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PROBLEM
Miłośnicy teorii spiskowych mogliby podnieść raban o ukrytych w sa-
mochodach nadajnikach, rozgłaszających radiowo numer tablicy re-
jestracyjnej, ale prawda okazuje się być o wiele prostsza. Do rozpo-
znania numeru tablicy rejestracyjnej wystarczy bowiem w zupełności 
obraz zarejestrowany umieszczoną nad ulicą kamerą oraz komputer, 
a właściwie nawet trochę lepszy mikrokontroler, który taki obraz 
w odpowiedni sposób przetworzy.

O ile jednak zrobienie zdjęcia nie należy do zbyt dużych progra-
mistycznych wyzwań, to odzyskanie z takiego zdjęcia numeru tablicy 
rejestracyjnej w postaci czystego tekstu jest już nietrywialnym zada-
niem. Spróbujmy więc się z nim zmierzyć.

JAK ZACZĄĆ
Przede wszystkim musimy jasno postawić problem. Na wejściu otrzy-
mujemy zdjęcie w dowolnym (sensownym) formacie i o poziomej 
rozdzielczości nie mniejszej niż 800 pikseli (zależy nam na tym, żeby 
było na nim widocznych wystarczająco dużo detali). Możemy też za-
łożyć, że tablica rejestracyjna jest na nim w miarę dobrze widoczna 
(implementację znanego z holywoodzkich filmów rozwiązania pod 
tytułem „zoom and enhance” zostawmy sobie na kiedy indziej). 
W ramach „dobrze widoczna” zawiera się również to, że powinna 
ona zostać sfotografowana w miarę na wprost, czyli prostopadle do 
obiektywu kamery. Nasz algorytm poradzi sobie wprawdzie z krzy-
wymi obrazami, ale im bardziej będą one zniekształcone, tym mniej-
sza będzie jego dokładność. Na wyjściu będziemy oczekiwać ciągu 
znaków reprezentującego rozpoznaną tablicę rejestracyjną.

Faktycznie stoją przed nami dwa zadania. Po pierwsze, tablicę 
rejestracyjną musimy na obrazie odnaleźć. Może ona znajdować się 
w różnych miejscach i mieć różne rozmiary (zależnie od tego, z jakiej 
odległości i pod jakim kątem została ona sfotografowana), więc po-
trzebny będzie algorytm, który zrealizuje to zadanie niezależnie od 
wspomnianych parametrów. Gdy natomiast uda nam się odizolować 
fragment obrazu zawierający poszukiwany przez nas obiekt, drugim 
zadaniem będzie znalezienie sposobu na to, żeby rozpoznać znajdu-
jące się na nim znaki, czyli wykonać OCR (ang. Optical Character Re-
cognition – wizualne rozpoznawanie znaków).

Na potrzeby tego artykułu skorzystamy ze zdjęcia, które zrobiłem 
na parkingu wrocławskiej galerii handlowej. Z oczywistych powodów 
nie mogę opublikować oryginału ani moich dodatkowych danych te-

stowych, więc będziemy musieli zadowolić się tablicą skonstruowaną 
w sposób sztuczny. Zachęcam jednak do samodzielnego zaimple-
mentowania całego algorytmu i przetestowania go na prawdziwych, 
niezmodyfikowanych zdjęciach.

Rysunek 1. Zdjęcie, które będzie stanowiło dla nas dane wejściowe

NARZĘDZIA
Całe rozwiązanie zaprogramujemy w języku Python, ponieważ została 
dla niego napisana cała masa bibliotek ułatwiających analizę i prze-
twarzanie danych. W szczególności użyjemy bibliotek NumPy, scikit-
-image i OpenCV do przetworzenia obrazu oraz scikit-learn i Tensor-
Flow do zbudowania splotowej sieci neuronowej, przy pomocy której 
zaimplementujemy własny mechanizm OCR. Dla tego ostatniego bę-
dziemy musieli samodzielnie wygenerować trochę przykładowych ob-
razów, w czym pomoże nam popularna biblioteka Pillow.

Przed przystąpieniem do pracy konieczne więc będzie pobranie 
wszystkich pakietów z Internetu. W tym celu skorzystamy z mena-
dżera pakietów Pythona o nazwie pip:

Listing 1. instalacja potrzebnych pakietów

.\python.exe -m pip install pillow

.\python.exe -m pip install numpy

.\python.exe -m pip install scikit-learn

.\python.exe -m pip install scikit-image

.\python.exe -m pip install opencv-python

.\python.exe -m pip install tensorflow

Problem anPr
Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

Na wlocie do Wrocławia od strony Warszawy znajdują się dwie bramki. Na pierwszej z nich 
zainstalowano dwie kamery oraz radary mierzące prędkość, zaś na drugiej, nieco dalej, 
umieszczono tablice wyświetlające napisy przy pomocy diod LED. Gdy kierowca przejedzie 
przez pierwszą bramkę zbyt szybko, na tablicy odpowiadającej jego pasowi ruchu pojawi się 
ostrzeżenie wraz z numerem rejestracyjnym jego samochodu. Jak to możliwe?
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Uwaga: potrzebne nam pakiety zajmują dosyć dużo miejsca. Do ich 
zainstalowania będziemy potrzebować ok. 500 MB wolnej przestrze-
ni dyskowej.

FILTRY SPLOTOWE
Zanim zaczniemy naszą przygodę z rozpoznawaniem tablic rejestra-
cyjnych, musimy przyswoić trochę wiedzy. Bodaj najważniejszym 
(i, co zabawne, chyba też najprostszym) pojęciem są tak zwane filtry 
splotowe (inaczej filtry konwolucyjne – ang. convolutional filters).

Moja kilkunastoletnia programistyczna kariera nauczyła mnie 
bardzo ważnej rzeczy. Programiści i naukowcy mają ogromną ten-
dencję do nazywania prostych rzeczy w skomplikowany sposób. Jest 
tak również i w tym przypadku, bo pod pojęciem filtra splotowego 
kryje się bardzo prosty algorytm, który sprowadza się w zasadzie 
głównie do dodawania, mnożenia i dzielenia wartości reprezentują-
cych kolory pikseli.

Jak wiemy, obrazy są zapisywane w pamięci komputera w posta-
ci liczb. Każdy piksel kolorowego obrazu opisywany jest przez trzy 
wartości wyrażające natężenie składowej czerwonej, zielonej i nie-
bieskiej. Przeważnie operujemy na bajtach, bo nawet przy 255 pozio-
mach natężenia dowolnej składowej zmiana wartości o jednostkę po-
woduje tak nieznaczną różnicę koloru, że gołym okiem trudno jest ją 
dostrzec, choć w przypadku danych, w których każda drobna zmiana 
jest bardzo istotna (na przykład obrazów medycznych), można zasto-
sować również większą precyzję.

Jeżeli obraz składa się z odcieni szarości, każdy piksel opisany jest 
tylko jedną składową – natężeniem światła. Wartość 0 oznacza kolor 
czarny, 255 – biały, a wszystkie wartości pośrednie odpowiadają za 
różne odcienie koloru szarego.

Każdy filtr splotowy wymaga wyznaczenia jądra oraz rodzaju ma-
tematycznych operacji, które będą realizowane na przetworzonych 
pikselach. Jądrem filtra splotowego jest tablica (macierz), wewnątrz 
której znajduje się szereg wartości zwanych wagami. Dla przykładu, 
jądro prostego filtra rozmywającego obraz (tzw. box blur) może wy-
glądać następująco:

Rysunek 2. Jądro filtra rozmycia 3x3

Definicja jądra powinna zawierać również informację o kotwicy 
(ang. anchor), czyli o współrzędnych elementu, który wyznaczy po-
łożenie jądra względem przetwarzanego w danym momencie piksela 
obrazu. W większości przypadków kotwicą jest element znajdujący 
się w geometrycznym środku jądra.

Przetwarzanie obrazu odbywa się poprzez przyłożenie jądra fil-
tra do wszystkich jego pikseli w taki sposób, by nad przetwarzanym 
w danym momencie pikselem znalazł się element-kotwica (Rysunek 3). 
Kolejnym krokiem jest przemnożenie wszystkich wartości znajdują-
cych się w jądrze przez wartości przykrytych przez nie pikseli. Otrzy-
mujemy w ten sposób zbiór liczb, na których wykonujemy matema-

tyczną operację zdefiniowaną przez konkretny filtr. W przypadku 
rozmycia jest to średnia arytmetyczna, ale w innych sytuacjach może 
być to na przykład suma albo też dowolna inna funkcja agregująca, 
jak choćby maksimum czy minimum.

Rysunek 3. Sposób działania filtra splotowego

Filtry splotowe są bardziej potężnym narzędziem niż mogłoby się 
wydawać. Oprócz takich operacji, jak rozmycie lub usunięcie szumu, 
pozwalają również na ograniczone wykrywanie cech, na przykład 
detali albo krawędzi. Wszystko zależy od rozmiaru jądra, zawartych 
w nim wag, położenia kotwicy oraz operacji agregującej, generującej 
ostateczny wynik.

SPLOTOWE SIECI NEURONOWE
Opisane przed chwilą filtry splotowe wystarczą nam w zupełności, by 
z dużą dozą prawdopodobieństwa określić miejsca, w których może 
znajdować się tablica rejestracyjna. Gdy ją jednak odnajdziemy, sta-
niemy przed koniecznością rozpoznania na niej znaków i wtedy za-
danie mocno się skomplikuje.
Istnieją specjalne filtry splotowe, które pozwalają na wykrycie określo-
nych elementów obrazu. Powszechnie znany jest na przykład filtr So-
bela, który służy do wykrywania na obrazie krawędzi (na Rysunku 4 
widzimy przykład zastosowania tego filtra, który wykrywa krawędzie 
pionowe). Wykryte cechy widoczne są jako jasne piksele.

Rysunek 4. Filtr Sobela wykrywający pionowe krawędzie

Teoretycznie moglibyśmy spróbować skonstruować zestaw filtrów 
splotowych, które wykrywałyby na obrazie wystąpienia poszczegól-

https://programistamag.pl/typy-prenumeraty/

	Button1: 


