
Algoritmi procesiranja in razpoznavanja slikovnih vzorcev ter njihova 
uporaba v industriji 

 
Marko Kočevar, Bojan Kotnik, Zdravko Kačič, Amor Chowdhury 

 

Margento R&D d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor, Slovenija 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenija 

E-pošta: marko.kocevar@margento.com 
 

Image Processing and Recognition Algorithms and their Industrial Application 

This contribution presents an overview of image processing and recognition algorithms and their 
industrial applications. The introductory Section provides basic facts about pattern recognition by 
humans. Next, the description of machine image processing and pattern recognition algorithms is 
given along with their practical industrial usage. Image preprocessing is a first step in pattern 
recognition. It is used to enhance the captured image (image restoration, contrast enhancements, 
noise reduction etc.) and/or to emphasize certain useful characteristics. Afterwards, the 
preprocessed image is divided in particular sections which are then used in feature extraction 
process. Finally, image features are used in the statistical classification stage to recognize the input 
image based on statistical models, pre-trained from the training image database. The results of 
statistical classification can also be evaluated if true output is also given with the input image. In 
final Section some real-life industrial applications of image recognition techniques are presented. 

 

Kratek pregled prispevka 

Članek podaja pregled algoritmov procesiranja in razpoznavanja slikovnih vzorcev in njihovo 
uporabo v industriji. V uvodnem poglavju najprej predstavljamo pomen razpoznavanja vzorcev pri 
človeku. Sledi opis strojnih algoritmov razpoznavanja slikovnih vzorcev in njihovo uporabo v 
industriji. Pred izvedbo postopka izločanja lastnosti oziroma značilk slikovnih vzorcev, je potrebno  
zajeto sliko prej obdelati. Po predobdelavi (obnavljanju ali izboljšanju kontrasta slike, 
odstranjevanju šuma itd.) sliko razčlenimo na posamezna področja. Nato v razčlenjeni sliki 
poiščemo značilke, ki jih potem s statističnim razvrščevalnikom razvrstimo glede na poprej naučene 
modele, pridobljene z učno bazo podatkov. Po razvrščanju ocenimo verjetnost napačnega 
razvrščanja vzorcev glede na učno bazo podatkov. V zaključku članka podajamo opis postopkov 
razpoznavanja vzorcev in primere njihove uporabe v industriji. 

 

 

 

 

 

 

 



1 Uvod 

Človek si že vrsto let prizadeva narediti 
orodje, ki bi mu olajšal delo oz celo presegel 
njegove fiziološke in umske zmogljivosti. Tako 
danes že večino proizvodnega dela v raznih 
industrijah, ustanovah ipd. opravljajo 
robotizirani sistemi in računalniki, zaradi 
katerih si je praktično nemogoče predstavljati 
življenja. Z današnjo generacijo super 
računalnikov se je začelo precej razvijati na 
področju razpoznavanja vzorcev. Zato je 
razpoznavanje vzorcev dokaj mlada znanstvena 
veda, ki se ukvarja s tem, da bi lahko stroji 
razpoznavali okolje (npr. z senzorji) tako, kot je 
to omogočeno pri živih bitjih, ki zaznavajo in 
razpoznavajo okolje s pomočjo čutil. V tem 
članku se bomo Osredotočili predvsem na 
razpoznavanje slikovnih vzorcev in njihovo 
uporabo v industriji. Preden pridemo do 
želenega rezultata, da nam stroj razpozna objekt 
v okolju, ki ga zajema preko senzorjev, je 
potrebno obdelati več korakov razpoznavanja 
vzorcev. Na sliki 1 vidimo postopke 
razpoznavanja vzorcev, ki bodo opisani v 
naslednjih poglavjih. 

 

 

Slika 1: Postopek razpoznavanja vzorcev 

2 Predobdelava vzorcev (slike) 

Barvna slika oz slikovni element (piksel) na 
barvni sliki je sestavljen iz kombinacij treh 
glavnih barv modela RGB (reed, green, blue). 
To pomeni, da ima en slikovni element barvne 
slike velikost 24 bitov (3*8 bitov), en slikovni 
element sivinske slike pa 8 bitov. Zato je 
pomembno, da najprej pretvorimo barvno sliko 
v sivinsko sliko, glej sliko 2, da se znebimo 
informacij, katere so nepomembne za 
razpoznavanje vzorcev.  

 

 

Slika 2: Sivinska slika 

Sivinska  slika je lahko zaradi različnih šumov, 
ki jo vnese sistem senzorja v vzorec (premikanje 
slikovnih elementov, nizkofrekvenčne lastnosti 
slikovnega sistema, atmosferska turbulenca 
ipd.) popačena,  zato je potrebno sliko obnoviti, 
da nadomestimo izgube ob popačenjih ali pa  
izboljšati, tako da ji spremenimo kontrast, 
izostrimo in odstranimo šum.  
 

3 Razčlenjevanje vzorcev ali segmentacija 

Vzorci zapletenih objektov so sestavljeni iz 
več področij, zato je potrebno sliko razčleniti na 
samostojne enote z postopki:  

- ugotavljanje obrisov objektov na sliki 

- ugotavljanja področij objektov na sliki 

3.1 Ugotavljanje obrisov 

Obrise določamo z odkrivanje nenadnih 
sprememb svetilnosti slikovnih elementov na 
robovih objektov. Robove objekta poiščemo z 



odvajanjem digitalne slike, ki temeljijo na 
računanju gradienta. Takšni operaterji, ki 
računajo gradient so: Sobel operator, glej sliko 
3, Robertsov operator. Prewittov operator. 

 

 

Slika 3: Sobel operator 
 

3.2 Ugotavljanje področij objektov na sliki 

Slika je sestavljena iz slikovnih elementov, 
ki so prostorsko povezani npr. področja in so 
enovita glede na izbran kriterij enovitosti. 
Kriterij enovitosti področij glede na svetilnost 
elementov slike, barvo, teksturo. Področja na 
sliki ugotavljamo z naslednjimi postopki: 

- upragovljanjem 

- z neposrednim določanjem področij 

- z rojenjem slikovnih elementov 

3.3 Binarizacija 

Biarizacija se ukvarja z ločevanjem slikovnih 

pik besedila od slikovnih pik ozadja. Izhod te 

stopnje je binarna slika, glej sliko 4, kjer se črni 

znaki besedila pojavijo na belem ozadju.  

 

Slika 4: Binarizacija 

4 Zapis vzorcev z množico značilk 

Značilke opisujejo lastnosti objektov oz so 
takšne lastnosti objektov, ki poudarjajo 
posamezne razrede vzorcev. Kajti, pri 
razpoznavanju vzorcev, razvrščamo vzorce 
objektov v razrede vzorcev. Prav značilke so 
ključnega pomena za uspeh metode. Pri 
slikovnih področij se omejujemo le na tiste 
informacije, ki jih sistem za razpoznavanje 
zahteva. V splošnem se področja opišejo z 
določenim številom skalarnih vrednosti, ki se 
jih nato uredi v vektorje značilk, ali pa jih 
opisali z nizi simbolov oz. strukturo simbolov, 
kot je graf. 

5 Razvrščanje vzorcev 

Vzorce razvrščamo glede na področje 
uporabe. Področje uporabe je množica razredov, 
ki vsebuje neke določene pojme objektov in 
njihove medsebojne zveze, ki jih bomo 
razpoznavali. Vsak razred je označen z oznako 
objekta, ki ga razpoznavamo. Ko vzorec 
razpoznamo, ga označimo z oznako tega 
razreda, če ga pa ne razpoznamo, pa uvedemo 
nov razred nerazvrščenih vzorcev. Postopki za 
razvrščanje vzorcev so: 

- Razvrščanje vzorcev s prileganjem  

- Razvrščanje vzorcev z odločanjem  

- Razvrščanje vzorcev z umetnimi 
nevronskimi omrežji 

- Razvrščanje vzorcev z odločitvenimi 
drevesi 

6 Verjetnost napačnega razvrščanja 
vzorcev 

Razvrščanje vzorcev ocenjujemo z vzorci 
učne množice vzorcev, to je končna množica 
vzorcev iz področja uporabe. Vzorce 
razpoznavnih objektov preslikamo v množico 
vzorcev, ki so v učni množici vzorcev. Če je 
rezultat razvrščanja slabo ocenjen, mora 
strokovnjak za določeno področje bolj bogato 
opisati objekte razpoznavanja. Ocenjevanje 
napačnega razvrščanja opravimo z naslednjimi 
postopki:  



- Najmanjša verjetnost napačnega 
razvrščanja vzorcev 

- Černovljeve zgornje meje najmanjše 
verjetnosti napačnega razvrščanja 
vzorcev 

- Preizkus razvrščevalnika vzorcev 

7 Uporaba razpoznavanja slikovnih 
vzorcev v industriji 

Aplikacije, ki procesirajo zajemanje vzorcev 
oz slike dandanes pokriva široko področje v 
industriji, prometu, medicinski tehnologiji, 
vojski, itn.   

7.1 Pametne kamere 

Pametna kamere postajajo že del našega 
vsakdanjega življenja. Vgrajena inteligenca 
ponuja neodvisen nadzor dogodkov v vidnem 
polju, samodejno pošilja podatke v centralno 
lokacijo, itd. Pametne kamere najdemo: 

- v igralnicah, kjer so sposobne odkriti 
prevaranta z odkrivanje obraznih 
značilnosti na podlagi biometrike 

- na letališčih, kjer odkrivajo izgubljeno 
prtljago, iščejo sumljive osebe 

- v mestih, kjer nadzorujejo osebe in po 
značilnosti kretenj odkrijejo ali bo oseba 
storila kakšno kaznivo dejanje in kamera 
samodejno obvesti policijo, itd. 

Inteligentna HD kamera IP Net [3], glej sliko 5, 
je najnovejša generacija nadzornih kamer, ki je 
kombinacija visoko ločljivostne omrežne 
kamere z inteligentno tehnologijo video analize. 

 

Slika 5: Inteligentna HD kamera IP Net 

Kamera pošilja video posnetke v realnem času 
do uporabnika v visoki ločljivosti (1280*720) 
do 30 okvirjev na sekundo. 

7.2 Primer uporabe pametne kamere v 
avtomobilski industriji 

Slika 6 prikazuje kako slikovni bralec kode 
ICR845-2 (slika 7) bere dvodimenzionalno kodo 
laserja, ki preverja ali je pravilno nameščena 
odmična gred. Naprava potem pošilja podatke 
do centralnega računalnika, ki zagotavlja 
kakovost. 

 

 

Slika 6: Preverjanje namestitve odmične 
gredi 

 

Slika 7: Slikovni bralec kode ICR845-2 

Karakteristike kodnega bralca ICR845-2: 

- WVGA CMOS matrični senzor z 
globalno zaslonko in 752x480 slikovnih 
pik 

- Sprejema 60 slik na sekundo 



- Visoka slikovna frekvenca 60 Hz za 
zanesljivo identifikacijo hitro 
premikajočih se objektov 

8 Sklep 

Preden razpoznamo vzorec je potrebno 
obdelati več postopkov. Vsak izmed algoritmov 
ima določene prednosti in slabosti. Na primer, 
za zaznavanje robov je najbolj razširjen sobel 
algoritem. Pri samem razvrščanju pa so precej 
uporabne umetne nevronske mreže, s katero 
lahko naredimo tudi predobdelavo vzorcev. V 
sami proizvodnji pa se največ uporabljajo 
pametne kamere, brez katerega si danes ne gre 

predstavljati tehnologije. Z takšno hitrostjo 
razvoja in zmogljivimi računalniki, se v 
prihodnosti pričakuje, da bo stroj povsem 
nadomestil človeka. 
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