
POČÍTAČOVÉ ZPRACOVÁNÍ OBRAZOVÝCH DAT



Pracovní skupina počítačového vidění při Centru 
excelence IT4I-ÚVAFM se zabývá zejména detekcí 
objektů v reálném čase, jejich klasifikací, přesnou 
segmentací a analytickým 3D modelováním. 
Máme široké zkušenosti s vývojem reálných aplikací, 
tvorbou proof-of-concept studií a zpracování odborných 
posudků. V případě uvažované aplikace poskytneme 
zdarma úvodní konzultaci na pracovišti, vytvoříme 
obrazové podklady vlastní průmyslovou kamerou a 
navrhneme možné řešení s rozborem náročnosti 
nasazení.

Příklady úspěšných řešení

Detekce objektů spjatých s automobilovou dopravou 

Naše systémy jsou schopné v reálném čase monitorovat 
provoz z kamery, která může být pozemní či umístěna 
v automobilu. S vysokou přesností jsme schopni 
označit např. auta, nákladní auta, tramvaje, chodce, 
cyklisty, dopravní značení atd.

Detekce produktů skladových zásob 

Z obrazových dat jsme schopni 
detekovat hranice jednotlivých 
produktů jako např. cigaretových 
krabiček, drogistického, nebo 
konzumního zboží. Systém je schopný 
vyhodnotit, jestli se produkty 
nacházejí v očekávaných pozicích 
v regálu, nebo může realizovat 
inventární činnost. Fotky lze pořizovat 
mobilním telefonem, kamerou,
nebo dronem.

Detekce registračních značek aut

Náš software je schopen detekovat registrační 
značky za ztížených podmínek, jako je např. noční 
snímání, během deště či překrytých sněhem.



Příklady aplikací

Přínos pro uživatele / klienty

Kontakty

• Čtecí zařízení pro bezpečnostní, 
kamerové a parkovací systémy.

• Kamerové systémy – identifikace 
rizikového chování.

• Rychlá inventarizace skladových 
zásob, katalogizace a klasifikace pro-
duktů.

• Detekce poruch a vad na výrobcích 
(pásová výroba, odlitky).

• Zpracování satelitních snímků a 
jejich vyhodnocení pro zemědělství, 
stavebnictví.

• Smluvní výzkum jakéhokoliv problému z dané 
problematiky na míru a dle potřeb zákazníka. 

• Rychlé a přesné zpracování obrazového 
materiálu i při špatných podmínkách (kvalita 
záznamového zařízení, světelné podmínky, aj.).

• Personalizovaný přístup k dalším úpravám.

• State-of-the-Art poznatky výzkumu pro praxi.
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