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Anotace 

Práce se zabývá počítačovou analýzou vybrané skupiny dopravních značek. 

Algoritmus byl vytvo en v počítačovém programu Delphi, p ičemž byla využita 

p edevším charakteristika RGB barev, jejich vykreslení a analýza. Program je pak 

schopen p esně rozpoznat vybranou značku, která je mu p edložena. Tu následně 

vykreslí a p i adí jí oficiální název. 
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Abstract 

This thesis concerns computer analysis of chosen group of traffic signs. 

Algorithm was implemented in Delphi programming language. There has been used 

RGB color characteristics their visualisation and analysis. Application is capable of 

recognising any traffic sign given as input. This detected traffic sign is then visualised 

and labeled with official name. 
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SEZNAM ZKRATEK 

Apod. - a podobně 
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Nap . - nap íklad 

Obr. - obrázek 

RGB - RedGreenBlue  

Sb. - sbírky 

Tab. - tabulka 
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1. ÚVOD 

Obrazová analýza jako součást stále se rozvijejících infomačních technologií je 

v 21. století neodmyslytelnou součástí ady oborů, z nichž můžeme jmenovat nap íklad 

experimentální fyziku, astronomii, medicínské obory, metalurgii a podobně. Její široké 

využití souvisí p edevším se schopností dnešní techniky pracovat rychle, efektivně, 

p esně a veškeré procesy a výsledky jsou navíc dokonale reprodukovatelné. [1] I p esto 

je počítačové vidění, vnímání a porozumění stále jen jakousi napodobeninou lidského 

zraku. Člověk p i vyhodnocování obrazové informace navíc využívá i svou inteligenci   

a p edchozí zkušenosti. I proto není snadný úkol umožnit počítačům vidět. Navíc žijeme 

ve trojrozměrném světě a i když se počítače snaží analyzovat objekty ve 3D prostoru, 

vizuální senzory (nap . televizní kamery) obvykle dávají obraz pouze dvojrozměrný,     

z čehož vyplývají značené ztráty informací. [2] 

Samotné zpracování a rozpoznávání obrazu reálného světa můžeme rozdělit     

do několika základních kroků. Jejich posloupnost je následující: snímání, digitalizace, 

p edzpracování, segmentace, popis objektů a klasifikace. [3,4] Každý z těchto kroků je 

podrobněji popsán v teoretické části této práce. 

Cílem této práce bylo vytvo it program, který by dokázal rozlišit dopravní  

značení a p i adit konkretní názvy jednotlivým značkám, jejichž obrázky jsou k 

dispozici ve vytvo ené knihovně programu. Dopravními značkami se musí ídit každý 

účastník provozu. Jsou záměrně navrženy a umístěny tak, aby bylo co nejsnazší je 

detekovat       a rozpoznat, co znamenají. To je výzvou k tomu, aby tyto úkony dokázaly 

vykonávat počítače stejně jako lidi. [5] To může do budoucna sloužit p edevším  pro 

účely automobilového průmyslu, neboť současné trendy vedou k automatizaci širokého 

spektra funkcí automobilu, p edevším však prvků bezpečnostních. Mezi ty pat í 

nap íklad dnes již hojně používané parkovací senzory nebo kontrola vzdálenosti 

automobilu od krajnice. Využití rozpoznávání dopravního značení by mohlo spočívat 

p edevším v zabránění p ehlédnutí dopravního značení, neboť i chvilková nepozornost 

idiče může vést k závažným dopravním nehodám. 
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2. POSTUPY P I ANALÝZE OBRAZOVÝCH P EDLOH 

Jak již bylo ečeno v úvodu, samotný proces analýzy můžeme rozdělit              

do několika kroků. V různých literaturách se můžeme setkat s různým členěním, jedním 

z nejp ehlednějších postupů je výše zmíněná posloupnost, čemuž se budou podrobněji 

zabývat následující podkapitoly. 

2.1 SNÍMÁNÍ 

Snímání můžeme definovat jako p evedení optické veličiny na elektrický signál. 

Ten je spojitý v čase i úrovni. Provádí se pomocí analogové TV kamery, digitálního 

fotoaparátu, digitální videokamery nebo různých specializovaných kompexních 

systémů. Tato oblast však není objektem zkoumání této práce, neboť analyzované 

obrázky jsou již k dospozici nasnímané. Proto nebude dále rozváděna.  

2.2 D IGITALIZACE OBRAZU 

Aby bylo možno obraz zpracovat v počítači, je t eba jej digitalizovat. Jde            

o p evod spojitého analogového signálu na signál digitální, který je ekvivalentem 

spojité obrazové funkce f(i,j), p ičemž i a j jsou sou adnice v prostoru. Jedním              

ze zásadních kroků digitalizace je volba vhodného rozlišení. P i vysokém rozlišení bude 

stoupat výpočetní náročnost p i dalším zpracování, p i nízkém však budeme ztrácet 

informace o detailech. P i digitalizaci je také důležitý výběr vhodné vzorkovací m ížky, 

což je plošné uspo ádání bodů p i vzorkování. Má-li být pokryta celá rovina, existují jen 

t i pravidelné mnohoúhelníky, kterými lze m ížku vykreslit, a to čtvercová (nejčastěji 

používaná), trojúhelníková a hexagonální, viz obrázek 1. Jeden bod vzorkovací m ížky 

pak odpovídá v digitalizovaném obraze jednomu obrazovému elementu, tzv. pixelu.  

 

 

OBR.  1.  ČTVERCOVÁ A HEXAGONÁLNÍ M ÍŽKA  

 

Z pohledu barevnosti rozlišujeme p i digitalizaci jednodušší monochromatický 

obraz, který je reprezentován pouze jednou barvou, a obraz barevný (multispektrální), 
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p i kterém se každá složka digitalizuje, p enáší i zpracovává zvlášť. Existuje ada 

modelů pro reprezentaci barev a jasu v obraze, z nichž nejčastěji používané jsou modely 

RGB, CMY nebo YUV.   [3,4,6] 

2.2.1  RGB  MODEL  

RGB model je jednoduše technicky realizovatelný barevný model, který je 

založen na vysílání t í základních barev- červnené (Red), zelené (Green), modré (Blue). 

Jeho princip spočívá v aditivním míchání těchto t í barev, čímž se dosáhne vzniku 

dalších barevných odstínů. Mohutnost každé barvy je pak vyjád ena v rosahu 0 až 1, 

kde zcela černou barvu p edstavuje smíchání barev s mohutností o hodnotě 0 a zcela 

bílou barvu p estavuje smíchání barev s mohutností o hodnotě 1. Způsob míchání barev 

je prezentován v tabulce 1 a na obrázku 2. [7] 

 

TAB.  1.    RGB  MÍCHÁNÍ BAREV 

                          

 

OBR.  2.  RGB BAREVNÁ S PEKTRA  

 

2.2.2  CMY  MODEL  

Tento model se používá pro tisk a k výrobě fotografií. Narozdíl od RGB 

modelu se zde barvy nevytvá í skládáním základních t í barev, ale dochází k odečtu od 

původně bílé. Podle hodnoty pak můžeme usuzovat na konkrétní barvu, p ičemž čím je 

hodnota složky vyšší, tím se více blížíme k černé barvě. [3] 

2.2.3  YUV  MODE L  

Člověk dokáže rozpoznat dvě formy obrazů, a to RGB obrazy a černobílé 

obrazy. YUV barevný model byl vyvinut k tomu, aby poskytl kompatibilitu mezi těmito 

R G B Barva 

0 0 0 Černá 

1 0 0 Červená 

0 1 0 Zelená 

0 0 1 Modrá 

1 1 0 Žlutá 

1 0 1 Purpurová 

0 1 1 Azurová 

1 1 1 Bílá 
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dvěma formami. Je charakterizován t emi složkami Y, U a V, z nichž Y je jasová 

složka, dosahující hodnot od 0 do 1, a U a V jsou složky barevné, které dosahují hodnot 

od -0,5 do +0,5 Tento model se používá se p edevším pro televizní vysílání. [8] 

2.3 PŘEDZPRACOVÁNÍ 

P edzpracování můžeme chápat jako soubor různých metod, které usnadňují 

další analýzu obsahu obrazu, identifikaci objektů nebo jen zvýrazňují důležité rysy 

obrazu, což může usnadnit pozorování člověkem. Jednou ze základních metod je 

nap íklad oprava pomocí korekcí, je-li nám znám charakter zkreslení způsobený 

většinou způsobem snímání nebo nevhodnými podmínkami p i jeho průběhu. 

2.4 SEGMENTACE 

Separaci objektů od nezajímavého pozadí můžeme nazvat segmentací. Nejčastěji 

se jedná o detekci kontur (hran) ohraničující jednotlivé objekty nebo o detekci oblastí, 

které reprezentují jednotlivé objekty v obraze, které jsou bodem zájmu v dalším 

průběhu zpracování. 

2.4.1  DETEKCE HRAN  

Hranami můžeme označit taková místa, která jsou složená z jednotlivých bodů, 

kde se náhle mění hodnota jasu. Pro lidské vnímání jsou takové p echody velice 

důležité. K nalézání takových významných míst v obraze lze použít právě detekci hran. 

Máme-li tedy hranu definovanou jako velkou změnu jasové funkce, pak bude v místě 

hrany velká hodnota derivace jasové funkce. Maximální hodnota derivace bude           

ve směru kolmo na hranu. Aby byl výpočet jednodušší, detekujeme hrany jen ve dvou, 

resp. čty ech směrech. Pro aproximaci první derivace změn jako svých funkcí lze použít 

různé operátory: 

 Robertsův operátor- využívá okolí 2x2 body 

 operátor Prewittové- odhaduje gradient v okolí 3x3 body pro osm směrů 

 Sobelův operátor- podobný operátoru Prewittové, často se používá pro 

detekci vodorovných a svislých hran [9] 

2.4.2  H IST OGRA MY  

Histogram je graf, který popisuje rozdělení intenzit v obraze. Počítá a zobrazuje 

v obraze počet pixelů pro každou úroveň šedé v rozsahu 0-2
n, kde n je počet bitů 

obrazu.  
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Z vytvo eného grafu pak můžeme rozlišovat oblasti s určitými hodnotami 

úrovně šedé. Histogram tak pomáhá identifikovat 

různé součásti obrazu jako je pozadí, objekty a šum. 

Existují dva typy histogramů- lineární               

a kumulativní. Horizontální osa p edstavuje vždy 

hodnoty úrovně šedé od 0 do 255. Vertikální osa pak    

u lineárního histogramu p edstavuje počet pixelů nk       

s určitou hodnotou úrovně šedé k (viz obr. 3), zatímco 

u kumulativního histogramu udává percentuální část 

pixelů s hodnotou menší nebo rovnou k. [10] 

2.5 POPIS OBJEKTŮ 

Existují dva základní způsoby popisu. Jeden 

popisuje objekty pomocí souboru číselných charakteristik, je tedy založen                     

na kvantitativním p ístupu. Druhý popisuje relace mezi objekty a jejich tvarové 

vlastnosti, jde tedy o kvalitativní p ístup. Konkrétní zbůsob je volen vždy podle toho,     

k čemu bude dál využit. 

2.6  KLASIFIKACE 

Za azení nalezených objektů do p edem vymezených t íd, jde tedy o finální krok 

celého procesu rozpoznávání obrazu. [3,4,6] 

3. PROGRAM DELPHI 

Jak bylo již zmíněno v úvodu, tato práce se zabývá vytvo ením programu, který 

dokáže rozpoznávat obrázky dopravních značek. K tomu bude využit vývojový program 

Delphi jako nástroj RAD (Rapid Application Development, tedy rychlý vývoj aplikací). 

Jedná se o nástroj pro programování pod systémem Windows a jeho základem je 

programovací jazyk Object Pascal. Lze jím vytvá et široké spektrum programů             

od samostatných aplikací, p es šet iče obrazovky až po kompletní aplikace pro webový 

server. Programování je z velké části založeno na použití komponent, co jsou malé 

programy (balíčky funkcí), které vykonávají určitou činnost (nap . zobrazují text, 

komunikují s databází apod.) [11] 

 

 

OBR.  3.  HIS TOGRAM 
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4. DOPRAVNÍ ZNAČKY 

Dopravní značky mají na celém světě nenahraditelnou úlohu v zajištění 

bezpečnosti na silnicích. Podle zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních 

komunikacích se rozlišují značky svislé a vodorovné. [12] Bližší charakteristiky značek 

lze nalézt v Prováděcí vyhlášce k pravidlům silničního provozu, což je vyhláška            

č. 30/2001 Sb. Podle ní jsou vodorovné značky vyznačeny p ímo na pozemní 

komunikaci. Tímto typem se však tato práce zabývat nebude a proto bude opomenuto    

i jejich další popis a rozdělení. Hlavním zájmem budou tedy vybrané svislé značky, 

konkrétně stálé svislé dopravní značky, které můžeme obecně chápat jako značky 

umístěné na sloupech nebo konstrukcích pevně zabudovaných do terénu a to tak,        

aby byly pro účastníky provozu na pozemních komunikacích, pro které jsou určeny, 

včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. [13] 

4.1 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 

Jsou to takové značky, které upozorňují na místa, kde na pozemních 

komunikacích hrozí nebezpečí a kde je t eba dbát zvýšené opatrnosti. Všechny použité 

značky z této skupiny mají společné základní rysy a to tvar a barvu- červený 

trojúhelník, viz obrázek 4. 

 

OBR.  4.  VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY  

 

4.2 ZNAČKY UPRAVUJÍCÍ  PŘEDNOST 

Jsou to takové značky, které stanovují p ednost v jízdě v provozu na pozemních 

komunikacích, čímž zajišťují správný postup p i průjezdu silničních uzlů. Jedná se         

o velmi různorodou skupinu značek lišících se barevně i tvarově, viz obrázek 5. 

 

OBR.  5.  ZNAČKY UPRAVUJ ÍCÍ P EDNOST  
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4.3 ZÁKAZOVÉ ZNAČKY 

Jsou to takové značky, které ukládají účastníkům provozu na pozemních 

komunikacích zákazy nebo omezení. Společným rysem celé této skupiny dopravních 

značek je kulatý tvar a většinou červeně zbarvený okraj, viz obrázek 6. 

 

OBR.  6.  ZÁKAZOVÉ ZNAČKY  

 

4.4 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 

Jsou takové značky, které ukladají účastníkům provozu na pozemních 

komunikacích p íkazy. Základním společným rysem je tvar kruhu s modrou výplní         

a bílým informačním znakem ve st edu, viz obrázek 7. 

 

OBR.  7.  P ÍKAZOVÉ ZNAČKY  

 

4.5 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 

Jsou to takové značky, které poskytují účastníkům provozu na pozemních 

komunikacích informace, které jsou pot eba k orientaci, nebo ukládají jiné povinnosti 

stanovené zákonem, jako nap . informace i ploše určené k parkování, slepá pozemní 

komunikace apod. P evážně se jedná o značky hranatého tvaru s modrou výpní a bílým 

informačním popisem dané informace, viz obrázek 8. 
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OBR.  8.  INF ORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 

 

 

4.6 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 

Jsou to takové značky, které poskytují účastníkům provozu informace nutné        

k lepší orientaci. Jde o velmi různorodou skupinu zhrnující celou škálu značek, jako 

nap . zúžení pruhu, objížďka, různé směrové ukazatele, názvy obcí apod., viz obrázek 9. 

 

OBR.  9.  INF ORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ  

 

4.7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 

Jsou to takové značky, které nejsou nezbytné pro plynulý provoz na pozemní 

komunikaci, ale pouze usnadňují účastníkům provozu nalezení specifických služeb, 

nap . stanici police, nemocnici, občerstvení. Jde opět o tvarově i barevně poměrně 

jednotnou skupinu, viz obrázek 10. 

 

OBR.  10.  INF ORMATIVNÍ ZNAČKY J INÉ  

 

 



- 12 - 

 

4.8 DODATKOVÉ TABULKY 

Jsou to takové značky, které zp esňují, doplňují nebo omezují význam dopravní 

značky, pod kterou jsou umístěny, viz obrázek 11. [14] 

 

OBR.  11.  DODATKOVÉ TABULKY  
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5. VÝB R A ÚPRAVA DOPRAVNÍCH ZNAČEK  

Prvním úkolem p ed započetím samotného programování je výběr konkrétních 

dopravních značek, které se má program naučit rozpoznávat. Pro účely této práce bylo 

vybráno celkem 40 značek, které svými tvary, barvami a symboly reprezentují prakticky 

všechny existující svislé dopravní značky na území České republiky. Zcela vy azena 

byla pouze skupina směrových tabulí, které nap íklad určují směr odboček, čísla 

jednotlivých silnic apod., neboť ty se barevně i tvarově od vybraných značek liší a pro 

bezpečnost jízdy nejsou bezpodmínečně nutné. Naopak by podstatně zesložiťovaly          

a zpomalovaly program. 

V následující tabulce 2 jsou p edstaveny vybrané značky, které byly pro 

p ehlednost rozděleny tvarově na značky kulaté, čty hranné a trojhranné.  

TAB.  2.   VYBRANÉ ZNAČKY 

kulaté čty hranné trojhranné 

        

      
  

  
 

   
  

     

 

   

    

  

 

 

    

    

Všechny značky byly jednotně upraveny tak, aby jejich velikost byla menší nebo 

rovna velikosti 250x250 pixelů a byly uloženy ve formátu bmp, aby je vytvá ený 

program rozpoznal jako image a mohl s nimi dále pracovat. Pro jednoduché 
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vyhledávání programem byly obrázky značek očíslovány a pojmenovány                   

zp1.bmp až zp40.bmp. 

6. VYKRESLENÍ BAREV  

Stěžejní myšlenkou programu bylo to, že dopravní značky lze v zásadě 

rozpoznávat nejen podle tvarů, ale také podle barev. Hlavními oficiálními barvami 

základních značek jsou bílá, černá, červená, modrá a žlutá a to v různých kombinacích. 

Právě tyto barvy bylo pot eba naučit program rozpoznat a vykreslit.  

Prvním krokem bylo vytvo ení funkčního tlačítka, které bylo pracovně nazváno 

“button1”, jehož prost ednictvím je možno program rozběhnout. Jeho základní funkcí 

zpočátku bylo, aby ve zvoleném poli (umístěném vždy v levém horním rohu, označeno 

pro pracovní účely jako pole1) o velikosti 233x241 pixelů vykreslil značku                    

v originálním ztvárnění, tedy v původní velikosti, tvaru i barvě. 

První zvolenou barvou, kterou se program naučil rozpoznat a vykreslit, byla 

barva červená. Ta byla nejprve definována pomocí RGB a to jen jako barva s hodnotami 

R=206, G=16 a Z=25 (hodnoty byly získány z vykresleného pole1, kde se pomocí 

ukazovátka myši zobrazily barevné hodnoty pro ukázaný pixel). Musel však být brán 

z etel také na to, že na obrázcích se vysyktuje červená barva v různých odstínech. Byly 

proto povoleny i odchylky od hlavní barevné normy a to R <R-10;R+10>,                     

G <G-10;G+10> a B <B-10;B+10>, v jejichž intervalu byly barvy také považovány      

za barvu červenou. Pro účely vykreslení výše charakterizovné barvy i se zvolenými 

odchylkami bylo zvoleno pole2, jak je jasně vidět na obrázku 12. Zde byla                    

pro jednoduchou demonstraci detekce červené vybrána jen jediná značka. K vykreslení 

p itom dochází v odstínech šedé. 

 

OBR.  12.  VYYKRES LENÍ ČERVENÉ BARVY  
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Následoval krok vykreslení i ostatních barev v dalších vymezených polích vedle 

originální značky a vykreslení červené, a to v po adí: 

 černá v poli 3 s definovanými hodnotami R=0, G=0 a B=0 a povolenými 

odchylkami R <R;R+50>, G <G;G+50> a B <B;B+50> 

 modrá v poli 4 s definovanými hodnotami R=0, G=74 a B=140                

a odchylkami od R <R;R+30>, G <R-30;R+60> a B <B-30;B+60> 

 žlutá v poli 5 s definovanými RGB hodnotami R=253, G=184 a B=19                

a odchylkami od R <R-50;R+50>, G <G-50;G+50> a B <B-50;B+50> 

Pro větší p ehlednost byla následně jednotlivá pole p ejmenována a to na:  

 pole1→Vstupní značka, 

 pole2→Vykreslení červené barvy, 

 pole3→Vykreslení černé barvy, 

 pole4→Vykreslení modré barvy, 

 pole5→Vykreslení žluté barvy.  

Vykreslení všech vybraných barev je znázorněno na obrázku 13.  

 

 

OBR.  13.  VYKRES LENÍ ZÁKLADNÍC H ČTY  BAREV 
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Zde je vidět, že k barevnému rozlišení dochází u všech čty iceti značek zároveň. 

Program p itom procházel všechny značky po jednotlivých pixelech a hledal 

zadefinované barvy. P i nalezení shody konkrétní bod vykreslil do odpovídajícího 

barevného pole a to opět v odstínu šedé. Čím více značek v jednotlivých bodech 

obsahovalo vybranou barvu, tím tmavší je v končeném poli šedé zobrazení.  

7. POROVNÁVÁNÍ BAREV 

Aby bylo možno zvolenou značku porovnat s obrázkovou databází a nechat jí 

p i adit odpovídající název, byly určeny konkrétní referenční body, ve kterých bude 

program porovnávat již d íve vymezené barvy. Body musely být zvoleny tak, aby jejich 

prost ednictvím mohla být jednoznačně určena barevná shoda právě mezi dvěma 

odpovídajícími obrázky.  

7.1. VOLBA REFERENČNÍCH BODŮ 

P i programování bylo nejprve zvoleno základních 5 referenčních bodů, aby 

mohla být určena pravděpodobnost shody pouze s jednou dopravních značkou. Body 

byly voleny s ohledem na základní geometrii dopravních značek a to tak, aby obsáhly 

jak značky kulaté, tak i hranaté a to na jejich okrají i ve výplni. Tento počet se však 

hned p i prvním testovacím spuštění programu ukázal jako značně nedostatečný, neboť 

porovnávaná značka se dle programu shodovala ve všech bodech hned s pěti značkami 

v knihovně. Proto byl počet referenčních bodů navýšen na 10, čímž mělo být zabráněno 

duplicitnímu rozpoznání značky. Ani následující výsledek však nebyl jednoznačný. 

Toho bylo dosaženo až p i navolení konečných 15-ti referenčních bodů. Posledních 5 

bodů bylo p itom voleno na základě právě těch podobných značek, které byly                 

v p edchozím testovacím cyklu programem nesprávně označeny za odpovídající.  

V následující tabulce jsou sepsány všechny referenční body s jejich                     

x-sou adnicemi a y-sou adnicemi v takovém po adí, jak je program postupně 

porovnával. 
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TAB.  3.   SOU ADNICE REFERENČNÍCH BODŮ 

číslo bodu sou adnice 

x 

sou adnice 

y 

číslo bodu sou adnice 

x 

sou adnice 

y 

1 21 58 9 117 91 

2 61 172 10 87 89 

3 185 43 11 109 84 

4 80 70 12 119 131 

5 164 163 13 109 170 

6 107 30 14 86 152 

7 200 66 15 150 50 

8 177 182    

 

Pro ilustraci jsou referenční body zobrazeny i na obrázku 14. 

 

OBR.  14.  VYKRES LENÍ REF ERENČN ÍCH BODŮ 

Do hlavního okna programu muselo být p idáno další pole, do kterého mohlo být 

vloženo číslo rozpoznávané značky (podle čísla v knihovně značek, již bez p edpony 
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“zp” a bez koncovky “.bmp”, ty jsou již v programu zohledněny) a stisknutím 

funkčního tlačítka, které bylo pro větší p ehlednost pojmenováno “vyber značku”. 

7.2. ELIMINACE NECHTĚNÝCH PROCESŮ 

Program byl vytvo en tak, aby dokázal uživatele upozornit na špatnou 

manipulaci v programu. Bylo zadáno několik chybových hlášení, které by měly            

na takovou manipulaci upozornit. Došlo-li p i zadávání čísla značky k chybě, nap íklad 

bylo zadáno neexistující číslo značky, dostal program p íkaz vyzobrazit v pracovním 

okně text “Zadany soubor neexistuje nebo nelze otevrit”. Pokud bylo uživatelem 

omylem odsouhašeno prázdné okno pro vpisování čísla značky, pak se v pracovním 

okně objeví text “Nebylo zadano cislo znacky”. 

Program musel být navíc koncipován tak, aby i po rozpoznání zadané značky 

mohl být volen nový požadavek bez toho, aniž by se musela aplikace vypnout a znovu 

spouštět. Problém tkvěl v tom, že původně docházelo k p ekreslování  vykreslovacích 

polí 2-5 p i každém novém porovnávací cyklu, čím docházelo k tmavnutí vykreslených 

obrazců. Pro eliminaci této “chyby” dostal program p íkaz p i každém novém zadání 

čísla značky a potvrzení tlačítkem “vyber značku” promazat všech 5 polí a vše vykreslit 

znovu dle zadaného algoritmu.  

7.3. NÁZVY DOPRAVNÍCH ZNAČEK 

Název značky byl v programu zadán každé značce zvlášť a byl zvolen podle 

oficiálního pojmenování dle Zákona o provozních komunikacích. Konkrétní názvy jsou 

vypsány v tabulce 4. 

TAB.  4.  NÁZVY DOPRAVNÍCH ZNAČEK 

značka 

číslo 

pojmenování značky značka 

číslo 

pojmenování značky 

1 Nejvyšší dovolená rychlost 

30km/h 

2 Nejvyšší dovolená rychlost 

50km/h 

3 Nejvyšší dovolená rychlost 

70km/h 

4 Nejvyšší dovolená rychlost 

80km/h 

5 Zákaz stání 6 Zákaz zastavení 

7 Zákaz p edjíždění pro 

nákladní automobily 

8 Zákaz vjezdu jízdních kol 
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značka 

číslo 

pojmenování značky značka 

číslo 

pojmenování značky 

9 Zákaz p edjíždění 10 Zákaz vjezdu všech 

motorových vozidel 

11 Zákaz otáčení 12 Zákaz vjezdu všech vozidel 

(v obou směrech) 

13 Zákaz vjezdu traktorů 14 Zákaz vjezdu všech 

motorových vozidel s 

výjimkou motocyklů bez 

postranního vozíku 

15 Zákaz vjezdu všech vozidel 16 P ednost protijedoucích 

vozidel 

17 Stezka pro chodce 18 Kruhový objezd 

19 Stezka pro cyklisty 20 P ikázaný směr jízdy vpravo 

21 P ikázaný směr jízdy p ímo 

a vpravo 

22 P ikázaný směr jízdy p ímo 

23 P ikázaný směr jízdy vlevo 24 P ikázaný směr jízdy vpravo 

a vlevo 

25 Hlavní pozemní 

komunikace 

26 Tvar k ižovatky 

27 Nemocnice 28 Policie 

29 Občerstvení 30 Parkoviště 

31 Slepá pozemní komunikace 32 Dej p ednost v jízdě! 

33 Práce 34 Kolona 

35 Padající kamení 36 K ižovatka s vedlejší 

pozemní komunikací 

37 Pozor, p echod pro chodce 38 Pozor, zpomalovací práh 

39 Zatáčka vpravo 40 Zatáčka vlevo 
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7.4. POROVNÁVÁNÍ REFERENČNÍCH BODŮ 

Program pak musel systematicky porovnávat zvolenou značku s každou jednou 

značkou knihovny. Výsledkem každého porovnání bylo číslo, které odpovídalo počtu 

shod referenčích bodů.  

Aby mohla být značka považována za rozpoznanou, musela být splněna 

podmínka, že odpovídala ve všech 15ti bodech charakterizovaným barvám právě jedné 

ze značek v knihovně obrázků. Pokud byl počet shod menší než 15, program určil 

značku jako odlišnou, shodu tedy nikde nezaznamenával a pokračoval v kontrole s další 

značkou. V každém p ípadě program porovnával vybranou značku se všemi vzory,        

ať už byla v průběhu testování shoda nalezena či nikoliv.  

Výsledkem po kontrole se všemi 40-ti značkami z knihovny programu byly 

celkem 3 zápisy: 

 zápis do p iloženého textového souboru nazvaného “output.txt”, kde byl 

zaznamenán text “detekovaná značka: název značky”, jak je vidět         

na obrázku 15 

 

 

OBR.  15. P ILOŽENÝ TEXTOVÝ SO UBOR  

 

 zápis p ímo v okně programu také s textem “detekovaná značka: název 

značky”, jak je vidět na obrázku 16 

 pro každou jednu vzorovou značku byl ve složce programu vytvo en 

soubor ve formátu CSV (pojmenován “output+číslo značky”), kde byly 

zaznamenány p íslušné x-sou adnice a y- sou adnice všech referenčních 

bodů společně s p íslušnými RGB hodnotami, viz tabulka 5.               

Pro jednoznačnost výsledků musela být kombinace těchto hodnot pro 

každou značku jedinečné. 
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TAB.  5.   SOU ADNICE A RGB HOD NOTY REF ERENČNÍCH BODŮ  

značka 
x-sou adnice, y-

sou adnice, R, G, B 
značka 

x-sou adnice, y-

sou adnice, R, G, B 
značka 

x-sou adnice, y-

sou adnice, R, G, B 

zn1 21,58,196,1,7 

61,172,182,12,15 

185,43,201,0,10 

80,70,0,0,0 

164,163,255,194,197 

107,30,194,10,8 

200,66,214,3,9 

177,182,215,0,1 

117,91,0,0,0 

87,89,255,255,255 

109,84,255,255,255 

119,131,0,0,0 

109,170,255,255,255 

86,152,1,1,1 

150,50,248,255,255 
 

zn2 21,58,173,78,83 

61,172,206,24,33 

185,43,249,253,255 

80,70,34,30,31 

164,163,204,24,29 

107,30,203,25,32 

200,66,238,242,241 

177,182,251,250,245 

117,91,33,33,33 

87,89,253,251,252 

109,84,253,253,253 

119,131,31,29,30 

109,170,255,255,255 

86,152,30,27,28 

150,50,255,250,245 
 

zn3 21,58,212,2,1 

61,172,216,6,2 

185,43,215,1,1 

80,70,0,0,0 

164,163,255,220,220 

107,30,220,2,0 

200,66,223,0,1 

177,182,222,0,0 

117,91,0,0,0 

87,89,0,0,0 

109,84,255,255,255 

119,131,0,0,0 

109,170,255,255,255 

86,152,255,255,255 

150,50,255,255,255 
 

zn4 21,58,206,25,16 

61,172,206,25,33 

185,43,206,33,41 

80,70,33,25,33 

164,163,206,33,41 

107,30,206,16,25 

200,66,173,8,25 

177,182,206,16,25 

117,91,25,33,25 

87,89,255,255,255 

109,84,255,255,255 

119,131,49,49,49 

109,170,255,255,255 

86,152,25,33,25 

150,50,255,255,255 
 

zn5 21,58,206,25,16 

61,172,206,25,33 

185,43,206,25,33 

80,70,206,25,33 

164,163,206,25,33 

107,30,206,25,33 

200,66,206,25,33 

177,182,189,16,25 

117,91,0,74,140 

87,89,206,16,25 

109,84,0,74,140 

119,131,206,25,16 

109,170,0,74,140 

86,152,0,74,140 

150,50,0,74,140 
 

zn6 21,58,206,25,33 

61,172,206,25,33 

185,43,206,8,41 

80,70,206,25,33 

164,163,206,16,25 

107,30,206,25,33 

200,66,206,58,66 

177,182,206,16,25 

117,91,206,16,25 

87,89,206,25,33 

109,84,0,74,140 

119,131,206,25,33 

109,170,0,74,140 

86,152,0,74,140 

150,50,0,74,140 
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značka 
x-sou adnice, y-

sou adnice, R, G, B 
značka 

x-sou adnice, y-

sou adnice, R, G, B 
značka 

x-sou adnice, y-

sou adnice, R, G, B 

zn7 21,58,197,33,33 

61,172,197,33,33 

185,43,197,33,33 

80,70,206,16,25 

164,163,206,16,25 

107,30,214,82,90 

200,66,206,16,25 

177,182,206,16,25 

117,91,255,255,255 

87,89,197,33,33 

109,84,255,255,255 

119,131,90,99,90 

109,170,255,255,255 

86,152,255,255,255 

150,50,255,255,255 
 

zn8 21,58,206,25,33 

61,172,206,25,33 

185,43,206,25,33 

80,70,255,255,255 

164,163,206,33,33 

107,30,222,82,82 

200,66,206,25,33 

177,182,206,25,33 

117,91,90,90,90 

87,89,49,41,41 

109,84,255,255,255 

119,131,255,255,255 

109,170,255,255,255 

86,152,255,255,255 

150,50,255,255,255 
 

zn9 21,58,206,25,33 

61,172,206,16,25 

185,43,206,16,25 

80,70,255,255,255 

164,163,214,41,49 

107,30,222,66,74 

200,66,206,25,33 

177,182,206,33,33 

117,91,255,255,255 

87,89,181,8,8 

109,84,255,255,255 

119,131,82,66,66 

109,170,255,255,255 

86,152,255,255,255 

150,50,255,255,255 
 

zn10 21,58,206,25,33 

61,172,206,25,33 

185,43,206,25,33 

80,70,222,222,230 

164,163,214,74,82 

107,30,214,33,41 

200,66,206,25,16 

177,182,206,16,25 

117,91,255,255,255 

87,89,33,33,33 

109,84,41,25,33 

119,131,239,239,239 

109,170,222,222,230 

86,152,255,255,255 

150,50,255,255,255 
 

zn11 21,58,205,23,30 

61,172,205,23,30 

185,43,206,26,33 

80,70,205,23,30 

164,163,205,23,30 

107,30,218,81,87 

200,66,206,27,34 

177,182,210,44,50 

117,91,255,255,255 

87,89,205,23,30 

109,84,255,255,255 

119,131,209,41,48 

109,170,255,255,255 

86,152,200,199,200 

150,50,255,255,255 
 

zn12 21,58,206,25,33 

61,172,206,25,33 

185,43,206,25,33 

80,70,255,255,255 

164,163,206,33,33 

107,30,206,25,33 

200,66,181,41,41 

177,182,181,8,41 

117,91,255,255,255 

87,89,255,255,255 

109,84,255,255,255 

119,131,255,255,255 

109,170,255,255,255 

86,152,255,255,255 

150,50,255,255,255 
 

zn13 21,58,197,33,33 

61,172,206,16,25 

185,43,214,33,41 

80,70,255,255,255 

164,163,214,49,49 

107,30,222,66,74 

200,66,206,16,25 

177,182,197,33,33 

117,91,255,255,255 

87,89,58,49,58 

109,84,58,49,58 

119,131,156,156,156 

109,170,255,255,255 

86,152,255,255,255 

150,50,255,255,255 
 

zn14 21,58,209,39,45 

61,172,205,23,30 

185,43,206,26,33 

80,70,255,255,255 

164,163,211,52,58 

107,30,205,23,30 

200,66,205,23,30 

177,182,205,23,30 

117,91,255,255,255 

87,89,255,255,255 

109,84,255,255,255 

119,131,35,31,32 

109,170,255,255,255 

86,152,255,255,255 

150,50,255,255,255 
 

zn15 21,58,214,41,49 

61,172,206,25,33 

185,43,206,25,33 

80,70,206,25,33 

164,163,206,25,16 

107,30,206,25,16 

200,66,206,25,16 

177,182,206,16,33 

117,91,206,16,33 

87,89,206,25,33 

109,84,206,25,33 

119,131,206,25,33 

109,170,206,16,33 

86,152,206,16,33 

150,50,206,25,33 
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značka 
x-sou adnice, y-

sou adnice, R, G, B 
značka 

x-sou adnice, y-

sou adnice, R, G, B 
značka 

x-sou adnice, y-

sou adnice, R, G, B 

zn16 21,58,205,23,30 

61,172,205,23,30 

185,43,205,23,30 

80,70,35,31,32 

164,163,205,23,30 

107,30,205,23,30 

200,66,205,23,30 

177,182,205,23,30 

117,91,255,255,255 

87,89,35,31,32 

109,84,236,168,171 

119,131,255,255,255 

109,170,255,255,255 

86,152,35,31,32 

150,50,255,255,255 
 

zn17 21,58,0,74,143 

61,172,255,255,255 

185,43,4,77,145 

80,70,0,74,143 

164,163,44,106,163 

107,30,0,74,143 

200,66,0,74,143 

177,182,0,74,143 

117,91,255,255,255 

87,89,0,74,143 

109,84,0,74,143 

119,131,0,74,143 

109,170,0,74,143 

86,152,0,74,143 

150,50,0,74,143 
 

zn18 21,58,5,77,145 

61,172,255,255,255 

185,43,6,79,146 

80,70,0,74,143 

164,163,255,255,255 

107,30,255,255,255 

200,66,3,76,144 

177,182,0,74,143 

117,91,0,74,143 

87,89,0,74,143 

109,84,0,74,143 

119,131,0,74,143 

109,170,0,74,143 

86,152,0,74,143 

150,50,255,255,255 
 

zn19 21,58,0,74,143 

61,172,0,74,143 

185,43,2,75,144 

80,70,119,159,195 

164,163,0,74,143 

107,30,0,74,143 

200,66,0,74,143 

177,182,0,74,143 

117,91,0,74,143 

87,89,196,214,229 

109,84,37,101,159 

119,131,222,232,240 

109,170,0,74,143 

86,152,0,74,143 

150,50,0,74,143 
 

zn20 21,58,22,87,151 

61,172,1,68,146 

185,43,1,72,143 

80,70,0,74,140 

164,163,4,78,141 

107,30,4,74,143 

200,66,2,71,145 

177,182,6,78,142 

117,91,1,71,144 

87,89,255,255,255 

109,84,255,255,255 

119,131,1,75,141 

109,170,3,75,141 

86,152,255,255,255 

150,50,9,82,142 
 

zn21 21,58,0,74,143 

61,172,84,134,180 

185,43,0,74,143 

80,70,255,255,255 

164,163,0,74,143 

107,30,0,74,143 

200,66,0,74,143 

177,182,11,81,147 

117,91,0,74,143 

87,89,255,255,255 

109,84,0,74,143 

119,131,255,255,255 

109,170,0,74,143 

86,152,255,255,255 

150,50,0,74,143 
 

zn22 21,58,0,74,143 

61,172,0,74,143 

185,43,4,77,145 

80,70,255,255,255 

164,163,0,74,143 

107,30,255,255,255 

200,66,29,94,156 

177,182,16,85,150 

117,91,255,255,255 

87,89,0,74,143 

109,84,255,255,255 

119,131,226,235,242 

109,170,255,255,255 

86,152,0,74,143 

150,50,0,74,143 
 

zn23 21,58,7,79,145 

61,172,0,68,146 

185,43,2,75,141 

80,70,255,255,255 

164,163,4,76,143 

107,30,4,74,143 

200,66,1,68,147 

177,182,5,76,142 

117,91,255,255,255 

87,89,86,141,183 

109,84,255,255,255 

119,131,255,255,255 

109,170,4,77,141 

86,152,1,72,143 

150,50,1,73,141 
 

zn24 21,58,13,83,149 

61,172,0,74,143 

185,43,3,76,144 

80,70,0,74,143 

164,163,0,74,143 

107,30,0,74,143 

200,66,0,74,143 

177,182,0,74,143 

117,91,255,255,255 

87,89,255,255,255 

109,84,0,74,143 

119,131,255,255,255 

109,170,255,255,255 

86,152,0,74,143 

150,50,255,255,255 
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značka 
x-sou adnice, y-

sou adnice, R, G, B 
značka 

x-sou adnice, y-

sou adnice, R, G, B 
značka 

x-sou adnice, y-

sou adnice, R, G, B 

zn25 21,58,255,255,255 

61,172,76,73,74 

185,43,255,255,255 

80,70,255,255,255 

164,163,255,255,255 

107,30,255,255,255 

200,66,255,255,255 

177,182,255,255,255 

117,91,253,184,19 

87,89,253,184,19 

109,84,253,184,19 

119,131,253,184,19 

109,170,253,184,19 

86,152,253,184,19 

150,50,255,255,255 
 

zn26 21,58,255,255,255 

61,172,255,255,255 

185,43,255,255,255 

80,70,35,31,32 

164,163,255,255,255 

107,30,35,31,32 

200,66,255,255,255 

177,182,255,255,255 

117,91,35,31,32 

87,89,35,31,32 

109,84,35,31,32 

119,131,235,235,235 

109,170,255,255,255 

86,152,173,172,172 

150,50,255,255,255 
 

zn27 21,58,0,74,143 

61,172,0,74,143 

185,43,0,0,0 

80,70,0,74,143 

164,163,255,255,255 

107,30,0,74,143 

200,66,0,0,0 

177,182,0,0,0 

117,91,255,255,255 

87,89,255,255,255 

109,84,255,255,255 

119,131,255,255,255 

109,170,255,255,255 

86,152,0,74,143 

150,50,0,74,143 
 

zn28 21,58,200,199,199 

61,172,0,74,143 

185,43,0,0,0 

80,70,255,255,255 

164,163,255,255,255 

107,30,0,74,143 

200,66,0,0,0 

177,182,0,0,0 

117,91,255,255,255 

87,89,200,199,199 

109,84,255,255,255 

119,131,255,255,255 

109,170,9,63,115 

86,152,255,255,255 

150,50,35,31,32 
 

zn29 21,58,0,74,143 

61,172,0,74,143 

185,43,0,0,0 

80,70,35,31,32 

164,163,255,255,255 

107,30,0,74,143 

200,66,0,0,0 

177,182,0,0,0 

117,91,35,31,32 

87,89,35,31,32 

109,84,35,31,32 

119,131,255,255,255 

109,170,0,74,143 

86,152,35,31,32 

150,50,0,74,143 
 

zn30 21,58,0,74,143 

61,172,0,74,143 

185,43,0,0,0 

80,70,0,74,143 

164,163,255,255,255 

107,30,0,74,143 

200,66,0,0,0 

177,182,0,0,0 

117,91,255,255,255 

87,89,0,74,143 

109,84,255,255,255 

119,131,0,74,143 

109,170,0,74,143 

86,152,0,74,143 

150,50,0,74,143 
 

zn31 21,58,0,74,143 

61,172,0,0,0 

185,43,0,0,0 

80,70,255,255,255 

164,163,38,98,155 

107,30,205,23,30 

200,66,0,0,0 

177,182,0,0,0 

117,91,0,74,143 

87,89,255,255,255 

109,84,0,74,143 

119,131,0,74,143 

109,170,255,255,255 

86,152,255,255,255 

150,50,0,74,143 
 

zn32 21,58,255,255,255 

61,172,255,255,255 

185,43,255,255,255 

80,70,255,255,255 

164,163,255,255,255 

107,30,255,255,255 

200,66,205,23,30 

177,182,255,255,255 

117,91,255,255,255 

87,89,255,255,255 

109,84,255,255,255 

119,131,255,255,255 

109,170,205,23,30 

86,152,243,197,199 

150,50,255,255,255 
 

zn33 21,58,255,255,255 

61,172,255,255,255 

185,43,255,255,255 

80,70,205,23,30 

164,163,255,255,255 

107,30,205,23,30 

200,66,255,255,255 

177,182,205,23,30 

117,91,255,255,255 

87,89,205,23,30 

109,84,255,255,255 

119,131,35,31,32 

109,170,35,31,32 

86,152,255,255,255 

150,50,255,255,255 
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značka 
x-sou adnice, y-

sou adnice, R, G, B 
značka 

x-sou adnice, y-

sou adnice, R, G, B 
značka 

x-sou adnice, y-

sou adnice, R, G, B 

zn34 21,58,255,255,255 

61,172,255,255,255 

185,43,255,255,255 

80,70,206,16,25 

164,163,33,25,33 

107,30,206,16,25 

200,66,255,255,255 

177,182,206,25,25 

117,91,255,255,255 

87,89,206,16,25 

109,84,255,255,255 

119,131,181,181,181 

109,170,255,255,255 

86,152,255,255,255 

150,50,255,255,255 
 

zn35 21,58,255,255,255 

61,172,255,255,255 

185,43,255,255,255 

80,70,205,23,30 

164,163,35,31,32 

107,30,205,23,30 

200,66,255,255,255 

177,182,205,23,30 

117,91,255,255,255 

87,89,205,23,30 

109,84,255,255,255 

119,131,255,255,255 

109,170,35,31,32 

86,152,255,255,255 

150,50,255,255,255 
 

zn36 21,58,255,255,255 

61,172,255,255,255 

185,43,255,255,255 

80,70,206,33,41 

164,163,255,255,255 

107,30,206,25,16 

200,66,255,255,255 

177,182,206,16,25 

117,91,33,25,33 

87,89,206,16,25 

109,84,255,255,255 

119,131,33,25,33 

109,170,255,255,255 

86,152,255,255,255 

150,50,255,255,255 
 

zn37 21,58,255,255,255 

61,172,25,33,25 

185,43,255,255,255 

80,70,206,25,33 

164,163,90,123,82 

107,30,206,16,25 

200,66,255,255,255 

177,182,206,25,33 

117,91,206,206,206 

87,89,181,25,49 

109,84,255,255,255 

119,131,41,41,33 

109,170,33,25,33 

86,152,82,74,74 

150,50,255,255,255 
 

zn38 21,58,255,255,255 

61,172,255,255,255 

185,43,255,255,255 

80,70,206,16,33 

164,163,255,255,255 

107,30,206,16,33 

200,66,255,255,255 

177,182,206,16,25 

117,91,255,255,255 

87,89,206,16,33 

109,84,255,255,255 

119,131,255,255,255 

109,170,255,255,255 

86,152,33,8,33 

150,50,255,255,255 
 

zn39 21,58,255,255,255 

61,172,255,255,255 

185,43,255,255,255 

80,70,205,23,30 

164,163,255,255,255 

107,30,205,23,30 

200,66,255,255,255 

177,182,205,23,30 

117,91,255,255,255 

87,89,205,23,30 

109,84,255,255,255 

119,131,255,255,255 

109,170,255,255,255 

86,152,35,31,32 

150,50,255,255,255 
 

zn40 21,58,255,255,255 

61,172,255,255,255 

185,43,255,255,255 

80,70,205,23,30 

164,163,255,255,255 

107,30,205,23,30 

200,66,255,255,255 

177,182,205,23,30 

117,91,255,255,255 

87,89,205,23,30 

109,84,255,255,255 

119,131,255,255,255 

109,170,255,255,255 

86,152,255,255,255 

150,50,255,255,255 
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8. F INÁLNÍ PODOBA PROGRAMU  

Na závěr bylo pot eba provést několik finálních úprav jak pro p ehlednost,       

tak pro p íjemný uživatelský dojem z celého programu. Bylo proto nutné vhodně 

upravit velikost a umístění pole pro chybová hlášení a pole pro vypisování samotných 

názvů detekovaných značek a to tak, aby byla dob e viditelná a čitelná.  

Do programu byla dále p idána tlačítka pro volbu mezi jednoduchou detekcí      

a složitější analýzou. Detekcí se v tomto p ípadě rozumí pouze vykreslení zvolené 

značky a p i azení názvu, což je značně urychlený proces oproti analýze, p i které  

dochází i k vykreslování definových barev v polích 2-5, tedy červené, černé, modré       

i žluté. 

Zároveň byl jako pozadí programu zvolen vhodný obrázek. Byl vybrán tak,     

aby logicky zapadal do celého konceptu programu, byl sice nenápadný, ale p itom 

p íjemně dokresloval prost edí. 

Název pracovního okna byl p epsán na “Rozpoznávání dopravních značek” 

Konečná podoba uživatelského pole je zobrazena na obrázku 16. 

 

 

OBR.  16. F INÁLNÍ P ODOBA P ROGR AMU  
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9. ZÁV R 

Cílem této práce bylo vytvo it takový program, který bude schopen rozpoznávat 

dopravní značení. K tomuto účelu byl zvolen programovací jazyk Delphi. 

Pro demostraci programu bylo vybráno celkem 40 značek, které svými barvami    

i tvary pokryly prakticky všechna základní dopravní značení. Ty byly uloženy             

ve formátu .bmp v knihovně programu. Ten s nimi tak mohl jako s obrázky dále 

pracovat. 

K samotnému rozpoznávání pak bylo na značkách zvoleno 15 referenčních bodů 

o pevných sou adnicích. Ty byly voleny s ohledem na základní geometrii dopravních 

značek tak, aby obsáhly jak značky kulaté, tak i hranaté a to na jejich okraji i ve výplni.  

Ve všech referenčních bodech byly rozpoznávány barvy prost ednictvím RGB 

barev a jednotlivé body tak získavaly konkrétní hodnoty R <0;255>, G <0;255>             

a B <0;255>. Na každá značce, která byla určena k analýze, pak byly tyto hodnoty 

porovnávány s hodnotami zjištěnými u značek v knihovně programu. Na každé 

analyzované značce pak musely všechny hodnoty odpovídat právě jedné uložené 

značce. Té byl navíc p i azen oficiální název, který tak mohl být interpretován                 

i na značku analyzovanou. 

Z pohledu uživatele byl program koncipován velmi jednoduše. Na začátku musí 

být vybráno z možností složitější analýzy či jednodušší detekce, do prázdného pole se 

zvolí číslo porovnávané značky a volba se potvrdí tlačítkem “vyber značku”. Následně 

program vykreslí v prvním poli programu značku v originálním pojetí, vedle něj pak 

vykreslí pouze definované barvy všech referenčních značek v po adí červená, černá, 

modrá a žlutá.  

Provedenou analýzu pak program potvrdí vypsáním p eddefinovaného názvu 

dopravní značky. Pokud uživatel použije nepodporovaný postup (nap íklad vepsáním 

neexistujícího čísla programu), je na tento krok programem upozorněn jednou                

z chybových hlášení. 
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