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➢ Cercetare și învățare

➢ Automatizarea proceselor în industria porțelanului

➢ Reducerea timpului de producție

➢ Reducerea costurilor salariale



➢ Companie din industria 

portelanului

➢ 141 de imagini, care sunt 

împărțite în 3 categorii:

➢ farfurii rotunde, 

➢ farfurii dreptunghiulare,

➢ farfurii pătrate



➢ Limbajul de programare Python, Mathlab

➢ Mediul de programare folosit : Spyder

➢ Biblioteciile folosite: OpenCV, Numpy, Tensorflow, Glob



 Abordarea axată pe tehnici de vedere 

artificială

 Abordarea axată pe tehnici de învățare 
automată



 Abordarea axată pe tehnici de vedere 

artificială

 Abordarea axată pe tehnici de învățare 
automată



1. Citirea imaginilor –imread din openCV

cv2.imread(filename)



1. Citirea imaginilor –imread din openCV

2. Delimitarea conturului  - findContours, 
drawContours



1. Citirea imaginilor –imread din openCV

2. Delimitarea conturului

3. Calcularea dimensiunii conturului – un 
parametru al functiei findContours.



1. Citirea imaginilor –imread din openCV

2. Delimitarea conturului

3. Calcularea dimensiunii conturului – un 
parametru al funcției findContours

4. Clasificarea imaginii farfuriei într-una 
dintre categorii folosind urmatoarea 
instrucțiune:



dacă: lungime(contur)>1000

{

dacă: lungime(contur)>=3000

scrie: “Farfuria din imagine are forma rotunda”

altfel dacă: lungime(contur)<=1450 și lungime(contur)>=1000

scrie:“Farfuria din imagine are forma rotunda dreptunghiulară”

altfel dacă: lungime(contur)<=2999 și lungime(contur)>=1451

scrie:“Farfuria din imagine are forma rotunda patrată”

altfel:

scrie: “Farfuria din imagine nu are nici-una dintre formele 

analizate”

}



La executarea aplicației conturul farfuriei este marcat.

De asemnea, ne este returnată și clasa din care face parte farfuria 

din imaginea respectivă.



 Abordarea axată pe tehnici de vedere 

artificială

 Abordarea axată pe tehnici de învățare 
automată



1. Seturi disjuncte de antrenare si testare 

◦ Setul de date de antrenare:

 63 de imagini 

 21 din fiecare clasă

2. Citirea imaginilor- imread din OpenCV, gray.scale

3. Redimensionăm imaginea 120X120 sub forma unei 

matrici – cv2.resize

4. Învățarea modelului de clasificare



 O rețea neuronală adâncă este o tehnologie 
care folosește mai multe tipuri de straturi 
care comunică între ele, fiecare cu 
precedentul strat. Avem un strat de intrare, 
straturile ascunse și un strat de ieșire.



 Rețea neuronală adâncă

 Biblioteca tensorflow  este folosită pentru 
crearea modelului de clasificare, folosind 
funcția tflearn.dnn() . Această funcție crează o 
rețea neuronală artificială cu mai multe 
straturi.



➢ Rezultatul este afișat cu 

ajutorul funcției 

model.predict() sub forma 

unei matrici cu 3 coloane 

➢ Fiecare coloană reprezintă 

tipurile de farfurii 

➢ Valorile de pe linii conțin 

probabilitățiile de a face parte 

din una dintre cele 3 categorii 



 Recunoașterea caracterelor



Descrirea aplicației

 Identificarea zonei pe care sunt inscripționate caracterele



 Identificarea zonelor cu caractere și extragerea acestora



 Rezultate obținute



 Înlocuirea forțelor de lucru umane cu mașinile

 Reducerea timpului de producție

 Extinderea aplicației prin:

◦ Clasificarea altor tipuri de obiecte

◦ Investigarea altor algoritmi de învațare automată și 

tehnici de vedere artificială
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Vă mulțumim!


