma rozkład losowy w czasie, to w danym obszarze zawsze będzie taka sama jego 
ilość w określonym przedziale czasowym. Wobec tego istnieje możliwość, aby uśrednić obraz w 
taki sposób, by otrzymać obszar jednorodny. Zarówno obraz mało zaszumiony, jak i szum będą 
wówczas uśrednione i zsumowane ze sobą. 

Zjawisko zaszumienia jest ściśle związane ze sprzętem jaki jest używany do akwizycji 
obrazu, który określa charakter szumu.  Niemal zawsze jednak, objawia się ono jako pojedyncze 
piksele o wysokim nasyceniu i luminancji, co ma szczególny wpływ na wykrywanie krawędzi, gdyż 
powoduje zafałszowanie miejsc ich występowania.

Z najpowszechniejszych filtrów uśredniających (wygładzających) wyróżnia się filtr Gaussa 
oraz filtr medianowy. Zasada działania filtru Gaussa wykorzystuje rozkład Gaussa – rys. 25.

Rys. 25 – Funkcja rozkładu Gaussa

Względem tego  rozkładu zdefiniowana jest wartość średnia dla rozpatrywanego obszaru (z 
reguły 3x3 lub 5x5). Maska dla obrazu 5x5 zaprezentowana jest na rys. 26.
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IV. Zastosowanie sieci ARTMAP do rozpoznawania i lokalizacji obiektu

Rys. 26 – Macierz rozkładu Gauss'a

Poszczególnym pikselom przypisane są wagi odpowiadające współczynnikom maski, a 
wartość wyliczana jest na podstawie iloczynu macierzy wag i macierzy wartości pikseli.

Filtr medianowy w odróżnieniu od filtru Gaussa zalicza się do filtrów nieliniowych – w 
rozpatrywanym tutaj przypadku zastosowania, powoduje to, iż obliczenia związane z filtrowaniem 
medianowym są bardziej skomplikowane niż w przypadku filtru Gaussa. Mediana polega na 
wyborze wartości środkowej z analizowanych. Ma to na celu wykluczenie wartości skrajnych, które 
są podejrzewane o stanowienie szumu. Zaletą tego filtru jest to, że zachowuje on krawędzie w 
większym stopniu niż filtr Gaussa (rys. 27), natomiast istotną wadą jest wspomniana już większa 
złożoność obliczeniowa.

Rys. 27 – Prezentacja odszumiania obrazu za pomocą filtru Gaussa i filtru medianowego
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IV. Zastosowanie sieci ARTMAP do rozpoznawania i lokalizacji obiektu

Rys. 28 - Struktura zaprojektowanego systemu, 
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IV. Zastosowanie sieci ARTMAP do rozpoznawania i lokalizacji obiektu

mającego na celu rozpoznawanie kostki Rubika
4. Klasyfikacja obrazu

Na rys. 28 zaprezentowany został schemat systemu klasyfikujący obraz oparty o sieci 
ARTMAP. Pierwszym elementem w tym systemie jest kamera, z której otrzymywany jest obraz w 
formaci bitmapy RGB. Wymiary tego obrazu zależą od kamery, a jego rozmiar ma wpływ na 
szybkość działania systemu (im mniejszy jest obraz wejściowy, tym szybciej następuje 
klasyfikacja) oraz na jakość klasyfikacji (większy obraz oznacza więcej szczegółów do analizy). 

Na obrazie RGB zostają wykonane równolegle dwie transformacje:

1. Konwersja przestrzeni kolorów RGB w przestrzeń HSV
2. Konwersja przestrzeni kolorów RGB w przestrzeń odcieni szarości (8-bit, grayscale).

Następnie w lewej gałęzi schematu z rys. 28 na podstawie obrazu w przestrzeni HSV 
kalkulowane są histogramy odpowiednio dla barwy H, nasycenia S oraz luminancji V. Histogramy 
te przedstawione są w formie wektorów o definiowanej długości. Sklejenie tych wektorów ze sobą, 
będące jednym ciągiem liczb reprezentującym wydobyte cechy jest przesłane na wejście sieci 
ARTMAP 1. Sieć ta dokonuje pierwszej pośredniej klasyfikacji obrazu.

W prawej gałęzi, obraz skonwertowany do przestrzeni odcieni szarości poddawany jest 
wpierw filtracji mającej na celu odszumienie. Może być to jeden z filtrów wygładzających 
opisywanych wcześniej, jak również inny nieopisany w tej pracy. Z tak odfiltrowanego obrazu do 
sieci ARTMAP 2, przesyłane są wartości pikseli zgrupowane w 9-elementowe wektory postaci:

X=[ x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8]

Rys. 29 – Okno 3x3 pikseli z obrazu

Sieć ARTMAP 2, na podstawie wektora X , dokonuje klasyfikacji, czy piksel x0 jest 
punktem należącym do krawędzi czy nie. Operacja ta powtórzona jest dla wszystkich pikseli 
obrazu, oprócz pikseli brzegowych.
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IV. Zastosowanie sieci ARTMAP do rozpoznawania i lokalizacji obiektu

Na podstawie obrazu w formie binarnej, gdzie 1 oznacza krawędź, a 0 jej brak, obliczane są 
profile krawędzi pionowych i poziomych opisane wcześniej i przedstawione na rys. 21. Ich długości 
są definiowalne, nie jest konieczne, aby były równe odpowiednio szerokości i wysokości obrazu. 
Istnieje możliwość wcześniejszego przeskalowania obrazu i obliczenia profili o pożądanych 
długościach w innej skali. Tak przygotowane profile przesyłane są do sieci ARTMAP 3, która 
dokonuje drugiej, po sieci ARTMAP 1 klasyfikacji pośredniej.

Niech Y ARTMAP1  będzie odpowiedzią sieci ARTMAP 1, a Y ARTMAP3  odpowiedzią sieci 
ARTMAP3.  Y ARTMAP1 oraz Y ARTMAP3 są wynikiem pośredniej klasyfikacji. Sieć ARTMAP 4 
dokonuje klasyfikacji finalnej na podstawie danych wejściowych K  opartych na klasyfikacji 
pośredniej. 

K=[Y ARTMAP1 , Y ARTMAP3 ]

Wynikiem klasyfikacji finalnej jest wartość 0 lub 1, będąca odpowiedzią sieci ARTMAP 4 na 
wejście K , gdzie '0' oznacza nierozpoznanie określonego obiektu,  a '1' rozpoznanie.
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5. Lokalizacja obiektu w obrazie

Potrafiąc rozpoznać, czy określony obraz przedstawia zadany obiekt, można zdefiniować 
algorytm, za pomocą którego będzie następowała jego lokalizacja w większym obrazie, 
zawierającym również inne obiekty. 

Rys. 30 -Obraz całkowity zawierający podobrazy

Na rys. 30 przedstawiony został całkowity analizowany obraz, zawierający wiele 
podobrazów o mniejszych wymiarach, niż obraz pełny. Obrazy te można zdefiniować jako region 
zainteresowania (ROI7),  w obrębie którego dokonywana będzie klasyfikacja przedstawiona w 
poprzednim rozdziale.

Niech P i oznacza podobraz obrazu całkowitego O. Więc:

P i⊂O i∈ℕ 1≤i≤n n - liczba podobrazów

Lokalizacja będzie polegała na przeszukania wszystkich n  podobrazów w celu znalezienia 
takiego podobrazu P j ,  w którym rozpoznany będzie zadany obiekt, bądź

 p P j  = max
i

p Pi ,  j – indeks podobrazu zawierającego szukany obiekt.

gdzie p   jest funkcją określającą stopień przynależności danego podobrazu do odpowiedniej klasy 
wyjściowej.  Sieć  ARTMAP  umożliwia  określenie  stopnia  przynależności  analizowanego 
podobszaru  do  określonej  klasy  wyjściowej  w  zakresie  [0,1].  W  przypadku  sieci  FAM  zbiór 
wyjściowy ogranicza się do wartości {0,1}.

7 ROI(ang. Region Of Interest) region zainteresowania
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IV. Zastosowanie sieci ARTMAP do rozpoznawania i lokalizacji obiektu

Obraz całkowity O można podzielić na n rozłącznych podobrazów P i  (rys. 31), 
takich, że:

I. P1∪P2∪P3 ...∪P i ...∪Pn=O ∀
k , l∈ℕ

P k∩P l=∅ , k≠ l

lub na n podobrazów P i , takich, że ich część wspólna należy do O (rys.32), a sumą jest obraz O:

II. P1∩P2∩P3 ...∩P i ...∩Pn⊂O P1∪P2∪P3 ...∪P i ...∪Pn=O

     W drugim przypadku przeszukiwanie obrazu, będzie bardziej dokładne, ponieważ każdy z 
podobrazów będzie mógł być przesunięty o niewielką odległość od sąsiedniego podobrazu, 
zachowując dostatecznie duży rozmiar okna ROI. Wadą tego rozwiązania jest znacznie większa 
liczba podobrazów do przeszukania, niż w przypadku podziału na podobrazy rozłączne, który nadal 
zapewnia przeszukanie całego obrazu O.  W związku z tym zastosowany algorytm, będzie opierał 
się na wstępnym przeszukaniu wszystkich podobrazów podzielonych rozłącznie, aż do momentu 
zlokalizowania takiego podobrazu P j , który zawiera szukany obiekt. Następnie pewne otoczenie 
podobrazu P j (rozmiar tego otoczenia, będzie podlegał zdefiniowaniu), zostanie podzielone tak jak 
w drugim przypadku, zapewniając lepszą dokładność podczas śledzenia położenia, już znalezionego 
obiektu. Jednocześnie ilość n podobszarów podlegających przeszukaniu wstępnym i późniejszym 
śledzeniu obiektu będzie zbliżona. Algorytm ten przedstawia rys 33.

          Liczba n jest definiowalna ze względu na rozmiary obrazów O oraz P i ,  a także przez 
przyjętą dokładność przeszukiwania obrazu. Im większa będzie dokładność, rozmiar obrazu O, bądź 
mniejszy rozmiar okna ROI dla każdego z podobrazów P i , tym większa będzie liczba n, a tym 
samym więcej czasu będzie potrzebne na przeszukanie wszystkich podobrazów.
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IV. Zastosowanie sieci ARTMAP do rozpoznawania i lokalizacji obiektu

Rys. 31 – Podział obrazu O na 12 rozłącznych podobrazów

Rys. 32 – Podział na obszary zawierające część wspólną
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IV. Zastosowanie sieci ARTMAP do rozpoznawania i lokalizacji obiektu

Rys. 33 – Algorytm służący do lokalizacji i śledzenia rozpoznawanego obiektu
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V. Implementacja programu

V. Implementacja programu
 
W celu przeprowadzenia badań nad wykorzystaniem systemu ARTMAP do realizacji 

problemu lokalizacji obiektu, zaimplementowana została klasa reprezentująca tę sieć, przy czym 
architektura jest całkowicie niezależna od zastosowanego sprzętu. Oznacza to, że wszystkie 
obliczenia wykonywane są jedynie w obrębie CPU i nie zostały wykorzystane żadne specyficzne 
dla określonej architektury operacje. Dowodem na to jest jednoczesna implementacja systemu 
rozpoznającego i lokalizującego pod systemem MS Windows  oraz pod systemem Linux. Cała 
implementacja oparta jest na języku C++. Kompilacja pod systemem MS Windows przebiegała 
przy użyciu oprogramowania Borland C++ Builder, natomiast pod systemem Linux, używany był 
kompilator gcc. Podczas, gdy system Windows używany był głównie do testów związanych z 
zastosowaniem sieci ARTMAP do rozpoznawania, lokalizacji i operacji na obrazie takich jak 
wykrywanie krawędzi i segmentacja kolorów oraz testów związanych z wykorzystaniem GPU8 [11] 
do przetwarzania obrazu. Pod systemem Linux natomiast, użyto biblioteki graficznej OpenCV9 [15] 
do operacji związanych z przetwarzaniem obrazu,  skupiając się jedynie nad rozpoznawaniem i 
lokalizacją. Dla obu implementacji wspólna jest klasa Artmap realizująca logikę zawartą w części 
teoretycznej pracy.

1. Artmap

Jest to główna klasa programu, modelująca sieć typu ARTMAP/Fuzzy ARTMAP.  
Zaimplementowane algorytmy oraz struktury danych, oparte są na materiałach Boston University  
CELEST Technology Laboratory.

Konstruktor - Artmap(int M, int n)

Tworzy nowy obiekt klasy Artmap. Inicjuje wewnętrzne tablice i alokuje potrzebną pamięć.

Parametry:
M – ilość elementów wektora wejściowego
n – ilość kategorii wyjściowych

Główne metody o dostępie publicznym:

void train(float* P[], int k)

Trenuje sieć Artmap. Podawany jest wektor danych wejściowych P oraz oczekiwana 
kategoria wyjściowa k. Proces treningowy polega na adaptacji sieci w taki sposób, aby w 
przyszłości odpowiedzią na zadany wektor P lub zbliżony do P, odpowiedzią była kategoria 
k.

Parametry:

P[] - tablica danych wejściowych do sieci
k – kategoria, której przyporządkowywane są dane wejściowe

8 Ang. Graphical Processing Unit – procesor znajdujący się na nowoczesnych kartach graficznych
9 Ang. Open Source Computer Vision Library – biblioteka zaprojektowana m.in. przez firmę Intel
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void test(float* P[])

Testuje sieć względem zadanego wektora danych wejściowych. Po wywołaniu tej metody 
odpowiedź kategorii wyjściowej, dostępna jest za pomocą metody getOutput().

Parametry:

P[] - tablica danych wejściowych do sieci

float getOutput(int k)

Zwraca stopień przynależności przetestowanego wektora wejściowego do kategorii 'k'. W 
przypadku sieci typu Fuzzy, odpowiedź zawsze będzie równa 1 lub 0 – algorytm opiera się  
na zasadzie 'Winner takes all' – zwycięska bierze wszystko, natomiast przy użyciu typu 
zwykłego sieci, wartość jest z zakresu [0,1].

Parametry:

k – numer kategorii wyjściowej

int getMaxOutputIndex()

Zwraca numer kategorii wyjściowej o najsilniejszej odpowiedzi na zadane dane wejściowe.

int getC()

Zwraca liczbę podkategorii (liczbę neuronów),  jaka została wygenerowana przez sieć  
podczas treningu

int getNodeClass(int j)

Zwraca numer kategorii, której jest przyporządkowany neuron y j.

Parametry:

j – numer neuronu

void setNetworkType(int type)

Ustawia typ sieci.
0 – Normalny, domyślny.
1 – Fuzzy, rozmyty.

Parametry:
type – typ sieci
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Przykład użycia klasy Artmap:

Artmap* map = new Artmap(3,2); //tworzymy nowy obiekt ARTMAP o 3 wejściach 
//i 2 klasach wyjściowych

map->setNetworkType(1); //ustawiamy rodzaj sieci - 1=FUZZY
float feature[3]; //wektor danych wejściowych o rozmiarze 3

feature[0] = 0.0f; //generujemy dane wejściowe
feature[1] = 0.0f;
feature[2] = 0.0f;
map->train(feature,0); //uczymy sieć odpowiedzi '0' na dane wejściowe
feature[0] = 1.0f; //generujemy dane wejściowe
feature[1] = 1.0f;
feature[2] = 1.0f;
map->train(feature,1); //uczymy sieć odpowiedzi '1' na dane wejściowe
feature[0] = 0.1f; //generujemy dane wejściowe -testowe
feature[1] = 0.2f;
feature[2] = 0.4f;
map->test(feature); //testujemy sieć na zadane dane wejściowe

int result = map->getMaxOutputIndex(); //sprawdzamy, do której klasy zostały 
//przyporządkowane dane wejściowe

int output = map->getOutput(result); //sprawdzamy stopień przynależności wejść do 
//zwycięskiej klasy

delete(map);
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2. Implementacja pod systemem Windows

Zaprogramowana została klasa Filters implementującą statyczne metody pobierające obraz 
RGB pochodzący z kamery w postaci bitmapy i zwracający obraz wynikowy w takim samym 
formacie, co również umożliwia akwizycję obrazu z dowolnego urządzenia i wymaga jedynie 
określenia ilości bitów przypadających na jeden piksel oraz rozmiaru bitmapy. Niektóre z 
algorytmów zostały opracowane na podstawie pracy [15].

W klasie Filters zostały zaimplementowane następujące operacje na obrazie:

A) Filtr Gaussa trasformujący w obraz w odcieniach szarości
B) Filtr Gaussa transformujący w obraz RGB
C) Filtr medianowy
D) Filtr wykrywający krawędzie metodą Canny'ego
E) Szkieletyzacja obrazu binarnego
F) Transformacja RGB->HSV
G) Filtr wykrywający krawędzie za pomocą ARTMAP w RGB
H) Filtr wykrywający krawędzie za pomocą ARTMAP w odcieniach szarości
I) Transformata Hougha
J) Histogram

Założeniem implementacji pod systemem MS Windows jest przetestowanie możliwości 
sieci ARTMAP pod kątem zadania rozpoznawania i lokalizacji, dowolnego obiektu. Ponadto, 
sprawdzone zostało zastosowanie tej sieci jako narzędzie do przetwarzania obrazu zastępujące 
standardowy filtr. Konstrukcja systemu rozpoznającego obiekt została zaprogramowana według 
schematu z rys. 28, natomiast część lokalizująca obiekt opiera się na algorytmie przedstawionym na 
rys. 33. Zaimplementowane operacje przetwarzające obraz opierają się na teorii opisanej w 
rozdziale „Ekstrakcja cech z obrazu – stosowane przekształcenia”. Ponadto w klasie zawarty 
został także tzw. operator Canny'ego, służący do wykrywania krawędzi. Jest on uważany za 
najlepszy obecnie funkcjonujący filtr i dlatego zaimplementowany został, aby porównać rezultaty 
wykrywania krawędzi za jego pomocą oraz z wykorzystaniem sieci ARTMAP. 

Zarówno szkieletyzacja obrazu jak i transformata Hougha zostały zawarte jako dodatek, nie 
wykorzystywane są do realizacji zadania, ale mają na celu sprawdzenie możliwości wydobycia 
dodatkowych cech obrazu na podstawie wykrytych krawędzi. Za ich pomocą możliwa jest detekcja 
prostych krawędzi w obrazie, co może być wykorzystane do opisywania kształtu oraz badania 
wzajemnego położenia prostych między sobą. Rezultat działania tej transformaty przedstawia rys.  
34. Dalsze rysunki przedstawiają rezultaty wykorzystania sieci ARTMAP do:
– wykrywania krawędzi (rys. 35, rys. 36 oraz rys. 38)
– segmentacji (rys. 37)
– filtru medianowego, transformacji kolorów w odcienie szarości oraz lokalizacji obiektu w 

obrazie całkowitym (rys. 39)

Sprzęt użyty do badań składał się z:
 -komputera wyposażonego w procesor Pentium M 1.7 GHz, procesor graficzny Intel 915 
 -kamery USB Logitech Quickcam Pro 4000.

Analiza przedstawionych wyników działania programu przedstawiona została w rozdziale 
„Analiza rezultatów zastosowania sieci ARTMAP”.
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Rys. 34 – Przykład działania transformaty Hougha, po lewej - obraz oryginalny, po prawej  
– po transformacji, czerwony kolor oznacza wykrytą krawędź, niebieski – wykrytą linię 

Rys. 35 – Porównanie zastosowania różnych wariantów wykrywania krawędzi:
1. Obraz oryginalny
2. Wykrywanie krawędzi w trzech kanałach R, G oraz B przez sieć ARTMAP
3. Wykrywanie krawędzi za pomocą filtru Canny'ego
4. Wykrywanie krawędzi w obrazie monochromatycznym przez sieć ARTMAP
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Rys. 36 – Wykrywanie krawędzi za pomocą sieci ARTMAP:
1 – obraz oryginalny

2,3,4 – obrazy z wykrytymi krawędziami (zaznaczone kolorem czerwonym)
 z różnymi ustawieniami czułości sieci ARTMAP (0.1, 0.2, 0.3).

Rys. 37 – Segmentacja kolorów za pomocą sieci ARTMAP.
Po lewej – obraz oryginalny, po prawej – obraz z zaznaczonymi pikselami 

zaklasyfikowanymi jako kolor: niebieski, żółty, czerwony lub biały według wartości H,S,V.
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Rys. 38 – Przedstawienie rezultatu działania programu podczas lokalizacji kostki Rubika w 
obrazie (okno dolne lewe), wartość procentowa w oknie oznacza stopień przynależności  

badanego podobrazu do klasy oznaczającej obecność kostki Rubika.

Dodatkowo przeprowadzone zostały badania nad przydatnością wykorzystania procesora 
karty graficznej (GPU) w celu poprawy wydajności operacji związanych z przetwarzaniem obrazu. 
Implementacja filtru wygładzającego, opartego na GPU, została opisana w rozdziale 
„Programowalne układy przetwarzania grafiki”.
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3. Implementacja pod systemem Linux
 
Celem implementacji pod systemem Linux było wykorzystanie sieci ARTMAP do 

lokalizacji kostki Rubika w przestrzeni dwuwymiarowej oraz sterowania ramieniem manipulatora, 
tak by przemieszczał się w kierunku aktualnego położenia kostki. W tym celu wykorzystana została 
biblioteka graficzna OpenCV udostępniająca, wykorzystywane tutaj, operacje związane z:

-przechwytywaniem obrazu z kamery
-konwersją RGB->HSV
-obliczaniem histogramu
-filtrowaniem wygładzającym Gaussa
-podziałem obrazu na podobrazy (ROI)
-wyświetlaniem obrazu

Jest to biblioteka typu open-source zawierające szereg funkcji do przetwarzania obrazu dla 
języka C/C++ przeznaczona systemów Linux oraz Windows. Głównym założeniem biblioteki jest 
wspomaganie przetwarzania w czasie rzeczywistym. Za pomocą niskopoziomowych elementów 
kodu wykorzystującego architekturę nowoczesnych procesorów, zapewnia znaczący wzrost 
wydajności w stosunku do tradycyjnych algorytmów10. Nie udostępnia jednak wsparcia ze strony 
procesora karty graficznej.

Na rys. 39 przedstawiony został obraz z okna aplikacji. Kamera znajduje się nad 
płaszczyzną wzdłuż której przemieszczana jest kostka. Niebieski kwadrat, oznacza podobraz uczący 
dla sieci neuronowej. 

Rys. 39 – Okno aplikacji w trybie uczenia – niebieski kwadrat oznacza obszar zainteresowania

10 Więcej informacji na temat funkcjonowania biblioteki dostępnych jest pod adresem : 
http://www.intel.com/technology/computing/opencv/overview.htm
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Aplikacja pracuje w 3 trybach:

– uczenia wzorca kostki (klasa 1)
– uczenia wzorca pozostałych obszarów nie będących kostką (klasa 0)
– testowanie (klasyfikacja i lokalizacja kostki) – rys. 40 i rys. 41

Rys. 40 - Okno aplikacji w trybie lokalizacji – czerwony krzyż oznacza miejsce, w którym 
zlokalizowana została kostka

Podczas pracy w trybie lokalizacji program działa według algorytmu z rys. 33, czyli po 
zlokalizowaniu kostki przeszukiwany jest jedynie obszar sąsiedni, tak aby śledzić kostkę. Rys. 40 
przedstawia sytuację, kiedy kostka została już zlokalizowana – miejsce to oznaczone jest 
czerwonym krzyżem. Współrzędne miejsca lokalizacji,względem obrazu przechwyconego z 
kamery, wyświetlane są w górnym prawym rogu, natomiast w lewym górnym rogu pokazywany 
jest stopień przynależności miejsca lokalizacji kostki (podobrazu) do klasy oznaczającej kostkę. W 
tym przypadku jest to 0.98, czyli stopień pewności jest bardzo duży. 

Program wykorzystuje właściwości sieci ARTMAP i umożliwia jej douczanie w trakcie 
pracy. Dzięki temu możliwa jest „korekcja” pamięci sieci neuronowej w przypadku 
niezadawalających rezultatów związanych z wykrywaniem położenia kostki lub błędnego 
rozpoznawania innych obiektów. 

Lokalizacja kostki umożliwia sterowanie manipulatorem w taki sposób, że po odpowiedniej 
kalibracji, względem położenia kamery, jest on w stanie przemieścić się w miejsce, w którym ona 
się znajduje. Przedstawia to rys. 41 – Po włączeniu serwomechanizmu sterowanie odbywa się w 
taki sposób, aby chwytak znajdował się przed kostką. Może to znaleźć późniejsze zastosowanie 
przy próbie samodzielnego złapania kostki przez chwytak, po uprzednim zlokalizowaniu jest za 
pomocą sieci ARTMAP. 
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 Ponieważ część rozpoznająca i lokalizująca kostkę Rubika została zaimplementowana pod 
systemem Linux, a sterowanie manipulatorem odbywa się z poziomu systemu QNX i struktury 
ramowej MRROC++, konieczne było utworzenie komunikacji pomiędzy tymi dwoma systemami, 
która opisana została w podrozdziale „Integracja z MRROC++ i systemem QNX”.

Rys. 41 - okno aplikacji w trybie lokalizacji – czerwony krzyż oznacza miejsce,
 w którym zlokalizowana została kostka. Po włączeniu serwomechanizmu

 chwytak przemieszcza się w kierunku zlokalizowanej kostki.

Rys. 42 przedstawia przypadek lokalizacji kostki podczas zmiany jej orientacji (przechyleniu 
jej) , po uprzednim nauczeniu sieci za pomocą obrazu kostki w jednej orientacji. Zauważalne jest 
pogorszenie jakości rozpoznawania, czego wymierną wartością jest stopień przynależności zlokali-
zowanego miejsca do klasy oznaczającej kostkę (0.96 w przypadku kostki leżącej – orientacja zgod-
na z próbką uczącą, 0.65 po przechyleniu kostki).

Na rys. 43 znajdują się przykładowe histogramy dwuwymiarowe H-S, dla różnych części 
obrazu, przedstawiają one jakiej postaci są dane wejściowe do sieci neuronowej. Podobraz związa-
ny z ciemnym podłożem, jak i ręką stanowią próbki negatywne dla sieci (uczenie - klasa 0), nato-
miast podobraz kostki jest próbką pozytywną (uczenie - klasa 0).
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Rys. 42  - Rozpoznawanie kostki podczas zmiany jej orientacji względem próbki uczącej:
1. Lokalizacja kostki w orientacji zgodnej z orientacją przyjętą podczas uczenia sieci
2. Lokalizacja kostki w orientacji niezgodnej z orientacją przyjętą podczas uczenia sieci
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Rys. 43 - Po lewej: Histogram H-S (rys. 44) dla ciemnego podłoża kostki
W środku: Histogram H-S dla ręki

Po prawej:  Histogram H-S dla kostki

Rys. 44 -  Histogram H-S
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4. Integracja z MRROC++ i systemem QNX

Zaprezentowana w poprzednim podrozdziale lokalizacja kostki Rubika przy pomocy 
systemu Linux, została wykorzystana do praktycznego zastosowania jakim jest sterowanie robotem. 
Do tego celu użyto sprzętu dostępnego w laboratorium robotyki Instytutu Automatyki i Informatyki 
Stosowanej. Ponieważ sterowanie odbywa się z poziomu innego systemu operacyjnego, potrzebna 
była forma komunikacji pomiędzy dwoma komputerami. W tym celu zaimplementowany został 
serwer TCP/IP pracujący po stronie modułu rozpoznającego i lokalizującego kostkę Rubika. Serwer 
ten, podczas pracy programu oczekuje na połączenie ze strony klienta. Po udanym podłączeniu, na 
żądanie klienta, wysyłana jest aktualna pozycja obiektu w układzie współrzędnych obrazu 
pochodzącego z kamery. Na rys. 45 przestawiony został schemat takiego rozwiązania.

Rys. 45 – Schemat połączenia systemów

Wydzielone zostały zatem 3 warstwy systemu serwowizyjnego:

– warstwa przechwytująca obraz z otoczenia
– warstwa rozpoznająca i lokalizująca obiekt
– warstwa sterująca

Warstwy przechwytująca oraz lokalizująca połączone są interfejsem, umożliwiającym 
zapisanie obrazu w postaci bitmapy, możliwej do dalszej analizy. W tym przypadku jest to 
framegrabber, który zapisuje obraz pochodzący z kamery podłączonej przez kabel S-VIDEO. 
Natomiast warstwy lokalizująca oraz sterująca zespolone są przy pomocy połączenia TCP/IP. Po 
stronie systemu QNX, uruchomiony zostaje proces VSP11, w którym zaimplementowany jest klient 
TCP/IP. Dzięki temu możliwe jest potraktowanie informacji przesyłanych z warstwy lokalizującej 
jako odczyty z czujnika badającego położenie kostki. 

Taki podział zapewnia modularność całego systemu i umożliwia wymianę jego 
poszczególnych komponentów bez konieczności modyfikowania pozostałych jego części.

11 Virtual Sensor Process
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VI. Analiza rezultatów zastosowania sieci ARTMAP

Implementacja pod systemem Windows z wykorzystaniem zaprogramowanych filtrów oraz 
sieci ARTMAP,  umożliwiła realizację celu jakim było wstępne nauczenie sieci wzorca i poźniejsze 
rozpoznawanie go oraz lokalizację w przestrzeni dwuwymiarowej. Analizowany był obszar o wy-
miarach 320x240 pikseli, co umożliwiało pracę programu lokalizującego wzorzec z prędkością 10-
20 klatek/s w zależności od tego jaki algorytm wygładzający był zastosowany oraz rodzaju sieci 
ARTMAP (ARTMAP lub Fuzzy ARTMAP). 

Na podstawie analizowanych cech obrazu, sieć była w stanie nauczyć się dowolnego wzorca 
(np. kostka Rubika, moneta, klucze, kubek), lokalizując go później w obrazie całkowitym. Rys. 40 
przedstawia rezultat lokalizacji kostki Rubika w obrazie. Skuteczność rozpoznawania oraz lokaliza-
cji zależała ściśle od jakości obrazu. Przy dużym zaszumieniu obrazu, (niska jakość przetwornika 
lub duża czułość przy słabym oświetleniu) brak filtracji wygładzającej powodował, że niemożliwe 
było zastosowanie cech krawędziowych obrazu. Spowodowane to było tym, że szum klasyfikowany 
był przez sieć neuronową jako krawędź. Najlepsze rezultaty uzyskiwane były podczas wygładzania 
filtrem medianowym, który zachowywał ostrość krawędzi, niwelując w tym samym czasie szum. 
Wadą tego filtru jest to, że jest on znacznie wolniejszy od wygładzania filtrem Gaussa. Maksymalna 
szybkość analizy przy filtrze medianowym wynosiła 10 klatek/s, podczas gdy wykorzystanie filtru 
Gaussa umożliwiło uzyskanie prędkości 20 klatek/s, zachowując nadal dobre rezultaty rozpoznawa-
nia i klasyfikacji. Ważnym czynnikiem dotyczącym zastosowanej kamery jest również zachowanie 
jednolitych ustawień podczas uczenia i testowania sieci neuronowej, dotyczących balansu bieli, 
czasu ekspozycji i czułości. Zmiana tych parametrów podczas automatycznej regulacji wewnątrz 
kamery wpływała negatywnie na efektywność lokalizacji, powodując błędną klasyfikację obiektów. 
Związane jest to z rodzajem zastosowanych cech wydobytych z obrazu, które opierają się na histo-
gramach barwy, nasycenia i luminancji.

Ważną cechą sieci ARTMAP jest możliwość jednoczesnego rozpoznawania i lokalizacji 
różnych obiektów w obrazie. W przypadku przetestowanej implementacji okazało się, że do celu 
rozpoznawania obiektu pod kątem lokalizacji, lepszym wariantem niż sieć FAM jest zwykła sieć 
ARTMAP. Przyczyną tego jest brak możliwości stwierdzenia przez sieć FAM stopnia przynależno-
ści analizowanego podobrazu do odpowiedniej klasy wyjściowej. Natomiast podczas lokalizacji, 
używając sieci ARTMAP wyszukujemy ten podobraz, którego stopień przynależności do klasy 
wzorca jest największy, pomimo, że wiele podobrazów może być klasyfikowanych jako 'wystarcza-
jąco' podobne (sieć FAM dla każdego z takich podobrazów zwraca jedynie wartość 1, informując o 
pozytywnej klasyfikacji).

Sukcesem zakończyło się również wykorzystanie sieci ARTMAP jako narzędzia 
zastępującego standardowe filtry. W rozdziale dotyczącym implementacji, na rys. 35 przedstawione 
zostało porównanie wykorzystania tej sieci (w tym przypadku wariantu rozmytego) do wykrywania 
krawędzi z filtrem Canny'ego. Sieć Fuzzy ARTMAP zapewniała zbliżone rezultaty, przy większej 
prędkości działania (z filtrem Canny'ego uzyskiwano 16 klatek/s, z siecią FAM 20 klatek/s). Na 
tym samym rysunku porównane zostało również wykrywanie krawędzi przez FAM z 
wykorzystaniem wszystkich 3 kanałów koloru oraz jednego, po konwersji do odcieni szarości. Nie 
stwierdzono, aby wykorzystanie informacji o kolorze w znaczący sposób wpływało na jakość 
wykrywania krawędzi, natomiast powodowało to znaczący spadek wydajności. 
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Rys. 36 przedstawia różne ustawienia czułości sieci ARTMAP względem klasyfikacji kra-
wędzi. Pokazuje to, że jest ona elastyczna i modyfikacja filtrów przez nią realizowanych jest prosta 
i szybka. Inną operacją przetwarzającą obraz zrealizowaną przy pomocy sieci FAM jest segmenta-
cja kolorów w obrazie, mogąca posłużyć do wyodrębniania obiektów. Rezultat przykładowej seg-
mentacji przedstawiony został na rys. 37. Klasyfikacja polegała na przyporządkowaniu określonej 
klasie wyjściowej pewnego zakresu składowej H z przestrzeni HSV. Szybkość działania w tym 
przypadku była znacząco większa niż w przypadku standardowych algorytmów segmentujących ob-
raz, które nie nadawałyby się do zastosowania w czasie rzeczywistym. Wadą zastosowania w tym 
przypadku sieci FAM jest podatność na zmiany oświetlenia, nasycenia oraz kontrastu. Zaletami 
wspomniana już szybkość, możliwość szybkiej modyfikacji ustawień sieci lub takie zaprojektowa-
nie filtrów, aby nauka sieci przebiegała również w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem aktual-
nych warunków oświetleniowych i ustawień sprzętowych. 

W implementacji pod systemem Linux wszystkie zastosowane filtry, które zostały użyte, po-
chodziły z biblioteki graficznej 'OpenCV', która znacząco poprawiła wydajność w porównaniu do 
filtrów implementowanych własnoręcznie. Analizowany obraz o wymiarach 768x576 był pobierany 
z kamery za pomocą framegrabbera z maksymalną prędkością do 40 klatek/s, przy braku jakiego-
kolwiek przetwarzania tego obrazu przez procesor. Na tej podstawie określić można, że około 25 
ms czasu potrzebne jest na każdorazowe zrzucenie nowej ramki do pamięci.

Rys. 46 – Porównanie czasów potrzebnych na wykonanie 
operacji związanych z przetwarzaniem obrazu 

dla trybu uczenia i lokalizacji
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 Komputerem testowym był w tym przypadku wyposażony w procesor AMD Athlon 64 
3800+, kartę graficzną ATI Radeon X700 oraz 1GB pamięci RAM. Uzyskano czasy przedstawione 
w postaci wykresów na rys. 46 oraz rys. 47.

Rys. 47 – Porównanie czasów potrzebnych na wykonanie 
filtracji Gaussa i filtracji medianowej

Na podstawie uzyskanych czasów przetwarzania, można stwierdzić, że najbardziej 
wymagające obliczeniowo są operacje związane z przetwarzaniem wstępnym obrazu, czyli 
konwersją przestrzeni kolorów oraz wygładzaniem. W przypadku pominięcia wygładzania 
uzyskiwana była prędkość do 25 klatek/s (czas potrzebny na śledzenie kostki wynosił ok 40-45 ms). 
Zastosowanie filtru Gaussa spowolniło proces do ok 20 klatek/s, natomiast użycie filtru 
medianowego wydłużyło czas przetwarzania o ok. 30 ms, co pozwalało na wyświetlanie już tylko 
13 klatek/s. Jednak zastosowanie filtru wygładzającego poprawiało rezultaty lokalizacji z powodu 
mniejszych wahań wykrytego położenia kostki. Z powodu szumów współrzędne zlokalizowanej 
kostki oscylowały w granicach 10 pikseli dla obu osi. Użycie filtru Gaussa niwelowało ten 
niepożądany efekt. Rezultat lokalizacji kostki Rubika widoczny jest na rys. 40 oraz na rys. 41.

Tak jak w przypadku implementacji pod systemem Windows, ważnym czynnikiem 
wpływającym na jakość lokalizacji kostki były warunki oświetleniowe. Ponadto ich wpływ był 
jeszcze większy z powodu braku analizy cech utworzonych na podstawie krawędzi, a jedynie 
histogramów H, S oraz V. Konieczne wówczas było douczanie sieci, tak aby była w stanie 
zlokalizować kostkę, która jest częściowo niewidoczna, pada na nią cień lub zmieniło się 
oświetlenie w pomieszczeniu.
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Niemniej, w przypadku odpowiedniego douczenia sieci w trakcie lokalizacji, sieć potrafiła 
rozpoznać kostkę Rubika:

-w każdej orientacji
-po zmianie ułożenia ścianek
-po zmianie oświetlenia
-po częściowym zakryciu jej

Rys. 44 przedstawia porównanie czasów przetwarzania dla trybu uczącego oraz 
lokalizującego. Uczenie sieci ARTMAP wiązało sie z obliczeniem pojedynczego histogramu dla 
przyjętej wielkości podobrazu (w tym przypadku 100x100 pikseli) oraz trenowania sieci próbką 
negatywną lub pozytywną. Stanowiło to znikomy (ok 200 ms) czas w porównaniu z czasem trwania 
wszystkich operacji (ok 35000 ms). Podczas pracy w trybie lokalizującym czas ten był już dłuższy z 
powodu tego, że wymagane było obliczenie większej liczby histogramów (dla każdego podobrazu) 
oraz późniejszą klasyfikację ich przez sieć. Zatem łączny czas potrzebny na utworzenie 
histogramów oraz testowania sieci ARTMAP był proporcjonalny do liczby analizowanych 
podobrazów. W tym przypadku, dla ok 100 podobrazów wynosił on ok 12000 ms.

Podsumowując, analiza czasów wykonywania poszczególnych operacji wykazała, że 
najwięcej czasu potrzebne było na transformacje obrazu. Z tego powodu nie było możliwe 
praktyczne wykorzystanie wszystkich możliwości biblioteki OpenCV, gdyż generowane opóźnienie 
było zbyt duże. Z drugiej strony, użycie filtrów wygładzających wpływało korzystnie na 
efektywność lokalizacji. Wykorzystanie większej ilości operacji związanych z przetwarzaniem 
obrazu umożliwiłoby także ekstrakcję większej ilości cech, co również mogłoby wpłynąć na dalszą 
poprawę. Rozwiązaniem tego problemu może okazać się przetwarzanie za pomocą karty graficznej.
Przeprowadzone pod systemem Windows, doświadczenie związane z użyciem GPU do filtracji 
Gaussa, skróciło czas potrzebny do wygładzenia obrazu o rozmiarze 512x512 o blisko 400 razy. 
Istnieje więc możliwość do szerszego wykorzystania możliwości nowoczesnych kart graficznych w 
celu filtracji i ekstrakcji cech.

Sprawdzony został również czas przetwarzania przez sieć ARTMAP ze względu na jej oba 
warianty, ilość wejść oraz wyjść. Wszystkie testy przeprowadzone były na procesorze AMD Athlon 
XP 3200+ i systemie operacyjnym Linux. Na podstawie liniowego przybliżenia rezultatów 
symulacji, można stwierdzić, że każde liczby wejść o 1, wydłuża czas potrzebny na testowanie 
odpowiedzi sieci o 1/14 mikrosekundy. Dla liczby wejść równej 2, czas ten wynosił średnio 0.24 
mikrosekundy (rys. 48).  Sieć Fuzzy ARTMAP wykazała większą wydajność (rys. 49, rys. 50).
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Rys. 48 – Zależność czasu potrzebnego do treningu i
 testowania sieci ARTMAP od ilości wejść do tej sieci,

 ilość wyjść stała = 2

Rys. 49 – Zależność czasu potrzebnego do treningu i
 testowania sieci Fuzzy ARTMAP od ilości wejść do tej sieci,

 ilość wyjść stała = 2
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Rys. 50 - Porównanie szybkości działania ARTMAP i Fuzzy ARTMAP

Rys. 51 - Zależność czasu testowania pojedynczej odpowiedzi 
sieci w zależności od ilości wejść oraz ilości wyjść dla sieci Fuzzy ARTMAP
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Rys. 52 - Zależność czasu potrzebnego 
na trening pojedynczej próbki w zależności 

 od ilości wejść oraz  ilości wyjść dla sieci Fuzzy ARTMAP

Na podstawie rys 51, rys. 52 nasuwa się wniosek, iż ilość wyjść ma mały wpływ w stosunku 
do  ilości wejść, pod względem czasu potrzebnego na  przetwarzanie przez sieć Fuzzy ARTMAP. 
Rys. 53, 54 przedstawiają zależność ilości wyjść od czasu przy ustalonej stałej ilość wejść. Czas 
potrzebny na przetwarzanie rósł z 6.5 mikrosekundy potrzebnej na trening i niecałych 5 
mikrosekund testowania dla 2 wyjść, do odpowiednio 7.5 i 6.5 mikrosekund dla 1000 klas 
wyjściowych, co potwierdza mały wpływ ilości wyjść na czas.
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Rys. 53 - Zależność czasu przetwarzania informacji 
wejściowej przez sieć od ilości wyjść, przy ustalonej ilość wejść = 1000 dla sieci Fuzzy ARTMAP

Rys. 54 -  Porównanie sieci ARTMAP oraz Fuzzy ARTMAP dla procesu testowania sieci w 
zależności od ilości wyjść  przy ustalonej ilość wejść = 1000
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Rys. 55 - Porównanie czasów potrzebnych na uczenie i testowanie sieci typu ARTMAP i Fuzzy 
ARTMAP, dla ustalonej liczby wyjść = 2.
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VII. Programowalne układy przetwarzania grafiki  

W związku z niewystarczającą wydajnością filtrowania za pomocą CPU, zostały 
przeprowadzone badania nad praktyczną możliwością wykorzystania procesora karty graficznej 
GPU do obliczeń związanych z przetwarzaniem obrazu. Historia rozwoju kart graficznych opartych 
o bardzo wydajne jednostki obliczeniowe nie jest długa, ponieważ to w ciągu ostatnich kilku lat 
nastąpił gwałtowny rozwój układów graficznych. Szacuje się, że od końca lat dziewięćdziesiątych, 
co pół roku następuje podwojenie liczby wierzchołków i wielokątów, jakie karty te zdolne są 
wyświetlić w jednostce czasu. Postęp w dziedzinie omawianej technologii ma charakter 
wykładniczy (rys. 56). Moc obliczeniowa kart graficznych rośnie w znacznie szybszym tempie niż 
procesorów głównych w tym samym czasie. W ciągu ostatniego roku, wydajność GPU 
oferowanych przez czołowych producentów wzrosła średnio 3 razy.

Pomimo znacznego przyrostu mocy obliczeniowej, tworzenie aplikacji realizujących 
skomplikowane przetwarzanie graficzne w czasie rzeczywistym, wciąż wymaga od programisty 
oszczędnego podejścia i optymalizacji pisanego kodu. 

Grafika komputerowa jest tą dziedziną informatyki, w której wyjątkowo silne są relacje na 
granicy hardware - software. Nowoczesne biblioteki graficzne takie jak DirectX czy OpenGL są 
zazwyczaj mniej lub bardziej abstrakcyjnymi interfejsami umożliwiającymi odwołania do sprzętu. 
Zbliżenie bibliotek graficznych do układów scalonych ułatwia programowanie wydajnych aplikacji, 
jednocześnie uwalniając piszącego od trudów związanych z tworzeniem oprogramowania w 
asemblerach.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat nastąpiła prawdziwa rewolucja w dziedzinie sprzętowego 
wsparcia wyświetlania grafiki. Można wyróżnić kolejne etapy w rozwoju kart graficznych.

● Pokolenie I - jest to pokolenie takich kart jak Riva TNT2 firmy NVIDIA, Rage firmy ATI czy 
słynne karty VooDoo firmy 3DFX. Były to tak zwane akceleratory 3D. Akceleracja oznaczała w 
tym przypadku, iż przekształcenia wierzchołków wciąż realizowane są w jednostce centralnej, 
zadaniem karty było przyśpieszenie rasteryzacji poligonów. Jest to epoka DirectX 6.

● Pokolenie II – druga generacja kart była początkiem dwóch największych dziś rodzin układów 3D 
– kart GeForce firmy NVIDIA reprezentowanych wtedy przez karty GeForce 256 i jego następcę 
GeForce 2 oraz układów Radeon firmy ATI reprezentowanych przez układ oznaczony numerem 
7500. Karty drugiego pokolenia wyposażone były w jednostkę przekształcania wierzchołków i 
oświetlenia (T & L – Transform and Lighting), która zwalniała CPU z obowiązku przekształcania 
wierzchołków i obliczeń koloru wierzchołka wynikających z położenia i natężenia 
zadeklarowanych źródeł światła. Jest to epoka DirectX 7.

● Pokolenie III – bezpośrednią przyczyną odejścia od jednostki T & L był konwent SIGGRAPH w 
1999 roku, na którym społeczność grafików sformułowała najważniejsze postulaty dotyczące 
planowanego rozwoju sprzętu wsparcia wyświetlania grafiki. Dwa najważniejsze to większy wpływ 
na procesy zachodzące w karcie graficznej i możliwość odejścia od technik fotorealistycznych w 
stronę technik stylistycznych. Reprezentanci trzeciego pokolenia to karty GeForce z serii 3 oraz 4 
firmy NVIDIA, konsola XBox giganta Microsoft, układy Radeon 8500 i ich pochodne.
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Producenci sprzętu zrobili ukłon w stronę społeczności programistów udostępniając pierwszą 
programowalną jednostkę przekształcania wierzchołków – Vertex Shader. Pojawiły się też 
raczkujące wersje jednostki cieniującej piksele – Pixel Shader. Jest to epoka DirectX 8.

Rys. 56 – Przedstawienie mocy obliczeniowej kart graficznych 
na przestrzeni ostatnich lat – źródło – NVIDIA

● Pokolenie IV – Są to karty używane do dziś, najwięksi gracze to wciąż NVIDIA z rodziną 
układów GeForce FX oraz ATI z kartami Radeon oznaczonymi numerami 9000. Jest to również 
czas pojawienia się biblioteki DirectX w wersji 9.0 – Najdłużej używanej i najbardziej 
rozbudowanej wersji. Karty z tej serii wyposażone są w potężne jednostki Vertex Shader i Pixel 
Shader.

● Pokolenie V – najnowsze układy graficzne z serii GeForce 7XXX i Radeon
X1XXX. Nowością jest tryb oświetlenia i cieniowania HDR (High Density
Range) umożliwiający operowanie na zmiennoprzecinkowych wartościach koloru. Dzięki niemu 
można uzyskać niezwykle realistyczne efekty oświetlenia. Piąte pokolenie to w dużym 
uproszczeniu szybsze i wydajniejsze wersje układów generacji czwartej. Pojawia się też DirectX w 
wersji 10, jednak oferowane przez niego rozszerzenia nie są do dziś obsługiwane przez większość 
kart. Nie nastąpiła rewolucja jak w przypadku generacji trzeciej i konwentu SIGGRAPH. Jest to 
spowodowane wciąż niewykorzystanymi możliwościami dostępnego aktualnie sprzętu

Zastosowanie programowalnego potoku graficznego

Programowalny potok graficzny, określany mianem GPU, reprezentowany jest dziś przez 
dwa typy układów. Początkowo były to jedynie jednostki Vertex Shader. Z czasem karty 3D 
wyposażano w potężne jednostki Pixel Shader. Klasycznym zastosowaniem GPU jest przetwarzanie 
trójwymiarowej grafiki w czasie rzeczywistym. Pomimo dedykowanego charakteru układów Vertex 
Shader i Pixel Shader ich elastyczność pozwala na rozwiązywanie za ich pomocą, różnych mniej 
lub bardziej związanych z grafiką problemów. Jednym ze sposobów wykorzystania układów Pixel 
Shader jest przetwarzanie rastrów, pre-processing lub post-processing obrazów.
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Jednostka Pixel Shader i jej umiejscowienie w potoku graficznym

Pixel Shader umożliwia programiście napisanie fragmentu kodu, który zostanie wykonany 
dla każdego przechowywanego w pamięci lub wyświetlanego piksela. Program cieniujący 
wywoływany jest dla każdego piksela oddzielnie. Dzięki takiemu podejściu naturalnym 
rozwiązaniem stają się architektury wielopotokowe. Pixel Shader sprawdza się doskonale jako 
narzędzie analizy, łączenia i mieszania kolorów. 

Rys. 57 – Porównanie wykorzystania GPU oraz CPU 
do sortowania bazy danych o liczbie rekordów sięgającej milionów, źródło - NVIDIA

Pixel Shader to wyjątkowo potężna jednostka – pozwala na przetwarzanie dziesiątek 
milionów pikseli w czasie sekundy. Na rys. 58 przedstawiono koncepcyjny schemat budowy 
jednostki Pixel Shader (pojedynczego układu przetwarzającego piksele). We współczesnych 
kartach znajduje się od kilku do kilkunastu równolegle pracujących układów. Każdy z rejestrów 
poza pominiętym na rysunku rejestrem adresowym ma długość stu dwudziestu ośmiu bitów, przez 
co zminimalizowana została liczba instrukcji potrzebnych do wykonania obliczeń na 
czteroelementowym wektorze czterobajtowych wartości zmiennoprzecinkowych (podstawowej 
jednostce przetwarzania w grafice trójwymiarowej). Dzięki rejestrom stałych CPU może przekazać 
dodatkowe parametry kontrolne wykorzystywane w przetwarzaniu GPU. Mogą to być pojedyncze 
wartości, wektory lub macierze typu zmiennoprzecinkowego. Przykładem zastosowania rejestrów 
stałych może być przekazanie do programu cieniującego realizującego filtr splotowy maski takiego 
filtru. Rejestry tymczasowe wykorzystywane są do przechowywania wyników obliczeń 
wykorzystywanych w kolejnych krokach programu cieniującego. Przetwarzanie odbywa się w 
jednostce arytmetyczno-logicznej, umiejscowionej w centralnej części schematu. Rejestry tekstury i 
rejestry koloru mają podobne zastosowanie. 
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 Wyniki obliczeń, wykonanych na poziomie jednostki Vertex Shader, umieszczane są w 
wybranych przez programistę rejestrach (mogą to być zarówno rejestry tekstury jak i rejestry koloru 
– w przypadku własnoręcznego oprogramowywania jednostek Vertex Shader i Pixel Shader nie ma 
to znaczenia). Następnie na poziomie programu Pixel Shader, dane odczytywane są z odpowiednich 
rejestrów i wykorzystywane w przetwarzaniu pikseli. W rejestrach tekstur, automatycznie 
umieszczane są współrzędne tekstury dla aktualnie przetwarzanego punktu. Dzięki współrzędnym, 
możliwe jest pobranie odpowiednich wartości koloru z przekazywanego w postaci tekstury obrazu. 
Tekstury to zazwyczaj dwuwymiarowe obrazy, które wczytywane są z plików bitmap (biblioteki, 
takie jak DirectX czy OpenGL pozwalają na utworzenie tekstury na podstawie pliku o dowolnym ze 
znanych formatów plików graficznych) lub tworzone proceduralnie przez program główny. Obiekt 
tekstury może przechowywać przeskalowane wersje obrazu, czyli tak zwane mip-poziomy. W 
opisywanym zastosowaniu wykorzystywane są jedynie dwuwymiarowe tekstury zawierające jeden 
nieprzeskalowany obraz. 

Rys. 58 –  Schemat przedstawiający pojedynczy układ przetwarzający piksele

Tak utworzona tekstura może zostać umieszczona w pamięci RAM maszyny lub 
skopiowana do pamięci Video karty graficznej. Zazwyczaj GPU nie może odczytywać danych 
tekstur znajdujących się w pamięci RAM. W przypadku niektórych komputerów (najczęściej są to 
komputery przenośne) stosuje się rozwiązania, w których część pamięci RAM może zostać 
wydzielona i przeznaczona na użytek GPU. Tekstury umieszczane w pamięci Video karty mogą być 
odczytywane i modyfikowane przez procesor graficzny. Część pamięci Video może być 
odczytywana przez procesor główny. Dane o kolorze poszczególnych pikseli (tekseli) pobierane są 
z tekstur za pomocą sprzętowego mechanizmu sampler’a. 
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Sampler jest częścią jednostki Pixel Shader, dzięki której możliwe jest bardzo szybkie 
odczytywanie tekstur, wyposażony jest też w układy realizujące interpolację kolorów – w 
przypadku, gdy tekstura próbkowana jest we współrzędnych znajdujących się pomiędzy dwoma 
pikselami. Z poziomu programu głównego konfigurowany jest układ Sampler’a – ustawiany adres 
w pamięci i parametry próbkowanej podczas przetwarzania tekstury. Jednostka Pixel Shader 
przetwarza wszystkie widoczne, ograniczone zdefiniowanym przez program główny obszarem 
piksele. Wynikiem programu cieniującego jest ten sam zestaw pikseli o zmienionych kolorach. 

Przetwarzanie obrazu uzyskanego za pomocą kamery

Dane o obrazie muszą zostać przekazane do jednostki Pixel Shader w jednym z określonych 
formatów określających sposób kodowania informacji o kolorze. Niezależnie od formatu pliku 
wykorzystywanego przy tworzeniu tekstury, informacje konwertowane są do postaci mapy bitowej 
tak, aby uniknąć konieczności dekompresji danych i umożliwić jak najszybszy dostęp do koloru 
poszczególnych pikseli. W przypadku przetwarzania obrazu z kamery, wynik akwizycji musi zostać 
skopiowany do bloku danych tekstury, której wymiary odpowiadają pobieranemu obrazowi. 
Kopiowanie realizowane jest przez procesor główny. Czas tej operacji uzależniony jest od 
szybkości CPU, przepustowości magistrali AGP lub PCI Express znajdującej się pomiędzy CPU a 
GPU oraz od rozmiarów kopiowanego obrazu.

Programowanie procedur GPU

Jednostka Pixel Shader wykonuje załadowane do niej krótkie programy. Procedury GPU 
mogą być napisane na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest korzystanie z asemblera karty. Drugim 
jest zastosowanie języków cieniowania wysokiego poziomu takich jak Cg czy HLSL firmy 
Microsoft (będący kalką Cg). Kompilatory języków Cg i HLSL są na tyle efektywne, iż 
umożliwiają odejście od trudów pisania kodu w asemblerze. Ich składnia została tak 
zaprojektowana by przypominała C, będący najbardziej naturalnym językiem dla programistów 
grafiki. 

Odczytywanie wyników przetwarzania przez CPU

Ponieważ przeznaczeniem GPU jest wyświetlanie przetwarzanej w czasie rzeczywistym 
grafiki, nie istnieje prosty mechanizm przekazywania danych z GPU do CPU. Przetworzone piksele 
umieszczane są w buforze ramki (frame buffer) karty graficznej w celu ich późniejszego 
wyświetlenia. Procesor główny nie posiada bezpośredniego dostępu do bufora ramki karty. W 
przypadku, gdy CPU musi mieć dostęp do wyników przetwarzania wykonanego za pomocą Pixel 
Shader, możliwa jest zmiana tak zwanego celu wyświetlania (render target). Po zmianie celu 
wyświetlania, wynik programu cieniującego umieszczany jest w obszarze pamięci Video, z którego 
dane mogą być odczytywane przez program główny. CPU otrzymuje dzięki temu dostęp do 
każdego wynikowego piksela. Informacje zwrotne zakodowane na poziomie GPU w obrazie, 
rozkodowywane są na poziomie programu głównego. 
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Realizacja przetwarzania obrazu z kamery za pomocą GPU

Poszczególne kroki uogólnionego algorytmu przetwarzania obrazu z kamery mogą zostać 
przedstawione w następujący sposób:

1. Akwizycja obrazu za pomocą kamery.
2. Umieszczenie pobranych danych w teksturze znajdującej się w pamięci Video karty.
3. Zmiana celu wyświetlania na obszar pamięci dostępny dla CPU.
4. Uruchomienie przetwarzania GPU za pomocą wywołań API biblioteki graficznej.
5. Dekodowanie wyników przetwarzania na poziomie CPU.

Program cieniujący uruchamiany jest przez CPU za pomocą wywołań API graficznego. 
Przed uruchomieniem programu należy zadeklarować obszar przetwarzania (rozmiary 
przetwarzanego obrazu). Wszystkie niezbędne parametry przetwarzania powinny znajdować się w 
rejestrach stałych Pixel Shader'a wykorzystywane w programie cieniującym tekstury w pamięci 
Video karty. W czasie, w którym GPU przetwarza dane o obrazie możliwe jest wykorzystanie 
pozostałych zasobów maszyny. 

Rozwiązanie wieloplatformowe

Maszyna wykonująca przetwarzanie przy pomocy procesora GPU musi być wyposażona w 
kartę posiadającą jednostkę Pixel Shader. Język HLSL jest częścią biblioteki graficznej ‘DirectX’ 
będącej własnością firmy Microsoft. Istnieją otwarte wersje biblioteki DirectX, których platformą 
docelową jest system Linux, jednak naturalnym środowiskiem uruchomieniowym dla programów 
napisanych w tym języku jest system Microsoft Windows. W środowisku systemu operacyjnego 
Linux procedury GPU pisane są zazwyczaj w języku Cg, będącym częścią otwartej biblioteki 
graficznej OpenGL. W chwili obecnej, na każdej liczącej się platformie (w tym również na 
systemie Windows) istnieje implementacja biblioteki OpenGL. Dzięki temu możliwe jest 
stworzenie w pełni przenośnego programu, korzystającego z zasobów GPU. Kod języka 
cieniowania jest zazwyczaj wczytywany do programu głównego w formie tekstowej i kompilowany 
przy pomocy komponentów bibliotek graficznych takich jak DirectX czy OpenGL. Funkcje 
biblioteczne automatycznie weryfikują zdolność sprzętu do wykonania znajdujących się w kodzie 
cieniującym operacji. W celach optymalizacyjnych zarówno kod HLSL jak i Cg może zostać 
skompilowany przy pomocy narzędzi takich jak FxC – do programu głównego wczytywana jest 
wtedy postać binarna programu, zwalniając go z obowiązku każdorazowej kompilacji.

Przyczyna wykorzystania jednostek programowalnego potoku graficznego

Wykorzystanie GPU w rozpoznawaniu obrazów pozwala na znaczne przyspieszenie części 
operacji. Jednostka Pixel Shader wydaje się być stworzona po to, by zrealizować za jej pomocą 
takie operacje jak filtry splotowe, filtry rankingowe, filtry medianowe czy filtry morfologiczne. 
Obecnie jednak wykorzystuje się ją również do innych operacji, takich jak sortowanie, które były 
domeną jedynie CPU (rys. 57). Dzięki zrównolegleniu uzyskuje się znaczne przyrostu prędkości. 
Jednocześnie, kod zapisany w języku HLSL czy Cg jest bardziej intuicyjny i przejrzysty niż 
odpowiadający mu kod w językach wysokiego poziomu. Możliwe jest też wielokrotne 
wykorzystanie tak napisanej biblioteki – język Cg jest niezależny od platformy sprzętowej czy 
systemu operacyjnego. Jedynym wymaganiem jest posiadanie karty wyposażonej w jednostkę Pixel 
Shader. 
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Wykonano próbę wykorzystania GPU, polegającą na porównaniu czasu potrzebnego na 
przetworzenie obrazu o wielkości 512x512 pikseli w celu wygładzenia go (splotowy filtr 
dolnoprzepustowy). Czas potrzebny na wykonanie danej operacji za pomocą CPU (Intel Core Duo 
2GHz) wynosił ok 5 ms, natomiast GPU przetwarzało obraz w czasie 12-15 mikrosekund, czyli 
krótszym ok 400 razy. Czas ten jest zależny mocno od klasy używanej karty graficznej (w tym 
przypadku ATI Radeon X1400),  można się spodziewać, że różnica w czasie przetwarzania będzie 
się jedynie powiększała w najbliższym czasie, z powodu szybszego wzrostu wydajności GPU od 
CPU. 

Poniżej zaprezentowano porównanie kodu realizującego splotowy filtr dolnoprzepustowy, 
napisanego w języku C++ przy użyciu bibliotek Borland i w języku HLSL.

1. Borland C++:

Image1->Picture->LoadFromFile("C:\\-X.bmp");

int x;
int y;
unsigned char* line;
unsigned char* line2;
unsigned char* line3;
x = Image1->Picture->Bitmap->Width;
y = Image1->Picture->Bitmap->Height;
int values[3][3];

for (int i = 0; i < y-2; i++) {

if (i < 3) {
line = (unsigned char*)Image1->Picture->Bitmap->ScanLine[i];

line2 = (unsigned char*)Image1->Picture->Bitmap->ScanLine[i+1];
line3 = (unsigned char*)Image1->Picture->Bitmap->ScanLine[i+2];
}
else {

 line = line2;
 line2 = line3;
 line3 = (unsigned char*)Image1->Picture->Bitmap->ScanLine[i+2];
 }

  for (int j = 1; j < x-1; j++) {

values[0][0] = *(line+(j-1)*3);
values[0][1] = *(line+(j)*3);
values[0][2] = *(line+(j+1)*3);
values[1][0] = *(line2+(j-1)*3);
values[1][1] = *(line2+(j)*3);
values[1][2] = *(line2+(j+1)*3);
values[2][0] = *(line3+(j-1)*3);
values[2][1] = *(line3+(j)*3);
values[2][2] = *(line3+(j+1)*3);

int sum = 0;

for (int k = 0; k <= 2; k++) {
for (int l = 0; l <= 2; l++) {

sum += values[k][l];
}

}

sum /= 20;
*(line2+(j)*3) = sum;
  }

}
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2. DirectX + HLSL:
//Ustawienie parametrów efektu
blurEffect->SetTexture("blurTexture",obraz);
blurEffect->SetFloat("fPixelOffset",fpix);
blurEffect->SetTechnique(blurEffect->GetTechniqueByName("blur"));

//Kod HLSL

//1 / rozmiar rastra
float fPixelOffset;

//Raster przekazywany z programu głównego
texture blurTexture;

//Obiekt typu sampler próbkujący raster
sampler2D blurSampler= 
sampler_state
{

//Powiązanie samplera z rastrem
   Texture = <blurTexture>;    
};

//Definicja struktury wejściowej dla układu Pixel Shader
struct PS_INPUT 
{

//Typ danych, nazwa zmiennej : NAZWA REJESTRU
float2 textureCoordinate : TEXCOORD0;

};

//Program układu Pixel Shader - dane wejściowe zawiera struktura PS_INPUT, 
//zwracany jest typ float4 (Pixel Shader zawsze zwraca kolor)
float4 ps_main( PS_INPUT input ) : COLOR
{  

//Próbkowanie dziewięciu pikseli
float4 p11 = tex2D(blurSampler, input.xy + float2(-fPixelOffset,-fPixelOffset);
float4 p12 = tex2D(blurSampler, input.xy + float2(-fPixelOffset,0);
float4 p13 = tex2D(blurSampler, input.xy + float2(-fPixelOffset,fPixelOffset);
float4 p21 = tex2D(blurSampler, input.xy + float2(0,-fPixelOffset);
float4 p22 = tex2D(blurSampler, input.xy + float2(0,0);
float4 p23 = tex2D(blurSampler, input.xy + float2(0,fPixelOffset);
float4 p31 = tex2D(blurSampler, input.xy + float2(fPixelOffset,-fPixelOffset);
float4 p32 = tex2D(blurSampler, input.xy + float2(fPixelOffset,0);
float4 p33 = tex2D(blurSampler, input.xy + float2(fPixelOffset,fPixelOffset);

//Interpolacja w celu uzyskania filtru dolnoprzepustowego
return (p11 + p12 + p13 + p21 + p22 + p23 + p31 + p32 + p33) / 9.0;

}

//Program cieniujący z pustym Vertex Shader i Pixel Shader realizującym filtr dolnoprzepustowy.
technique blur
{
    pass p1
    {
        VertexShader = null;
        PixelShader = compile ps_2_0 ps_main();
    }

}
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Na podstawie otrzymanych rezultatów zastosowania sieci ARTMAP do problemu jakim jest 
rozpoznawanie kostki Rubika oraz późniejsze jej lokalizowanie w obrazie pochodzącym z kamery, 
można stwierdzić, iż sieci ARTMAP dobrze nadają się do tego celu. Próba wykorzystania sieci 
neuronowej jako narzędzia przeznaczonego do przetwarzania obrazu w celu ekstrakcji cech z 
obrazu także zakończyła się sukcesem. Zrealizowany został system potrafiący z dużą skutecznością 
oraz efektywnością wyznaczać aktualną pozycję kostki w przestrzeni dwuwymiarowej, w celu 
przesyłania informacji o niej do serwomechanizmu. Konieczne było, aby system był rozdzielony, 
tak, aby zadanie rozpoznawania oraz lokalizacji przebiegało pod systemem Linux, ponieważ system 
QNX  nie zapewniał odpowiedniej wydajności przy przetwarzaniu obrazu. Spowodowane jest to 
brakiem odpowiednich sterowników i oprogramowania dla tego systemu. Ponadto zaprojektowany 
system zdolny był do lokalizowania dowolnego obiektu na podstawie wybranego zestawu cech. 
Skuteczność lokalizacji zależała od wybranych cech, które powinny być tak dobrane, aby mogły 
reprezentować specyficzne dla określonego obiektu atrybuty. Dla kostki Rubika cechy oparte na 
informacji pochodzącej z histogramów barwy, nasycenia oraz luminancji okazały się wystarczające. 
Najważniejszymi cechami sieci ARTMAP, które zostały stwierdzone podczas doświadczeń są:

1) szybkość działania pozwalająca na pracę w czasie rzeczywistym
2) nauka na bieżąco, w trakcie pracy
3) adaptowalność (możliwość skutecznego douczania sieci podczas pracy)
4) możliwość lokalizacji dowolnego obiektu

Za wady systemu można uznać:
1) wolniejszą pracę podczas użycia większej ilości filtrów
2) lokalizowanie kostki jedynie w dwóch wymiarach i bez uwzględnienia jej orientacji

Dodatkowym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych prac jest to, iż poprawy w 
skuteczności działania systemu należy upatrywać w poprawieniu wydajności przetwarzania 
graficznego, gdyż to te operacje powodowały największe opóźnienia. Zastosowanie biblioteki 
OpenCV poprawiło efektywność całego systemu, zastosowanie GPU jako jednostki przetwarzającej 
powinno przynieść jeszcze lepsze rezultaty i pozwolić na zastosowanie do analizy szerszego 
zestawu cech, pochodzących z obrazu.

Dalsze prace nad opisanym i zrealizowanym systemem powinny zatem obejmować 
lokalizację kostki w przestrzeni trójwymiarowej, co wiąże się z analizą skali obiektu jaki jest 
lokalizowany. Ponadto, przetwarzanie graficzne powinno być zrealizowane za pomocą procesora 
karty graficznej. Wiąże się to z udostępnieniem pewnego interfejsu wysokopoziomowego 
udostępniającego wykonywanie operacji na GPU. Planowanym rozwiązaniem jest zaprojektowanie 
klasy sprzęgniętej z biblioteką OpenCV, która by to umożliwiała. Pozwalałoby to na korzystanie z 
mocy obliczeniowej procesora GPU bez konieczności znajomości języka HLSL.
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Zawartość płyty CD:

Katalog articles:
 

– Treść artykułów wykorzystanych podczas implementacji aplikacji oraz innych, związanych 
z tematyką pracy.

Katalog source-linux:

– Pliki źródłowe, zawierające kod aplikacji do skompilowania pod systemem Linux.
Wymagana jest biblioteka OpenCV.

Katalog source-win:

– Pliki źródłowe, zawierające kod aplikacji do skompilowania pod systemem Windows.
(Borland C++)
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