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Wst¦p
Celem pracy byªo opracowanie systemu wizyjnego sªu»¡-

cego do rozpoznawania cen paliw umieszczonych na ba-

nerach znajduj¡cych si¦ przy stacjach benzynowych, na

podstawie �lmów pozyskiwanych z kamery umieszczonej

wewn¡trz samochodu.

Opis problemu
Opracowanie systemu dziaªaj¡cego w niedeterministycz-
nych warunkach wymaga integracji kilku niezale»nych
technik, do których mo»emy zaliczy¢:

• template matching � technika dopasowywania
obrazu do zadanego wzorca,

• przeksztaªcenia morfologiczne � grupa opera-
cji sªu»¡ca przede wszystkim do analizy ksztaªtów
na obrazach binarnych,

• kalibracja kamery � proces pozyskiwania para-
metrów wewn¦trznych kamery i parametrów dys-
torsji. Dzi¦ki niemu mo»emy rekty�kowa¢ obraz
(poprawia¢ jego parametry geometryczne),

• OCR (ang. Optical Character Recognition)
� zestaw technik sªu»¡cych do rozpoznawania zna-
ków na obrazach rastrowych.

Uproszczony algorytm dziaªania systemu wygl¡da naste-
puj¡co:

Architektura wielow¡tkowa
Wykorzystanie architektury wielow¡tkowej pozwoliªo na
znacz¡c¡ redukcj¦ czasu przetwarzania poszczególnych
klatek �lmu. Wykorzystano tutaj metod¦ synchroniza-
cji CountDownLatch, która czeka na wykonanie pracy
przez tzw. worker'ry (w moim przypadku ka»dy worker

sprawdza pojedyncz¡ klatk¦ �lmu pod k¡tem zadanego
szablonu).
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Wyszukiwanie ROI
Kluczowym etapem algorytmu jest wyszukiwanie obsza-
rów zainteresowania (ang. ROI � Region of Interest).
W moim przypadku b¦d¡ to te fragmenty obrazu, na
których znajduj¡ si¦ ceny paliw. W tym celu przeksztaª-
cono klatk¦ �lmu, na którym znaleziono logotyp stacji
zgodnie z zale»no±ciami podanymi na rysunku poni»ej.

Zakre±lone na powy»szym obrazie zielone ramki s¡ wy-

cinane, a nast¦pnie podawane do silnika OCR.

Stos technologiczny
Aplikacj¦ u»ytkow¡ napisano w j¦zyku Java (z wyko-
rzystaniem najnowszej biblioteki gra�cznej JavaFX ).
Do przetwarzania obrazów skorzystano z biblioteki
OpenCV, a mo»liwo±¢ manipulacji �lmami zapewniª pro-
gram FFmpeg.

Aplikacja u»ytkowa
Aplikacja skªada si¦ z gªównego panelu, wraz z 3 oknami modalnymi sªu»¡cymi do kalibracji kamery, ªadowania
szablonów oraz trenowania algorytmu.

U»ytkownik mo»e przeszukiwa¢ �lm w trybie automatycznym i r¦cznym. W pierwszym przypadku nale»y zaªadowa¢

szablony w postaci emblematów stacji i nacisn¡¢ przycisk start. Program automatycznie sprawdzi ka»d¡ klatk¦ wyko-

rzystuj¡c do tego architektur¦ wielow¡tkow¡ (CountDownLatch � jeden w¡tek na jeden logotyp). W drugim przypadku

u»ytkownik r¦cznie przeszukuje �lm przesuwaj¡c si¦ po poszczególnych klatkach.

Testowanie algorytmu. Wnioski
Algorytm przetestowano dla 2 kamer, z których ª¡cznie pozyskano 6 �lmów (po 3 na ka»d¡ z nich, przedstawiaj¡ce te
same stacje). Podczas testowania systemu algorytm trenowano r¦cznie celem uzyskania jak nalepszych rezultatów.

WNIOSKI
W przypadku kamery Eken uzyskano ±redni¡ skuteczno±¢ rozpoznania na poziomie 94 %, natomiast dla kamery iSight
wynosiªa ona 66.5 %. Skuteczno±¢ identy�kacji regionów zainteresowania wyniosªa ª¡cznie 100 %. Jedynym przypad-
kiem, w którym rozpoznanie cen nie przyniosªo oczekiwanych rezultatów byªo zdj¦cie z niewystarczaj¡cym o±wietleniem
(kolor tªa zlewaª si¦ z cen¡). Poza tym system myliª si¦ dla pojedynczych cyfr, których struktura jest podobna (np.
"1" i "4"), co jest specy�k¡ samego silnika OCR.


