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Abstrakt 

 

Cílem této diplomové práce je vytvoření grafického uživatelského rozhraní v systému 

MATLAB pro rozpoznávání znaků z digitálního displeje Memmert One 7, který je součástí olejové 

vany. V práci se budu zabývat prozkoumáním metody pro detekci znaků v obraze, přiblížením 

programu MATLAB-GUI, vytvořením aplikace pro rozpoznávání znaků v tomto programu a její 

následné otestování v reálných podmínkách. 
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Abstract 

 

  The objective of this thesis is to create graphical user interfaces in MATLAB for symbols 

recognition from digital display of the Memmert One 7, which is part of the oil bath. Main goals of the 

thesis are to check methods for detection of symbols in the picture, to focus close to Matlab GUI 

program and to create an application for recognition of symbols in this program and sequentially test it 

in the real world. 
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BMP  - Bitmap, formát obrázku uložený v počítači  

DCT  - Discrete Cosine Transform 

GB  - Gigabyte 

GUI  - Graphical User Interface, Grafické uživatelské rozhraní 

GIF  - Graphics Interchange Format 

Hz  - Hertz 

IAT  - Image Acquisition Toolbox 

IPT  - Image Processing Toolbox 

JPEG  - Joint Photographic Experts Group 

LED  - Ligt Emitting Diode 

MB  - Megabyte 

MCR  - Matlab Component Runtime 

PC  - Personal Computer 

PCA  - Principal Component Analysis 

PNG  - Portable Network Graphic 

RGB  - Red Green Blue, barebný model 

ROI  - Reagon Of Interest 

TIFF  -Tagged Image File Format 

UNS  - Umělé neuronové sítě 

USB  - Universal Serial Bus 

km/s  - Kilometrů za sekundu 

nm  - Nanometr 

ns   - Nanosekunda 

tbx  - Toolbar, panel nástrojů 
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Úvod 
Díky době počítačů a neustále se rozvíjející technologii může člověk určité činnosti 

přenechávat přístrojům, které precizně zaznamenávají a provádí různé úkoly, které jim byly 

zadané. 

V dnešním uspěchaném světě, kde záleží na každé hodině či dokonce sekundě, si člověk 

uvědomuje, že už nestačí na všechno sám, a proto se i já ve své diplomové práci pokusím pomocí 

počítačové technologie usnadnit práci a tím i ušetřit čas výzkumným pracovníkům. 

Mým hlavním úkolem bude vytvořit aplikaci, která bude monitorovat a ukládat průběh měření 

na displeji olejové vany, díky čemuž se odstraní neustálá přítomnost výzkumných pracovníků při 

celém měření a poskytne jim údaje, které by jinak museli samy pracně zaznamenávat. 

V první kapitole, která se bude zabývat popisem metod pro detekci znaků v obraze, nejdříve 

stručně nastíním kroky zpracování obrazu a dále už podrobně rozvedu samotné metody používané 

pro detekci. 

K vytvoření aplikace jsem si zvolil integrované prostředí MATLAB-GUI, proto v další části 

uvedu problematiku komunikace tohoto prostředí s kamerou, která bude snímat displej zmiňované 

olejové vany. 

Ve třetí kapitole seznámím uživatele s  olejovou vanou Memert One 7, pro kterou bude 

aplikace vytvořena. Konkrétně uvedu její technické parametry, vybavení i ovládání. 

Čtvrtá kapitola bude již patřit samotnému vytvoření grafického uživatelského rozhraní (GUI) 

pro rozpoznávání znaků z digitálního displeje a její otestování v reálných podmínkách. V této 

kapitole uvedu krok po kroku postup při vytváření aplikace a také výsledky z jejího testování 

v praxi. 

Pro uživatele však bude nejpodstatnější poslední část mé diplomové práce, kde se budu 

soustředit na co nejpodrobnější a nejpřesnější návod pro práci s vytvořenou aplikací a tudíž i co 

nejsnadnější pochopení při jejím využívání. 

  

Cílem mé diplomové práce tedy je vytvoření grafického uživatelského rozhraní v systému 

MATLAB pro rozpoznávání znaků z digitálního displeje zařízení MEMMERT One 7. 
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1 Popis metod pro detekci znaků v obraze 

Úkolem detekce znaků v obraze je ze vstupního snímku získat požadované informace pro další 

potřeby. Je třeba zmínit, že hlavním nástrojem je samotný lidský zrak, jehož funkce napodobuje již i 

počítačové vidění. 

 

1.1 Lidský zrak 

Lidské oko je nejsložitějším orgánem smyslového vnímání člověka. Je to párový orgán, který 

můžeme přirovnat k optické soustavě. Obě oči jsou propojeny s mozkem za pomoci zrakového nervu, 

který dodává informace do mozku pomocí impulzů. Od přijetí informace až po zpracování těchto 

impulzů mozkem, uplyne přibližně 20ms. U každého jedince je to individuální a nikdy ne okamžité. 

Svět okolo se mění většinou rychlostí 50 Hz a lidské oko to dokáže vnímat. S podobným principem se 

setkáváme i při monitorech, nebo televizních přijímačích, které takto využívají nedokonalost oka. 

Lidské oko dokáže vnímat vlnové délky od 400 do 750 nm. [4] 

 

1.2 Počítačové vidění 

Hlavním úkolem počítačového vidění je získat potřebné informace, data ze vstupních snímků. 

Nejdříve je však zapotřebí analyzovat vstupní data a najít kvalitativní informaci. 

 

1.2.1 Zpracování obrazu 

Průběh zpracování a rozpoznání obrazu reálného světa obvykle rozdělujeme do několika 

základních kroků. Rozdělení daného postupu není jednoznačné. V různých literárních zdrojích můžou 

být dělení odlišné.  

Postup kroků zpracování obrazu:  

• Snímání, digitalizace a uložení obrazu 

• Předzpracování 

• Segmentace obrazu 

• Popis objektu 
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• Klasifikace 

 

Snímání, digitalizace a uložení obrazu  

Nejpodstatnějším krokem pro zpracování a rozpoznání obrazu je jeho získání z reálného světa 

a jeho následný převod do digitální formy, která bude vhodná pro další zpracování počítačem nebo 

jeho uložení. 

 

Snímání 

Ve zkratce můžeme definovat snímání obrazu jako převod optické veličiny na elektrický 

signál spojitý v čase i v prostoru. Na výsledný zachycený obraz má vliv velké množství různých 

faktorů. [5] 

 

Digitalizace 

Pod pojmem digitalizace rozumíme zpracování získaného obrazu v počítači, konkrétně jeho 

převod ze spojitého analogového signálu na signál digitální. Digitální obraz je ekvivalentem spojité 

obrazové funkce f(i,j), kde i a j jsou souřadnice v prostoru. Digitální obraz je získán pomocí 

vzorkování obrazu do matice MxN bodů a kvantováním do K úrovní. 

• Vzorkování – vzorkováním spojité funkce f(i,j) rozumíme odebírání hodnot – vzorků, ve 

stejných intervalech. Spojitý obraz se rozdělí na N počet řádků a M počet sloupců. Průnik 

řádku a sloupce potom tvoří obrazový bod. Velikost intervalu vzorkování (vzorkovací 

frekvence) musí být alespoň dvakrát větší než nejvyšší frekvence ve vzorkovacím signálu 

(Shannonova věta), což znamená, že interval vzorkování musí být maximálně tak velký, aby 

byl menší nebo rovný polovině rozměru nejmenších detailů v obraze. Velikost vzorkovací 

mřížky musí pokrýt celou rovinu a musí být pravidelná. Jednomu vzorkovacímu bodu 

v digitálním obraze odpovídá jeden pixel – obrazový element.  

• Kvantování – principem kvantování je diskretizace oboru hodnot obrazové funkce. Obor 

hodnot funkce se rozdělí na intervaly, ke kterým je potom přidělená jediná, zástupná hodnota. 

Podle způsobu rozdělení veličiny kvantování hovoříme o uniformním a neuniformním 

kvantování. 

Uniformní kvantování – používá se konstantní délka intervalu 
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Neuniformní kvantování – používá se proměnlivá délka intervalu 

 

Uložení obrazu – obrazový formát 

Známe mnoho druhů obrazových formátů, jako jsou například BNP, PNG, TIFF nebo GIF. 

Podrobněji se však zaměřím na grafický – obrazový formát JPEG, jež budu ve své praktické části 

diplomové práce používat. Hovoříme o metodě ztrátové komprese, která se využívá pro ukládání 

statických obrázků ve fotorealistickém zobrazení. Standard definuje následující čtyři typy metod: 

• Sekvenční – obraz je kódovaný snímáním „zleva – doprava, shora – dolů“. Jeho implementace 

je možná jak použitím hardwaru, tak i použitím softwaru. 

• Progresivní – předchází z hrubého do jemného rozlišení 

• Bezztrátová – tato metoda musí dodržet hodnotu každého elementu vzorkování obrazu 

• Hierarchická – kóduje se ve více rozlišeních 

JPEG používá kompresní techniku DCT (Discrete Cosine Transformation) s prostorovou 

redundancí. 

 

Předzpracování obrazu 

Po úspěšném získání obrazu, jeho digitalizaci a uložení, máme k dispozici digitální obraz 

pozorovaného objektu. Tento obraz však může být zkreslený kvůli způsobu snímání či nevhodným 

podmínkám při jeho získávání. Pokud je známý charakter zkreslení, je možné tyto chyby napravit 

pomocí korekce. 

Existují tři základní typy metod předzpracování: 

• Jasové transformace – závisí od vlastností samotného pixelu, známe dvě skupiny: 

Jasové korekce – modifikují jas pixelu a zároveň berou do úvahy jeho hodnotu a jeho polohu 

v obraze 

Šedotónové transformace – mění jasovou úroveň bez ohledu na pozici v obraze 

• Geometrické transformace – umožňují eliminovat geometrické deformace, které se můžou 

objevit při snímání obrazu. Sestává ze dvou kroků: 
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Transformace pitelových souřadnic – mapuje souřadnice pixelu vstupního obrazu na obrazový 

bod výstupního obrazu 

Jasová interpolace – vypočítá jas v několika bodech okolí pixelu 

• Lokální předzpracování – používá nejbližší okolí obrazového bodu ze vstupního obrazu na 

vytvoření nové hodnoty jasu obrazového bodu ve výstupním obraze. Tyto operace se nazývají 

filtrace: 

Vyhlazování – rozostřuje hrany sledovaného objektu, potlačuje vysoké frekvence 

Ostření – zvýrazňuje hrany, místa, kde se obrazová funkce rychle mění 

 

Segmentace obrazu 

Segmentace obrazu je jedním z nejdůležitějších kroků vedoucích k analýze obsahu 

zpracovávaných obrazových dat. Cílem je rozčlenit obraz do částí, které mají úzkou souvislost 

s předměty nebo oblastmi reálného světa zachyceného v obraze. Výsledkem má být soubor vzájemně 

se nepřekrývajících oblastí, které buď jednoznačně korespondují s objekty vstupního obrazu 

(kompletní segmentace), nebo vytvořené segmenty přímo nesouhlasí s objekty obrazu (částečná 

segmentace). Pro kompletní segmentaci je všeobecně potřebná spolupráce s vyšší úrovní zpracování, 

kde se využívá konkrétních znalostí řešení problému. Při částečné segmentaci je výsledkem rozdělení 

obrazu do samostatných částí, které jsou homogenní vzhledem k určitým zvoleným vlastnostem, jako 

je jas, barva, obrazovost apod. Dokonalá segmentace složitých obrazů v této fázi zpracování není 

dosažitelná. Rozumným cílem je zisk částečné segmentace, jejíž výsledky můžou být zpřesněné při 

následném zpracování operacemi vyšších úrovní. Okamžitým přínosem segmentace je výrazná 

redukce objemu zpracovávaných dat. Nejjednodušším segmentačním postupem je prahování. Vychází 

ze skutečnosti, že spousta objektů či oblastí obrazu je charakterizováno konstantní obrazivostí svého 

povrchu. 

 

Popis objektu 

Dalším krokem při zpracování obrazuje je jeho popis, či popis nalezených objektů ze segmentace. 

Existují dva základní způsoby popisu: 

• Kvantitativní způsob – popis objektů pomocí souboru číselných charakteristik 

• Kvalitativní způsob – popis relace mezi objekty a jejich tvarové vlastnosti 
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Způsob popisu je zvolený vždy podle jeho dalšího využití. Ve většině případu je způsob popisu 

vstupní informací pro rozpoznávání objektů. [5] 

 

Klasifikace 

Klasifikace je zařazení zkoumaného objektu do určité třídy, což provádíme na základě 

příznaků získaných popisem objektu. Třídění je dvojího druhu. Objekty lze rozdělovat do základních 

tříd, nebo je možné použít dělení podrobnější. Klasifikace do tříd je prováděna klasifikátorem, který je 

realizován algoritmem v počítači. Klasifikátory můžeme členit dle různých hledisek (viz. obrázek 

1.1). 

 

 

 

Obrázek 1.1 Členění klasifikátorů 

 
 

A. Symbolické klasifikátory 

Symbolické klasifikátory vycházejí z rozhodovacích stromů, takzvaných nelineární hierarchické 

systémy. Rozhodovací strom se graficky znázorňuje pomocí orientovaného grafu (viz. obrázek 1.2).   

S rozhodovacími stromy jsou spojeny výrazy atribut a hodnota atributu. Atribut odpovídá vlastnosti, 

podle které se strom větví a jeho hodnota odpovídá podskupině atributu. 
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Obrázek 1.2 Rozhodovací strom 

 
Tato metoda spočívá v tom, že hledá řešení pomocí systematického větvení a rozdělování na 

úrovně nižší a nižší. Za pomoci tohoto větvení rozdělíme příznakový prostor na oblasti, jež odpovídají 

jednotlivým třídám (viz. obrázek 1.3). Každý uzel je rozdělen na nižší úroveň. Listový uzel pak 

odpovídá jedné třídě. Je velmi důležité, abychom správně nastavili rozsah větvení pro každou 

proměnnou, což by mělo zabránit situaci, že se dělení stane příliš podrobné a nebude možné vytvořit 

žádná rozhodovací pravidla. Tato metoda je tedy vhodná pro klasifikaci do menšího počtu tříd. Důraz 

by měl být kladen i na výběr vhodného atributu pro kořenový uzel. Tento atribut by měl mít co 

největší reparabilní vlastnost, abychom dostali co největší rozdělení. Míru separability příznaku určuje 

entropie. 

 

 

     
 

Obrázek 1.3 Větvení stromu do jednotlivých tříd 

 
 

Příklad úlohy řešené rozhodovacím stromem  

Binární stromy mají na výstupu uzlu vždy jen dvě větve. Jsou tedy rychlejší (jednodušší 

rozhodování), a většinou přesnější. Jejich nevýhoda spočívá v tom, že při řešení konkrétního problému 
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je jejich počet uzlů větší než u stromů obecných. U obecných rozhodovací stromů může být počet 

větví na výstupu uzlu libovolný, naopak u binárního stromu bývá tento počet menší a jejich struktura 

je většinou logičtější.  

Obecně probíhá generování rozhodovacího stromu takto: 

 
1. výběr vhodného algoritmu 

2. v cyklu se provádí operace: 

· podle informací rozhodni, o případném dalším dělení uzlu 

· vyber nejlepší atribut na větvení 

· vyber data do nových uzlů 

3. prořezání stromu 

 

V případě, že ukončovací podmínky algoritmu budou špatně nastaveny, dojde k přeučení a 

bude zapotřebí provést prořezávání rozhodovacího stromu. U rozhodovacích stromů se setkáváme 

s procesem učení se s učitelem. 

 

 

B. Subsymbolické klasifikátory 

Subsymbolické klasifikátory využívají výpočetní metody napodobující biologii člověka. Mezi 

tyto metody můžeme například zařadit neuronové sítě nebo genetické algoritmy. 

 
 

Genetické algoritmy 

Základem těchto algoritmů je Darwinova teorie. Algoritmy využívají principu evoluční teorie, 

který pak aplikují při řešení složitých problémů, kdy můžou přežít jen nejpřizpůsobivější jedinci. 

Výhodou této metody je, že můžeme řešit jakkoliv obtížný problém, aniž bychom jej podrobně znali, 

ale nemůžeme předem určit výhodnost řešení. Navržené řešení není konzistentní, což znamená, že pro 

jednu trénovací množinu uvádí při opakovaných spuštěních rozdílná řešení. Můžeme se zde setkat 

s odbornými názvy jako v biologii (dědičnost, mutace, evoluce). 

Pomocí genetického algoritmu jsou vytvářeny generace pro různá řešení daného problému. 

Každá z těchto generací je vyhodnocena a je proveden výběr. Poté následuje mutace a křížení, čímž 

vzniká nová generace, kterou musíme znovu zhodnotit a postup řešení se stále opakuje až do doby, 

kdy je splněna ukončovací podmínka. Při řešení je vytvářena populace, která obsahuje jednotlivá 

řešení, tzv. jedince. Před nástupem další nové generace se pro každého z jedinců určuje tzv. fitness 

funkce, která udává míru kvality řešení, jež odpovídá právě danému jedinci. Funkce fitness může 
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nabývat i záporných hodnot. Selekce generace provede výběr dvou jedinců (rodičů) z požadované 

generace. Tito rodiče budou kříženi a jejich potomek bude novým silnějším jedincem. Při selekci jsou 

využívány tři metody výběru: metoda rulety, metoda turnaje a poziční selekce. Nevýhodou 

genetických algoritmů je velké množství nastavovacích parametrů, jež ne ve všech případech vedou 

k požadovanému řešení. Mezi další nevýhody patří také nutnost rozsáhlého vyhodnocování cílové 

funkce. 

 

 

Umělé neuronové sítě (UNS) 

Tyto sítě využívají matematických modelů, které stimulují chování biologických neuronů. Ty 

můžeme najít v mozku a slouží k uchovávání a předávání informací. Tento neuron se skládá z těla 

(somi), vstupů (dendritů), výstupu (axonu) a synapsí, zajišťující komunikace mezi neurony. Umělé 

neurony mají tři modely: 

o Základní neuron – na vstupu se nachází pouze binární hodnoty 

o Perceptron – mezi povolené vstupní hodnoty patří 0, 1 nebo -1, 1. Vstupní hodnota je přímo 

ovlivňována hodnotou prahu (h). Na rozdíl od základního neuronu zde můžeme nastavovat 

váhy vstupů neuronu (w). 

o Neuron – libovolné vstupní hodnoty. Oproti perceptronu je výstup neuronu ještě upraven 

pomocí přenosové funkce f(z) (např. sigmoida, lineární, skoková nebo Havisideova funkce, 

aj.) 

 

 
 

Obrázek 1.4 Umělé neuronové sítě 
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Topologie UNS 

Charakteristika neuronové sítě je dána typem modelu neuronu, který byl použit, vlastní 

topologií, způsobem učení a vybavování. Všechny zmíněné parametry ovlivňují kvalitu klasifikace za 

pomoci UNS.  

Vstupy UNS X1 až Xn představují parametry, které jsou pro klasifikaci používány. Výstupy 

pak odpovídají daným klasifikovaným třídám. Existují dva kroky pro klasifikaci pomocí UNS (mimo 

návrhu UNS). Jako první se musí UNS učit dle předkládaných vzorů a známých požadovaných 

výstupních hodnot sítě. Pak jsou teprve předkládány objekty (jejich příznaky), které máme v plánu 

klasifikovat. 

Proces učení UNS probíhá podle následujícího algoritmu: 

1. inicializace vah wi 

2. není-li splněno kritérium pro ukončení učení UNS, pokračuj kroky 3 

až 7. 

3. pro každý trénovací pár x, d (x je vstupní vektor příznaků a d je 

požadovaná výstupní hodnota) prováděj kroky 4 až 6. 

4. načti na vstupy nový vektor příznaků 

5. vypočítej odpovídající výstupní hodnotu sítě 

6. změň nastavení vah: 

• Je-li výstupní hodnota sítě menší než požadovaná, potom 

wi (n) =wi(n - 1) + xi . 

• Je-li výstupní hodnota sítě rovna požadované hodnotě, potom 

wi (n) = wi (n - 1) 

• Je-li výstupní hodnota sítě větší než požadovaná, potom  wi (n) =wi(n - 1) - xi . 

7. Pokud se hodnoty vah mění, pokračuj jinak zastav. 

 

Když jsou všechny trénovací vzory předloženy UNS, jedna sekvence učení je tím dokončena 

(tzv. iterace). V procesu učení se obvykle nachází několik set iterací. Pokud dosáhneme maximálního 

nastaveného počtu iterací nebo v případě, že klesne celková chyba pod požadovanou mez, je proces 

učení u konce. UNS jsou velmi dobrou metodou klasifikace a můžeme říci, že je i nejčastěji 

používanou metodou. Nevýhoda této metody je v tom, že musíme volit mnoho parametrů sítě, což 

znamená, že musíme mít pro její návrh dostatečné zkušenosti. 
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C. Statistické klasifikátory 

Mezi statistické klasifikátory můžeme zařadit např. Bayesův odhad, PCA nebo LDA. 

 

Bayesův odhad 

Bayesův odhad se snaží odpovědět na otázku, jakým způsobem lze pozdější zkušenosti uvést 

do souladu s původními předpoklady (dynamické „ověřování hypotéz“ s jejich dodatečnou korekcí) 

[20]. Využívá se apriorní pravděpodobnosti (p(Hk)), která odpovídá počáteční pravděpodobnosti, a 

aposteriorní pravděpodobnosti (p(Hk,D)), která je vypočtená až při vlastní analýze a udává 

pravděpodobnost hypotézy, kde p(D) je pravděpodobnost nastolení dat D a p(D|Hk) je podmíněná 

hustota pravděpodobnosti udávající rozložení dat D uvnitř jednotlivých tříd. 

Hypotéza, která má největší aposteriorní pravděpodobnost, je hypotézou nejpravděpodobnější. 

Z této hypotézy pak provádíme další odhad. Výhodou této metody je, že se u ní využívá intuitivní 

řešení, jež je srovnatelné s lidským rozhodováním a můžeme kombinovat pozorovaná data s předchozí 

pravděpodobností. 

 V praxi se využívají tři druhy Bayesovských klasifikátorů: 

o Brutální – z množiny hypotéz vybírá konzistentní hypotézy s trénovacími daty, které si jsou 

rovnocenné. Ostatní hypotézy jsou vyloučeny. Při predikci si jsou rovnocenné i výstupy 

hypotéz. 

o Optimální – stanovuje aposteriorní pravděpodobnost u všech hypotéz. Výstupy hypotéz jsou 

při predikci aposteriorními pravděpodobnostmi. 

o Naivní – provádí klasifikaci na základě klasifikace nejpravděpodobnější, přičemž předpokládá 

vstupní vektor X. Nevýhodou naivního klasifikátoru je jeho malá odolnost vůči šumu. 

 

D. Paměťové klasifikátory 

Při své činnosti využívají tyto klasifikátory ukládání instancí tříd (např. IBL). 

 

Algoritmus IBL 

Patří mezi velmi efektivní nástroje pro klasifikace, ale není lehké z nich zjistit a pochopit 

souvislosti mezi třídami a příznaky, do kterých se klasifikuje. Výhodou této metody je to, že je odolná 

proti šumu a predikce kvantitativních a kvalitativních dat. Mezi nevýhody je nutno zařadit citlivost na 

nesmyslná data a to, že bývají výpočetně velmi náročná. Algoritmus má jeden problém. Pokud 

potřebujeme z n počtu prvků vybrat nejbližšího souseda, abychom mohli vytvořit lokálně platný 
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model, a n je příliš velké (např. 1000000), pak IBL je výpočetně velmi náročné. Řešením je organizace 

instancí pomocí k-d stromů nebo omezení počtu instancí. [2]  

 

E. Metoda binárního porovnávání s předlohou 

Předpokladem pro použití této metody je izolace symbolu a jeho srovnání s předlohou. Aby 

bylo možné symboly porovnávat, musí mít stejnou velikost. Proto je nutné vždy normalizovat 

předlohu na požadovanou velikost. Příklad předlohy můžeme vidět na obrázku 1.5: 

 

Obrázek 1.5 Předloha 

Nejprve musíme požadovaný znak z obrazu vyčlenit a provést jeho normalizaci na námi 

požadovanou velikost. 

 

        
Obrázek 1.6 Vyříznutí a normalizace 

 

Když máme znak vyříznutý a provedenu normalizaci velikosti, můžeme začít se samotným 

porovnáváním  tohoto znaku se všemi znaky, které máme uloženy v databázi. [2] Analýza je 

prováděna tak, že binární hodnotu každého analyzovaného znaku porovnáme s binární hodnotou 

předlohy. Při každé shodě binárního čísla se nám zvyšuje proměnná (X) četností shody. Předloha, 

která má nejvyšší četnost shody (X) s analyzovaným znakem, je brána jako výsledek. Příklad 

porovnání binární hodnoty znaků tři a tři a znaků tři a dva můžete vidět na obrázku 1.7:  

 

   
 

Obrázek 1.7 Četnost shody při porovnání symbolů (tři, tři) a (tři, dva)  
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2 Popis komunikace MATLABu s kamerou 

 

2.1 MATLAB 

Tento programový systém byl vyvinut firmou MATHWORKS a název Matlab vznikl 

z anglického výrazu MATrix LABoratory. Matlab je integrované prostředí pro vědecké i technické 

výpočty, pro návrhy komunikačních systémů, simulace, modelování, pro návrhy algoritmů, analýzu a 

prezentaci dat, zpracování signálu a návrhy řídících systémů. Výpočtový systém Matlab se stal 

celosvětovým standardem. Matlab poskytuje mocné grafické a výpočtové nástroje a rozsáhlé knihovny 

funkcí. Knihovny jsou využitelné ve všech oblastech lidské činnosti. Díky architektuře je Matlab 

výborný na řešení náročných úloh a uživatel nemusí zkoumat matematickou podstatu problému. 

Nejsilnější stránkou Matlabu je výpočtové jádro s optimálními algoritmy. Matlab je implementovaný 

na všech výzkumných platformách (od osobních počítačů s operačním systémem MS-Windows či 

Linux, až po Unixové pracovní stanice). [1] 

 

2.1.1 Výpočtové jádro 

Základní částí Matlabu jsou algoritmy pro operace s maticemi reálných a komplexních čísel. 

Matlab umožňuje všechny běžné operace jako je násobení, inverze, determinant apod. Kromě 

datových typů jednodušších, než jsou tradiční matice, podporuje Matlab i typy složitější, jako jsou 

například více rozměrové pole reálných či komplexních čísel. Dalším datovým typem jsou tzv. pole 

buněk, tedy struktury podobné maticím, v nichž každý prvek může být jiného typu. Podobně můžeme 

tvořit datové struktury, kde nejsou prvky rozlišené souřadnicemi, ale jménem – připomínají struktury 

známé z programovacích jazyků. Skládáním těchto datových typů je možné vytvořit libovolně složité 

datové struktury. Matlab ukládá všechny čísla v dvojité přesnosti, avšak je možné zvolit úspornější 

formu. Vektor reálných čísel může v Matlabu představovat i polynom. Vektory můžou reprezentovat 

časové řady nebo signály a Matlab obsahuje funkce pro jejich analýzu – výpočet střední hodnoty, 

hledání extrémů, výpočet směrodatné odchylky, korelační koeficient či rychlou Fourierovu 

transformaci. Matlab podporuje speciální formát uložení tzv. řídkých matic, což jsou rozměrem velké 

matice, které obsahují nulové prvky. Významnou vlastností jazyku Matlab je možnost práce s objekty. 

Ty uživatelům umožňují rozšířit výpočtové prostředí o nové datové typy, na kterých je možné 

definovat libovolné funkce a operátory. Výpočtové jádro je schopné adaptivně optimalizovat svoji 

činnost podle konkrétní konfigurace uživatelského počítače (typ procesoru, cache, paměť, operační 

systém,…), tím je schopen využívat výpočtový výkon na 100%. [13] 
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2.1.2 Hlavní znaky MATLABu: 

• Rychlé výpočtové jádro 

• 2D a 3D grafika 

• Programovací jazyk 4. generace 

• Konfigurovatelné uživatelské rozhraní Matlab Desktop 

• Objektové programování 

• Velké množství aplikačních knihoven 

• Integrace s jazykem Java 

• Interaktivní nástroje pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní 

• Interaktivní průvodce importem dat 

• Animace, zvukový vstup i výstup 

• Komunikace s externím přístrojovým vybavením 

• Výpočtové jádro pro programy psané v Fortranu, či jazyce C 

• Distribuce nezávislých uživatelských aplikací: překlad do jazyku C, runtime modul 

• www technologie 

• On-line dokumentace [13] 

 

2.1.3 Grafický subsystém 

Grafika v Matlabu umožňuje jednoduché zobrazení výsledků získaných výpočtem. Je možné 

vykreslit různé druhy grafů: dvojrozměrné pro funkce jedné proměnné, trojrozměrné pro funkce dvou 

proměnných, histogramy ad. Všem grafickým objektům je možné téměř libovolně měnit vzhled. Je 

možné stínovat trojrozměrné grafy, animovat grafy, zobrazovat kontury a transparentní objekty. 

Všechny tyto efekty se dají dosáhnout jedním příkazem. Pro rychlé vykreslování se používá 

algoritmus Z-buffer nebo technologie OpenGL, pokud je podporovaná. Obrázky v grafických oknech 

Matlabu nejsou statické – každý objekt má přiřazený identifikátor, díky kterému je možné měnit 

vlastnosti objektu (např. vzhled). Toho se dá docílit i pomocí lišty nástrojů. Grafický systém Handle 

Graphics, dovoluje vkládat do obrazů ovládací prvky – aktivně graficky ovladatelné uživatelské 

rozhraní. 
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2.1.4 Toolboxy 

Jak už bylo uvedeno výše, Matlab je tvořen jádrem, ale pro jednotlivé oblasti je možné tento 

základ rozšířit o funkce soustředěné do toolboxů (tbx). Tbx jsou vlastně funkce, které řeší specifické 

problémy z určité oblasti. Využívají sofistikované matematické postupy, které umožňují zadat data, 

vybrat metodu a spustit výpočet. Pro počítačové vidění se používá Image Acquisition Toolbox (IAT) a 

Image Processing toolbox (IPT). [13] 

Image Processing toolbox 

Image Processing toolbox je knihovna funkcí, která poskytuje nástroje pro zpracování, 

analýzu a vizualizaci obrazu. V IPT jsou obsaženy funkce, které umožňují provádět základní operace 

potřebné pro počítačové vidění. Jedná se například o konvoluce, načítání nebo ukládání obrazu, 

základní filtry a různé 2D transformace. Velkou výhodou tohoto toolboxu je široké rozpětí datových 

typů, ve kterých se dá s obrazy pracovat a také spousta datových formátů, ve kterých jsou obrazy 

ukládány nebo načítány. Můžeme zde nalézt i funkce pro předzpracování obrazu. Pro tyto funkce jsou 

využívány některé z již definovaných filtrů, nebo filtry, které si můžeme nadefinovat sami. 

Image Acquisition Toolbox 

IAT, kterou ve své diplomové práci využívám já, je další knihovnou vyvinutou pro počítačové 

vidění. Slouží k získávání dat z obrazu či videa přímo ze zařízení. Detekování a nastavení hardwaru je 

možné automaticky pomocí této knihovny. Data je možno získávat jak z webových kamer, tak i 

z jiných zařízení. Za pomoci tohoto toolboxu je možno ukládat videa přímo v AVI formátu. Díky 

acquisition toolboxu je možná automatická detekce kompatibilního zařízení a také připojení více 

zařízení k PC. Je zde možné nastavit video formát, rozlišení, zobrazovat oblast zájmu (ROI) nebo 

například parametry modelu jako je odstín, jas či kontrast. Propojením IAT, IPT, Matlabu a GUIDE 

(graphical user interfaces) je možné vytvořit aplikaci, schopnou plnit téměř všechny úlohy 

počítačového vidění. 

 

2.2 Kamera 

V průmyslových kamerách pro počítačové vidění jsou ve většině případů obsaženy první tři 

bloky měřícího řetězce. Jedná se o senzor, A/D převodník a předzpracování obrazu. Výstup 

z průmyslových kamer je tedy obvykle v digitální formě a to ve většině případů ve formátu MPEG. Na 

trhu se vyskytuje velké množství typu kamer. Jsou to například kamery s připojením přes Camera-

Link, USB, FireWire, Gigabitový ethernet nebo jiné. Dalšími parametry, které jsou u kamer důležité, 

mohou být například počet snímků za minutu (Fps), rozlišovací schopnost, velikost i cena. V mé 



 

- 16 - 

diplomové práci jsem využíval web kameru Genius VideoCAM Messenger a Genius FaceCam 310. 

Pro práci v Matlabu je však možno použít kteroukoliv kameru. [15] 

 
 
 

2.3 Komunikace Matlabu s kamerou 

Celá komunikace počítače s kamerou je programově zajišťována z prostředí Matlab, přičemž 

byl využit Imagine Acquisition Toolbox, který obsahuje veškeré základní programy a skripty, pro 

komunikaci s kamerou. [11]   

 

2.3.1 Připojení kamery 

Výše zmíněná web kamera je k počítači připojena pomocí USB kabelu. USB (Universal Seriál 

Bus) je univerzální sběrnicí dat, nahrazující dříve používané způsoby připojení periferií k počítači. 

Univerzální sériové rozhraní USB se v poslední době stalo jedním z nejvíce používaných připojení 

periférií k počítači. Jedná se o univerzální rozhraní, které dovoluje připojit až 127 zařízení. Existují 

dvě základní verze USB: USB 1.1 (maximální přenosová rychlost 12Mb/s ) a USB 2.0 (maximální 

přenosová rychlost 480Mb/s). USB 2.0 je zpětně kompatibilní s USB 1.1. Maximální délka mezi 

dvěma zařízeními bez opakovače je pět metrů. Rozhraní obsahuje i stejnosměrné 5V napětí, pomocí 

kterého můžeme napájet zařízení s odběrem proudu 100mA a v případě potřeby až 500mA (pouze 

jedno zařízení na sběrnici). Programové vybavení pro ovládání rozhraní USB odpovídá plně standardu 

plug & play, což umožňuje připojení zařízení bez nutnosti restartování systému. V USB rozhraní 

existují čtyři typy konektorů: Micro USB, Mini USB, USB typ B, USB typ A. [14] 

 

2.3.2 Inicializace kamery v Matlabu 

Nástroj Imagine Acquisition Toolbox se získává zadáním příkazu imaqtool do hlavního okna 

Matlabu. Po zadání příkazu se objeví uživatelské rozhraní Image Acquisition Toolbox. Tento nástroj 

automaticky rozpozná zařízení připojené k počítači.  
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Obrázek 2.1 Inicializace kamery v Matlabu 

 

Součástí programového prostředí Matlab jsou adaptéry, které umožňují komunikaci mezi 

kamerou a IAT. Například pomocí funkce imaqhinfo můžeme zjistit použitelné adaptéry, které jsou 

připojeny k počítači. Komunikace přímo mezi mnou vytvořenou aplikací a používanou kamerou bude 

podrobně popsána v praktické části. [9] 
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3 Popis zařízení Memmert One 7 

Úkolem mé diplomové práce je vytvořit aplikaci, se schopností zachycovat, vyhodnocovat a 

ukládat data z displeje olejové vany. Konkrétně se jedná o olejovou vanu Memmert One, jejíž 

vlastnosti blíže přiblížím v následujícím textu. 

 

3.1 Základní charakteristiky zařízení Memmert One 7 

 Olejová vana Memmert One 7 je kombinací korozivzdorných ocelí, přesné elektroniky a více 

teplotní ochrany, čímž zajišťuje nejvyšší úroveň bezpečnosti v laboratořích. Nerezová konstrukce 

topení zaručuje homogenní rozložení teploty. Přístroj je vybaven mikroprocesorovým regulátorem 

s možností programování a ovládání přes dotykovou klávesnici. LED displej pro zobrazení 

nastavených i aktuálních hodnot, plně integrovaný diagnostický systém s indikací poruch a chyb a 

tepelná ochrana proti přetopení. 

 

 

Obrázek 3.1 Olejová vana Memmert one 7 

Ovládání: 

• PID regulátor s mikroprocesorem Fuzzy – podporuje a samo diagnostický systém pro indikací 

poruch  

• solid state -  spínací jednotka 
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• dvě senzory Pt100 třídy A v čtyř vodičovým obvodu, které se  vzájemně monitorují  

• digitální časovač od 1 min. až 999 hodin:  

o ON (nepřetržitý provoz),  

o DELAYDED ON (zpožděn),  

o HOLD nastavení v závislosti na teplotě se zaručenou dobou zdržení  

• digitální zobrazení všech nastavených parametrů, teploty a hodnoty alarmů (rozlišení 0,1 °C)  

• kalibrace zařízení na řadiči  

• akustický a vizuální signál na konci programu a jako vstupní uznání, stejně jako v případě 

nízké hladiny kapaliny, topení se vypne automaticky 

• akustický a vizuální signál na konci programu 

• v případě nízké hladiny kapaliny, je ohřev automaticky vypínán  

Trojitá ochrana proti přehřátí: 

• v důsledku poruchy se ohřev vypne při dosažení 10 °C nad nastavenou teplotu měření (pevná 

hodnota)  

• elektronický omezovač teploty přehřátí – TWB ochrana druhé třídy  

• mechanický omezovač teploty - TB ochrana první třídy, vypne ohřev při dosažení teploty, 

která je o 30 °C vyšší než je maximální teplota olejové vany   

Vyrobeno z ušlechtilé nerezové oceli: 

• materiál 1.4301 (ASTM 304) - odolná proti korozi 

Interiér – vytápění: 

• D x Š x H: 240 x 210 x 140 mm, objem - 7 l 

• hmotnost 14 kg  

• vyrobený z nerezové oceli, který je posílený hlubokou drážkou a svařován laserem  

• interiér je odolný vůči korozi a obsahuje velkoplošné vytápění na třech stranách  

Teplotní rozsah: 

• od +20° C až +200 °C 

Napětí/Výkon: 

• 230 V (+ / - 10%), 50/60 Hz  

• příkon 1.200 W (při vytápění) 
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Číslo celního sazebníku: 

• 8419 8998 

Země původu: 

• Spolková republika Německo [12] 

 

3.2 Regulační jednotka olejové vany Memmert One 7 

Známe dva typy regulačních jednotek pro olejové vany Memmert One 7, jsou jimi Basic a 

Excellent. 

Regulační jednotka BASIC: Umožňuje s pomocí časovače 0 až 99h 59min volit okamžitý 

nebo zpožděný start, dobu temperance při zvolené teplotě a vypnutí ohřevu po uplynutí této doby. Při 

přehřátí náplně o více než 10°C (pevně stanoveno) se na panelu rozsvítí varovný signál.  

Regulační jednotka EXCELLENT: Časovač s nastavením 0 až 999h po 1min, teplota se 

ovládá jako u jednotky Basic, je zde však více bezpečnostních prvků: hranice tolerovaného překmitu 

teploty lze volit od 0,1°C až do 10°C, čidlo sledující teplotu je zdvojeno, k dispozici je kontrolka výše 

hladiny v lázni, nežádoucí překmit teploty, pokles hladiny pod přípustnou mez a také konec programu 

temperance je oznámen akustickým signálem. [10] [3] 

Já jsem ve svojí práci pracoval s regulační jednotkou Excellent. Tato regulační jednotka 

obsahuje devět hodnot, respektive symbolů, přičemž každý symbol vyjadřuje něco jiného. 

 

Obrázek 3.2 Displej olejové vany 
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Popis ovládacího panelu: 

a) Switch off delay (vypnutí čekací doby): 

- Znak pro programování času od 0 do 999 hodin, nastavení přesnosti je 1 min. 

b) Timer display (zobrazení časovače): 

- Znak, znázorňující naprogramovanou čekací dobu 

c) Switch on delay (zapnutí čekací doby): 

- Znak pro programování zpoždění od 0 do 999 hodin, nastavení přesnosti je 1 min. 

d) Alarm display (zobrazení alarmu): 

- Znak pro optické zobrazení alarmu na displeji při přehřátí 

e) Electronic overtemperature monitor (elektronický monitor přehřátí): 

- Zobrazení nastavené teploty pro omezovač, při překročení se zapne alarm 

f) Fluid level (hladiny tekutiny): 

- signalizuje, že hladina tekutiny je příliš nízká. Současně se zapne akustický alarm a ohřev 

se automaticky vypne 

g) Heating active (aktivní ohřev): 

- Signalizuje, že ohřev je zapnutý 

h) Set actual temperature (nastavení/aktuální teplota): 

- Vyjadřuje aktuální teplotu. Pokud je zapnuté tlačítko nastavení, nastavuje se teplota, na 

kterou se má tekutina ohřát 

i) Circulator (oběhové čerpadlo): 

- Znak pro oběhové čerpadlo - slouží pro optimalizaci tepelné homogenity objemu vody 

j) Push/turn controller (ovládání) 

- Ovládání celého menu 
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4 Vytvoření grafického uživatelského rozhraní (GUI) pro 

rozpoznávání znaků z digitálního displeje MEMMERT 

One 7 a její otestování v reálných podmínkách 

Pro vytvoření aplikace pro rozpoznání znaků z digitálního displeje MEMMERT One 7 v 

programu MATLAB  jsem použil dříve popsané toolboxy (Image Processing toolbox, Image 

Acquisition Toolbox) a toolbox GUIDE (graphical user interface  development environment). 

Výsledná aplikace je převedena na samostatnou aplikaci. Tu lze spustit i na počítači, na němž není 

nainstalováno toto programové prostředí.   Pro vytvoření aplikace byla použita verze MATLAB 

7.6.0.324 (R2008a). 

 

Obecná charakteristika aplikace  

Aplikace, kterou budu implementovat, má sloužit uživatelům pracujícím s olejovou vanou. 

Její základní vlastností má být rozpoznání symbolů v průběhu jejího měření. Na obrázku 4.1 můžeme 

vidět, s čím bude aplikace pracovat. 

 

 

Obrázek 4.1 Práce aplikace 
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Realizace aplikace 

Po upřesnění s čím vším bude aplikace pracovat, jsem přistoupil k definování jednotlivých 

kroků a k určení úloh uživatele. K tomuto účelu byl vytvořen diagram běhu aplikace, kde jsou graficky 

znázorněny vstupy uživatele do programu a posloupnost kroků.  

 

Obrázek 4.2 Diagram běhu aplikace 

 

Popis chování aplikace 

Dalším krokem při návrhu aplikace byl popis vlastního chování dané aplikace, což je přesněji 

definováno v následujícím diagramu aktivit. Z diagramu je patrné, že aplikace, kterou budu 

implementovat, bude rozdělená do dvou částí. Na část, která bude přímo pracovat s kamerou a 

olejovou vanou a část, která bude sloužit na simulaci předchozí části. Poté, co jsem definoval chování 

aplikace, mohu přistoupit k implementaci.  
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Obrázek 4.3 Diagram chování aplikace 
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Implementace 

Aplikace byla implementována v programovém prostředí  Matlab, grafická část byla 

vytvořená za pomocí toolboxu GUIDE (graphical user interface  development environment). Tento 

toolbox se spouští zadáním příkazu guide do příkazového řádku. GUI je zobrazovač, který obsahuje 

zařízení nebo komponenty (různá menu, nástrojové lišty, posuvné seznamy a posuvníky), které 

umožní uživateli vykonávat interaktivní úkoly.  Každá komponenta, a GUI sám, jsou přidruženy 

s jednou nebo více uživatelsky psaných rutin zvané jako „Callback“. Spuštění každého Callbacku 

spočívá ve vykonání jednotlivých uživatelských akcí, jako jsou zmáčknutí tlačítka, kliknutí myši, 

výběr položky v menu nebo umístění kurzoru na komponentu. Navrhnutá grafická část se ukládá 

s příponou *.fig, k níž se vygeneruje soubor s příponou *.m, kde se dále definují funkce pro správný 

běh aplikace.   

 

   

Obrázek 4.4 Toolbox GUIDE 

Vytvoření objektu vstupních dat 

Po připojení kamery k počítači a spuštění programu Matlab je nejdříve nutné zjistit názvy 

kamer, které byly nalezeny. V kapitole 2 (Popis komunikace Matlabu s kamerou) jsem již zmínil, že 

součástí programového prostředí Matlab jsou i adaptéry, které umožňují komunikaci mezi kamerou a 

IAT. Pomocí funkce imaqhinfo můžeme zjistit použitelné adaptéry. Další dva příkazy pak uloží 

strukturu, která obsahuje seznam dostupných adaptérů a dále pak strukturu s názvy kamer a jejich 

identifikační čísla, jež náleží danému adaptéru. 

camInfo = imaqhwinfo;  

adaptInfo = imaqhwinfo(camInfo.InstalledAdaptors{1,count}); 

 

Po zadání těchto příkazů je již možné vytvořit objekt vstupních dat obrazu pomocí funkce 

videoinput. Pomocí identifikačního čísla přiřadíme tomuto objektu jednotlivé hardwarové zařízení. 
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Dále pak pomocí příkazu getselectedsource je tato kamera vybrána. Vytvoření objektu vstupních dat 

může být tedy následující: 

handles.camobj = videoinput(handles.chosenAdapt,handles.chosenDevID,handles.chosenFormat); 

handles.camsrc = getselectedsource(handles.camobj); 

 

Nastavení parametrů objektu vstupních dat pro zařízení 

Dalším úkolem je zobrazit video či obrázek v grafickém objektu axes v Matlabu a nastavení 

jeho parametrů. Můžeme si uvést příklad nastavení jasu: 

hImage = image( zeros(vidRes(2), vidRes(1), nBands) );  

preview(handles.camobj, hImage);  

 
Tyto příkazy jsem zakomponoval do funkce pro vytvoření nového figure, kde jsem taktéž 

implementoval tlačítka pro přiblížení a opálení obrazu za účelem lepší orientace pro další 

zpracovávaní snímku. Příklad tlačítka pro přiblížení videa v novém figure: 

 
uicontrol('Style','pushbutton','String','Zoom In','Position',[20 20 60 20],'Callback','if camva <= 

1;return;else;camva(camva-1);end'); 

 
Po přiblížení videa si zvolíme ROI (region of interest), který definuje aplikaci prostor zájmu. 

Toto vymezení se nastaví pouze jednou a to při startu kamery. Příklad uvedeného vymezení: 

 

handles.hRect = imrect; 

handles.Roi = iptgetapi(handles.hRect); 

global loc 

loc = handles.Roi.getPosition(); 

 

Uložení videa objektu vstupních dat, zapisování a zpracování dat 

Nyní už můžeme uložit snímek nebo video z kamery. Abychom mohli vykreslit montáže do 

objektu axes je zapotřebí nastavit na daný objekt ukazatele: 

handles.img_crop = imcrop(frame,loc); 

axes(handles.axes2); 

Ip1=handles.img_crop; 

imshow(Ip1); 
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 Teď už můžeme provádět libovolné operace se získaným obrazem nebo sekvencí, jako je 

například segmentace, vzorkování, klasifikace aj. 

 

Vymazání objektu vstupních dat 

Nakonec je zapotřebí zastavit zobrazování videa a vymazat objekt vstupních dat u Matlab 

Workspace pro uvolnění paměti. K tomu slouží následující funkce: 

closepreview(handles.camobj); 

delete(handles.camobj); 

close (h); 

 

 Můžeme také použít funkci imaqreset, pomocí níž jsou odpojeny a smazány všechny objekty 
videa. 

 

Zpracování získaného snímku 

Po zachycení potřebného snímku můžeme přistoupit k jeho předzpracování. Jako první je 

převod do stupňů šedi. Zpracování obrázků ve třech kanálech (RGB) naráz místo jednoho je zbytečně 

výpočtově náročné. Informace o zachycených symbolech tímto převodem neutrpí. V prostředí Matlab 

bylo využito příkazu rgb2gray, který sčítá hodnoty násobené váhovými faktory v jednotlivých 

kanálech. Využívá standardního transformačního vztahu: 

 

Y (i, j) = 0.299 × R(i, j) + 0.587 ×G(i, j) + 0.114 × B(i, j) 
 
Příklad kódu tohoto převodu je následovný  
 
im = handles.img_crop; 

im1=rgb2gray(im); 

 
Výstup jeho provedení můžeme vidět na následujícím obrázku.  

 

 
Obrázek 4.5 Převod obrazu do stupňů šedi 

Po tom, co jsme převedli požadovaný obraz do stupňů šedi, přistoupíme k prahování. V mém 

případě k Otsuově metodě, což je iterační metoda, která spočívá v porovnávání výstupního obrazu se 
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vstupním podle určitého prahu P, který se stanovuje průměrováním vstupní matice s výstupní. Hledání 

prahu je ukončeno ve chvíli, kdy předcházející hodnota prahu je stejná jako současná. Otsuova metoda 

je realizována v Matlabu funkcí graythresh. Příklad kódu: 

 

threshold = graythresh(im1); 

 

Pak se převádí šedý obrázek na obrázek černobílý. Jako prahová hodnota je využita proměnná 

‚threshold ‘. Výsledný obrázek obsahuje hodnoty 0 pro barvu černou a 1 pro barvu bílou. Příklad kódu 

a výstupu může být následující: 

 

imagen =im2bw(im,threshold); 

 

 
Obrázek 4.6 Převod na černobílý obraz 

Dále je nutné odstranit případný šum, k čemuž složí funkce bwareaopen. Tato funkce odstraní 

všechny objekty menší než N pixelů. Příklad kódu a výstupného obrázku může být následující: 

 

imagen = bwareaopen(imagen,N); 

 

 

Obrázek 4.7 Odstranění šumu 

Zadáním výše zmíněného kódu se nám na výstupu zobrazí obrázek se symboly, které jsou 

ošetřené od šumu, a splňuju podmínku velikosti. Dalším krokem je rozřezání obrázku na jednotlivé 

symboly a jejich zobrazení v samostatných axes. Příklad kódu pro identifikaci symbolů v obrázku je 

následující a jeho výstup je znázorněn na obrázku č. 4.8. 

 
 
[L Ne]=bwlabel(imagen,8); 

propied = regionprops(L,'BoundingBox'); 

 hold on 

for n=1:size(propied,1) 

    rectangle('Position',propied(n).BoundingBox,'EdgeColor','g','LineWidth',2) 
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 hold off 

end 

 
Obrázek 4.8 Ořezání symbolů 

 
Následně je potřeba nalezené symboly vyselektovat ze zdrojového obrázku. Níže uvedený kód 

popisuje nalezení prvního symbolu z obrázku, který je obsažen v 'BoundingBox', vyřeže ho podle jeho 

souřadnic a zobrazí jeho převrácenou hodnotu v příslušném axes. 

    [r,c] = find(L==n); 

    n1=imagen(min(r):max(r),min(c):max(c)); 

    axes(handles.axes73) 

    imshow(~n1); 

 

Obrázek 4.9 Ořezaný symbol 

Každý takto nalezený a ořezaný symbol má jinou matici. Pro další zpracovávání jsem musel 

vytvořit normalizovanou matici tak, aby byly všechny nalezené symboly stejně velké. K tomuto účelu 

slouží následující kód a jeho výstup je zobrazen na obrázku č. 4.10.   

 

Dprvy1=imresize(n1,[20,8]); 

axes(handles.axes73); 

imshow(Dprvy1); 

 

Obrázek 4.10 Normalizovaný symbol šest 

 
Výsledná podoba normalizované binární matice je vyobrazena na obrázku 4.11. Ze zmíněného 

obrázku lze vyčíst, že matice má 8 sloupců a 20 řádků, čili výsledný ořezaný znak má 160 binárních 

prvků, kde binární hodnota 0 představuje pozadí a binární hodnota 1 představuje symbol.   
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Obrázek 4.11 Normalizovaná matice symbolu šest  

 
Porovnávání symbolů s databází 

Předpokladem metody je izolace znaku z digitálního displeje Memmert one 7 a její porovnání 

s předlohou, tedy předem připravenou databází symbolů, reprezentující jednotlivé, předem známé 

symboly. Pro správné porovnání dvou snímků je však nutné, aby měla předloha a analyzovaný znak 

stejnou velikost. Z tohoto důvodu jsem v předchozím kroku provedl normalizaci symbolu do matice. 

Byla zvolena velikost 8x20 pixelů. Pro každý nalezený symbol z digitálního displeje je nutné provést 

analýzu porovnání s databází. Databáze obsahuje předem známé a očekávané symboly, její tvar je 

matice o velikosti 160 sloupců a 91 řádku. Abychom mohli přistoupit k porovnávání, bylo nutné 

převést normalizovanou matici nalezeného symbolu na string. Toho jsem docílil použitím funkce 

mat2str. Ukázka kódu je následující: 

 

mat2str(Dprvy1,[1,162]) 

 

Výsledná hodnota byla ve tvaru true, reprezentující hodnotu 1 a false, reprezentující hodnotu 0 

binární normalizované matice. Výstup této funkce je znázorněn na obrázku 4.12. 

  

 

Obrázek 4.12 Převod normalizované matice na string 
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Tento výstup bylo potřeba dále upravit, aby bylo možné začít nalezený symbol porovnávat 

s databází předloh. K tomu účelu jsem použil následující kód:  

Symbol = regexprep(mat2str(Dprvy1,[1,162]), 'true','1' ); 

Symbol = regexprep(Symbol, 'false', '0'); 

Symbol = regexprep(Symbol, ';', ' '); 

Symbol = regexprep(Symbol, '[', ''); 

Symbol = regexprep(Symbol, ']', ''); 

Symbol = regexprep(Symbol, ' ', ''); 

  

Tento kód převedl hodnoty true a false na binární hodnoty, odstranil středníky, hranaté 

závorky a mezery. Jeho výstup je znázorněn na obrázku 4.13. 

 

Obrázek 4.13 Převod string na binární hodnoty 

Když jsem tímto způsobem upravil nalezený symbol, bylo zapotřebí podobným způsobem 

upravit i databázi, aby bylo porovnávání možné. Ukázka kódu úpravy databáze: 

    Rdb = mat2str(DataRdb); 

    Rdb = regexprep(Rdb, ';', ' '); 

    Rdb = regexprep(Rdb, ']', ''); 

    Rdb = regexprep(Rdb, '[', ''); 

    Rdb = regexprep(Rdb, ' ', ''); 

 

Po převedení nalezeného symbolu a databáze do shodného tvaru můžeme přistoupit 

k samotnému porovnání. Porovnání probíhá tak, že první binární hodnota stingu nalezeného symbolu 

se porovná s první binární hodnotou stringu databáze. Když nalezne shodu, připočítá k proměnné X 

hodnotu 1. Proměnná X je na začátku porovnávání nulová. Při každé následující shodě se tento proces 

opakuje, až do doby než dosáhne 160 prvku stringové hodnoty databáze. Na konci tohoto kroku se 

dosažená hodnota X postaví podmínce: X >= (160*0.87). Když tuto podmínku nesplní, proměnná X 

se opět vynuluje a nalezený symbol se začne opětovným způsobem porovnávat s následujícími 

stošedesátí prvky, dokud nebude proměnná X splňovat předchozí podmínku. V případě, že tuto 

podmínku splňuje, nalezli jsme symbol, který je z 87% shodný s prvkem z databáze. To je pro tuto 

aplikaci dostačující. Každých sto šedesát prvků stringu databáze předloh reprezentuje jedna – výsledná 

hodnota předem známých symbolů.   Podle toho, kolikrát se nalezený symbol porovnával se sto 
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šedesáti prvky stringu databáze předloh, víme, jaký symbol máme přiřadit na výstup aplikace. Toto 

porovnání se musí dělat u každého nalezeného symbolu. Příklad výstupu a kódu porovnání:  

Znak = ''; 

for i = 1:91 

    x=0;   

    if Nalez == false  

        for j = 1:160 

            a = Symbol(j); 

            b = Rdb(j); 

            if a==b 

                x=x+1; 

            end 

        end 

        if x >= (160*0.87) 

            Nalez = true;   

            Znaky; 

            set(Get_znak2(Ne, handles),'string', Znak); 

        end 

    end 

    if Nalez == false 

       y = y+160; 

      else  

         break 

    end 

end 

 

 

Obrázek 4.14 Výsledek rozpoznávání 

 

Po rozpoznání nalezeného symbolu a dosažení správného výsledku do příslušného textového 

pole můžeme přistoupit k uložení výsledku. Výsledek se ukládá do souboru Result.xls a je umístněn na 

disku. Samozřejmě i tady jsou určité podmínky. První podmínka - soubor Result.xls neexistuje: vytvoř 

daný soubor na disku C a ulož hodnoty z textových polí do tohoto souboru. Druhá podmínka - soubor 
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Result.xls existuje na disku C: otevři daný soubor, vlož výsledky z textových polí na nový řádek, ulož 

změny a ukonči práci s Result.xls. Příklad kódu pro uložení výsledku: 

 

set(ActivesheetRange, 'Value', A); 

if ~exist('C:\Result.xls','file') 

  invoke(xlsFile,'SaveAs','C:\Result.xls',1); 

else 

  invoke(xlsFile,'Save'); 

end 

 
Výsledná aplikace je vyobrazena na obrázku 4.15, kde je patrné, že je aplikace rozdělena do 

dvou částí. Konkrétně je to část, která pracuje přímo s připojenými kamerami a olejovou vanou, čili 

část která je určená na používání v reálných podmínkách a část, která pracuje offline. Testovací 

(spodní) část pracuje na stejném principu jako horní část, jediný rozdíl je v tom, že nepracuje 

s kamerou, ale se snímky zachycenými kamerou při reálném používání. Ukázka kódu nahrání 

zkušebního snímku pro testovací část: 

 
[filename, pathname] = uigetfile({'*.jpg';'*.bmp';'*.gif';'*.*'}, 'Pick Image'); 

Size = imread([pathname,filename]); 

figure('Name', 'Testovcí obrázek');  

handles.Size = Size; 

imshow(Size); 

uicontrol('Style','pushbutton','String','First area','Position',[180 20 60 20] ,'Callback',@mmms); 
% … 
uicontrol('Style','pushbutton','String','Close','Position',[440 20 60 20],'Callback','close'); 
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Obrázek 4.15 Výsledná standalone aplikace 

 

 „Standalone“ aplikace 

Výsledná aplikace byla převedena do formy, kterou je možno spustit na jakémkoliv počítači 

bez nutnosti nainstalování programového prostředí MATLAB.  V MATLABU k tomuto účelu slouží 

příkaz  deploytool, který spustí průvodce vytvořením samostatně spustitelného projektu. V tomto 

průvodci se založí nový projekt a v záložce MATLAB compiler se zvolí standalone application a 

nastaví se jméno projektu. Poté se v nově otevřeném dialogu do main function vloží  m-file soubor a 

do  other files fig-file soubor dané aplikace. V nastavení projektu je ještě nutno zaškrtnout include 

MATLAB Component Runtime(MCR). Poté už je možno projekt vytvořit. Při problému vytvoření 

projektu je možno využít funkce mbuild – setup, která zvolí překladač pro vytváření projektu.  Tímto 

je vytvořen projekt ve spustitelné formě s příponou exe, ale tato aplikace je spustitelná stále pouze na 

počítači, kde je MATLAB nainstalován. Proto je nutno v posledním kroku při vytvoření projektu 

přibalit knihovny MCR pomocí tlačítka  package the components.  Tímto je vytvořena samostatná 

aplikace spustitelná na počítači, kde není nainstalován MATLAB.  Při problémech se spuštěním 

aplikace je pak ještě nutno nastavit cestu k MCR knihovnám v Tento počítač->vlastnosti->upřesnit-

>proměnné prostředí 

 

PATH <cesta k MCR knihovnám>\<verze MCR>\runtime\win32 
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Testování v reálných podmínkách  

Otestováni aplikace pro rozpoznávání znaků z digitálního displeje Memmert One 7 probíhalo 

v budově Krásnopolská, dne 24. 6. 2012, místnost 203. Při testování jsem použil web kameru Genius 

USB Camera (M/N: eFace 1300, Rating: 5V – 120mA). Tato aplikace je normovaná pro rozlišení 

800x600. Po připravení a připojení všech potřebných části (laptop, kamera, olejová vana) jsem začal 

aplikaci testovat. (Obrázek 4.16 a obrázek 4.17) 

 

  

Obrázek 4.16 Testování 1 

 
Obrázek 4.17 Testování 2 

 



 

- 36 - 

  Během testování bylo provedeno 30 měření. Všechny měřené hodnoty jsem taktéž ukládal ve 

formě snímků, jež jsou součástí přílohy diplomové práce. Každé jedno měření rozpoznávalo nejméně 

8 symbolů z digitálního displeje Memmert one 7, z čehož vyplývá, že jsem rozpoznával nejméně 240 

symbolů během celého testování. Výsledky jsem průběžně ukládal do souboru Result.txt. Při 

porovnávání s hodnotou na digitálním displeji jsem zjistil nepřesnosti a odchylky při měření v šesti 

případech. 

 

 
Obrázek 4.18 Odchylky měření 

  Tyto odchylky a nepřesnosti můžeme přiradit dvěma faktorům. První faktor je velká 

podobnost symbolů 8 a 0 v některých úhlech snímání.  Druhým faktorem je  Otsuova metoda 

prahování. Při použití této metody během snímání prázdného snímku (snímku bez symbolů) např. 

obrázek 4.19 si tato metoda určí velmi nízký práh a po převedení prahování se ve výsledku objeví 

symboly, které tam vůbec nejsou. V mnoha případech to nemá na výsledek vliv, protože se symboly 

neshodují s databází, ale někdy vlivem světla z jiných částí displeje a okolního prostředí se může stát, 

že prahování vyselektuje symbol, který koresponduje s databází.  

 

 
    Obrázek 4.19 Chyba 

Celkovou bilanci testování můžeme zhodnotit následovně. Počet rozpoznávaných symbolů 

255, celkově chyb 6. Z toho vyplývá, že při 30 měření a 255 symbolech bylo dosaženo úspěšnosti 

97%.  
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Během měření bylo testováno i natáčení kamery, vzdálenost i použití jiných rozlišení. 

Aplikaci nevadilo natočení o +30 a -30 stupňů, v tomto natočení aplikace fungovala jako při přímém 

nasměrování kamery na digitální displej. Po zvyšování uhlu natočení kamery (50 a 45 stupňů) už byla 

chybovost zřetelná. Při použití jiného rozlišení se chybovost zvyšuje.    Vzdálenost kamery od olejové 

vany může být v rozmezí od 15 cm až do 65 cm.  
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5 Návod pro práci s GUI 

Aplikace je rozdělena do dvou částí. První část pracuje v reálných podmínkách. Druhá část 

pracuje v režimu offline. Pro snadnější pochopení je i tento návod rozdělen do dvou částí.  

5.1 První část aplikace 

Na obrázku 5.1 je znázorněna první polovina aplikace, která pracuje přímo s kamerou a 

digitálním displejem Memmert One 7. Na obrázku můžete vidět, že tato část má celkově sedm tlačítek, 

která jsou v dalším textu postupně vysvětleny. 

 

 

Obrázek 5.1 První část aplikace 

 

Pokud chcete aplikaci začít využívat, postupujte dle následujících kroků: 

Před spuštěním aplikace zkontrolujte, zda máte v počítači nainstalováno MATLAB 

Component Runtime(MCRInstaler). Pokud nemáte, učiňte tak.  
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1. Stiskem tlačítka 1 – Search camera vyhledejte všechny kamery připojené k počítači. 

V poli 1.a se Vám zobrazí seznam kamer připojených k počítači. Klikem myši na jednu 

z nich vyberte kameru. 

2. Pomocí tlačítka 2 – Initialize se připojíte k Vámi vybrané kameře a zjistíte formáty, které 

zobrazuje. Po provedení inicializace se v poli 2.a zobrazí název Vámi vybrané kamery a 

v poli 2.b se zobrazí formáty podporované kamerou. V poli 2.b vyberete Vámi 

požadovaný formát. 

3. Tlačítkem 3 – Camera on spustíte kameru ve vybraném formátě, který se Vám zobrazí 

v poli 3.a a zároveň se Vám otevře nové okno Figure 1: Zvolená kamera (viz obrázek 

5.2).   

 

Obrázek 5.2 Figure 1: Zvolená kamera 

 

I. Zoom In – toto tlačítko slouží k přibližování obrazu 

II. Zoom Out – toto tlačítko slouží k oddalování obrazu 

III. First area – po stlačení tohoto tlačítka vyberte pomocí myši první oblast výskytu symbolů 

(viz. obrázek 5.2 – oblast A)  
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IV. Second area - po stlačení tohoto tlačítka vyberte pomocí myši druhou oblast výskytu symbolů 

(viz. obrázek  5.2 – oblast B) 

V. Third area - po stlačení tohoto tlačítka vyberte pomocí myši třetí oblast výskytu symbolů 

(viz. obrázek  5.2 – oblast C) 

VI. Save – klikem myší na tlačítko save uložíte aktuální snímek  

 

Nyní se opět vrátíme k obrázku č. 5.1. 

4. Pomocí tlačítka 4 – Snapshot načtete Vámi vybrané oblasti z předchozího kroku (oblast 

A,B,C) do polí 4.a, 4.b a 4.c. Snapshot vždy vybere aktuální obraz snímaný kamerou. 

5. Po stlačení tlačítka 5 – Recognize symbols se spustí rozpoznávání symbolů z obrazu a 

výsledky se zobrazí v poli Result. 

6. Klikem myši na tlačítko 6 - Save result uložíte výsledky z pole Result do souboru 

result.xls na disk C. 

7. Pomocí tlačítka 7 – Camera off můžete vypnout kameru. 

 

5.2 Druhá část aplikace 

Na obrázku 5.3 je znázorněna druhá polovina aplikace, která pracuje v režime offline.. Na 

obrázku můžete vidět, že tato část má celkově čtyři tlačítka, která jsou v dalším textu opět postupně 

vysvětlena. 

 

Obrázek 5.3 Druhá část aplikace 
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1. Pomocí tlačitka 1 - Load test image si vyberte testovací snímek, který jste uložili během 

reálného měření pomocí první části aplikace. Objeví se nové okno - „Figure 1: Testovací 

obrázek“(viz obrázek 5.3). Jeho ovládání je stejné jako v předchozí části (bod 3.: I. – 

IV.). Oproti bodu 3 zde můžete vidět i tlačítko Close, které slouží k zavření okna Figure 

(viz. obrázek 5.4). 

 

 Obrázek 5.4 Figure 1: Testovací obrázek 

 

2. Na obrázku 5.3 lze vidět opět tlačítka 2 – Snapshot of test image a 3 – Recognize 

symbols, které mají stejné funkce jako v první části aplikace (bod 4. a 5.). 

 

3. Posledním tlačítkem testovací části aplikace je 4 – Save result of test. Toto tlačítko uloží 

rozpoznané symboly z pole „Result of test image“ do souboru resulttest.xls na disk C. 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit grafické uživatelské rozhraní v systému MATLAB 

pro rozpoznávání znaků z digitálního displeje zařízení MEMMERT One 7. 

V teoretické části jsem nastínil vybrané metody a postupy, kterými bylo možno při vývoji 

aplikace postupovat a vybral jsem jednu, konkrétně tedy Metodu binárního porovnávání s předlohou, 

kterou jsem později uplatnil v části praktické.  

Dále jsem v teoretické části zmínil stručnou charakteristiku programu MATLAB a zaměřil se 

na to, jakým způsobem vlastně tento program pracuje s kamerou. 

Dalším bodem mé diplomové práce byl popis zařízení MEMMERT One 7, se kterým jsem po 

čas vývoje aplikace pracoval. V této kapitole uvádím podrobnou charakteristiku i ovládání tohoto 

zařízení. 

Čtvrtá kapitola je již věnována samotnému vytváření grafického uživatelského rozhraní (GUI). 

V této kapitole jsem popsal jednotlivé kroky vývoje aplikace od implementace, přes nastavení všech 

možných parametrů, uložení videa, vymazání objektu, zpracování snímku až po porovnávání symbolů 

s databází, čehož je konečným výstupem požadovaná „standalone“ aplikace.  

V závěru čtvrté kapitoly jsem provedl testování v reálných podmínkách. Toto testování bylo 

prováděno v budově Krásnopolská, dne 24. 6. 2012 a bylo provedeno celkem 30 měření, přičemž 

každé z měření rozpoznávalo min. 8 symbolů, z čehož vyplývá, že funkčnost aplikace byla 

vyzkoušena při rozpoznávání více než 240 symbolů. Při testování byla zjištěna chybovost 2,5%, což 

přikládám dvěma faktorům, z nichž jedním je velká podobnost znaků 0 a 8 a druhým je využití 

Otsuovi metody prahování. Zbývajících 97,5% symbolů bylo vyhodnoceno s naprostou přesností a bez 

jakýchkoliv problémů. 

V poslední kapitole mé diplomové práce jsem zpracoval velmi podrobný návod pro použití 

aplikace, dle kterého aplikaci zvládne použít kdokoliv bez jakýchkoliv vzdělanostních omezení. 
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Přílohy  

1. Příloha CD 

2. Uživatelská dokumentace – samostatný dokument obsažený na CD 

3. Programátorská dokumentace - samostatný dokument obsažený na CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


