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ÜLEVAADE
Antud raporti eesmärk on anda ülevaade aine Pilditöötluse ja
kujundituvastuse alused (MTAT.03.260) raames teostatud
projektist. Projekti eesmärk oli uurida numbrite tuvastamise
võimalikkust nende omaduste alusel. Numbrite analüüsimiseks
tuli sisend muuta võimalikult lihtsaks ja müravabaks ning
seejärel leida sealt üles ka huvipakkuvad kujundid. Samuti oli
väga tähtis osa tööst heade numbreid kirjeldavate omaduste
leidmine.

Töö

morfoloogiliste

käigus

eksperimenteerisime

pilditöötlusvõtetega.

Programmi

enamjaolt
keeleks

valisime Java ning kõik vajalikud meetodid on ise kirjutatud.
Töö tulemusena anname ülevaate kasutatud võtetest ning
hinnangu projekti eesmärgi võimalikkusele.
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1. PROBLEEMI KIRJELDUS
Probleemiks seadsime enesele numbrite tuvastamise poetšekkidelt, kasutades selleks põhiliselt
morfoloogilisi pilditöötlusoperatsioone. Sisendpildi näidiseks toome alljärgneva pildi (joonis 1).
Põhilised pilditöötlusega seonduvad probleemid on järgmised.
1.

Pildi saamine arvutisse

2.

Pildi esialgne töötlemine, lävendamine (must-valgeks muutmine)

3.

Lävendamisega kaasneva müra eemaldamine ning pildikvaliteedi parandamine

4.

Nurga all olevate tšekkide sirgeks keeramine

5.

Huvipakkuva regiooni leidmine pildilt

6.

Huvipakkuvalt regioonilt andmete leidmine

7.

Numbrite tuvastus

Alljärgnevas osas on toodud põhjalik kirjeldus, kuidas lahendati eelmainitud probleemid.

2. PROBLEEMI LAHENDAMISEKS KASUTATUD MEETODID
2.1. PILDI SAAMINE ARVUTISSE
Esimene probleem, millele tuli lahendus leida, oli piltide saamine arvutisse. Selleks leidsime kaks
erinevat meetodit: mobiiltelefoni kaamera ning skanner. Nende seadmete plusse ning miinuseid
analüüsides sai lõpuks valitud üks. Allpool on välja toodud nende seadmete plussid ning miinused.
Kaamera plussid


Piltide tegemine ning arvutisse saamine on võrdlemisi kiire operatsioon



Piltide tegemine ei vaja väga spetsiifilist aparatuuri



Kaamerast piltide kättesaamiseks ei ole vaja spetsiifilist tarkvara



Kaamerast pärit sisendiga töötav programm oleks võrdlemisi universaalselt kasutatav

Kaamera miinused


Pildi kvaliteet sõltub väga palju valgusoludest



Objektide piirjooned on hägusemad



Objektide kontrastsus ei ole just kõige parem



JPG failiformaadi kaod mõjutavad pildi kvaliteeti



Kuna mobiilikaamera vaatenurk ei ole just kõige suurem, siis pikemate tšekkide puhul võib
olla vajalik teha kaks pilti ning nende hilisem kokkusobitamine on võrdlemisi tüütu ning
ajamahukas protsess



Kaamera kaugust pildistatavast objektist ei ole kõigil piltidel ühesugune ning see mõjutab
huvipakkuvate objektide suurust ning kvaliteeti

Teiseks meetodiks tšekke arvutisse saamisel oli kasutada skannerit.
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Skanneri plussid


Objekt on alati konstantsel kaugusel



Pildi kvaliteet ei sõltu valgusoludest



Failiformaadist tingitud kaod on minimaalsed, kuna skanner annab välja .png formaadis
olevaid pilte



Skanneri seadeid on võimalik muuta ning nendega eksperimenteerides saab oluliselt
parandada pildi kvaliteeti



On võimalik skaneerida kuni A4 pikkuseid tšekke



Ühe skaneeringuga on võimalik saada andmed maksimaalselt 7-8lt tšekilt



Skanneri kaas surub tšeki vastu klaasi ning sellega on võimalik vähendada reljeefist tekkivaid
ebatäpsusi



Sisendi resolutsioon on kõrgem kui kaamera puhul, seega on lihtsam eristada sisendil olevaid
objekte

Skanneri miinused


Skanner on võrdlemisi vähelevinud seade (võrreldes kaameraga), seega pole programm väga
universaalselt kasutatav



Skanneri optimaalsete seadete leidmine on väga ajamahukas tegevus ning iga erineva skanneri
jaoks tuleb leida uued seaded



Skaneerimine on pildistamisest aeglasem tegevus, seega näidiste saamine arvutisse võtab
rohkem aega



Skanneri jaoks on vaja spetsiifilist tarkvara

Analüüsides erinevate seadmete plusse ning miinuseid sai lõpuks valitud skanner. Antud valik sai
tehtud, kuna skaneeritud piltide kvaliteet on võrdlemisi ühtlane ning seetõttu on piltide töötlemine
kiirem, lihtsam ning töökindlam. Samuti on võimalik ühele skaneeringule mahutada palju tšekke ja
seetõttu saab sisendpildid arvutisse kiiremini ning neid on vähem. Lisaks on võimalik skaneerida
pikemaid tšekke ühes tükis ja ei pea hiljem muretsema erinevate piltide kokkusobitamise pärast.
Kindlasti peab ära mainima, et skanneri seadistamine oli väga ajamahukas ning tüütu operatsioon,
kuna teostati katse-eksitus meetodil ning ainuke viis veenduda väljundi kvaliteedis oli visuaalne
inspektsioon. Kokkuvõtvalt võib öelda, et töö tasus ennast ära ning kui seaded on paigas, saab iga kord
võrdlemisi ühtlase tulemuse.
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Joonis 1. Scannerist saadud sisend
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2.2. PILDI MANUAALNE TÖÖTLEMINE, LÄVENDAMINE
Järgmine samm oli pildi muutmine mustvalgeks, et oleks võimalik rakendada morfoloogilisi
operatsioone. Esimesena tuli teha pildile manuaalne lõikus (cropping), et vähendada pildi mõõtmeid
ning eemaldada üleliigsed andmed (näiteks skanneri poolt tekitatud tühjad mustad alad jms). Antud
operatsiooni automatiseerimine oleks võimalik, kuid keeruline, ning manuaalne töö ei võta väga palju
aega ja garanteerib standardiseeritud tulemuse. Samal ajal märgitakse veel pildile ühe piksli laiused
jooned, mis defineerivad erinevate tšekkide piire ning samas määravad ära tšeki pöördenurga. Seejärel
saadetakse pilt programmi edasiseks töötluseks. Esimene suurem võte on pildi lävendamine ning
selleks kasutatav algoritm on kirjeldatud allpool
1.

Leian lävendamisväärtuse
Käin pildi läbi esialgse lävendusväärtusega ning liidan kokku lävendist üles ning alla jäävate

a.

pikslite väärtuste summad (R + B + G väärtused skaalal 0-255) ning samas loendan, mitu piksli
väärtust liideti
Jagan leitud summad läbi vastavate loendurite väärtustega. Sellega saavutan lävendist üles

b.

ning alla jäänud väärtuste aritmeetilise keskmise
c.

Leian keskmiste aritmeetilise keskmise ning võtan selle uueks lävendiks

d.

Kordan operatsioone a-c kuni lävendi väärtus enam ei muutu.
2.

Käin pildi läbi lävendusväärtusega ning muudan lävendist ülal asuvad pikslid ühtedeks ning
alla jäävad pikslid nullideks.

Algselt kasutasin lävendamiseks kindlat väärtust (560 osutus parimaks peale mõningat
eksperimenteerimist), kuid hiljem kirjutasin eelnevalt mainitud algoritmi ning see töötas kõvasti
paremini kui staatiline lävendamine. See tähendab, et müra hulk vähenes drastiliselt. Allpool on
toodud ka võrdlus kahe algoritmi vahel. Antud algoritmi miinuseks on selle kiirus, hetkel võtab see
~2300x2700 piksli suuruse pildi töötlemiseks aega umbes 10 sekundit ning selle aja jooksul käiakse
läbi kõik pildi pikslid 5 korda. Algoritmi on võimalik arvatavasti väga palju kiiremaks muuta
koostades pildi piksliväärtuste histogramm ning hiljem selle abil kiirelt uus väärtus leides. Kahjuks ei
ole hetkel seda tehtud ning jääb hilisemaks arenduseks. Aga kuna reaalselt pole tegemist väga
ajakriitilise ülesandega, siis hetkel piisab antud algoritmist.
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Joonis 2. Staatilise väärtusega lävendamine
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Joonis 3. Kirjeldatud algortimi abil leitud väärtusega lävendamine
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2.3. LÄVENDAMISEGA KAASNEVA MÜRA EEMALDAMINE NING PILDIKVALITEEDI
PARANDAMINE
Järgnev probleem on seotud lävendamisel tekkinud müraga. Näiteks väikesed augud numbrites ning
numbrite väliskontuuride „karvasus“, st üksikud väljaulatuvad pikslid. Nende probleemide
eemaldamine on vajalik selleks, et kitsendusalgoritm oma tööd korralikult teeks. Seega optimaalne
operatsioonide (erosioon, laiendamine, avamine, sulgemine) järjekord selgus eksperimenteerimise teel.
Esialgu tundus häid tulemusi andvat pildi 3x3 täismaatriksiga avamine ning sulgemine. Siis aga
selgus, et osad numbrid, mis olid osadest kohtadest õhemad, läksid selle operatsiooni käigus katki. See
oli tingitud sellest, et esimesena sooritati erosioon. Paremaks lahenduseks osutus see, kui teha esimese
avamise asemel 3x3 ristmaatriksiga laiendamine ning seejärel 3x3 täismaatriksiga erosioon ning
seejärel nende sulgemine 3x3 täismaatriksiga. Selle oht on see, et laiendamise tõttu võivad osad
numbrid oma kõrval asetsevate numbritega „kokku kasvada“, aga nagu tulemus näitas, siis on see risk
võrdlemisi minimaalne. Viimasena tehti pildile veel 10 iteratsiooniga kitsendamine (thinning). Kuna
programmi hetkeversioonil puudub korralik kasutajaliides, siis järgmine osa on kahjuks puudulik ning
tuleb hetkel sooritada manuaalselt, kuid idee on selles, et kasutajale kuvatakse algne pilt ning sinna
peale senimaani töödeldud pilt (laiendamine, erodeerimine, sulgemine, kitsendamine) ja seejärel on
võimalik kasutajal teostada visuaalne inspektsioon ning vajadusel teha parandusi töödeldud pildile, kas
joonistada piksleid juurde või neid kustutada. Sellega on võimalik parandada programmi töökindlust,
ning vältida valede numbrite tuvastamist. Siinkohal võib tuua näite, et kui kaheksa ülemine parem
paun on katki läinud, siis meenutab ta perfektset kuut. Samuti võib harva juhtuda, et poes kasutatav
tšekiprinter on printimise käigus teinud vea ning kuhugi numbri sisse või külge on sattunud juhuslik
tindilaik. Viimasena mainitud probleemi esines vähemalt kahel tšekil paarikümnest, mis on küll
võrdlemisi harv juhus, kuid võib osutuda probleemiks.
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Joonis 4. Peale müra eemaldamist ning kitsendamist saadud pilt

2.4. NURGA ALL OLEVATE TŠEKKIDE SIRGEKS KEERAMINE NING HUVIPAKKUVA
REGIOONI LEIDMINE
Skannerisse asetamise hetkel võivad osad tšekid muuta oma nurka teiste tšekkide suhtes ning seetõttu
võib tekkida olukord, kus osa tšekke on sirgelt ja osa positiivse või negatiivse nurga all. Sellist
olukorda võib näha näiteks jooniselt 1. Seega otsustasime probleemi lahendada esialgse manuaalse
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töötluse ajal tõmmatava ühe piksli laiuse joone abil. Joon on tõmmatud võimalikult täpselt, et see
iseloomustaks tšeki nurka. Automaatne nurga detektsioon oleks näiteks Comarketi tšekkide puhul
tehtav tšeki küljel oleva logo leidmise ning analüüsimise abil, kuid seda oleks võrdlemisi keeruline
kirjutada, võib osutuda ebatäpseks või ebatöökindlaks ning ei ole kasutatav tšekkide puhul, kus logo
puudub. Seega tundus hea mõte määrata nurk manuaalselt, kuna see ei ole väga ajamahukas ning
garanteerib piisava täpsuse ning töökindluse. Algoritm, mis leiab need jooned ning määrab kindlaks
pöördenurgad, käivitatakse programmis esimesena ning sealt pärinevad andmed salvestatakse
edaspidiseks töötluseks. Algoritmi põhimõte on selles, et see leiab joonte kaks otspunkti, määrab ära,
kas joon on positiivse või negatiivse nurga all ning seejärel kasutab trigonomeetriat ning joone nihet xning y-telje suunas, et arvutada välja joone nurk. Meetod tagastab joone otspunktide koordinaadid
ning nurga. Otspunktide koordinaadid on vajalikud selleks, et lõigata sisendpildilt välja vaid keeramist
vajavad osad ning nendega operatsioon läbi viia. See kiirendab programmi tööd, vältides terve pildi
keeramist. Tuleb ka mainida, et mida rohkem pilti keerata, seda rohkem kannatab ka pildi kvaliteet.
Seetõttu kuvatakse pilt peale keeramist kasutajale, kes saab jällegi teha korrektuure ning tõmmata
kastid ümber regioonidele, kus asuvad numbrid. Peale seda muudab programm kasutaja poolt
määratud kasti veidi suuremaks x-teljelises suunas ning analüüsib numbrite taga olevaid markeriga
tehtud värvilisi markeeringuid. Samuti analüüsitakse enne numbrite algust olevat pikka värvitriipu, see
määrab ära, kes tšeki maksis. Seejärel pannakse kokku värviline aluskiht ning massiiv, mis sisaldab
numbreid. Lõpuks liidetakse kõik erinevate tšekkide regioonid kokku üheks andmemassiiviks, kus
erinevate andmestike vahel on tervet pilti läbiv vertikaalne triip. Peale neid operatsioone on pilt viidud
lõplikule kujule ning hakatakse analüüsima pildil olevaid numbreid. All on ka pilt vastavast lõplikust
kujust.
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Joonis 5. Tuvastuseks valmisoleval kujul pilt
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2.5. NUMBRITE TUVASTUS
Järgmine ning hetkel viimane protsess on numbrite tuvastamine huvipakkuvalt regioonilt. Esmalt
erinevate numbrite leidmine. Selle ülesande lahendasime nii, et kõigepealt käiakse läbi regioon y
suunas ning tuvastatakse kõik read, kus asuvad numbrid. Määratud on ka minimaalne rea kõrgus, et
vältida veel sisse jäänud müra põhjustatud vigu ridade leidmisel. See probleem tekib väga harva, sest
tavaliselt on sisend sellisel kujul, mis enam müra ei sisalda.
Järgmisena võetakse leitud read ükshaaval ette ning leitakse sarnase algoritmi abil üles x-teljel
asetsevad erinevad numbrid. Samuti on määratud minimaalne veeru laius, kuid see ei saa väga suur
olla, kuna võib tekitada probleeme komade või ühtede tuvastamisel.
Seejärel lõigatakse pildilt välja tuvastatud number, luuakse ümber numbri ühe piksli laiune
puhvertsoon, sooritatakse numbri peal „oksade lõikamine“ ehk lõigatakse ära kõik harud, mis on
lühemad kui neli pikslit, ning mahutatakse ta minimaalse ristküliku sisse ja luuakse jällegi ühe piksli
laiune puhver ümber numbri. Lõplik number, mis läheb analüütilisse algoritmi näeb välja selline.

Joonis 6. Näide numbrist

Analüütilise algoritmi esimeseks eesmärgiks on tuvastada pildilt erinevad omadused. Omaduste hulka
kuuluvad


Numbri laius ning kõrgus (kuna numbri ümber on ühe piksli laiune puhver, lahutatakse
lõplikest mõõdetest kaks)



Numbri kontuure tähistavate pikslite arv
o

Üleval vasakus nurgas

o

Üleval paremas nurgas

o

All vasakus nurgas
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o




All paremas nurgas

Otspunkte arv
o

Pildi ülemises pooles

o

Pildi alumies pooles

Hargnemispunktide arv

Numbreid tuvastatakse leitud omaduste järgi ning üldised tingimused on järgnevad (ei ole samas
järjekorras kui algoritmis)


“,” - numbri kõrgus on alla 30 piksli (tavalise numbri kõrgus on umbes 50 pikslit)



“0” - numbril pole ühtegi otspunkti ega hargnemispunkti



“1” - numbri laius on väiksem kui 10 pikslit ning kõrgus suurem kui 15 pikslit



“2” - numbril on üleval ning all üks otspunkt ning harupunktid puuduvad



“3” - pildi otspunktide summa on kolm ning on üks hargnemispunkt ning pildi paremas pooles
on vähem kontuuri tähistavaid piksleid kui pildi vasakus pooles



“4” - numbril on üks hargnemispunkt üleval ning all ja kaks harupunkti, lisaks peab olema
pildi alumises paremas osas rohkem kontuuri tähistavaid piksleid kui üleval paremas nurgas



“5” - üleval ning all olevate otspunktide summa peab olema suurem võrdne kahega ning
ülemises parempooles nurgas on vähem musti piksleid kui üleval vasakus nurgas ja all
vasakus nurgas on vähem musti piksleid kui all paremas nurgas.



“6” - pildil on üleval üks ning all null otspunkti ning üks hargnemispunkt



“7” - pildil on üleval ning all üks otspunkt, null hargnemispunkti ning tingimus, et pildi üleval
paremas nurgas on kõige rohkem kontuurilisi piksleid



“8” - numbril on kaks hargnemispunkti ning null otspunkti



“9” - numbril on all üks ning üleval null otspunkti ning üks hargnemispunkt



“?” - Tagastatakse kui number ei vastata ühelegi tingimusele

Praeguste tingimuste viga on see, et nad nõuavad võrdlemisi perfektset sisendit, ning seetõttu on vaja
ka programmi töö käigus kasutaja poolt tehtavad parandused ning korrektuurid. Plaanis on kirjutada
ning testida ka algoritmi, mis leiab omaduste alusel protsendilise tõenäosuse, mis numbriga tegu võiks
olla, kuid hetkel on see vaid idee.

3. EKSPERIMENDI KIRJELDUS
Et testida programmi töövõimet, skaneeriti sisse kolmest tšekist koosnev testpilt, millel üks tšekk oli
võrdlemisi sirgelt, teine tšekk positiivse nurga all ning kolmas tšekk negatiivse nurga all. Antud
asetuse põhjuseks oli see, et reaalselt võivad tšekid skannerisse asetamise käigus liikuda ning nad ei
pruugi olla 90 kraadise nurga all pildi x telje suhtes. Tegemist on sama pildiga mida võib näha joonisel
1.
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Teise sammuna sai tehtud pildile manuaalne lõikamine ning pöördenurkade määramine ühe piksli
laiuse joone abil. Sammu tulemus on näha alljärgneval pildil.
PILT
Seejärel anti pilt ette programmile. Esimese operatsioonina tuvastati vastavad jooned ning nendele
vastavad pöördenurgad. Järgmiseks skaleeriti pilt mõlemas suunas kaks korda suuremaks (200%
algsega võrreldes). Testimise käigus osutus, et see operatsioon suurendab järgnevate operatsioonide
õnnestumistõenäosust ning on vajalik programmi töö jaoks. Järgmisena leiti lävendamisväärtus,
kasutades selleks algoritmi, mida on kirjeldatud punktis 2.2. Seejärel muudeti pilt binaarseks,
kasutades selleks eelnevalt leitud lävendamisväärtust. Selle operatsiooni tulemust võib näha jooniselt
3. Sellele operatsioonile järgnes pildi laiendamine ristmaatriksiga, pildi erodeerimine täismaatriksiga
ning sulgemine täismaatriksiga. Kõikide maatriksid olid 3. astmes ruutmaatriksid. Nende sammude
tulemusel tekkinud andmed kirjutati vastavasse massiivi.
Järgmisena võeti eelmiste operatsioonide tulemusena saadud andmed ning viidi nendega läbi
kümnekordne kitsendamine (thinning), et taandada huvipakkuvad numbrite kontuurid ühe piksli
laiusteks joonteks. Pärast seda tehti sama andmestikuga läbi operatsioonid, et tuvastada pildilt
huvipakkuvad värvid (punane, kollane, sinine). Tulemust võib näha alljärgneval pildil.
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Joonis 7. Värvide tuvastamine

Järgmise operatsiooni eesmärgiks oli pöörata pilt õigeks, lõigata pildilt välja huvipakkuv regioon
andmetega ning luua üks massiiv, mis sisaldab nii numbrilisi kui ka värvilisi andmeid. Selleks läbiti
järgmine algoritm: mõlemad pildid, nii numbreid sisaldav kui ka värvilisi andmeid sisaldavad pildid
pöörati õige nurga alla. Siis märkis kasutaja ära huvipakkuva regiooni ning see lõigati välja mõlemalt
pildilt. Värvidega pildilt lõigati välja x teljes 1.25 korda laiem regioon, kuna värvid asuvad kohe peale
numbreid. Enne kahe andmemassiivi (numbrite kohta käivad andmed, ning värvilised andmed)
ühendamist sooritati veel järgnevad operatsioonid. Numbrite kohta sisaldava andmestikku laiendati 3
16

korda 3. astmes ruutmaatriksiga, mille kõik elemendid olid ühed ning seejärel sooritati 4 tsüiklit
kitsendamist. Selle operatsiooni eesmärk oli parandada pööramise käigus tekkinud vigu. Vigadeks
võib lugeda näiteks numbri katki minemist ning selle parandamiseks sobib eelmainitud töövõte päris
hästi. Värvide kohta informatsiooni sisaldava pildiga sooritati operatsioon, mis värvis terve
andmestiku read seda värvi, mis oli domineeriv vastavas reas. Viimase operatsioonina võeti värve
sisaldav massiiv ning sinna peale kopeeriti numbreid sisaldav binnaarmassiiv.
See pilt saadeti edasi numbreid analüüsivasse algoritmi, ning see väljastas vastavad tulemused, mis on
kirjeldatud järgnevas punktis.

4. EKSPERIMENTIDE ANALÜÜS
Kõige tähtsamaks analüüsitavaks objektiks on kindlasti üldine tulemus. Programm andis välja vastava
tulemuse. Kontrollisin andmed võrreldes neid algse originaalpildiga ning kokku tegi hetkel programm
8 viga. Allpool olevas tabelis on värvitud õiged tulemused roheliseks ning vead punaseks. Lisatud on
ka analüüs, miks viga tekkis.
1,47

0,90

0,51

0,06

1,22 - tegelik number 1. Viga tekkis

3,12 - tegelik number 1.

1,21

kuna tegemist oli ühega, millel oli

Järjekordne viga, mis on

0,89

võrdlemisi suur “jalg” ning jala laius

põhjustatud number ühe

0,89

oli täpselt 10 pikslit.

leidmiseks kasutatavast

0,68

1,12

laiustingimusest. Vajab

0,68

1,00

kindlasti ümbertegemist

1,42 - tegelik number 3.

0,89

0,76

Vea tekkepõhjuseks oli

1,58 - tegelik number 9. Tekkinud

1,00

see, et kolme keskmine

viga oli pigem tšekiprinteri poolt

0,79

kriips lõigati harude

tekitatud anomaalia kuna numbri

0,06

lõikamise ajal maha.

sisse on sattunud tinti, mis seal

2,10

olema ei peaks.

0,79

0,89

0,18

0,06

1,66

?,69 - (1) tegelik number 0, viga

0,89

tekkis kuna harude lõikaja ei

0,56

tuvastanud viga ning jättis ühe 1

0,87

piksli pikkuse haru lõikamata.
0,29

Sellest tulenevalt tuleb täiendada
antud algoritmi ning kirjutada
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erandtingimus.
(2) tegelik number 8. Viga tekkis
kuna pildi töötlemise ajal oli number
8 katki läinud ning omaduste poolest
oli ta nüüd number 6.
0,06
0,9? - tegelik number 4. Põhjuseks
oli numbri sisemise kontuuri sisse
tekkinud anomaalia. Oleks olnud
võimalik parandada viga vahepealse
visuaalse inspektsiooni käigus
0,90
1,?4 - tegelik number 1. Jällegi viga
põhjustatud liiga suurest x
mõõtmest. Kuna tegemist on juba
teise samalaadse veaga, siis tuleks
mõelda number 1 leidmiseks
kasutatava tingimuse muutmise
peale
0,51

Kokku analüüsiti koos komadega 144 tähemärki ning 8 veaga annab see tulemuseks täpsuse 94.5%.
Kuid kui ära paranda näiteks ühe tingimus, siis saaks automaatse tuvastaminse käigus tekkivate vigade
arvu veelgi vähendada ning kombineerides selle vahepealsete visuaalsete inspektsioonidega oleks
võimalik programmi täpsus viia 100% peale. Rõhutada tuleb seda, et alati on oluline kontrollida
sisendandmete ning tulemuste kattuvust, kuna tegemist on reaalsete rahaliste summadega ning
igasugune ebatäpsus on vastuvõetamatu.
Programmi pilditöötlusega tegeleva poole töökiiruse kohta midagi väga head öelda pole. Sisendpildi
töötlemiseks kulus umbes minut aega, et viia ta kujule, mis sobib tuvastusalgoritmile. Programmi
andmetüüp on hetkel üles ehitatud kahemõõtmelise int massiivi peale, mille läbikäimine on aeglasem
kui näiteks boolean massiivi. Seega hetkese aegluse põhjustajaks on pigem just andmetüüp ning seda
on võimalik optimeerida. Samuti peale erinevate tšekkide eraldamist sisendpildilt on võimalik tööd
väga palju paralleelsemaks muuta ning näiteks jagada programmi töö erinevate protsessori tuumade
peale laiali. Sellega saab arvatavasti programmi väga palju kiiremaks muuta ning töökiirus peaks
kasvama tohutult.
18

Numbrite tuvastamine on võrdlemisi kiire protsess. 144 märgi tuvastamiseks kulus umbes 3 sekundit,
mis on ~48 numbrit sekundis. Võib rahul olla, kuna tuvastada ei ole vaja miljoneid numbreid ning
antud eesmärgi jaoks on algoritm piisavalt kiire. Arvatavasti on võimalik algoritmi muuta veel veidi
kiiremaks väikeste koodi optimeeringute kaudu, kuid see on hetkel madala prioriteediga ülesanne.

5. KOKKUVÕTE
Töö eesmärgiks oli uurida numbrite tuvastamist nende omaduste järgi, kasutades selleks enamjaolt
morfoloogilisi operatsioone. Võib öelda, et eesmärk sai täidetud ning kinnitada, et numbreid on
võimalik leida puhtalt nende omaduste järgi. Antud meetodi miinuseks on see, et programm vajab
sisuliselt perfektset sisendit ning selle puudumisel on vead kiired tekkima. Omaduste koha pealt peab
märkima ka seda, et erinevate fontide puhul võivad hetkel vaadeldavad omadused varieeruda ning
seetõttu ei pruugi antud algoritm olla just kõige universaalsem. Seega kui on soovi laiendada käesolvat
programmi suuremale hulgale erinevatele fontidele, tuleks tuvastustingimusi keerulisemaks ning
täpsemaks muuta. Näiteks mingisugune algoritm, mis analüüsib ots- ning hargnemispunktide
koordinaate ning sellest lähtuvalt suudab täpsemat tuvastust teha.
Kindlasti on masinõpe, mida ka kasutatakse väga laialdaselt tekstituvastuseks töökindlam ning
universaalsem viis andud ülesandme lahendamiseks, kuid meid huvitasid pigem just alternatiivid
masinõppele. Arvestades, et hetkel oskab programm eraldada huvipakkuva märgi üldisest pildist, siis
võib hiljem proovida rakendada ka masinõpet.
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