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Abstrakt: 

Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním textu v obraze. V první části práce jsou 

popsány základní typy úloh rozpoznání textu a rozdělení algoritmu na jednotlivé fáze. 

Pro každou fázi jsou v následující části popsány nejpoužívanější metody. V rámci fáze 

rozpoznávání znaků je vysvětlena problematika umělých neuronových sítí a jejich využití 

v této fázi, konkrétně vícevrstvého perceptronu a konvolučních neuronových sítí. Druhá 

část se zabývá definicí požadavků na konkrétní aplikaci využitelnou jako zpětná vazba 

pro robotický systém. Je představena implementace algoritmu v .NET využívající 

konvoluční neuronové sítě a knihovnu CNTK pro hluboké učení. V neposlední řadě jsou 

diskutovány výsledky testování jednotlivých fází navrženého řešení a porovnány s volně 

dostupnou technikou Tesseract. 

Klíčová slova: 

OCR, segmentace textu, umělé neuronové sítě, vícevrstvý perceptron, konvoluční 

neuronové sítě, CNTK, Tesseract 

Abstract: 

This master’s thesis deals with optical character recognition. The first part describes the 

basic types of optical character recognition tasks and divides algorithm into individual 

phases. For each phase the most commonly used methods are described in the next part. 

Within the character recognition phase the problematics of artificial neural networks and 

their usage in given phase is explained, specifically multilayer perceptron and 

convolutional neural networks. The second part deals with requirements definition 

for specific application to be used as feedback for robotic system. Convolution neural 

networks and CNTK library for deep learning using algorithm implementation in .NET 

is introduced. Finally, the test results of the individual phases of the proposed solution 

and the comparison with the open source Tesseract engine are discussed. 
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ÚVOD 

Porozumění textu pomáhá člověku při analýze pozorované scény. Text přináší čitateli 

určitou informaci či pokyny. Pro člověka je rozpoznání znaků a textů jednoduchou 

záležitostí. Zautomatizovat tuto znalost pro robotický systém využívající počítačové 

vidění již tak jednoduchý úkol není. 

Účelem robotického systému vyvíjeného firmou Y Soft je testování softwaru 

zařízení ovladatelných pomocí dotykového displeje případně hardwarových tlačítek. 

Tento systém sestává z robotického manipulátoru zakončeného stylusem, který zajišťuje 

ovládání zařízení, a kamery zajišťující zpětnou vazbu pro manipulátor ve formě 

rozpoznání obrazovek. V současné době se obrazovky rozeznávají porovnáváním hodnot 

deskriptorů aktuální obrazovky s hodnotami deskriptorů obrazovek pro dané zařízení 

uložených v databázi. Znalost textů vyskytujících se na aktuální obrazovce by mohla 

přispět ke správné identifikaci obrazovky, verifikaci konkrétních nastavení přečtením 

z předem známé oblasti či vyhledání pozice konkrétního tlačítka na obrazovce podle jeho 

textu. 

Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s metodami rozpoznání textu, 

umělými neuronovými sítěmi a konkrétními algoritmy využívající neuronové sítě 

k rozpoznání textu. Dále jsou definovány požadavky na konkrétní aplikaci využívanou 

jako zpětná vazba pro robotický ovládací systém. Na základě požadavků jsou zvoleny 

konkrétní metody navrhovaného algoritmu. Je představeno vlastní programové řešení 

zohledňující výsledky testování pilotní implementace. Navržené řešení je detailně 

otestováno a porovnáno s volně dostupným řešením. 
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1 TEORETICKÝ ÚVOD 

Cílem rozpoznávání textu, zkráceně OCR (z anglického názvu Optical Character 

Recognition), je správná klasifikace opticky zpracovaných znaků, a tedy převedení textu 

z obrazové do elektronické podoby. V závislosti na obrazové informaci, kterou přivádíme 

na vstup algoritmu, můžeme úlohu rozpoznávání rozdělit na tři základní typy: 

• rozpoznávání strojově psaného textu, 

• rozpoznávání ručně psaného textu, 

• rozpoznávání ručně psaného textu v průběhu psaní. 

Pro první dva typy jsou vstupem obrazy získané pomocí skeneru, fotoaparátu nebo 

kamery, které se mohou podstatně lišit kvalitou zobrazení ve smyslu rozlišení. V rámci 

třetí kategorie je snímán text přímo při jeho zaznamenávání například na dotykovou 

obrazovku mobilního zařízení. Znalost použitých tahů v průběhu psaní může zjednodušit 

a zpřesnit klasifikaci jednotlivých znaků, na druhou stranu rozmanitost rukopisu tuto 

úlohu ztěžuje. S ohledem ke konkrétnímu účelu této práce se dále budu věnovat převážně 

zpracování strojově psaného textu. [1] 

OCR systém sestává obvykle ze tří fází (viz Obr. 1.1): předzpracování obrazu, 

rozpoznávání znaků a následný postprocessing. V rámci předzpracování obrazu 

je provedeno vyrovnání pomocí geometrické transformace, jsou lokalizovány řádky 

a na nich jednotlivé znaky. Metody rozpoznávání znaku je možné klasifikovat do dvou 

kategorií: porovnání vzoru (z anglického template matching) nebo extrakce příznaků 

(z anglického feature extraction). V případě metody porovnání vzorů je segmentovaný 

znak porovnán s uloženými šablonami všech znaků. Co se příznaků týče, existují opět 

dva způsoby jejich zpracování pro klasifikaci objektů. Prvním je statistický přístup, 

kdy z jednotlivých segmentovaných znaků extrahujeme N různých zvolených příznaků, 

Obr. 1.1: Základní kroky rozpoznávání textu z obrazu 
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vložíme je do vektoru o délce N a poté v N-rozměrném prostoru hledáme nejbližší 

příznakový vektor známého znaku. Druhým způsobem je strukturální rozpoznávání 

vzorů, které je založeno na myšlence, že objekty jsou složeny z menších částí (primitiv) 

mezi nimiž jsou definované vztahy. Například znak N můžeme rozložit na 3 lineární čáry 

(primitiva), které spolu jsou v určitých místech spojené a svírají mezi sebou určité úhly 

(vztahy). Po klasifikaci jsou identifikované znaky seskupeny do slov a vět. Finální fáze 

postprocessingu většinou zahrnuje vyhledávání nejpravděpodobnějších slov ve slovníku 

podle množství chyb v nalezeném slově případně použití kontextových slovníků 

v závislosti na tématu rozpoznávaného textu. [1] 

V následujících kapitolách budou popsány konkrétní metody a přístupy 

pro jednotlivé fáze rozpoznávání znaků, jejich výhody, nevýhody a vhodné použití. 

1.1 Předzpracování obrazu 

Předzpracování obrazu je velmi důležitým krokem, na němž záleží úspěšnost celého 

algoritmu. Nevhodně zvolené metody předzpracování mohou způsobit ztrátu dat případně 

jejich deformaci, kterou již v dalších krocích není možné kompenzovat. V rámci 

předzpracování obrazu je nutné předložený obraz narovnat, nalézt oblasti obsahující text, 

identifikovat řádky a posléze jednotlivé znaky. Jednotlivé segmentované znaky jsou pak 

předkládány na vstup algoritmu rozpoznávání. 

V rámci této konkrétní aplikace je zanedbáno narovnání obrazu pomocí 

geometrické transformace, neboť na vstup je přiveden obraz již narovnaný, a nebude mu 

tedy věnována pozornost. Prvním krokem se tedy stává nalezení oblastí obsahujících text. 

Pro jednodušší vyhledávání oblastí je často vstupní obraz binarizován vhodnou metodou, 

a na takto zjednodušeném obraze je následně prováděna segmentace znaků. Metody 

binarizace obrazu, vyhledávání řádků a segmentace znaků budou důkladněji představeny 

v následujícím textu. 

Vhodně zvolený způsob binarizace vstupního obrazu je důležitý pro následné 

nalezení textu. Nejjednodušší způsob binarizace je prahování s jedním pevně zvoleným 

prahem rozdělujícím obraz na pozadí a text, voleným v závislosti na histogramu 

zkoumaného obrazu nebo znalosti přibližného procentuálního zastoupení textu na obraze. 

Tato metoda je vhodná pro obrazy s rozdílnými intenzitami pozadí a textu, například 

černý text na bílém pozadí a používá se tedy hojně na obrázky pořízené skenovacím 

zařízením. Nevýhodou této metody je její citlivost na nekonzistentní intenzitu pozadí 

obrazu. V případě snímku pořízeného kamerou za nepříznivých světelných podmínek 

s vyskytujícími se stíny již tato metoda není dostačující. Nepatrně rozšiřující metodou 

je prahování s adaptivním prahem, kdy se prahová hodnota vypočítává z okolí 
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zkoumaného bodu, což řeší problém stínů a nestejného osvětlení v rámci obrazu. Další 

možnou variantou je práh určovaný lokálními obrazovými statistikami jako jsou průměr 

a směrodatná odchylka v rámci okna se středem ve zkoumaném bodě. Pro správnou 

funkci algoritmu by okno mělo zahrnovat alespoň 2 znaky, v opačném případě dochází 

ke znehodnocení výstupního binarizovaného obrazu šumem. Všechny výše zmíněné 

metody prahování předpokládají jasovou odlišnost textu a pozadí. Jejich funkčnost tedy 

často není dostatečná v případě světlých textů na světlém pozadí a obdobně tmavých textů 

na tmavém pozadí. [2], [3] 

Nejtěžším problémem prostého prahování je nalezení vhodného prahu. V ideálním 

případě obrazu pořízeného pomocí skeneru je rozložení úrovní šedi v obraze bimodální, 

a tedy z histogramu je vybrán práh z oblasti mezi dvěma vrcholy. Reálné obrazy pořízené 

pomocí kamery však často tomuto předpokladu neodpovídají. Otsu proto představil 

metodu [4] založenou na minimalizaci poměru rozptylu mezi třídami a celkového 

rozptylu hodnot úrovní šedi v obraze. Výhodou této metody je, že nepotřebuje žádné 

a priori informace, vystačí si s histogramem šedi. Pixely jsou rozděleny prahem k do dvou 

tříd (pozadí a objekty zájmu), je vypočten rozptyl mezi vzniklými třídami a také celkový 

rozptyl a tyto hodnoty jsou porovnány. Vhodnou změnou prahu je maximalizován rozptyl 

mezi třídami, minimalizován rozptyl v rámci tříd a minimalizován výše zmiňovaný 

poměr rozptylů. Výstupem je pak binární obraz získaný použitím takto nalezeného 

optimálního prahu. [1], [4] 

Metoda adaptivního prahování představená Bradleym [5] je schopná si poradit 

s odlišným nasvícením v rámci scény. V rámci této metody je volba výstupní hodnoty 

pixelu založena na porovnávání jeho vstupní hodnoty s průměrnou hodnotou jasu v okolí 

pixelu. Konkrétněji je-li hodnota zkoumaného pixelu o zvolené procentuální množství 

menší než průměrná hodnota okolí, je pixel nastaven na černou, v případě opačném 

na bílou. 

Specializovaná binarizační technika navržená Kasarem [3] využívá logickou 

operaci OR nad výsledky v každé barevné složce obrazu zvlášť a hranové detekce. 

Na každém barevném kanálu je zvlášť provedena detekce hran pomocí Cannyho 

hranového detektoru. Následně jsou označeny všechny spojité hrany a ohraničeny 

obálkami. Nepravděpodobné obálky jsou vyfiltrovány podle poměru stran v rozmezí 

0,1 a 10 (filtrace podlouhlých úzkých obálek) a podle samotné velikosti obálky, která by 

podle autorů měla být větší než 15 pixelů, avšak neměla by přesáhnout pětinu rozměru 

obrazu. Dále je nutné počítat s tím, že hranová detekce zachytí vnější i vnitřní okraje 

znaků, a je tedy možné, že některé obálky ohraničují jiné obálky. Po prohlédnutí znaků 

abecedy na Obr. 1.2 je možné konstatovat, že vnější obálka znaku může obsahovat 

maximálně dvě obálky vnitřních okrajů, neboť znak s větším počtem vnitřních hranových 
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celků neexistuje. Obálky je tedy vhodné filtrovat s těmito kritérii: obsahuje-li obálka 

méně než 3 vnitřní obálky, jsou vnitřní obálky zahozeny; obsahuje-li obálka 3 a více 

vnitřních obálek, je zahozena obálka vnější, neboť se nejedná o obálku znaku. Pro každou 

zbývající obálku je proveden výpočet intenzity popředí a pozadí a následně je vypočten 

práh binarizace pro danou oblast. Intenzita popředí je vypočtena jako průměr všech 

intenzit šedi pixelů odpovídajících hranovým pixelům. Pro výpočet intenzity pozadí jsou 

použity body sousedící z vnější strany s rohovými pixely obálky, tedy vždy tři body 

pro každý roh. Z těchto dvanácti bodů je vybrána střední hodnota intenzity jako intenzita 

pozadí. Posledním krokem je samotná binarizace, a tedy volba prahu závisející 

na porovnání intenzit pozadí a popředí: je-li intenzita popředí menší, stává se prahovou 

hodnotou, v opačném případě je práh roven rozdílu 255 a intenzity popředí. [3] 

Současné algoritmy pro detekci textu je možné rozdělit do dvou skupin: metody 

založené na pravidlech nebo na klasifikátorech. Pro první typ metod je potřeba 

formulovat pravidla založená na apriorní znalosti k rozlišení textových a netextových 

bloků. Definice takových pravidel vyžaduje expertní přístup a je závislá na konkrétním 

případu, tedy nebude robustní. Metody založené na klasifikátorech využívají příznaky 

extrahované z obrazů jako vstup pro klasifikátory, například neuronové sítě, které určí 

textové a netextové bloky obrazu. Pro dostatečné naučení klasifikátoru je však obvykle 

potřeba velkého množství trénovacích vzorků. [6] 

Obdobně pro segmentaci stránky se v současnosti používají dvě metody: X-Y řez 

nebo RLSA algoritmus (z anglického Run Length Smearing Algorithm). Metoda X-Y řezu 

je založena na hledání optimální kombinace řezů obrazem v horizontálním i vertikálním 

směru. V každém kroku jsou nalezeny nejprve všechny horizontální řezy, které prochází 

skrz celý zkoumaný obraz. Pro každou kombinaci nalezených horizontálních řezů 

jsou následně nalezeny vertikální řezy jednotlivými segmenty. V rámci optimálního 

Obr. 1.2: Hrany znaků ohraničené obálkami [3] 
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řešení je vybrána kombinace rozdělující obraz na nejmenší počet segmentů. 

Tento algoritmus se opakuje, dokud je možná tvorba horizontálního či vertikálního řezu. 

Metoda je limitována na vyrovnané a obdélníkové bloky textu. Nelze takto rozdělit bloky 

textu zkoseného obrazu nebo například blok ve tvaru L. [6], [7] 

RLSA algoritmus je jednoduchým efektivním nástrojem pro segmentaci stránky. 

Základem tohoto algoritmu je operace rozmazání (z anglického smearing) provedená 

v horizontálním a vertikálním směru. Tato operace spojuje oblasti oddělené menším 

než prahovým počtem pixelů opačné hodnoty dohromady. Po provedení operace v obou 

směrech jsou výsledné obrazy sloučeny logickou operací AND a vytvoří tak smysluplné 

bloky, které mohou být dále klasifikovány na text či obraz. [6], [8] 

Po nalezení textových bloků je potřeba tyto bloky ještě rozdělit na jednotlivé řádky. 

Ty jsou konstruovány podle vzdálenosti mezi jednotlivými bloky za předpokladu, 

že vzdálenosti mezi řádky jsou obvykle větší než vzdálenosti mezi znaky na řádku. 

Pro rozdělení na konkrétní znaky je vhodné zvolit jednu ze tří metod: projekční, 

založenou na zpětné vazbě rozpoznávání či na klasifikátoru. Projekční metody 

předpokládají, že oblasti s nulovou či podprahovou projekcí korespondují s mezerami 

mezi znaky. Tato metoda však není ideální pro znaky porušené, spojené či psané 

kurzívou. Lepších výsledků, než prahování prosté projekce dosahuje upravená metoda 

využívající pro prahování počet řádků sousedících sloupců jejichž oba pixely mají 

hodnotu 0. Takto je možné rozdělit znaky spojené diagonálně, ale pro znaky spojené 

v horizontálním směru je metoda stále nedostatečná. Metody založené na zpětné vazbě 

rozpoznávání jsou schopné opravit chybnou segmentaci, kdy segmentované bloky jsou 

vstupem pro rozpoznávací jádro. Účinnost této metody je větší než u předchozí, roste 

však ale i výpočetní náročnost. Metody založené na klasifikátorech vybírají vhodná 

segmentační místa pomocí klasifikátorů naučených na správně segmentovaných 

vzorcích. Nevýhodou těchto metod je potřeba velkého množství trénovacích vzorů 

pro rozšíření rozsahu klasifikace. [1], [6] 

1.2 Rozpoznávání znaků 

Nyní již máme segmentované jednotlivé znaky a na řadu přichází rozpoznání znaku. 

Pro tuto úlohu se velmi osvědčilo použití umělých neuronových sítí, a to převážně kvůli 

jejich schopnosti adaptace na konkrétní problém a robustnosti. Zvláštním případem jsou 

pak konvoluční neuronové sítě, které se v současné době často používají právě 

pro rozpoznávání vzorů zejména díky tomu, že u nich nezávisí na pozici, velikosti 

či deformaci rozpoznávaného objektu. 
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Umělou neuronovou sítí nazýváme seskupení vzájemně propojených umělých 

neuronů v jedné či více vrstvách, kdy každý neuron provádí jednoduchý výpočet. Každý 

neuron (Obr. 1.3) má určitý počet vstupních hodnot, váhovací hodnotu pro každý vstup, 

práh aktivace a výstupní hodnotu, která může sloužit jako vstupní hodnota neuronu 

v následující vrstvě. Výstup neuronu je možné popsat rovnicí: 

 𝑦 = 𝑓 [∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖 − 𝜃

𝑁

𝑖=1

] (1.1) 

ze které je patrné, že na vstup aktivační funkce f je přiveden součet N vstupních hodnot 

xi váhovaných pomocí vah wi. Hodnota θ určuje práh aktivace neuronu. Aktivační funkce 

je hlavní charakteristikou neuronu. K nejčastěji používaným aktivačním funkcím patří 

lineární funkce, skoková funkce, Heavisideova skoková funkce a sigmoidální funkce. 

Hodnoty vah jednotlivých vstupů a prahová hodnota jsou získány v průběhu fáze učení 

neuronové sítě. Ve vícevrstvých sítích hodnota váhy pro výstupní hodnotu neuronu 

z předchozí vrstvy charakterizuje množství vlivu na konkrétní neuron v následující 

vrstvě. [9], [10] 

Pro každou neuronovou síť je charakteristická její topologie a způsob učení. 

Z hlediska topologie neuronové sítě je možné uvažovat dva základní typy: sítě 

s dopředným šířením signálu a sítě se zpětnovazebním šířením signálu. Jak již názvy 

napovídají, sítě s dopředným šířením mají neurony propojené pouze v jednom směru, 

kdežto vstupy neuronů u sítí se zpětnou vazbou závisí také na výstupu sítě v předchozím 

cyklu. Topologie sítě je dále určena počtem skrytých vrstev, počtem neuronů v každé 

vrstvě, jejich aktivační funkci a způsobem propojení jednotlivých vrstev. Na výstupu 

požadujeme pro klasifikační úlohy vektor o počtu hodnot shodném s počtem 

klasifikačních skupin, kdy hodnota na příslušné pozici výstupního vektoru odpovídá 

Obr. 1.3: Model neuronu 



18 

 

pravděpodobnosti, že vstupní objekt patří do příslušné klasifikační skupiny. Výstupní 

vrstva tedy obsahuje shodný počet neuronů s počtem tříd klasifikace. [9], [10] 

Během fáze učení neuronové sítě dochází k úpravě vah a prahů aktivace 

jednotlivých neuronů dané neuronové sítě pro konkrétní úlohu. Podle způsobu úpravy 

hodnot, hovoříme o učení bez či za přítomnosti učitele. Při učení bez učitele jsou na vstup 

sítě přivedena trénovací data bez informace o očekávaných výstupních hodnotách a síť 

upravuje své váhy podle vlastního uvážení. Tento typ učení je obvykle déle trvající 

a nemusí vést k optimálnímu řešení. Při učení s učitelem jsou použita předem označená 

trénovací data s informací o očekávaných hodnotách na výstupu. Po průchodu každého 

vzorku sítí je získaná výstupní hodnota srovnána s očekávanou. Takto získaná chybová 

funkce slouží následně k úpravě vah a prahů aktivace jednotlivých neuronů pomocí δ-

pravidla: 

 𝒘𝑛+1 = 𝒘𝑛 + 𝜇 ∙ (𝑦𝑑 − 𝑦) ∙ 𝒙 (1.2) 

kde yd je očekávaný výstup, y je výstup získaný použitím vah w na vstupní vektor x a µ je 

učící konstanta, určující rychlost konvergence. Hodnoty je možné upravovat po průchodu 

každého vzorku nebo po určitém počtu kroků na základě integrované informace. Učení 

probíhá v tak zvaných učících epochách, kdy jedna epocha zahrnuje průchod všech 

vzorků z trénovacích dat sítí. [9], [10] 

Nejčastějším způsobem učení dopředných vícevrstvých neuronových sítí je metoda 

zpětného šíření chyby (z anglického backpropagation). Jak již bylo zmíněno chyba 

je určena rozdílem očekávané a získané hodnoty na výstupu sítě. U vícevrstvých 

neuronových sítí je problematické určení chyby pro neurony skrytých vrstev. Právě 

tomuto problému se věnuje metoda zpětného šíření chyby, která chybu distribuuje 

od výstupu zpětně po celé síti tak, že chyba neuronu v současné vrstvě je rovna 

váhovanému součtu chyb neuronů ve vrstvě následující na jejichž vstup je přiveden 

výstup zkoumaného neuronu. Hodnoty vah odpovídají vahám jednotlivých synapsí. 

V rámci algoritmu zpětného šíření chyby je tedy na vstup neuronové sítě přiveden učící 

vzorek, je získána odezva sítě, vypočten chybový vektor na výstupu a tento je rozpočítán 

pomocí zpětného šíření na jednotlivé neurony. Následuje úprava vah jednotlivých 

neuronů podle δ-pravidla: 

 𝒘(𝑡 + 1) =  𝒘(𝑡) − 𝜇𝑡 ∙ ∇𝜀𝑗
𝑛

𝑗
𝑛  (1.3) 

kde 𝒘𝑗
𝑛 (𝑡) je vektor vah j-tého neuronu v n-té vrstvě iterace t, µt učící konstanta 

a 𝛻𝜀 střední kvadratická chyba. [9], [10] 

Pro dostatečné naučení neuronové sítě je obvykle nutné provést řádově stovky 

až tisíce učících epoch. Průběh učení je také vhodné ověřovat na validační sadě dat 

po určitém počtu učebních kroků. V ideálním případě by se úspěšnost sítě na trénovacích 
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a validačních datech měla shodovat, tedy reálně by jejich rozdíl měl být čím jak nejmenší. 

Pokud je úspěšnost na validačních datech značně menší než na trénovacích, 

pravděpodobně došlo k přeučení sítě na trénovací data, případně se ve validační sadě dat 

vyskytují vzorky velmi odlišné od trénovacích. Abychom předešli nesourodosti dat 

ve zmiňovaných datasetech, obvykle se z množiny testovacích dat vyčlení část 

pro validaci. Pořadí, ve kterém jednotlivé vzory přistupují na vstup neuronové sítě 

je vhodné v každém kroku měnit. [9] 

1.2.1 Hammingova síť 

Nejjednodušší neuronovou sítí pro rozpoznávání znaků je Hammingova síť (Obr. 1.4). 

Jedná se o jednovrstvou neuronovou síť o počtu neuronů rovném počtu klasifikačních 

tříd, tedy znaků. Na každém neuronu je uložen vzor ve formě binárních vah neuronu 

a práh aktivace neuronů je roven počtu prvků ve vstupním vektoru. Výstupem neuronu 

je tedy počet shodných bitů vstupu a vzoru. Obraz ve formě binárního vektoru přivedený 

na vstup je tak porovnán s konkrétním vzorem a je vyhodnocena podobnost s daným 

vzorem. Na výstupu tedy vybereme nejvyšší hodnotu. Výhodná je v tomto případě 

jednoduchá topologie sítě, a tedy rychlý výpočet. Z principu metody je však patrné, že je 

velmi citlivá na velikost a pozici vzoru na vstupu, a také nepatrné odchylky od uloženého 

vzoru mohou znamenat špatnou klasifikaci znaku. [9]  

Obr. 1.4: Model Hammingovy sítě [9] 



20 

 

1.2.2 Vícevrstvý perceptron 

O poznání úspěšnější je použití vícevrstvého perceptronu, tedy neuronové sítě s alespoň 

jednou skrytou vrstvou a plným propojením všech vrstev (Obr. 1.5). Vstupem 

pro takovouto vícevrstvou síť je vektor příznaků. Příznaky je nutné před samotnou 

klasifikací neuronovou sítí extrahovat z obrazu. Volba správných příznaků, které budou 

vhodně reprezentovat vzory je klíčová pro správnou klasifikaci. Konkrétně pro popis 

znaků je možné uvést deskriptor UCD (z anglického unified character description), 

který k rozpoznávání znaků používají autoři [11]. Vektor příznaků UCD se skládá ze čtyř 

hlavních příznaků, kdy všechny jsou snímány jak v horizontálním, tak vertikálním směru. 

Jedná se konkrétně o počet segmentů znaku, pozici segmentů horizontálně (vlevo, 

na střed, vpravo) a vertikálně (nahoře, uprostřed, dole), pozici těžiště znaku a poměr šířky 

ku výšce znaku. [12] 

Trénovací data tedy v takovém případě mají formu označených příznakových 

vektorů získaných z trénovacích obrazových dat. Konkrétní topologie vícevrstvého 

perceptronu použitého v [11] sestává ze tří vrstev, tedy vstupní, jedné skryté a výstupní 

vrstvy. Autoři návrh sítě koncipovali tak, že rozpoznává všechny malé i velké znaky 

anglické abecedy a číslice, tedy celkem 62 tříd. Výstupní vrstva obsahuje 62 neuronů, 

skrytá vrstva 300 neuronů a na vstupní vrstvě se nachází neuronů 9. Dostatečnost použití 

tří vrstev autoři dokládají platností univerzálního aproximačního teorému (z anglického 

universal approximation theorem), který říká, že dopředná síť s jednou skrytou vrstvou 

o konečném počtu neuronů s nelineární aktivační funkcí je schopná aproximovat různé 

trénovací objekty s malou chybou. Jako typ učení byla pro tuto síť zvolena metoda 

zpětného šíření chyby. Trénovací data byla získána z volně dostupného datasetu 

chars74k [13], který se skládá z několika menších odlišných setů (více viz. 2). Autoři 

uvádí úspěšnost na trénovacích datech 70,72 % a na validačních datech 43,4 %. 

Obr. 1.5: Vícevrstvý perceptron se dvěma skrytými vrstvami 
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V kontextu neuronových sítí jsou obě tyto hodnoty příliš nízké a pro naše použití 

nevhodné. [11], [12] 

Jinou variantou popisných charakteristik využívaných pro OCR jsou statistické 

momenty, které popisují rozložení jasových hodnot vzhledem k osám obrazu. Obecné 

momenty jsou závislé na měřítku, translaci, rotaci. Centrální momenty eliminují závislost 

na translaci. Centrální momenty s normalizovaným měřítkem zavádí také invarianci vůči 

změně měřítka. Momenty přispívající nezávislostí na rotaci se nazývají Hu momenty, 

a jedná se konkrétně o prvních sedm centrálních momentů s normalizovaným měřítkem. 

Pro aplikaci OCR se ze zmiňovaných momentů nejčastěji používají právě Hu momenty 

jako vstup klasifikátoru. [10], [14] 

1.2.3 Konvoluční neuronové sítě 

Konvoluční neuronové sítě jsou speciálním typem vícevrstvých neuronových sítí. 

Jejich obrovskou výhodou je, že pracují přímo s pixely obrazu, předchozí úpravy 

rozpoznávaných obrazů jsou minimální a není tedy potřeba extrahovat příznaky, neboť 

síť si je zajistí sama pomocí příznakových map, které vznikají v jednotlivých vrstvách 

sítě. Jsou schopné rozpoznat poměrně variabilní vzory a nezáleží u nich na konkrétní 

pozici a velikosti daného vzoru v rámci vstupního obrazu. [11], [15], [16] 

Architektura konvolučních neuronových sítí je poměrně odlišná od ostatních typů 

sítí a má typické vrstvy, které po sobě následují (Obr. 1.6). První z nich je vrstva 

konvoluční (Obr. 1.7), která se skládá z určitého počtu 2D/3D filtrů čtvercového tvaru. 

Dimenze filtru záleží na dimenzi vstupních dat, kdy počet vrstev filtru ve třetí dimenzi 

je shodná s počtem vrstev vstupu, tedy pro RGB obraz na vstupu bude mít každý filtr 

konvoluční vrstvy velikost n×n×3. Velikost filtrů je obvykle poměrně malá, od tří 

po desítku pixelů. Při průchodu vstupního obrazu touto vrstvou dochází ke konvoluci 

obrazu s každým z těchto filtrů a na výstup dostáváme tak zvanou aktivační mapu. 

Celkem tedy získáme stejný počet aktivačních map, kolik jsme v dané vrstvě použili 

Obr. 1.6: Příklad topologie konvoluční neuronové sítě. Převzato z [16] 
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filtrů. V rámci konvoluční vrstvy je také možné nastavit stride, tedy velikost posunu 

konvoluční masky filtru. Při hodnotě stride rovné 2 se vždy maska posune o dva pixely 

a dochází tedy ke zmenšení velikosti obrazu na polovinu. V důsledku konvoluce masky 

filtru s obrazem dochází také ke zmenšení velikosti obrazu ve svislém i vodorovném 

směru. Velikost obrazu na výstupu konvoluční vrstvy je přímo úměrná rozdílu velikosti 

vstupního obrazu a velikosti masky a nepřímo úměrná velikosti kroku (stride+1). Úbytek 

pixelů kvůli velikosti masky je možné kompenzovat doplněním pixelů na původní 

velikost, tato úprava se nazývá padding. Nejpoužívanějším typem je tzv. zero-padding, 

kdy jsou doplněny pixely s hodnotou 0 ze všech stran obrazu. Hodnoty vah jednotlivých 

filtrů jsou získány v průběhu učení a každý z nich zkoumá vždy určitou vlastnost 

vstupního obrazu. Často lze mezi filtry nalézt například detektory linií v různých 

směrech, obvykle je však obtížné definovat konkrétní vlastnosti detekované filtry. 

Hodnotu pixelu aktivační mapy na výstupu lze tedy chápat jako vyjádření přítomnosti 

vlastnosti zkoumané daným filtrem v malé oblasti definované překrytím masky 

a vstupního obrazu. Díky tomu je zajištěna invariantnost sítě na pozici a velikost 

hledaného objektu v rámci vstupního obrazu. [11], [15], [16] 

Druhou důležitou vrstvou je pooling vrstva obvykle následující po vrstvě 

konvoluční. V rámci této vrstvy dochází k podvzorkování výstupu konvoluční vrstvy. 

Parametrem této vrstvy je opět velikost okna, krok posunu (stride) a typ poolingu. 

Nejčastěji používaným typem je max-pooling, kdy je vždy v oknu vybrána maximální 

hodnota. Druhou variantou je average-pooling, který funguje obdobně, avšak z daného 

okna je vždy vybrána průměrná hodnota. Při velikosti okna i stride rovné dvěma tedy 

dojde k podvzorkování na polovinu. Díky podvzorkování dochází jednak ke snížení 

Obr. 1.7: Princip konvoluční vrstvy [17] 
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výpočetní náročnosti sítě a zároveň eliminaci vlivu malých translací vstupního obrazu. 

[11], [15], [16] 

Z pohledu aktivačních funkcí jsou konvoluční neuronové sítě opět výjimečné. 

Obvyklou aktivační funkcí klasických neuronových sítí je sigmoidální funkce, ta se však 

u konvolučních sítí nepoužívá mimo jiné kvůli výpočetní náročnosti. Namísto ní se 

používá funkce ReLU (z anglického Rectified Linear Unit) nebo Leaky ReLU. Funkční 

předpis ReLU funkce je: 

 𝑓(𝑥) = max (0, 𝑥) (1.4) 

kde x je hodnota daného pixelu. Výhodou této funkce je jednoduchost její implementace 

pouhým prahováním s hodnotou prahu rovnou nule. Leaky ReLU je definována podobně, 

ale nedochází u ní k úplnému potlačení negativních hodnot, pouze je snížen jejich vliv: 

 𝑓(𝑥) = max(0,01 ∙ 𝑥, 𝑥) (1.5) 

Na samém konci konvolučních neuronových sítí najdeme vícevrstvý perceptron, 

tedy alespoň 2 vrstvy neuronů plně propojené, kdy počet neuronů úplně poslední vrstvy 

odpovídá počtu tříd objektů, které se snažíme klasifikovat. Je možné říci, že konvoluční 

neuronová síť je vícevrstvý perceptron pro rozpoznání znaku popisovaný v kapitole 1.2.2 

s předřazenou automatickou extrakcí příznaků z předloženého obrázku. [11] 

Autoři článku [11] porovnávají tři známé konvoluční neuronové sítě používané 

pro rozpoznávání znaků, a to konkrétně LeNet, LeNet-5 a SPnet. Topologie sítě LeNet 

(Obr. 1.8 a) sestává ze dvou konvolučních vrstev s maskou o velikosti 5×5, po každé 

z nich následuje max-pooling vrstva s maskou 2×2 a krokem 2, a je ukončená dvěma plně 

propojenými vrstvami. Síť LeNet-5 (Obr. 1.8 b) byla navržená přímo pro rozpoznávání 

ručně psaného a strojově tištěného textu. Oproti síti LeNet má navíc ještě jednu 

konvoluční vrstvu za druhou pooling vrstvou, tedy celkem 3 konvoluční a 2 pooling 

vrstvy a liší se počtem filtrů v jednotlivých vrstvách. Poslední testovaná síť, SPnet (Obr. 

1.8 c), má za třetí konvoluční vrstvou ještě navíc třetí max-pooling vrstvu, a všechny 

pooling vrstvy této sítě mají masku 3×3. Opět se liší množstvím filtrů v jednotlivých 

konvolučních vrstvách. Všechny tyto sítě byly opět trénovány po dobu 30 epoch 

na datech z chars74k datasetu, konkrétně malá a velká písmena anglické abecedy 

a číslice. Z těchto tří sítí si nejlépe vedla síť SPnet, která dosáhla na trénovacích datech 

úspěšnosti 89,9 %. Úspěšnost všech tří sítí se pohybovala kolem 90 %, tedy byla 

o poznání lepší než u vícevrstvého perceptronu. Rozdíl však je v čase potřebném 

k naučení sítí, kdy obě sítě LeNet dosahovaly pětinových časů než síť SPnet. Sítě LeNet 

dosahovaly polovičních časů při průchodu obrazu sítí, což je důsledkem menšího rozměru 

vstupního obrazu pro tyto sítě. [11] 
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1.3 Postprocessing 

Finální fází po získání jednotlivých znaků je jejich sloučení do slov a případné úpravy. 

Sloučení do slov vychází ze znalosti vzájemných odstupů jednotlivých znaků, tedy 

mezera větší, než průměrná je považována za mezeru a značí konec jednoho slova 

a začátek dalšího. Znaky složené do slov už mají nějakou vypovídající hodnotu 

a je možné detekovat a opravit chyby. [18] 

Pomocí lingvistické analýzy jazyka je možné nalézt určitá pravidla pro posloupnost 

znaků ve slovech. Pro český jazyk je například možné říci, že po písmeně „k“ se nikdy 

nevyskytuje písmeno „h“ a přítomnost takovéto posloupnosti v detekovaném textu je tedy 

Obr. 1.8: Topologie sítí a) LeNet, b) LeNet-5 a c) SPnet 
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možné označit jako chybnou detekci. Otázkou pak zůstává, jak takovou detekovanou 

chybu správně opravit. Definice pravidel je poměrně vyčerpávající a opravy nemusí být 

úspěšné, proto se tento typ úprav obvykle nepoužívá. [18], [19] 

Nejjednodušší variantou postprocessingu je použití slovníku daného jazyka. 

Takový slovník by měl obsahovat ideálně veškerá používaná slova. Pro každé slovo 

na výstupu je pak ověřena jeho existence ve slovníku, případně je vyhledáno slovo 

nejbližší ve smyslu nejmenšího počtu změn. Často také u takovýchto slovníků hraje roli 

obvyklost daného slova. Budeme-li například vyhledávat nejpodobnější slovo 

a nalezneme dvě slova se shodnou vzdáleností, avšak odlišnou frekvencí výskytu, bude 

vybráno slovo vyskytující se častěji. [18] 

Kvantifikovat vzdálenost dvou slov je možné pomocí Levenshteinovy vzdálenosti. 

Tato metrika vyjadřuje množství nutných jednoznakových změn v prvním slově 

pro získání slova druhého. Mezi jednoznakové změny patří inzerce, delece a substituce. 

Například Levenshteinova vzdálenost mezi slovy roboti a rotor je rovna 3, zahrnuje 

2 substituce a 1 deleci. Další možnou metrikou pro posouzení shody slov je nejdelší 

společná subsekvence (LCS z anglického longest common subsequence). Subsekvence 

je v tomto kontextu sekvence znaků ve stejném relativním pořadí vyskytující se v obou 

zkoumaných slovech, ne však nutně po sobě následujících. Oproti Levenshteinovy 

vzdálenosti preferujeme u LCS maximální hodnotu. [18] 

Pro rozpoznávání konkrétního textu o známém ale ne příliš častém tématu 

je vhodné použití kontextových slovníků. Tyto slovníky obsahují navíc slova obvyklá 

danému tématu a jsou vhodné pro použití například pro medicínské texty, kde se často 

vyskytují latinské názvy, které by nemusely být správně rozeznány. [18] 
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2 VLASTNÍ PROGRAMOVÉ ŘEŠENÍ 

Jak bylo zmíněno výše, řešení vytvořené v rámci této práce bude použito jako zpětná 

vazba pro robotický systém, který provádí testování zařízení ovladatelného pomocí 

dotykového displeje, případně hardwarových tlačítek. Předem známá aplikace daného 

řešení umožňuje specializaci algoritmu na konkrétní problém. Robotický systém sestává 

ze dvou hlavních aplikací, jimiž jsou aplikace ovládající robotický manipulátor a aplikace 

zpracování obrazu z připojené kamery. Obě zmíněné aplikace jsou implementovány jako 

konzolové aplikace v .NET frameworku. Komunikace mezi těmito aplikacemi probíhá 

na rozhraní REST API, kdy aplikace ovládající robotický manipulátor posílá požadavky 

na aplikaci zpracování obrazu, a ta posléze vrací výsledky. Veškeré zpracování obrazu 

je součástí druhé aplikace, tedy i zde navržené řešení bude komunikovat s touto aplikací. 

Řešení navrhované v této práci by mělo plnit tři nepatrně odlišné úlohy. První 

úlohou je rozpoznání obrazovky, kdy zjištěné texty na obrazovce a jejich pozice v rámci 

obrazovky budou porovnávány s texty a jejich pozicemi uloženými v databázi 

pro jednotlivé obrazovky. Druhou úlohou je čtení z konkrétní oblasti obrazu pro potřeby 

testu, například pro ověření názvu vybrané tiskové úlohy či jména přihlášeného uživatele. 

V rámci poslední úlohy se bude jednat o vyhledávání pozice konkrétního textu 

na obrazovce pro detekci pozice tlačítka uloženého v databázi s daným textem. 

2.1 Vstupní data 

Vstupem pro navrhovaný algoritmus bude snímek obrazovky testovaného zařízení. Tento 

snímek pořízený kamerou je již v rámci aplikace zpracování obrazu oříznut podle 

uložených kalibračních bodů (4 rohové body obrazovky zařízení) a vyrovnán použitím 

geometrické transformace. 

Při snímání obrazů dochází k několika problémům, které je potřeba zohlednit 

při zpracování. V důsledku nepřetržitého testování je osvětlení snímané scény 

proměnlivé se změnou denní doby a okolního stínění. Může docházet k nerovnoměrnému 

osvícení displeje či v případě lesklého displeje k odrazům okolí, což přispívá 

k nečitelnosti (Obr. 2.1). 

V důsledku interference dvou odlišných mřížek pixelů na displeji a na čipu kamery 

dochází při snímání displeje ke vzniku šumu typu moiré. Jedná se o úzkopásmový šum, 

projevující se v obraze jako struktura pruhů (Obr. 2.2). Tento šum je-li dostatečně 

výrazný může působit problém ve fázi předzpracování a detekce textových oblastí, 

kde může docházet k falešné detekci.  
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2.2 Trénovací data 

Pro učení neuronové sítě je potřeba velkého množství trénovacích dat. Tvorba dostatečně 

velkého datasetu je časově náročná. Nejedná se pouze o sběr obrazových dat, ale i jejich 

zařazení do skupin. Z toho důvodu byl použit již hotový volně stažitelný dataset, 

Chars74k [13] s mírnými úpravami pro konkrétní použití v rámci této práce. 

Zvolený dataset Chars74k obsahuje dvě základní jazykové kategorie, anglickou 

a kannadskou (jihoindický jazyk). Anglická kategorie zahrnuje znaky 0-9, A-Z a a-z, 

celkem tedy 62 tříd. Obsahuje 3 odlišné sety dat: znaky segmentované z reálných scenérií, 

ručně psané znaky a znaky počítačových fontů ve 4 variantách: normální, tučné, kurzíva 

a tučná kurzíva. Obrazy znaků reálných scén jsou barevné, často naklopené a jejich počet 

pro jednotlivé třídy se pohybuje v rozmezí desítek až stovek vzorků. Soubor ručně 

psaných znaků zahrnuje 55 vzorků pro každou třídu a zároveň posloupnost tahů při tvorbě 

jednotlivých vzorů, což umožňuje použití tohoto souboru pro rozpoznávání textu 

v průběhu psaní. Set obrazů konkrétních fontů obsahuje pro každý ze 62 znaků 1016 

vzorových obrazů v samostatných složkách (Obr. 2.3). [13] 

Obr. 2.1: Příklad nerovnoměrného osvětlení obrazovky a odlesků 

Obr. 2.2: Příklady obrazovek postižených šumem typu moiré 
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S ohledem k použití aplikace byl pro trénování sítě vybrán set obsahující znaky 

konkrétních fontů. Některé z 254 obsažených fontů jsou velmi atypické, například 

vypadají jako psané písmo či jsou příliš zkosené. Takto nevhodné znaky byly proto 

ze souboru odstraněny, neboť naučení i na tyto fonty by mohlo vést ke zbytečným 

chybám kvůli tomu, že se v reálných datech znaky těchto fontů nevyskytují. Příklady 

vyřazených znaků je možné si prohlédnout na Obr. 2.4. 

V rámci optimalizace byla trénovací množina následně rozšířena o vlastní vzory. 

Množina vlastních vzorů byla získána průběžným ukládáním obrazů na konci fáze 

předzpracování, tedy binarizovaný obraz segmentovaného znaku normalizované 

velikosti. Z uložených obrazů byly vyřazeny nesprávně segmentované znaky a symboly, 

zbývající obrazy byly roztřízeny do jednotlivých tříd a přidány k trénovací množině. 

Obr. 2.4: Příklady vyřazených znaků 

Obr. 2.3: Ukázka obrázků konkrétních fontů Chars74k datasetu 
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Četnost vzorů jednotlivých tříd byla tedy nepatrně zvětšena a pohybuje se v rozmezí 

900 až 1600 vzorů pro každou třídu. Příklady segmentovaných znaků je možné si 

prohlédnout na Obr. 2.5. 

Pro potřebu ověření správného trénování bylo ještě potřeba vytvořit množinu dat 

validačních. Z každé třídy trénovací množiny bylo tedy vyřazeno 100 vzorů přednostně 

vlastních a tyto byly určeny jako validační. 

Nevýhodou tvorby vlastní množiny je jednak časová náročnost, ale i odlišná četnost 

jednotlivých znaků v závislosti na frekvenci jejich výskytu v daném jazyce. Tento 

problém by vyřešilo nasnímání vlastní vytvořené obrazovky, která by obsahovala 

všechny potřebné znaky ve stejném množství a její následná segmentace, což je však 

v rámci konkrétního použití technicky těžko proveditelné. 

2.3 Zvolené metody 

V následujících podkapitolách budou představeny zvolené metody pro jednotlivé fáze 

navrhovaného OCR řešení v návaznosti na definované požadavky. Pilotní implementace 

navrhovaného řešení byla provedena v programovacím prostředí MATLAB za využití 

knihovny Neural Network Toolbox, byla ověřena funkčnost navrhovaného přístupu 

a testovány odlišné varianty nastavení topologie konvoluční neuronové sítě. Takto 

ověřené řešení bylo následně implementováno v .NET za využití knihovny Microsoft 

Cognitive Toolkit (dále jen CNTK) [20] pro práci s neuronovými sítěmi. Microsoft 

Cognitive Toolkit je open-source knihovna pro komerční použití distribuovaného 

hlubokého učení. Knihovna je pro učení neuronových sítí schopná využít výpočetního 

výkonu procesoru či grafické karty a také paralelizace na více grafických karet či serverů. 

Její výhodou je velké množství metod pro přípravu sítě, její učení i evaluaci, a díky jejímu 

užívání dostatek ukázkových příkladů. Pro práci s obrazem byla využita převážně 

knihovna OpenCV [21] v rámci wrapperu pro .NET, OpenCvSharp. OpenCV je knihovna 

počítačového vidění a strojového učení volně dostupná pro akademické i komerční účely. 

Knihovna zahrnuje přes 2500 optimalizovaných algoritmů pro zpracování obrazu, videa, 

Obr. 2.5: Příklady znaků získaných z reálných dat 
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3D vizualizaci a klasifikaci. Výhodou knihovny je kvalitní dokumentace a díky 

oblíbenosti této knihovny opět velké množství příkladů a vyřešených problémů. 

2.3.1 Předzpracování 

Nejdůležitější částí předzpracování je správná detekce textových oblastí. V teoretické 

části se pro tuto úlohu nabízely dvě metody (X-Y řez a RLSA). Metoda řezů je pro tuto 

aplikaci nevhodná, neboť na obrazovkách jsou často přítomny rámečky, které by 

znemožnily vyhledávání řezů, protože ty musí vždy procházet přes celý obraz. Byla tedy 

zvolena metoda RLSA, která tuto limitaci nemá. 

Samotnému vyhledávání textových oblastí předchází filtrace šumu v obraze a jeho 

binarizace. Původní barevný obraz je převeden na šedotónový, filtrován pomocí 

bilaterálního filtru a zaostřen odečtením rozostřeného obrazu. Výhodou použití 

bilaterálního filtru je vyhlazení obrazu za současného zachování hran. Bilaterální filtr 

je založen na stejném principu jako Gaussův filtr, který provádí vážený průměr pixelů 

v okolí, kdy váhování závisí na vzdálenosti od centrálního pixelu masky. Metoda 

bilaterální filtrace váhu upravuje jednak podle vzdálenosti pixelu, ale také podle toho, jak 

moc se liší intenzita daného pixelu od intenzity pixelu centrálního. Maska bilaterálního 

filtru je tedy proměnná v závislosti na okolí zkoumaného pixelu. Průběh této části 

předzpracování je možné si prohlédnout na Obr. 2.6. 

Pro binarizaci byla zvolena kombinace dvou metod, Otsuho prahování a Bradleyho 

adaptivní prahování, neboť samostatně žádná z testovaných metod nedosahovala 

Obr. 2.6: Příklad filtrace a ostření: a) původní obraz, b) šedotónový obraz, c) obraz 

po bilaterální filtraci a d) obraz po ostření 
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dostatečně kvalitních výsledků. Z důvodu proměnlivého osvětlení obrazovky jsou 

vhodnější metody lokálního prahování, v případě výraznějšího šumu typu moiré však lépe 

fungují naopak metody globální. Jako základ je tedy provedeno Otsuho globální 

prahování, následované algoritmem sjednocujícím pozadí. Tento algoritmus nejprve 

v případě převládající černé na okrajích invertuje celý obraz, dále je provedena hranová 

detekce a nalezeny kontury. Je-li oblast ohraničená konturou dostatečně velká, konvexní 

a převládá v ní černá, je tato oblast invertována. Příklad tohoto procesu je zobrazen 

na Obr. 2.7. Původní šedotónový obraz je proporcionálně rozdělen na sto oblastí, na které 

je lokálně aplikováno Otsuho prahování. Pokud tato oblast obsahuje menší počet 

detekovaných rohů a zároveň větší množství bílých pixelů než stejná oblast získaná 

globálním použitím Otsuho prahování, je v této oblasti použit výstup lokálního řešení. 

Výsledný obraz je obdobně po částech porovnán s obrazem získaným Bradleyho 

adaptivním prahováním. Kritériem výběru je opět vyšší množství bílých pixelů a zároveň 

menší počet detekovaných rohů. Metoda Bradleyho adaptivního prahování jako jediná 

z použitých metod pro úpravu obrazu není součástí knihovny OpenCV a byla tedy využita 

její implementace v knihovně AForge [22]. Tato knihovna zahrnuje obdobně jako 

knihovna OpenCV algoritmy pro zpracování obrazů, videí a strojové učení, nad rámec 

knihovny OpenCV pak genetické algoritmy a fuzzy logiku. 

Na výsledném obraze zůstávají hranice invertovaných oblastí o tloušťce 1 pixelu, 

které potřebujeme při aplikaci RLSA algoritmu ignorovat, proto je provedena 

morfologická operace dilatace. Dilatovaný obraz je vstupem RLSA algoritmu spolu 

se dvěma parametry, a to prahovou hodnotu ve svislém a vodorovném směru. 

Experimentálně byla zjištěna optimální hodnota prahu ve svislém směru 5 

Obr. 2.7: Průběh binarizace: a) globální binarizace Otsu, b) obraz invertovaný podle 

převažující barvy okraje, c) inverze uvnitř kontury a d) obraz po celkové inverzi kontur 
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a ve vodorovném 10 pixelů. Na výstupu RLSA algoritmu je provedena detekce kontur 

a jsou vyhledány ohraničující oblasti (Obr. 2.8). Nalezené oblasti jsou filtrovány, jsou 

odstraněny oblasti s výškou či šířkou větší než 90 % rozměru obrazu, výškou menší 

než 10 pixelů a šířkou pod 4 pixely. 

Obr. 2.8: Nalezení a segmentace textových oblastí. a) dilatovaný obraz, 

b) textové oblasti dle RLSA a c) textové oblasti rozdělené pomocí projekcí 
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Následujícím krokem je rozdělení textových oblastí na jednotlivé řádky a znaky. 

Pro tuto úlohu byla zvolena projekční metoda převážně z důvodu jednoduchosti 

algoritmu. Řádky jsou rozděleny podle svislé projekce v místě s nulovým výskytem 

černých pixelů. Ve vodorovné projekci každého řádku je zjištěna průměrná šířka mezery 

mezi znaky, jejíž dvojnásobek je považován za minimální šířku mezery mezi slovy 

v rámci daného řádku textové oblasti. Pro každou segmentovanou oblast je provedena 

validace velikosti, ale i obsahu dané oblasti, v závislosti na jejím typu (řádek či znak). 

Obrazy na vstupu konvoluční neuronové sítě musí mít uniformní velikost a znaky 

by měly být centrovány na střed pro optimální rozpoznání. Každý potenciální znak 

je proto ořezán a doplněn ze všech stran okrajem o šířce dvou pixelů. Zkreslení při změně 

velikosti se předchází předřazením souměrného doplnění chybějících řádků či sloupců 

matice do čtvercového tvaru podle algoritmu znázorněného na Obr. 2.9. Při změně 

velikosti na uniformních 32×32 pixelů je použita kubická interpolace. 

Blokový diagram celého předzpracování je možné si prohlédnout v Příloha A. 

Obr. 2.9: Blokový diagram úpravy velikosti obrázku jednotlivého znaku 
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2.3.2 Rozpoznání znaků 

Pro úlohu rozpoznávání znaků byly zvoleny konvoluční neuronové sítě, neboť dosahují 

ze studovaných metod nejpřesnějších výsledků v poměrně krátkém čase. 

Pro zjednodušení klasifikační úlohy je navrhována kombinace tří konvolučních 

neuronových sítí natrénovaných na klasifikaci čísel, malých a velkých písmen zvlášť 

s následnou kombinací výstupu jednotlivých sítí. Obraz jednotlivého znaku se vloží 

na vstup všech tří naučených sítí. Jsou uloženy výstupní klasifikované třídy a míry 

příslušnosti k těmto třídám v rámci všech tří sítí. Pokud je míra příslušnosti nižší 

než stanovená prahová hodnota, je znak pro danou síť považován za neznámý. Pro každý 

zkoumaný znak se tedy uloží tři třídy. V následujícím postprocessingu bude z těchto 

výstupů vybráno nejpravděpodobnější řešení (viz 2.3.3). 

S ohledem na porovnání konkrétních neuronových sítí diskutovaném v kapitole 

1.2.3 byla pro topologii sítě jako vzor vybrána síť LeNet-5. Důvodem pro tuto volbu 

je kompromis mezi vysokou úspěšností klasifikace a nízkým časem učení. Síť je původně 

určena pro klasifikaci ručně psaných číslic. Obsahuje 3 konvoluční vrstvy se 6, 16 

a 120 filtry a 2 vrstvy max-poolingu s maskou 2×2. Finální plně propojená vrstva 

obsahuje v případě sítě pro číslice 10 neuronů, v případě pro písmena 26 neuronů. 

Velikost vstupního obrazu pro tuto síť je stanovena na 32×32 pixelů, což je pro použití 

v rámci této práce vhodné, neboť prozkoumáním reálných vstupních dat byla zjištěna 

maximální velikost segmentovaného znaku do 32 pixelů v obou směrech. Výslednou 

topologii sítě je možné si prohlédnout na Obr. 2.10 včetně rozměrů výstupů jednotlivých 

vrstev znázorněných pod šipkami. 

V rámci pilotní implementace bylo provedeno ověření funkčnosti zvolené 

topologie sítě a testování různých upravených nastavení této topologie. Pro učení sítě byl 

Obr. 2.10: Výsledná topologie použité sítě včetně rozměrů výstupů jednotlivých vrstev 

a jejich nastavených parametrů 
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v tomto momentě použit pouze vytřízený set dat bez vlastních vzorů. Tato množina dat 

byla před trénováním náhodně rozdělena na trénovací a validační část, kdy trénovací část 

měla 700 vzorků a zbývající vzorky byly použity jako validační. Trénování sítě 

pro klasifikaci čísel bylo prováděno po dobu 12 epoch s průběžnou validací každých 

5 iterací. Obě sítě pro klasifikaci písmen byly trénovány pouze 5 epoch opět s průběžnou 

validací každých 5 iterací. Všechny sítě dosahovaly po natrénování úspěšnosti klasifikace 

na trénovací i validační množině vyšší než 98 %. Tato hodnota však není dostatečně 

vypovídající. Síť bylo potřeba otestovat také na reálných datech. Pro tuto potřebu byl 

vytvořen soubor označených vzorků číslic segmentovaných z reálných dat. 

Pro vizualizaci úspěšnosti klasifikace těchto dat pomocí konvoluční neuronové sítě 

naučené na rozpoznávání číslic byla zobrazena matice záměn (Obr. 2.11). Výstupní 

a cílové třídy 1 až 10 odpovídají číslicím 0 až 9. Tento konkrétní výsledek byl dosažen 

za použití zero-paddingu v prvních dvou konvolučních vrstvách přesně odpovídající 

nastavení parametrů znázorněného na Obr. 2.10. Úspěšnost klasifikace je v tomto případě 

rovna 80,7 % správně klasifikovaných vzorů. 

V původní topologii sítě se nevyskytuje v konvolučních vrstvách žádná forma 

paddingu. V rámci optimalizace bylo vyzkoušeno několik různých modifikací sítě. Byla 

testována síť bez paddingu, s paddingem v první, v prvních dvou nebo ve všech 

konvolučních vrstvách. Pro všechna tato nastavení byly zobrazeny matice záměn 

a porovnávána úspěšnost klasifikace testovacích dat. Nejlépe si vedla výsledně zvolená 

verze s paddingem v první a druhé konvoluční vrstvě s úspěšností klasifikace 80,7 %. 

Úspěšnost verze bez paddingu dosahovala 77,3 %, verze s paddingem v první vrstvě 

72,9 % a po přidání i do poslední vrstvy pouze 70,5 %. Všechny matice záměn je možné 

si prohlédnout v Příloha B. V rámci tohoto testováni byl tedy zvolen zero-padding 

v prvních dvou konvolučních vrstvách. 

Dále byl vyzkoušen vliv změny velikosti filtru poslední konvoluční vrstvy 

a to konkrétně pro velikosti 5×5 a 7×7. V prvním případě bylo na testovacích datech 

dosaženo úspěšnosti klasifikace 80,7 % v případě druhém 78,3 %. Byla tedy ponechána 

velikost filtru podle původní topologie sítě LeNet-5. 

Posledním měněným parametrem v rámci pilotní implementace byl vliv poměru 

velikosti trénovacího ku validačnímu setu dat. V důsledku vyřazení nevhodných fontů 

se množství vzorků pro jednotlivé znaky pohybuje v rozmezí 828 až 988 vzorků. Velikost 

trénovací množiny byla volena 500, 600, 700 a 800 vzorků. Zbývající vzory tvořily 

množinu validační. Tyto změny měly opět minimální vliv na úspěšnost klasifikace. 

Pro trénovací  množinu o velkosti 500 a 600 vzorků se úspěšnost pohybovala kolem 73 %, 

pro velikost 700 přesáhla 77 % a pro velikost 800 byla rovna 75 %. Z výše uvedeného 

vyplývá, že pro validační množinu je plně dostačujících 50 - 100 vzorů od každé třídy. 
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Výsledky testování pilotní implementace byly zohledněny při implementaci řešení 

v .NET. 

Veškeré procesy zahrnující konvoluční neuronové sítě jsou v řešení situovány 

ve třídě ConvolutionNeuralNet.cs a využívají již zmiňovanou knihovnu CNTK [20]. 

Tato knihovna zahrnuje metody pro práci s dopřednými, rekurentními i konvolučními 

neuronovými sítěmi. Výpočty je možné provádět na procesoru či grafické kartě 

s podporou architektury CUDA. Prvotně je tato knihovna určena pro python či C++, 

implementace do .NET bohužel zatím není kompletní a některé metody pro načítání 

trénovacích dat a optimalizaci procesu učení jsou podporovány pouze na grafické kartě. 

Tuto limitaci vyvažuje dostupnost kvalitní dokumentace a funkčních příkladů. Byla tedy 

použita varianta využívající grafickou kartu. 

Topologie sítě byla zvolena na základě výsledků testování v rámci pilotní 

implementace. Provedené změny byly pouze v rámci optimalizace doby učení. Za každou 

konvoluční vrstvu byla přidána vrstva batch normalizace. V rámci této vrstvy 

Obr. 2.11: Matice záměn při klasifikaci testovacích dat pomocí sítě naučené na číslice 
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je provedena normalizace vstupů pomocí průměrné hodnoty a směrodatné odchylky 

vstupů v jedné iteraci. Normalizované vstupy jsou následně pomocí dvou parametrů (γ, β) 

škálovány a posunuty. Tyto dva parametry jsou součástí učících se parametrů sítě, jejich 

hodnota je tedy postupem učení optimalizována, a zajišťují zachování reprezentační síly 

vrstvy. Tato úprava výstupů konvoluční vrstvy před aplikováním aktivační funkce 

akceleruje učení, umožňuje použití vyšší učící konstanty bez rizika divergence 

a zabraňuje setrvání sítě v saturovaném stavu. Veškeré parametry sítě jsou inicializovány 

náhodně s Gaussovým rozložením se střední hodnotou 0 a směrodatnou odchylkou √2. 

Pro načítání velkého množství trénovacích dat existují v CNTK dva přístupy. Oba 

využívají načtení pomocí textového souboru, liší se však obsahem a náročností vytváření. 

První variantou je textový soubor obsahující pro každý jednotlivý vzor nejprve informaci 

o příslušné třídě ve formě binárního kódu 1 z n, následují hodnoty pixelů převedených 

do vektoru. Informace o jednotlivých obrázcích jsou řazeny přímo za sebe a oddělovány 

značkami |labels pro třídy a |features pro pixely. Druhá varianta načítání vyžaduje textový 

soubor o dvou sloupcích oddělených tabulátorem, kdy první obsahuje absolutní 

či relativní cestu k jednotlivým obrázkům a druhý pak informaci o příslušnosti třídě 

ve formě celého čísla. Pro tuto práci byla zvolena varianta druhá z důvodu lepší 

přehlednosti a jednodušší tvorby potřebného textového souboru. Při vytváření zdroje 

obrázků v aplikaci je potřeba načítané obrazy deserializovat s možností úpravy 

načítaných dat. Pro nastavení deserializace je potřeba definovat alespoň formát čtení, tedy 

výšku, šířku a počet kanálů načítaných obrazů. V průběhu implementace bylo zjištěno, 

že obrazy je potřeba vždy číst jako tříkanálové, přestože se jedná o obrazy šedotónové. 

Pro potřeby sítě se v rámci načítání provádí ještě převod na formát CHW (z anglického 

channel height width). V případě nastavení deserializace na jeden kanál dochází stejně 

k načtení obrazu jako tříkanálového a při převodu na CHW formát je tedy převedena jen 

třetina informace obrazu. Z tohoto důvodu byla upravena topologie sítě, kdy na vstupu 

očekáváme obraz o velikosti 32×32×3 a první konvoluční vrstva tedy obsahuje filtry 

5×5×3. Tento problém při načítání trénovacích dat bylo poměrně obtížné odhalit, neboť 

akce prováděné v rámci načítání nejsou pro uživatele knihovny jednoduše přístupné 

a dohledatelné. Síť je sice schopná se naučit i na pouhou třetinu informace uloženou 

v trénovacích obrazech, úspěšnost klasifikace testovacích vzorů je pak ovšem velice 

nízká. 

Učení sítí je prováděno pouze v případě nepřítomnosti již natrénovaných modelů, 

případně na vyžádání uživatele. Pro naučení přiložených modelů byla použita výše 

zmiňovaná množina trénovacích dat obsahující vytřízené vzory jednotlivých fontů 

a reálná data. Z této množiny bylo odděleno 50 vzorů přednostně reálných dat z každé 

třídy do validační množiny dat. Při učení byla jako ztrátová funkce použita křížová 
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entropie a učící konstanta má hodnotu 0,01. S ohledem na optimalizaci doby učení byla 

použita metoda učení využívající stochastický pokles gradientu s hybností (z anglického 

stochastic gradient descent with momentum). Rozšíření o hybnost umožňuje při úpravě 

vah zohledňovat kromě aktuálního gradientu zároveň pohyblivý průměr předchozích 

gradientů, což zmírňuje oscilaci chybové funkce, a tedy urychluje učení. Parametr 

hybnosti je volen v rozmezí 0 až 1 a určuje množství předchozích gradientů zahrnutých 

v pohyblivém průměru. Zde byla zvolena hodnota 0,9. Posledním krokem provedeným 

v rámci optimalizace doby učení je zavedení tak zvaného minibatche. Minibatch 

je podmnožinou množiny trénovacích dat o dané velikosti. Jedna iterace trénování 

koresponduje s předložením vzorů jednoho minibatche síti. Epocha pak zahrnuje iterace 

potřebné k průchodu celé množiny trénovacích dat sítí. Úprava parametrů sítě 

je prováděna po každé iteraci, validace pak po každé epoše. Velikost minibatche byla 

volena v rozmezí 100 až 800 vzorů. Při velikosti rovné 100 byla rychlost učení poloviční 

než při velikostí 800 vzorů. Schopnost naučení sítě velikost minibatche nijak neovlivňuje, 

proto byla zvolena varianta 100 vzorů z důvodu rychlosti. Posledním důležitým 

parametrem učení neuronových sítí je podmínka ukončení. První podmínkou ukončení 

je dostatečná úspěšnost na validačních datech, zde volená vyšší než 99 %. V případě, 

že v sousledných 30 iteracích učícího cyklu nedojde k pochybení sítě, je učící proces 

ukončen. Pokud nedojde k ukončení na základě jedné z předchozích podmínek je proces 

učení ukončen po deseti tisících iterací. 

V rámci evaluace jednotlivého znaku je vstupní obraz o požadované velikosti 

převeden na formát CHW, předložen síti a výsledná třída je uložena spolu 

s pravděpodobností správnosti klasifikace a dekódovaným znakem v závislosti na použité 

síti. Každý potenciální znak je předložen všem třem sítím a jejich výstupy jsou 

agregovány. 

2.3.3 Postprocessing 

Z důvodu použití tří sítí je fáze postprocessingu v tomto případě specifická. Výstupy sítě 

je potřeba složit do možných slov a z těchto vybrat za pomoci slovníků 

to nejpravděpodobnější. 

Prvotní filtrace je prováděna průběžně již při rozpoznávání. Výstup sítě 

s pravděpodobností nižší než 0,3 je označen jako nerozpoznaný a nepodílí se na tvorbě 

slov. 

Pro sestavování slov jsou nejprve nalezeny znaky označené jako poslední, za nimiž 

následuje mezera. Postupně je procházen list výstupů sítě po částech ukončených vždy 

označeným znakem. Obsahuje-li toto rozpětí pouze jeden znak je zvolen výstup sítě 

s nejvyšší dosaženou pravděpodobností. V případě dvou a více znaků jsou z výstupů sítí 
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složeny povolené kombinace znaků tvořící potenciální slova. Kombinace znaků povolují 

čistě číselný řetězec znaků, slovo pouze velkými či malými písmeny a v neposlední řadě 

také slovo začínající velkým písmenem. Pro všechna tato potenciální slova jsou 

přepočteny pravděpodobnosti jako průměr pravděpodobností použitých znaků. Příklad 

tvorby možných slov a přepočtu pravděpodobností je zobrazen v Tabulka 2.1. Dále 

je pomocí pozic prvního a posledního znaku vypočtena pozice daného slova v rámci 

obrazu a spolu s potenciálními slovy a jejich pravděpodobnostmi je uložena k dalšímu 

zpracování. 

Tabulka 2.1: Příklad tvorby možných slov 

Slovo Rozpoznaný znak 

(pravděpodobnost) 

Možná slova 

(pravděpodobnost) 

1 8, e, C 

(0,944; 0,998; 0,676) 

e 

(0,998) 

2 0, p, D 

(0,890; 0,989; 0,909) 

p 

(0,989) 

3 4, n, A 

(0,698; 0,550; 0,995) 

40 ((0,698 + 0,949)/2 = 0,8235) 

nn ((0,550 + 0,999)/2 = 0,7745) 

AR ((0,995 + 0,332)/2 = 0,6635) 

An ((0,995 + 0,999)/2 = 0,997) 

0, n, R 

(0,949; 0,999; 0,332) 

4 6, e, E 

(0,436; 0,999; 0,356) 

66707 

(2,73/5 = 0,546) 

error 

(4,987/5 = 0,9974) 

EITO- 

(2,519/5 = 0,5038) 

Error 

(4,344/5 = 0,8688) 

6, r, I 

(0,526; 0,999; 0,876) 

7, r, T 

(0,407; 0,999; 0,382) 

0, o, O 

(0,999; 0,991; 0,905) 

7, r, - 

(0,362; 0,999; 0) 

 

Využití slovníků v rámci postprocessingu je vhodné a může velmi zlepšit výsledek 

algoritmu. Jejich pomocí je možné ověřit existenci potenciálního slova, případně slovo 

opravit. V rámci navrhovaného řešení jsou použity slovníky dva, konkrétně anglický 

a kontextový. Pro tvorbu anglického slovníku byla zvolena knihovna NHunspel [23], 

která umožňuje kontrolu pravopisu, případně opravu pomocí slovníku zvoleného jazyka. 

Tento typ kontroly pravopisu využívají mimo jiné kancelářské nástroje Open Office 

či Libre Office. Pro načtení slovníku vyžaduje knihovna pouze volně dostupný textový 
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soubor, který obsahuje slova požadovaného jazyka v patřičném formátu. Rozšíření řešení 

o další jazyk tedy vyžaduje pouze stažení požadovaného souboru. Kontextový slovník 

je vytvořen z textů uložených v databázi robotického systému. V této databázi jsou 

uloženy veškeré informace potřebné pro fungování robotického systému, jako například 

definovaná zařízení, obrazovky, tlačítka a jejich pozice. Součástí jsou i textové oblasti 

vyskytující se na referenčních obrazovkách jednotlivých zařízení včetně jejich obsahu. 

Veškerá slova definovaná v rámci těchto oblastí jsou zahrnuta v kontextovém slovníku. 

Porovnávání se slovníkem se netýká slov o délce jednoho znaku, ani číselných 

řetězců. Každé jiné potenciální slovo je vyhledáno v obou slovnících a vypočtena jeho 

věrohodnost. Je-li slovo nalezeno v kontextovém slovníku, k jeho pravděpodobnosti je 

přičtena 1, aby byla zaručena vyšší hodnota věrohodnosti, než má číselný řetězec 

na korespondující pozici, a zároveň byla zachována hodnota původní pravděpodobnosti 

pro možný výběr správné velikosti písma. Věrohodnost slova nalezeného v anglickém 

slovníku, ale nepřítomného ve slovníku kontextovém je vypočtena navýšením 

pravděpodobnosti slova o polovinu doplňku původní hodnoty pravděpodobnosti 

do jedné, podle vzorce: 

 𝑣 = 𝑝 +
1 − 𝑝

2
=

𝑝 + 1

2
 (2.1) 

Není-li slovo nalezeno v žádném z použitých slovníků algoritmus se pokusí 

o opravu pomocí kontextového slovníku. V první fázi opravy jsou vypočteny 

Levenshteinovy vzdálenosti daného slova vůči všem slovům kontextového slovníku. 

Pro výpočet Levenshteinovy vzdálenosti byl použit balíček 

LevenshteinMinimumEditDistance [24]. Je-li nejmenší vzdálenost slova menší nebo 

rovná čtvrtině jeho délky, je slovo opraveno a jeho věrohodnost vypočtena navýšením 

pravděpodobnosti o poměrnou část doplňku původní pravděpodobnosti do jedné 

v závislosti na rozdílu délky původního slova a minimální vzdálenosti, podle vzorce: 

 𝑣 = 𝑝 + (1 − 𝑝) ∙
𝑙 − 𝑑

𝑙 − 𝑑 + 1
=

𝑝 + 𝑙 − 𝑑

𝑙 − 𝑑 + 1
 (2.2) 

kde l je délka slova a d je Levenshteinova vzdálenost. Příklad výpočtu věrohodností je 

možné si prohlédnout v Tabulka 2.2. 

V následujícím kroku je z potenciálních slov vybráno vždy to s nejvyšší 

věrohodností a slova s hodnotou věrohodností menší nebo rovnou 0,9 jsou zahozena. 

Menší věrohodnost mají většinou slova nenalezená v žádném slovníku a neopravitelná, 

případně již ve fázi rozpoznávání měly výstupní znaky nízkou pravděpodobnost a je tedy 

vhodné takto nejistá slova zanedbat. 

Poslední fází postprocessingu je odstranění slov násobně detekovaných na stejné 

pozici. K násobné detekci dochází vlivem překryvu textových oblastí získaných 
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v předzpracování. V případě výskytu více slov na stejné pozici je tedy ponecháno pouze 

jedno a ostatní jsou vymazány. Příklad je možné si prohlédnout na Obr. 2.12, 

kde překrývající se oblasti způsobí duplicitní detekci slov An a error a bude ponechána 

vždy pouze jedna instance.  

Tabulka 2.2: Příklad přepočtu pravděpodobnosti na věrohodnost 

Původní slovo 

(pravděpodobnost) 

Typ úpravy Výsledné slovo 

(věrohodnost) 

really 

(0,977) 

Nalezeno – kontextový 

slovník 

really 

(1,977) 

Ieally 

(0,879) 

Oprava 1 znaku Really 

((0,879 + 6 - 1)/(6 – 1 + 1) = 0,9798) 

critical 

(0,9892293) 

Nalezeno – anglický 

slovník 

critical 

((0,98923 + 1)/2 = 0,994615) 

Critical 

(0,9893973) 

Nalezeno – kontextový 

slovník 

Critical 

(1,9893973) 

billlng 

(0,9650652) 

Oprava 1 znaku billing 

((0,965 + 7 - 1)/(7 – 1 + 1) = 0,995) 

Hilllng 

(0,9142294) 

Oprava 2 znaků -> více 

než ¼ -> neopravuje se 

Hilling 

(0,9142294) 

Na výstupu celého algoritmu uživatel obdrží jednotlivá slova spolu s pozicí středu 

oblasti, na které se dané slovo nachází, příklad viz Obr. 2.13. Blokový diagram celé fáze 

postprocessingu je dostupný v Příloha C. 

Obr. 2.12: Překrývající se textové oblasti 

Obr. 2.13: Příklad výstupu algoritmu 
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3 VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ALGORITMU 

V následující kapitole bude přehledně shrnuto testování algoritmu. Bude představena 

množina dat použitých k tomuto testování a dosažené výsledky v rámci jednotlivých fází 

algoritmu, tedy nalezení textových oblastí a segmentace, samotné rozpoznání 

a postprocessing. Následně budou výsledky představovaného řešení porovnány s volně 

dostupným nástrojem pro rozpoznání textů. Kompletní výsledky testování jsou přiloženy 

k nahlédnutí v souboru testování.xls v rámci elektronické přílohy. 

3.1 Testovací data 

Pro testování algoritmu byly použity dvě různé množiny dat. První sadu tvoří referenční 

obrazovky zařízení, získávané při definování daného zařízení uživatelem robotického 

systému. Tyto obrazovky slouží jako vzor pro rozpoznávání aktuální obrazovky 

v průběhu testování zařízení robotickým systémem. Množina obsahuje pro každou 

obrazovku daného zařízení vždy pouze jeden vzor. V rámci testování byly vybrány 

referenční obrazovky takových zařízení, která jsou nejčastěji používána s robotickým 

systémem a zároveň jsou typově odlišná od ostatních. Konkrétně se jedná o zařízení 

Konica Minolta C364, Terminal Professional v4, BE3D EDEE a Samsung Galaxy 

S5 Neo. Pro obrazovky zařízení Konica Minolta C364 (dále jen KM) je typický výskyt 

dvou barev textů v rámci jedné obrazovky, často na různě barevném pozadí (Obr. 3.1). 

Obrazovky zařízení Terminal Professional v4 (dále jen TP) a BE3D EDEE (dále jen 

EDEE) obsahují převážně tmavé texty na světlém pozadí, viz Obr. 3.2 a Obr. 3.3. 

Problematické jsou modré texty na světle modrém pozadí vyskytující se například 

na přihlašovací obrazovce. Mobilní terminál (dále jen MTE) testovaný na zařízení 

Samsung Galaxy S5 Neo se vyznačuje častou kombinací výskytu tmavých textů 

na světlém pozadí a světlých textů na tmavém pozadí v rámci jedné obrazovky (Obr. 3.4). 

Sada testovacích dat obsahuje po 15 obrazovkách zařízení EDEE a KM a po 14 

obrazovkách TP a MTE, tedy dohromady 58 různých obrazovek. 
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Obr. 3.1: Příklad referenčních obrazovek zařízení KM 

Obr. 3.2: Příklad referenčních obrazovek zařízení TP 
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Druhý set testovacích dat obsahuje obrazovky pořízené v průběhu samotného 

testování zařízení robotickým systémem. Obrazovky se ukládají v případě přítomnosti 

neočekávané obrazovky, nerozeznání dané obrazovky či na požadavek uživatele. Do této 

sady dat byly zařazeny obrazovky zařízení KM, TP a MTE. Obrazovky získané 

při testování každého ze zařízení byly sbírány po dobu jednoho týdne a následně byly 

do testovací množiny vybrány vždy 4 nejčastější obrazovky v 50 různých vzorech. 

Pro zařízení KM byly ještě navíc doplněny obrazovky obsahující vyskakovací okna 

s varováním a obrazovka výběru tiskových úloh. Konkrétní počty vzorů obrazovek 

jednotlivých zařízení je možné si prohlédnout v Tabulka 3.1, celkem je do tohoto setu dat 

zařazeno 710 různých obrazovek. Vzory obrazovek v tomto setu se liší převážně 

osvětlením, množstvím šumu, ostrostí a výskytem odlesků, čímž jsou v rámci testování 

pokryty různé vnější podmínky ovlivňující výstup algoritmu. 

Obr. 3.3: Příklad referenčních obrazovek zařízení EDEE 

Obr. 3.4: Příklad referenčních obrazovek zařízení MTE 
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Tabulka 3.1: Tabulka obrazovek testovací množiny reálných dat a počet vzorů 

Zařízení ID a název obrazovky Počet vzorů 

TP 2 – PIN 50 

4 – SQ Print 50 

19 – Loading 50 

22 – Logout Confirmation 50 

MTE 1 – Login 50 

4 – SQ Print 50 

55 – Options 50 

58 – Home 50 

KM 1 – Login 50 

2 – PIN 50 

8 – Copy 50 

19 – Loading 50 

23 – Invalid Credentials 30 

99 – Original left on glass 20 

99 – Operating remotely 20 

99 – Connecting to server 20 

4 – SQ Print 20 

Celkem: 710 

 

3.2 Předzpracování 

Nejdůležitějšími kroky předzpracování jsou prahování obrazu, nalezení textových oblastí 

a segmentace znaků. Kvantifikovat úspěšnost prahování obrazu samostatně není možné. 

Správně prahovaný obraz je však základem pro další operace, a tedy úspěšnost prahování 

se projeví v úspěšnosti dalších kroků předzpracování, předně ve vyhledávání textových 

oblastí. V rámci testování fáze předzpracování byly tedy kvantitativně zhodnoceny 

úspěšnosti nalezení textových oblastí a segmentace znaků v daných oblastech. 

Kvantitativní zhodnocení úspěšnosti nalezení textových oblastí je založeno na zjištění 

procentuálního množství nalezených slov ze všech slov přítomných na dané obrazovce. 

Hodnocení segmentace znaků je pak obdobně provedeno na základě procentuálního 

množství správně segmentovaných znaků v rámci všech přítomných znaků na obrazovce. 

V důsledku závislosti segmentace znaků na předchozí detekci textových oblastí 

je nemožné dosáhnout většího procentuálního množství správně segmentovaných znaků 

než textových oblastí. 
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Graf na Obr. 3.5 znázorňuje výsledky vyhledávání textových oblastí pro jednotlivá 

zařízení v rámci setu referenčních obrazovek. Pouze u jedné obrazovky bylo detekováno 

méně než 75 % textů vyskytujících se na obrazovce. Konkrétně se jednalo o přihlašovací 

obrazovku zařízení EDEE (Obr. 3.3 vlevo nahoře) a nízké procento detekovaných textů 

bylo v tomto případě způsobeno špatným výsledkem prahování, kdy nebyl zachován 

modrý text na světle modrém pozadí v rámci informačního okna. Pro zařízení TP a MTE 

byla detekce textových oblastí téměř stoprocentní, pouze ve dvou případech pro každé 

zařízení byl počet detekovaných slov nižší než celkový. Z testovaných zařízení 

dosahovalo nejnižších procentuálních množství nalezených textových oblastí EDEE, 

což je způsobeno častým výskytem modrého textu na světle modrém pozadí, který 

je obvykle nesprávně prahován. 

 

Obdobná analýza byla provedena na setu reálných dat. Výsledky této analýzy 

je možné si prohlédnout na přiloženém histogramu (Obr. 3.6), který zobrazuje počet 

obrazovek, na nichž bylo nalezeno dané procentuální množství přítomných slov. Více než 

70 % obrazovek dosáhlo úspěšnosti nalezení více než 90 % textových oblastí. Dále u více 

než 90 % obrazovek z celkového počtu byla detekována více než polovina textových 

oblastí. Na dvou obrazovkách načítání zařízení TP nebyly nalezeny žádné texty, neboť se 

v obou případech jedná o obrazovky pořízené v momentě přechodu z předchozí 

do načítací obrazovky a texty nejsou dostatečně kontrastní pro korektní prahování. 

Obr. 3.5: Graf závislosti procentuálního množství nalezených slov na zařízení 

v rámci setu referenčních obrazovek 
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Z uvedených výsledků vyplývá, že funkčnost algoritmu pro nalézání textových oblastí 

je dostatečná a stabilní. 

 

Úspěšnost segmentace znaků byla vyhodnocována pouze v rámci setu referenčních 

obrazovek. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o kvantifikaci procenta správně 

segmentovaných znaků v rámci každé obrazovky. Dosažené výsledky jsou zobrazeny 

na Obr. 3.7. Nejlepších výsledků dosahuje zařízení TP z důvodu výskytu převážně 

černých textů na bílém pozadí, pro které je obvykle výstup prahování kvalitní 

a segmentace tedy závisí nejvíce na zaostření snímající kamery. Procento 

segmentovaných znaků na obrazovkách zařízení MTE je nepatrně menší, a to převážně 

kvůli častějšímu výskytu bílého textu na tmavém pozadí, u kterého při prahování dochází 

k častějšímu spojení sousedních znaků a tyto pak nejsou správně rozděleny. U zařízení 

EDEE je hlavním problémem výskyt málo kontrastních textů. Nejvíce variabilní výsledky 

byly získány na obrazovkách zařízení KM. Příčinou je největší různorodost barev 

obrazovek a textů na nich, výskyt textů s minimálními rozestupy mezi řádky nebo 

rozdílným pozadím v rámci jednoho řádku. Dochází k zanesení chyby převážně v rámci 

binarizace, kdy jsou některé textové oblasti potlačeny nebo jsou spojeny jednotlivé znaky. 

Obr. 3.6: Histogram četností obrazovek s daným procentuálním množstvím 

nalezených slov v rámci setu reálných dat 
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3.3 Rozpoznání znaků 

Pro rozpoznání znaků v rámci testování byly použity modely natrénovaných 

konvolučních neuronových sítí, které jsou součástí řešení na CD přiloženém k této práci. 

Modely byly natrénovány s parametry zvolenými po testování diskutovaném 

v kapitole 2.3.2 na testovacích datech představených v kapitole 2.2. 

Učení modelu pro rozpoznání čísel bylo ukončeno po 1253 iteracích na základě 

splnění podmínky 30 sousledných bezchybných iterací. Výsledná konvoluční neuronová 

síť dosahovala na trénovacích datech úspěšnosti klasifikace 99,99 % s jediným 

pochybením na deseti tisících vzorů, na validačních pak 98,4 % s osmi chybami 

v 500 vzorech. 

Síť rozpoznávající malé znaky anglické abecedy byla naučena po 3002 iteracích 

se shodnou splněnou podmínkou ukončení jako v případě sítě pro čísla. Úspěšnost 

klasifikace znaků naučenou sítí byla na trénovacích datech rovna 99,72 %, na validačních 

97,13 %. 

I poslední používaná síť pro rozpoznání velkých znaků anglické abecedy byla 

ukončena po třiceti sousledných iterací bezchybných klasifikací, což vyžadovalo 

Obr. 3.7: Graf závislosti procenta správně segmentovaných znaků na zařízení v rámci 

setu referenčních dat 
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3212 iterací. Po ukončení trénování dosahovala úspěšnost klasifikace trénovacích dat 

99,74 %, pro validační data byla rovna 98,73 %. 

3.4 Postprocessing 

Práce navrhuje použití dvou slovníků ve fázi postprocessingu, anglického 

a kontextového. V rámci testování byl zkoumán vliv použití pouze anglického slovníku 

či kombinace obou slovníků na nalezená slova. Pro každou obrazovku setu referenčních 

dat byly zaznamenány výstupní texty v případě bez použití slovníku, s použitím 

anglického slovníku s možností opravy čtvrtiny slova a s použitím obou slovníků, kdy 

opravy jsou prováděny pouze pomocí kontextového slovníku.  

Obr. 3.8 znázorňuje výsledky tohoto testování na setu referenčních obrazovek 

testovaných zařízení. Z grafu je patrné snížení úspěšnosti algoritmu v případě použití 

pouze anglického slovníku s možností opravy u všech testovaných zařízení. Jedním 

z důvodů je opravování správně rozpoznaných slov, které však nejsou součástí 

anglického slovníku, na nesprávná slova zahrnutá v anglickém slovníku. Druhým 

důvodem nižší dosažené úspěšnosti je naopak neopravení nesprávně rozpoznaných znaků 

ve slově opět kvůli neznalosti daného slova. Obvykle se v obou zmiňovaných případech 

jedná o specifické názvy aplikací či organizace, jako například YSoft nebo SafeQ. 

Přínos použití kombinace obou slovníků s možností opravy podle kontextového 

slovníku je z přiloženého grafu na Obr. 3.8 jasně patrný. Krabice znázorňující kvartilové 

rozpětí je u všech zařízení posunuta nahoru, tedy procentuální množství správných slov 

v rámci obrazovky je vyšší než bez použití slovníku. Lepší výsledky dokazuje i vyšší 

hodnota mediánu u všech zařízení znázorněná křížkem v krabici. Pro některé obrazovky 

znamenalo použití obou slovníků nárůst pokrytí textů na obrazovce až o 20 %. Použití 

kontextového slovníku v žádném z testovaných případů nemělo negativní vliv 

na úspěšnost algoritmu na rozdíl od použití pouze anglického slovníku. Význam 

vyhledávání slov v anglickém slovníku nemusí být na první pohled patrný, ale projeví se 

v případě výskytu neznámé obrazovky s texty nedefinovanými v kontextovém slovníku. 

Bez použití anglického slovníku by mohlo dojít k zanedbání některých správně 

rozpoznaných slov z důvodu neznalosti. 

Z pohledu celkové úspěšnosti algoritmu na různých zařízeních v závislosti 

na úspěšnosti v rámci fáze předzpracování nejlépe dopadla zařízení MTE a TP. Nižší 

úspěšnost na obrazovkách zařízení EDEE a KM je způsobena především již výše 

zmiňovaným výskytem různě barevných textů na různě barevném pozadí, které zhoršují 

úspěšnost prahování a segmentace v rámci předzpracování. 
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Pro posouzení stabilní funkčnosti algoritmu bylo provedeno testování úspěšnosti 

na setu reálných dat. V tomto případě byl již zaznamenáván pouze výsledek za použití 

kombinace anglického a kontextového slovníku. Výsledky pro jednotlivé obrazovky 

testovaných zařízení jsou přehledně zobrazeny pomocí krabicových grafů na Obr. 3.9, 

Obr. 3.10 a Obr. 3.11. Pro každou obrazovku zařízení jsou vždy znázorněny procentuální 

množství nalezených textových oblastí na obrazovce a správně rozpoznaných slov. 

Pokrytí textů na obrazovce PIN zařízení TP pohybující se okolo 60 % je způsobeno 

přítomností světle modrého informačního okna s modrým textem, což kvůli 

nedostatečnému prahování v této oblasti mělo za následek ztrátu více než 30 % textových 

oblastí. Čtení textů na obrazovce SQ Print zařízení TP ztěžuje přítomnost šedých textů, 

které mohou být poškozeny či úplně zanedbány při prahování. Velmi dobrých výsledků 

bylo však dosaženo na obrazovkách načítání a odhlašování. Zejména vysoké procento 

správně detekovaných textů na odhlašovací obrazovce dokazuje sílu algoritmu, neboť 

obrazovka obsahuje 35 slov, a tedy nejnižší počet správně detekovaných slov byl 31. 

Velmi dobrých výsledků dosahovalo testování na obrazovkách zařízení MTE (Obr. 

3.10). Na třech ze čtyř testovaných typů obrazovek byly nalezeny všechny textové oblasti 

pro téměř všechny vzory. Nižší procento nalezených textových oblastí na posledním typu 

obrazovky způsobuje výskyt menšího počtu textů na obrazovce, kdy již ztráta jedné 

textové oblasti znamená velký pokles. Procento správně rozpoznaných slov na tomto 

Obr. 3.8: Graf vlivu použití slovníků na procentuální množství identifikovaných slov 

v rámci setu referenčních obrazovek 
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zařízení pro všechny obrazovky přesahuje 50 %. Nejlepších výsledků dosahovala 

přihlašovací obrazovka s klávesnicí a obrazovka možností. Nižší procento správných slov 

na SQ Print a domovské obrazovce v porovnání s ostatními je způsobeno výskytem 

atypického fontu a menších a bližších znaků. 

 

 

Obr. 3.9: Graf znázorňující procentuální pokrytí texu na testovaných obrazovkách 

zařízení TP 

Obr. 3.10: Graf znázorňující procentuální pokrytí textů na testovaných obrazovkách 

zařízení MTE 
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Výsledky na obrazovkách zařízení KM (Obr. 3.11) také potvrzují funkčnost 

algoritmu vyhledávání textových oblastí. Stoprocentní pokrytí textových oblastí vykazují 

všechny obrazovky vyskakovacích oken (Invalid Credentials – Connecting to server) 

a téměř sta procent pokrytí dosahuje i obrazovka PIN obsahující klávesnici pro zadávání. 

Zbylé typy obrazovek se vyznačují větším množstvím různých kombinací barev textu 

a pozadí, což ztěžuje prahování, a tedy i vyhledávání textových oblastí. Z tohoto pohledu 

je nejobtížnější obrazovkou Copy s velkým množstvím šedých tlačítek na modrém 

pozadí, což potvrzují i dosažené výsledky. Ve většině případů však bylo nalezeno více 

než 50 % textových oblastí. Množství rozpoznávaných slov je opět ovlivněno převážně 

výsledkem prahování a segmentace. Vysokého pokrytí textů na obrazovce tedy dosahují 

převážně obrazovky obsahující texty jednotné barvy na jednotném pozadí (vyskakovací 

okna a PIN obrazovka). Velmi široké kvartilové rozpětí obrazovky Invalid Credentials je 

způsobeno převážně malým počtem slov vyskytujících se na obrazovce, což způsobuje 

velké rozdíly v případě ztráty jednoho ze slov. Podobně jako při vyhledávání textových 

oblastí, horších výsledků dosahují obrazovky Login, Copy a SQ Print hlavně z důvodu 

Obr. 3.11: Graf znázorňující procentuální pokrytí textů na testovaných obrazovkách 

zařízení KM 
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výskytu bílých textů, jejichž segmentace je obtížná kvůli spojeným znakům 

při prahování. Dalším problémem těchto obrazovek je výskyt víceřádkových textů 

na tlačítkách s minimální mezerou mezi řádky, což znemožňuje segmentaci jednotlivých 

řádků. 

3.5 Porovnání s volně dostupným řešením (Tesseract) 

Výsledky představené v předchozích kapitolách potvrzují vhodně zvolené metody 

a funkčnost celého vytvořeného algoritmu. Pravá síla navrženého řešení se však ukáže až 

porovnáním s výstupy dosaženými jiným volně dostupným řešením, které je většinou 

optimalizované na skenované obrazy s jednobarevným textem na monotónním pozadí. 

Pro tyto účely bylo vybráno volně dostupné řešení pro detekci a rozpoznání textů 

na předložené scéně Tesseract [25]. Toto řešení bylo původně vyvinuto v laboratořích 

Hewlett-Packard, od roku 2006 je však spravováno společností Google. V současné době 

společnost pracuje na nové verzi softwaru využívající takzvané LSTM sítě (z anglického 

Long Short-Term Memory), což je speciální typ rekurentních neuronových sítí 

se schopností zapamatování si dlouhodobých informací a závislostí. Tesseract je schopný 

rozeznat více než 100 jazyků a je používaný pro detekci textu na mobilních zařízeních 

a v mnohých aplikacích. Algoritmus je optimalizován i pro detekci textů různých barev 

v rámci jedné obrazovky, čímž se stává pro navrhované řešení kvalitním soupeřem. 

Samotné rozpoznání znaků je prováděno na základě hledání nejlepší shody mezi příznaky 

zkoumaného znaku a příznaky prototypů uložených ve shlucích získaných v průběhu 

trénování. Příznaky jsou získávány polynomiální aproximací obrysu znaku. [25] 

Algoritmu je na vstup předložen obraz v jednom z podporovaných formátů, mezi 

které patří většina obrazových formátů včetně jpg, png, tiff, bmp, pdf a dalších. Výstupem 

je pak nalezený text oddělený v textových blocích po sobě následujících na obrazovce. 

Lze tedy odvodit relativní vertikální pozici jednotlivých textů v rámci obrazovky, nejedná 

se však o přesnou pozici slova, jejíž znalost je pro rozpoznávání obrazovek i nalézání 

konkrétních textů na obrazu pro identifikaci tlačítka nezbytná. 

Pro potřeby porovnání algoritmů byly využity obě testovací sady dat, tedy jak 

referenční, tak reálné obrazovky testovaných zařízení. Výsledná procentuální množství 

správných slov získaných na referenčních obrazovkách jednotlivých zařízení jsou 

zobrazena na Obr. 3.12. Průměrné procentuální množství správných slov získané 

algoritmem Tesseract je pro všechna zařízení podstatně nižší než při použití vlastního 

algoritmu. Nejpatrnější rozdíl mezi úspěšností použitých algoritmů je u zařízení MTE 

a KM. Algoritmus Tesseract dosáhnul lepších výsledků pouze na 10 z 58 referenčních 

obrazovek, viz soubor testování.xls dostupný v elektronické příloze. Konkrétně se jednalo 
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o 4 obrazovky na zařízeních EDEE a TP a 2 obrazovky na zařízení MTE. Na všech těchto 

obrazovkách převažuje černý text na bílém pozadí a velmi dobré výsledky algoritmu 

Tesseract jsou očekávané. Podle očekávání je však pro algoritmus Tesseract 

problematické zařízení KM, na kterém dosahoval horších výsledků než vlastní řešení 

na všech obrazovkách. Ve 13 případech z 58 nebyly pomocí algoritmu Tesseract 

na zkoumané obrazovce nalezeny vůbec žádné texty, což se při použití vlastního řešení 

stalo pouze v jednom z těchto případů. 

 

Porovnání na setu referenčních obrazovek není dostatečně prokazatelné, z důvodu 

přítomnosti vždy pouze jednoho vzoru daného typu obrazovky. Proto byly algoritmy 

testovány i na sadě reálných dat. Dosažené výsledky je možné si prohlédnout na Obr. 

3.13, Obr. 3.14 a Obr. 3.15. Z grafů je na první pohled zřetelně vidět benefit použití 

vlastního řešení na všech testovaných zařízeních. 

I přes výskyt převážně tmavých textů na světlém pozadí u zařízení TP (Obr. 3.13) 

byly výsledky získané pomocí algoritmu Tesseract pouze pro jeden typ testovaných 

obrazovek srovnatelné s vlastním řešením. Konkrétně se jednalo o obrazovku 

odhlašování obsahující velké množství souvislého textu a dvě barevná tlačítka. Vlastní 

řešení si v několika případech dokázalo poradit i s texty na tlačítku, algoritmus Tesseract 

však nikoli. U všech ostatních obrazovek dosahoval algoritmus Tesseract podstatně 

nižšího procentuálního pokrytí textu na zkoumané obrazovce. Vzhledem k určení 

Tesseractu, rozpoznání převážně souvislého textu, se na jeho výstupu téměř nevyskytují 

samostatné znaky, které jsou klíčové například pro obrazovku PIN. Samozřejmě 

Obr. 3.12: Porovnání výsledků dosažených použitím vlastního řešení s volně 

dostupným řešením na referenčních obrazovkách jednotlivých zařízení 
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bez informace o pozici daného osamoceného znaku na obrazovce je tento znak naprosto 

bezcenný. V případě vyhledávání konkrétních tlačítek však má informace o jeho výskytu 

velkou cenu. 

Obdobně si testované algoritmy vedly na obrazovkách zařízení MTE (Obr. 3.14). 

Největší rozdíl se vyskytoval na přihlašovací obrazovce z důvodu přítomnosti celé 

klávesnice, což v případě Tesseractu způsobilo ztrátu 36 slov ze 44 možných, téměř 82 %. 

Srovnatelných výsledků dosahovaly testované algoritmy pouze na obrazovce SQ Print. 

Špatné výsledky algoritmu Tesseract na domovské obrazovce byly způsobeny mimo jiné 

výskytem příliš malého písma, neboť minimální velikost detekovatelného písma je 

pro tento algoritmus 20 pixelů. Na obrazovce Options pak Tesseract měl největší problém 

s textem Selected items, který má oproti ostatním textům světlejší odstín. 

Nejzajímavější je pak porovnání testovaných algoritmů na zařízení KM (Obr. 3.15). 

Z testovaných 9 typů obrazovek na 3 typech (PIN, Loading a Invalid Credentials) nebyly 

detekovány pomocí algoritmu Tesseract žádné texty a na dalších 4 typech (Login, Copy, 

Operating remotely a SQ Print) bylo detekovaných textů méně než 30 %. Nejpropastnější 

rozdíl mezi úspěšností testovaných algoritmů můžeme pozorovat u obrazovky Loading, 

kdy vlastní řešení dosahovalo stoprocentní úspěšnosti na všech obrazovkách, kdežto 

úspěšnost Tesseractu je téměř ve všech případech nulová. Obrazovka PIN je pro Tesseract 

problematická podobně jako v případě téže obrazovky u zařízení TP nebo přihlašovací 

obrazovky zařízení MTE kvůli výskytu klávesnice. Text na obrazovce Invalid Credentials 

je pravděpodobně pro algoritmus Tesseract příliš malý. Zároveň dosažené výsledky 

na tomto zařízení napovídají, že algoritmu Tesseract nevyhovují tmavé texty na středně 

tmavém pozadí, neboť velká část textů včetně všech textů vyskakovacích oken je černá 

na šedém pozadí. Tento problém pravděpodobně ovlivnil i výsledky na obrazovkách 

Login, Operating remotely a SQ Print. Obrazovka Copy je sama o sobě specifická 

a rozpoznat na ní texty je velmi obtížné. Algoritmus Tesseract na ní pouze v jednom 

případě dokázal rozpoznat 4 slova, většinou však rozpoznání textů selhávalo kvůli 

špatnému kontrastu mezi textem a pozadím a častým výskytem tlačítek. Průměrných 

výsledků dosahoval algoritmus Tesseract na vyskakovacím okně Connecting to server, 

avšak v porovnání s vlastním řešením opět hodně zaostává. Pouze na vyskakovacím okně 

Original left on glass dosahovaly testované algoritmy srovnatelných výsledků s mírným 

náskokem vlastního řešení. 

U všech zařízení měl algoritmus Tesseract problém s rozpoznáním slov 

specifických pro testované zařízení, jako například YSoft SafeQ, či Konica Minolta, která 

jsou v rámci vlastního řešení opravena či upřednostněna díky použití kontextového 

slovníku. 
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Obr. 3.13: Porovnání výsledků dosažených vlastním řešením s výsledky volně 

dostupného řešení na reálných obrazovkách zařízení TP 

Obr. 3.14: Porovnání výsledků dosažených vlastním řešením s výsledky volně 

dostupného řešení na reálných obrazovkách zařízení MTE 
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Obr. 3.15: Porovnání výsledků dosažených vlastním řešením s výsledky volně 

dostupného řešení na reálných obrazovkách zařízení KM 
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4 DISKUZE 

Výsledky dosažené v rámci testování algoritmu lze považovat za pozitivní. Algoritmus si 

velmi dobře dokáže poradit s obrazovkami s monotónním pozadím, ale i na členitějších 

a barevnějších obrazovkách funguje obstojně. Na většině testovacích obrazovek byla 

nalezena více než polovina přítomných textů, což je dostatečné množství pro úlohu 

rozpoznání současné obrazovky. Obrazovky v některých případech obsahují texty, které 

jsou i pro člověka špatně čitelné, jako například příliš mnoho textu stěsnaného na malém 

tlačítku či nekontrastní kombinace barev textu a pozadí (obvykle modrý text na světle 

modrém pozadí či bílý text na oranžovém pozadí). V takových případech algoritmus 

bohužel selhává. U homogenních obrazovek by bylo možné kontrast textu a pozadí zvýšit 

vhodně zvolenou metodou, například ekvalizací histogramu či gama korekcí. Reálné 

obrazovky však obvykle homogenní nejsou kvůli vnějším podmínkám při snímání obrazu 

(denní doba, osvětlení, vznik šumu) a také kvůli častému výskytu různých kombinací 

barev textu a pozadí v rámci jedné obrazovky (obvykle se vyskytují obě kombinace 

bílá – černá i černá – bílá). 

Fáze předzpracování je jednou z nejdůležitějších částí algoritmu a chyba zanesená 

do výsledků v této fázi je těžko opravitelná a negativně se projeví na výsledku celého 

algoritmu. Výsledky testování potvrzují správný výběr metody nalézání textových 

oblastí. V drtivé většině případů je nalezeno více než 90 % textových oblastí. Metoda 

selhává pouze v případě nekvalitního výsledku prahování v předchozím kroku 

předzpracování. Správná volba techniky prahování byla jednou z nejtěžších úloh této 

práce. Z důvodu velké variability vstupních dat je velmi obtížné nalézt kombinaci metod, 

která bude fungovat optimálně na všech obrazovkách. Volba kombinace globálního 

a lokálního adaptivního prahování se však ukázala jako nejlepší a funkční. Výsledek 

prahování ovlivňuje i segmentaci jednotlivých znaků následující po nalezení textových 

oblastí. Algoritmus segmentace znaků selhává v případě dotýkajících se znaků. Možné 

řešení tohoto problému by bylo předřazení skeletonizace před segmentaci. Také by bylo 

možné zavést specifické nastavení fáze předzpracování v závislosti na testovaném 

zařízení a použít morfologické operace dilatace či eroze pro úpravu textů a jejich lepší 

segmentaci. Morfologické operace je obtížné nastavit obecně, převážně kvůli odlišnostem 

ve velikosti a tloušťce písma na různých zařízeních. V případě chybné segmentace dvou 

spojených písmen v delším slově je algoritmus schopný tuto chybu opravit v rámci 

postprocessingu opravou podle slovníku. Častější chyby jsou neopravitelné a dochází pak 

ke ztrátě slova. V rámci testovaných obrazovek bylo většinou správně segmentováno více 

než 70 % znaků, což lze považovat za dobrý výsledek. 
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Fázi rozpoznání znaků nejvíce ovlivňuje volba správné topologie sítě a její naučení. 

Úspěšnost klasifikace dosažená v rámci testování vždy přesahující 99 % na trénovacích 

a 97 % na validačních datech je dostatečná. Lepších výsledků by bylo možné dosáhnout 

rozšířením trénovací množiny o větší množství vzorů získaných primárně z reálných 

obrazovek používaných zařízení. Získat však z reálných obrazovek potřebné znaky 

ve stejném poměru by vyžadovalo vytvoření jakési kalibrační obrazovky pro každé 

zařízení, která by obsahovala určitý počet vzorů každého znaku. Tuto obrazovku by bylo 

potřeba nasnímat za různých podmínek, segmentovat jednotlivé znaky a upravit je 

do stavu požadovaného pro trénování sítí. V současné době je tvorba takové obrazovky 

a její zpracování náročné jak implementačně, tak časově a nepřináší dostatečnou hodnotu. 

Kombinace tří jednotlivých sítí se ukázala výhodnou zejména z důvodu nezanášení chyby 

formou záměny písmena ve slově za číslo. Tato záměna díky skládání výsledků 

rozpoznání ve fázi postprocessingu není vůbec připuštěna. 

Výsledky testování fáze postprocessingu potvrzují vhodnost použití navržené 

kombinace anglického a kontextového slovníku. Použití pouze anglického slovníku 

zanášelo do výsledků chyby hlavně opravami správně rozpoznaných názvů, které v tomto 

slovníku nejsou obsaženy, případně navrhované opravy slova byly často nesprávné 

z důvodu příliš velkého rozsahu slovníku a bylo obtížnější z navrhovaných variant opravy 

zvolit tu vhodnou. Tyto problémy snižovaly celkovou úspěšnost algoritmu. Naopak 

opravy za pomoci kontextového slovníku celkovou úspěšnost algoritmu zvýšily, díky 

upřednostňování slov obsažených v kontextovém slovníku či menšího množství 

navrhovaných oprav, a tedy jednoduššímu výběru. Na rozdíl od anglického slovníku 

nemělo použití kontextového slovníku v žádném z testovaných případů negativní vliv 

na výsledek. 

Z rozsáhlého testování algoritmu na sadě reálných obrazovek je možné vyvodit 

dobrou funkčnost navrhovaného řešení. Na jednoduchých obrazovkách s převažujícím 

tmavým textem na světlém pozadí dosahoval algoritmus v mnohých případech více než 

90 % úspěšnosti. Algoritmus spolehlivě funguje také pro světlý text na tmavém pozadí, 

jedinou podmínkou správného rozpoznání je dostatečný kontrast mezi textem a pozadím. 

Tato podmínka je lépe dodržena na obrazovkách zařízení TP a MTE, kde taky navrhovaný 

algoritmus dosahoval nejlepších výsledků, vyjma jedné obrazovky více než 50 % 

úspěšnost. Problematičtější v tomto ohledu je zařízení KM, kde se často vyskytuje šedé 

pozadí případně různě barevné kombinace textu a pozadí. Úspěšnost algoritmu 

na zařízení KM byla tedy o něco menší než na ostatních. 

Nutno však podotknout, že ve srovnání s volně dostupným řešením Tesseract 

si vedlo navrhované řešení víc než dobře, a to zejména právě na zařízení KM. Tesseract 

na žádné z testovaných obrazovek nedosáhl lepších výsledků než navrhované řešení. 
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Ve většině případů dosahoval Tesseract úspěšnosti nižší než 50 % a v mnohých případech 

selhával úplně. Srovnatelných výsledků dosahoval pouze u jedné obrazovky zařízení TP 

s převahou souvislého černého textu na bílém pozadí a jedné obrazovky zařízení MTE. 

Nejhůře si řešení Tesseract vedlo právě na obrazovkách zařízení KM, kdy pouze na dvou 

typech testovaných obrazovek dokázal rozpoznat alespoň polovinu slov a ani v těchto 

případech se nevyrovnal navrhovanému řešení. Další velkou výhodou navrhovaného 

řešení oproti Tesseractu je informace o poloze jednotlivých slov, která bude použita 

k odlišení obrazovek s podobnými texty lišícími se pozicí či k vyhledávání tlačítek 

s konkrétními texty. 
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ZÁVĚR 

V této diplomové práci byl představen problém rozpoznávání textu a jeho tři základní 

typy v závislosti na vstupní obrazové informaci. Byly definovány tři fáze OCR systému 

a pro každou fázi byly prostudovány používané metody. V rámci předzpracování byly 

blíže popsány čtyři metody binarizace obrazu, metody pro detekci textu v obraze, dvě 

metody segmentace stránky na bloky textu a tři metody segmentace jednotlivých znaků. 

Část zabývající se metodami rozpoznávání znaků se zaměřuje převážně na využití 

neuronových sítí v této fázi. Je detailně představen princip umělého neuronu a umělých 

neuronových sítí, jsou uvedeny vícevrstvé perceptrony a konvoluční neuronové sítě 

používané pro tuto úlohu, konkrétní příklady aplikací, jejich výhody a nevýhody. Pro fázi 

postprocessingu byly uvedeny metody využívající lingvistickou analýzu jazyka, jazykové 

slovníky či kontextové slovníky v závislosti na tématu textu. 

Ve druhé části práce byly definovány požadavky na aplikaci a typy úloh, které bude 

řešit. Byla představena vstupní data a jejich nedostatky týkající se především 

nerovnoměrného osvětlení a šumu typu moiré. Dále byl čtenář seznámen s daty použitými 

pro trénování rozpoznávací fáze algoritmu. V neposlední řadě jsou uvedeny vybrané 

metody pro jednotlivé fáze včetně důvodu výběru a dosažených výsledků v rámci pilotní 

implementace. Pro předzpracování byla zvolena metoda RLSA segmentující textové 

bloky a projekční metoda pro segmentaci jednotlivých znaků. Rozpoznávání znaků 

využívá tři konvoluční neuronové sítě inspirované známou sítí LeNet-5. V rámci 

postprocessingu byla zvolena kombinace metod jazykového a kontextového slovníku. 

Dále je představena implementace jednotlivých fází do prostředí .NET. Pro realizaci 

konvolučních neuronových sítí byla využita knihovna CNTK, která obsahuje metody 

potřebné pro tvorbu, učení a evaluaci konvolučních neuronových sítí. 

V poslední části práce byla představena data použitá pro testování navrženého 

algoritmu, konkrétně se jednalo o dvě množiny referenčních a reálných obrazovek 

nejpoužívanějších zařízení. Byly vyhodnoceny výsledky testování jednotlivých částí 

algoritmu a porovnány s volně dostupným řešením Tesseract. Následná diskuze potvrzuje 

funkčnost algoritmu a vyzdvihuje jeho hlavní přednosti. 
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SEZNAM ZKRATEK 

OCR Optical character recognition 

RLSA Run length smearing algorithm 

UCD Unified character description 

ReLU Rectified linear unit 

LCS Longest common subsequence 

CHW Channel height width 

CNTK Microsoft Cognitive Toolkit 

KM Konica Minolta C364 

TP Terminal Professional v4 

EDEE BE3D EDEE 

MTE Mobilní terminál 

LSTM Long short-term memory 
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PŘÍLOHA A: BLOKOVÝ DIAGRAM FÁZE 

PŘEDZPRACOVÁNÍ 
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PŘÍLOHA B: MATICE ZÁMĚN TESTOVANÝCH 

VARIANT 

Varianta 1: bez paddingu 

Varianta 2: zero-padding v první konvoluční vrstvě 
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Varianta 3: Zero-padding ve všech konvolučních vrstvách 

Varianta 4: Zero-padding v první a druhé konvoluční vrstvě, velikost filtrů třetí 

konvoluční vrstvy 7×7 
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PŘÍLOHA C: BLOKOVÝ DIAGRAM FÁZE 

POSTPROCESSINGU 
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PŘÍLOHA D: SEZNAM PŘÍLOH NA CD 

[1] Elektronická verze diplomové práce 

[2] Zdrojové kódy řešení 

[3] Výsledky testování – soubor testování.xls 

[4] Vzory dat jednotlivých zařízení testovací množiny 


