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1.

Problémafelvetés

A piaci verseny napjainkban is tapasztalható erősödése a logisztikával szemben is
egyre újabb követelményeket támaszt. Ez a logisztika automatizálási kérdéseiben is tetten
érhető [Dull91]. A korszerű ipari gyártás egyik meghatározó jellemzője az előállítandó
termékskála összetettsége, és folyamatos időbeni változása. A piacorientált megrendelésre
gyártás következtében előtérbe került a termékek egyedisége iránti igény, amely nagy hatást
gyakorolt az eladhatóságra, és amire az iparnak feltétlenül reagálnia kellett. Az így kialakult
rendszereket rugalmas gyártórendszereknek nevezték. Jellemzőjük, hogy rövid időn belül,
emberi beavatkozás nélkül, automatikusan képesek alkalmazkodni a változó termékfajtákhoz
[Rop71]. A rugalmas gyártórendszerek azonban nem lennének képesek feladataikat
megfelelő környezet nélkül ellátni. A megfelelő teljesítőképesség eléréshez feltétlenül
szükség van a hozzájuk kapcsolódó rugalmasan működő automatizált anyagáramlási és
informatikai

rendszerekre.

Berendezéseik

(automatizált

görgős-

és

függősínpályák,

függőkonvejorok, mobil robotok, stb.) a termelés és raktározás területén már szintén széles
körben jelen vannak. A két rendszer megfelelő szinten történő működtetéséhez a logisztikai
irányításnak is rugalmassá kellett válnia [Bit93].
A rugalmas anyagáramlási rendszerben a számtalan feladat elvégezhetőségéhez
szükség van a rendszerben áramló termékekhez tartozó információk meghatározására.
Ennek megvalósításában kulcsszerepet játszanak az azonosítási technikák. A rugalmas
gyártórendszerek

igényeinek

csak

megbízhatóan

működő,

automatikus

azonosító

rendszerek képesek megfelelni.
Jelenleg az automatikus azonosítási módszerek között leginkább a vonalkódos
azonosító

rendszerek

kerülnek

alkalmazásra.

Vezető

helyüket

az

azonosítás

egyszerűségének, a rendszer, a kódhordozó kis költségének, és az igen szerteágazó
nemzetközi szabványosításnak köszönhetik. A vonalkódos azonosítás az optikai úton történő
azonosítás területére tartozik, amely az ember által megadott karakteres információt, bináris
formában, különböző szélességű, eltérően reflektáló vonalak és közök segítségével
hordozza (1.1. ábra). A vonalkódos azonosító rendszerek működésének kritikus jellemzője,

CODE 39 típusú vonalkód
1.1. ábra
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amikor a leolvasás nem jár sikerrel. A gyakorlatban ez olvashatatlan, illetve tévesen olvasott
azonosításban nyilvánul meg.
Az olvashatatlan kódok esetén az azonosítást, az azonosítandó objektumot a
rendszerben külön kezelve, általában emberi munka felhasználásával végzik. Mivel ez a
tevékenység nem automatizált, erősen negatív hatást gyakorol a teljes anyagáramlási
rendszer teljesítőképességére. Továbbá meg kell jegyeznünk, hogy a kódok ember által
történő azonosítása során szintén hiba léphet fel, ami könnyen téves azonosításhoz
vezethet.
Téves azonosításnak nevezzük, ha a leolvasás a ténylegestől eltérő információt
eredményez. A jelenség nemcsak az ember által történő azonosítás során lép fel, hanem
automatikus leolvasó berendezéseknél is előfordulhat, számarányuk azonban a vonalkódok
belső kódolásának, valamint a korszerű leolvasók belső intelligenciájának köszönhetően,
elenyészően kicsi. A nagyfokú megbízhatóság és a fent említett előnyös tulajdonságok
lehetővé teszik, hogy a leolvasási nehézségek ellenére a vonalkódok kellőképpen
elterjedjenek. Azonban mindkét hibánál szem előtt kell tartani, hogy a rugalmas gyártó- és
anyagáramlási rendszer, döntéseinek fontos részét a vonalkódon látható információ alapján
hozza. Ez azt jelenti, hogy az olvashatatlan kódok fennakadásokat, a tévesen azonosítottak
pedig akár súlyos károkat is okozhatnak a termelésben. Ez könnyen belátható, ha arra
gondolunk, hogy például adott munkahelyen nem a munkadarabnak megfelelő megmunkálás
következik be. Ezért az olvashatatlan, illetve tévesen olvasott vonalkódok problémájának
megoldása rendkívül fontos.
Az olvashatatlan illetve tévesen olvasott kódok létrejötte több tényezőre is
visszavezethető (kódhordozó, leolvasó berendezés, környezeti hatások), amelyek közül a
dolgozatban csak a hibás kódhordozó következtében fellépő hibákkal foglalkozunk, mivel a
másik két tényezőt a szakirodalom széleskörűen elemezte.
A kódhordozóval kapcsolatos olvasási nehézségek alapvetően a szabványban
megkívánt méret, illetve kontraszt értékek be nem tartásából, illetve a megfelelően
elhelyezett kódhordozó utólag olvashatatlanná válásából adódhatnak. Ez elsősorban a
kódhordozó mechanikai sérülését vagy erős szennyeződését jelenti. Ezek a kódhordozók
képezik vizsgálatunk alapját, melyeket a továbbiakban, összefoglalóan sérült vonalkódoknak
nevezünk.
A sérült vonalkódok hiányos információtartalmát a különböző azonosítási technikák
eltérő mértékben képesek helyreállítani. Az 1.2. ábrán sikertelen azonosítás látható
egysugaras laser scanner segítségével. Látható, hogy ez a konvencionális leolvasó
berendezés nem képes megbirkózni a sérült vonalkóddal. Felmerül azonban a kérdés: mivel
a kódhordozó felületének legnagyobb része ép, nem elegendő-e a megmaradó információ az
irányítórendszer számára? Ezáltal ugyanis a fent leírt fennakadások kiküszöbölhetők. Meg
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kell jegyezni, hogy a vonalkódban tárolt információ helyes vagy hibás voltának érzékelésére
és az anyagmozgató-logisztikai rendszerben való fizikai áramlást meghatározó beavatkozás
között rövid idő áll rendelkezésre. Ez alatt a rövid idő alatt kell az irányítórendszernek a
sérülés által épen hagyott információkból az irányítórendszer számára a helyes beavatkozást
végrehajtó információkat előállítani. Ez a problémafelvetés képezi a kutatás alapját, melynek
eredményeit a soronkövetkező fejezetekben mutatja be az értekezés.

Sérült vonalkód sikertelen azonosítása laser scannerrel
1.2 ábra
A vonalkódok alkalmazásának széles köre miatt feltétlenül szükség van a kutatási
területnek ezen a téren történő lehatárolására is. Az alkalmazott vonalkódok alapvetően
kétféle információtartalommal rendelkezhetnek:
•

egyszerű sorszám, amely a központi adatbázis háttere nélkül nem értelmezhető,

•

illetve

közvetlenül

leolvasható

információtartalom,

amely

például

az

egységrakományon lévő áru megnevezése, tömege, mennyisége stb. lehet.
A kutatás során a második esetet nem vizsgáltuk, hiszen itt olyan sokrétű lehet az
alkalmazott információ, hogy terjedelmi okok miatt nem lehetséges a különböző típusú
információt tartalmazó vonalkódok sérülései által okozott hatások elemzése. Vizsgálatunk
tárgya tehát a sorszám jellegű vonalkódok köre, melyeknek közös ismérve, hogy
értelmezésükhöz mindig egy centrális adatbázis megléte szükséges, mely tartalmazza, hogy
az adott vonalkóddal éppen milyen objektumot azonosítunk. (A problémával részletesebben
a 8. fejezet foglalkozik.) Ez a megoldás különösen elterjedt az automatizált anyagáramlási
rendszerekben, amelyekben az egységrakomány képző eszközök vannak sorszám
vonalkóddal ellátva, a centrális adatbázis pedig a terméknek az egységrakományra
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helyezése során kapja meg az egységrakomány – termék összerendelési információt.
Ezután az anyagáramlási rendszer elágazási pontjaiban és az egyes munkahelyeken a
végrehajtandó művelet a vonalkód információtartalma alapján történik, amely azonban a
centrális adatbázison keresztül mindig meg van feleltetve egy adott terméknek (sőt
megmunkálási állapotának is) ami biztosítja, hogy a döntés ténylegesen a kívánt objektumra
vonatkozzon. Ebben az esetben tehát a vonalkód információtartalma alapján születik meg a
döntés, de ehhez minden esetben ismerni kell a centrális adatbázisban hozzárendelt
objektum információt, hiszen csak így képzelhető el, hogy adott egységrakomány sorszám
azonosító esetén a következő termék ráhelyezése után az egységrakomány kezelésének
módja is megváltozzon. A folyamatot az 1.3. ábra szemlélteti. Ezek tehát azok a

vonalkód ↔ termék
hozzárendelés
létrehozása

Termelési logisztika
munkahelyek szállítóberendezések

Centralizált
irányítórendszer
vonalkód ↔ termék

Elosztási
logisztika

Beszerzési
logisztika

keretfeltételek, amelyekre kutatási eredményeink érvényesnek tekinthetők.

vonalkód ↔ termék
hozzárendelés
megszüntetése

Sorszám vonalkóddal ellátott termék követése
1.3. ábra
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2.

A kutatás szakirodalmi előzményei

A kutatás első lépését a szakirodalom átfogó feldolgozása jelentette. A munka során
igyekeztem feltárni a témát érintő kutatásokat, tudományos publikációkat. A munka során bár
sok

használható

adatra

bukkantam,

megállapíthattam,

hogy

a

sérült

vonalkódok

információtartalom visszaállításának kérdéseivel, átfogóan, ezt az értekezést megelőzően
még

senki

sem

foglalkozott.

Ez

elsősorban

a

probléma

más

irányból

történő

megközelítésével magyarázható.
Mivel a vonalkódok kialakulásának elméleti háttere a kódelmélet tárgykörébe tartozik,
szükséges volt az irodalom ilyen irányú vizsgálata is [Faz66] és [Gyö00]. Speciálisan a
vonalkódok kódelméleti vizsgálatával foglalkozó munka kevés, közülük Pavlidis és társai
cikkét emelném ki [Pav90], amely a vonalkódok kialakulásának kódelméleti hátterével, a
Hamming távolság szerepével és az információtartalom kérdésével egyaránt foglalkozik.
Dullinger [Dul91] a sérült vonalkódok esetére a megoldást az ember által történő
ismételt azonosításban, illetve az objektum új, hibátlan kódhordozóval történő ellátásában
látja. Ennél a módszernél külön anyagáramlási hurok kerülne kialakításra, ahol megtörténhet
a kézi azonosítás és az új azonosító elhelyezése. Ennek a struktúrának a részletes
elemzését azonban nem végezte el. Megjegyzendő, hogy ez a szemlélet a témával
foglakozó szakemberek körében igen elterjedt.
Mivel munkánk egyik súlypontja a sérült vonalkódok számára is elegendően
intelligens, vonalkód dekódoló algoritmusok kidolgozására irányult, ezért különösen
értékesek voltak kutatómunkánkhoz a vonalkód dekódoló algoritmusokkal foglalkozó
munkák. A szakirodalom azonban a dekódoló algoritmusok kutatásának nem szentel kellő
figyelmet, meghatározó publikációként elsőként Boles [Bol90] cikkét említhetnénk, aki
konvencionális dekódoló technikákat elemzett, különös tekintettel az eltérő kódhordozók
hatására. Szintén a dekódoló algoritmusokkal foglalkozott Bittner [Bit93]. A szerző munkája
azért értékes számunkra, mert egy általa fejlesztett fuzzy dekódoló algoritmust mutat be, a
dekódoló képességet azonban nem a sérült vonalkódok, hanem a túl nagy mérettűrésekkel
rendelkező kódok szempontjából vizsgálta. A mérettűrés a vonalkód vonalainak és közeinek
szélességére vonatkozik, melynek ingadozása elsősorban az előállítás módjára vezethető
vissza. Munkája bebizonyította, hogy korszerű módszerekkel a konvencionális technikák
azonosító képessége jelentősen javítható.
Hansen munkájával [Han92] szintén nagyban hozzájárult a sérült vonalkódok
problematikájának megértéséhez. Az értekezés igen részletesen elemez a vonalkód
olvasásra ható fontos tényezőket: a leolvasó berendezést, a környezetből érkező port és
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fényt, valamint a kódhordozó és a leolvasó relatív helyzetét. A kutatási eredményeket átfogó
vizsgálatokkal támasztotta alá. A szerző is felveti művében, az olvasási biztonság
növelésének kérdését, a kódszavak Hamming távolságának segítségével, de konkrét
módszert nem fogalmaz meg ennek gyakorlati alkalmazására. Hansenhez hasonlóan Wray
[Wra98] is összefoglalást ad az ipari környezetben tapasztalt, vonalkód olvasását
befolyásoló tényezőkről.
Wang

[Wan90]

munkájában

a

különböző

típusú

egydimenziós

vonalkódok

összehasonlítását végezte el, amelyben a szerző szintén felhívja a figyelmet a Hamming
távolságon alapuló hibajavító képességre.
Quinn [Qui90] cikkében elemzi a kódhordozók tényleges fizikai tulajdonságait, illetve
ezek leolvasásra gyakorolt hatását. Műve számunkra is hasznos volt a dekódoló
algoritmusok kidolgozása során, mivel segítette megérteni a vonalkódról készített képek
jellemzőit, különös tekintettel a sötét és világos elemek találkozásánál.
A szakirodalomban sok helyen található konkrét vonalkódos azonosító rendszerek
bemutatása. Ezek számunkra különösen értékesek voltak abból a szempontból, hogy az
ipari alkalmazásokban milyen információ szerepel általában egy vonalkódon, egy adott
anyagáramlási struktúrában hol történik identifikáció, és hogyan használják fel az
információt. Ennek segítségével ugyanis következtethetünk a sérült kódok anyagmozgató
rendszerre gyakorolt hatására. A több feldolgozott publikáció közül Heusel [Heu91] munkája
emelhető ki, melyben egy teljes raktározási folyamat vonalkódos azonosítása követhető
végig. A szerző említést tesz a sérült vonalkódokról, viszont a problémát, kizárólag új
vonalkód felhelyezésével korrigálja.
Több szerző is felhívja a figyelmet a sérült vonalkódok hibás olvasása által okozott
veszélyekre.

Krupp

[Kru88]

úgy

fogalmaz,

hogy

fellépésüket

a

rugalmas

gyártórendszerekben feltétlenül meg kell akadályozni, mivel ezek komoly károkat okozhatnak
gyártóberendezésekben.
A fenti probléma kiküszöbölésére tesz javaslatot Ehrmann [Ehr99], aki a vonalkódok
minőségét folyamatosan figyelő, korszerű „autoControl” rendszert mutat be. A módszer
feltételezi, hogy az egységrakomány palettájára helyezett kódhordozó a használat során
kisebb sérüléseket és szennyeződéseket szerez, így fokozatosan válik olvashatatlanná. A
leolvasó berendezés a leolvasott információn kívül egy minőségi mutatószámot is generál,
melynek értéke a helyes leolvasások számának és az összes leolvasásnak az aránya. A
berendezés ugyanis egy egységrakományt egymás után többször is azonosít (lásd a
többsugaras lézer scannerek leírását). Túlságosan szennyezett vagy sérült kódhordozó
esetén az arányszám kicsi, ekkor csere szükséges, hiszen ekkor az olvashatatlanná válás
nemsokára bekövetkezne. Ez a módszerrel a fokozatosan keletkező hibák megelőzhetők,
bár a hirtelen bekövetkező nagy területű sérülések továbbra is gondot okozhatnak.
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Külön figyelmet érdemel Reker [Rek96] munkája, aki ipari környezetben laser
scanner segítségével vizsgálta a vonalkódok olvasását. Vizsgálataihoz egyaránt felhasznált
az üzem során véletlenül keletkezett, és szándékos sérüléseket tartalmazó kódhordozókat. A
vizsgálat során a nem azonosítható objektumokat a szerző különböző csoportokra bontotta.
Arnold [Arn87] cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy sérült vonalkódok
azonosítására különösen alkalmasak a kamerával felszerelt rendszerek. Ez a technika, a
laser és CCD scannereken túlmenően számos hasznos funkciót kínál, mint például a sérült
vonalkódok rögzítésére, a sérülések okának kiderítésére, illetve a kódok elhasználódásának
figyelésére.
Az irodalomban fontos helyet foglalnak el a leolvasó berendezések gyártóinak
publikációi

is.

Ezek

a

vállalatok

a

legérdekeltebbek

berendezéseik

folyamatos

fejlesztésében. A publikálás fő fóruma a szakfolyóiratok mellett az Internet, ahol mindig a
legfrissebb információ érhető el. A cikkek egyik fő jellemzője, hogy a fejlesztési eredmények
részletei, így a megalkotott módszerek működési elve üzleti titokra hivatkozva nem
hozzáférhetők. A publikációk elemzéséből azonban látható, hogy a gyártók a fejlesztésében
különös hangsúlyt fordítanak a sérült, illetve nehezen olvasható kódok olvasására. Számos
olyan módszer is kidolgozásra került, például a „SMART” [Ubr98] vagy a „PUZZLE SOLVER”
[Dat01], amelyek bizonyos képességekkel rendelkeznek a sérült vonalkódok azonosítása
területén, és működésükre is következtetni lehet. Megjegyzem, hogy ezek a módszerek az
egy darabban látható vonalkódokon túlmenően képesek a több darabban lévő kódok
összefűzésére is, azonban az általunk vizsgált információhiányos kódok felismerésére nem
képesek.
Az irodalomkutatás során meggyőződhettem arról, hogy a vonalkódok speciális
műszaki területet alkotnak, melyet több tudomány, eltérő szempontokból vizsgál. A
szakirodalmi hivatkozások bizonyították, hogy a sérült vonalkódok azonosításának
problémája ténylegesen fennáll, kiküszöbölésükre a leolvasó berendezések gyártói,
akadémiai és egyetemi kutatóhelyek egyaránt törekszenek. Ehhez azonban a probléma
speciális volta miatt csak kisszámú publikáció kapcsolódik. Az irodalomkutatás alapján
megállapítható, hogy a nyilvánvaló szükség ellenére eddig egyetlen olyan elemzés sem
készült, melynek középpontjában a sérülések és helyreállításuk problémája van. Ez a
szükségszerűség jelentette az értekezés elkészítésének egyik alapgondolatát, mely
módszertanában és terjedelmében egyaránt hasznos műnek bizonyulhat a témát
továbbiakban kutatók számára.
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3.
A

A kutatás célkitűzései és módszerei
kutatás

célkitűzéseinek

meghatározásához

elengedhetetlen

a

vonalkódos

azonosítás folyamatának előzetes áttekintése. A sérült vonalkódok információtartalmának
helyreállítása összetett probléma, amely több különböző területet is magába foglal. A
kutatási célkitűzések meghatározásához minden egyes részterületet elemezni kell. Annak
érdekében, hogy meghatározzuk az egyes összetevőket, tekintsük át az azonosító és
beavatkozó rendszer működésének folyamatát (3.1. ábra).

a karakteres információ
alapján a beavatkozó
parancs létrehozása

a karakteres információ
továbbítása az irányító
rendszer felé

azonosítandó
objektumok

irányító
rendszer
a vonalkód információtartalmának dekódolása
karakterekké
parancs átadása
beavatkozó
berendezés
(elágazás)

dekódoló
berendezés
a leolvasott jel
továbbítása a dekódoló
berendezés felé
vonalkódos
azonosító

a beavatkozás hatása
az objektumra

objektumnak megfelelő
vonalkódos azonosító
előállítása

leolvasó
berendezés

vonalkód leolvasása

A vonalkód leolvasásának folyamata
3.1. ábra
Az 1. fejezetben bemutatott probléma megoldására, figyelembe véve a 2. fejezetben
leírt

szakirodalmi

elemzés

megállapításait,

a

kutatás

legfontosabb

célkitűzései

a

következőképpen foglalhatók össze:
•

A vonalkód leolvasás folyamatának egyes részterületeinek részletes elemzése,
különös tekintettel a sérült vonalkódokra.

•

Vizsgálatainkhoz hozzunk létre olyan kísérleti berendezést, amellyel vonalkódok
azonosítása elvégezhető, illetve rendelkezik a saját fejlesztésű szoftverek
számára megfelelő, szabad programozású felülettel. A kidolgozott rendszer
számára követelmény, hogy ipari környezetben, a rugalmas anyagáramlási
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rendszerek által, a leolvasóval szemben támasztott követelményeknek is
megfeleljen. Ez többek között azt jelenti, hogy a rendszer működési sebessége
tegye lehetővé, hogy az azonosítás az anyagáramlási rendszerben ne gátolja a
folyamatos működését.
•

Olyan

dekódoló

algoritmus

kidolgozása,

amellyel

sérült

vonalkódok

információtartalmának helyreállítása is elvégezhető. A kidolgozott módszer
felismerő képességének jobbnak kell lennie a szakirodalomban talált bármelyik
módszernél, a sérült vonalkódok tekintetében.
•

A dekódoló algoritmus felismerő képességének további javítási lehetőségeinek
vizsgálata külső információk bevonásával.

•

A vonalkódos azonosító információtartalmának meghatározása során annak
figyelembe vétele, hogy a kód információtartalma a sérüléseknek jobban
ellenálljon. Ez általában a használt kódszavak redundanciával történő ellátását
jelenti. Minél nagyobb a kódszóban alkalmazott redundancia, annál nagyobb
méretű sérülést képes a vonalkód elszenvedni anélkül, hogy az általa hordozott
információ egyértelműsége megszűnne.

A kitűzött célok eléréséhez az értekezés a következőkben felsorolt vizsgálati
módszereket alkalmazza:
•

az

irodalomban

ismert

módszerek

elemzése,

alkalmazhatóságuknak

és

hiányosságaiknak a feltárása,
•

a modellalkotás a modellek megoldási módszerének és ehhez szükséges
számítógépes programok kidolgozása. Elméleti megállapítások megtétele.

•

Az elméleti megállapításoknak a valóságos szerkezeteken végzett mérésekkel
való ellenőrzése.
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4.

Vonalkódos

azonosító

rendszerek

kialakulása,

és

információtartalmuk alapvető kérdései
4.1. Az azonosítási technikák rendszerezése
Az azonosítási technikák több szempont alapján rendszerezhetők: olvasási távolság,
információtartalom, a kódhordozó mérete, információáramlás iránya. Az osztályozás a
legszemléletesebben

azonban

az

információátvitel

módja

szerint

tehető

meg.

A

leggyakrabban előforduló azonosító rendszerek a következők [Rüt00]:

Azonosítási technikák
Mechanikus

lyukkártyák
ütközők

Mágneses

mágnescsíkok

Optikai

vonalkód
karakter felism. (OCR)
mintafelismerés
- alakfelismerés
- szín felismerés

Elektronikus

Régi
elvek

Új
elvek

rádiófrekvenciás
azonosítók

Az azonosítási technikák rendszerezése
4.1. ábra
Az automatikus azonosítás korábban az egységrakományon elhelyezett mechanikus
ütközők segítségével történt. Ez a megoldás nagy helyigénnyel rendelkezett, és rugalmatlan
volt. A mechanikus azonosítási technikákat mára csaknem teljesen leváltották elsősorban az
optikai elven működő vonalkódos technikák, ahol az olvasás érintkezésmentesen valósul
meg, és az elhelyezhető információ mennyisége is lényegesen nagyobb. Az optikai
azonosítási módszerek közül fontos még kiemelnünk a mintafelismerő rendszereket,
amelyek az iparban egyre nagyobb teret nyernek. Ezek a rendszerek az objektumok,
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valamely természetes jellemzőjét kamera segítségével azonosítják. Ezek a rendszerek még
a kamerás vonalkód olvasó rendszerek kiterjesztéseként is felfoghatók. Ez a technika azért
is fontos szempontunkból, mert az azonosítására szolgáló leolvasó berendezés akár
szoftveres úton is alkalmassá tehető vonalkódok identifikációjára. A karakter felismerő
rendszerek a mintafelismerés speciális alkalmazásaként foghatók fel.
Az elektronikus elven azonosító rendszerek közül az elektromágneses úton működő
rádiófrekvenciás azonosító rendszerek [Din01] jelenleg a vonalkódos identifikációs technikák
legnagyobb riválisának számítanak. Ezek a rendszerek az objektumon elhelyezett speciális
adathordozóra elektromágneses úton nagy mennyiségű adatot képesek – akár többször is
módosítva – írni, illetve kiolvasni (4.2. ábra). Ezáltal az objektumra vonatkozó összes adat a
kódhordozón az objektummal együtt mozog. A rádiófrekvenciás adathordozók a korszerű
technikának köszönhetően árban is megközelítették a vonalkódokat. Mindkét technikának
kezdenek kialakulni a csaknem kizárólagos felhasználási területei, így várhatóan egyik sem
fogja a másikat kiszorítani.
adattároló
objektum haladási iránya

olvasás

író-olvasó fej (álló)

írás

PLC
INP

OUT

ID

INP
CPU
POWER

RS 232

PC

programozó és
jelkiértékelő egység

Rádiófrekenciás azonosító rendszer vázlata
4.2. ábra
Az egyes azonosítási technikákhoz jelenleg különféle berendezések tartoznak. A
szakirodalomban azonban egyre inkább elterjed az a nézet [Str00], hogy olyan integrált,
intelligens leolvasó berendezésekre van szükség, amelyek nem állítják választási kényszer
elé a felhasználókat. Ez azt jelenti, hogy egyazon leolvasó berendezés egyidejűleg képes
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lesz vonalkódok azonosítására, rádiófrekvenciás adatátvitelre és ez akár mintafelismerő
funkcióval is kiegészülhet.

4.2. Azonosítási definíciók az automatizált anyagmozgatásban
A probléma bevezetéseként először definiáljuk a továbbiak megértéséhez szükséges
legfontosabb fogalmakat.
Azonosítás (identifikáció) alatt az objektumoknak, adott körülmények esetén
érvényes, meghatározott jellemzők segítségével történő egyértelmű felismerését értjük. Az
azonosításnak két alapvető típusa van, a közvetlen és a közvetett [Jün99]. Közvetlen
identifikáció alatt az objektum természetes jellemzőjének felismerését értjük (ilyen lehet az
objektum színe, alakja, tömege stb.). Közvetett identifikáció esetén az objektumot külön erre
a célra szolgáló adathordozóval (mesterséges jellemzővel) kell ellátni. Ezen adathordozóban
tárolt információk alapján való felismerést nevezzük közvetett identifikációnak.
Az identifikációt régebben majdnem kizárólag emberek végezték vizuális érzékelés
alapján. Bár az ember által történő azonosítást hibafelismerő és –korrekciós képességében
a jelenlegi műszaki színvonal nem éri el, a gépi (automatikus) azonosítási technikák mégis
nagy mértékben átvették az identifikációs feladatokban az ember szerepét, főként jóval
nagyobb teljesítőképességük, alacsonyabb hibarátájuk, és kisebb működési költségük miatt.
Ebből is látható kutatásunk célkitűzésének jogossága, mivel egy automatikus azonosítási
technika hibatűrő képességének javítását céloztuk meg.
Az azonosítás fontos helyet foglal el az automatizált anyagmozgatásban, mivel ennek
segítségével valósítható meg az anyagáramlás automatikus irányítása. Elképzelhető
természetesen az a szélsőséges eset is, amikor egy gyártóüzemen belül az anyagáramlás
kizárólag, automatikus, folyamatos üzemű anyagmozgató berendezésekkel valósul meg, és
az egységrakományokat nem azonosítjuk, hanem az elágazási pontokban elhelyezett 1 bites
érzékelők segítségével követjük végig. Ez a rendszer egészen az első érzékelési hibáig
kifogástalanul működik, utána azonban a teljes anyagáramlás, az áramló anyagok
információtartalma szempontjából áttekinthetetlenné válik. Ezért ezek a rendszerek nem
terjedtek el.
A korszerű gyártórendszerekben egyértelműen felismerhető az a folyamat, hogy az
egységrakományokhoz egyre nagyobb információmennyiség van rendelve. Főként bonyolult,
egyedi termékek esetén szükséges nagyobb mennyiségű kísérő információ, hiszen ebben az
esetben minden lépésben tudható az egységrakomány teljes „előélete” és a további teendők
is, anélkül, hogy ehhez a központi adatbázist el kelljen érni. Az összes fontos kísérő
információ megléte akkor is fontos, ha az egységrakomány kikerül a központi adatbázis
látóköréből, ami a központi gép meghibásodása vagy másik üzemegységben történő
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továbbszállítás esetén áll elő. Ebben az esetben nyilvánvalóan célszerű a szükséges
információt lehetőleg automatikus úton az egységrakományról leolvasni.
Arnold az automatikus identifikációt általánosságban három lépésre osztotta fel
([Arn87] lásd 4.3. ábra).

haladási
irány

Objektum
Információ

Érzékelő
Dekódoló
berendezés
Feldolgozás
Kijelzés

Az identifikáció lépései
4.3. ábra
Az ábrán az objektum információtartalma valamilyen kódolt formában jelenik meg.
Kódolásnak azt az eljárást nevezzük melynek során valamely „X” jelkészlet elemeit, egy „Y”
jelkészlet elemeihez rendeljük. Kódolásra akkor van szükség, ha az eredeti információ
tömörítésére, titkosítására van szükség, vagy a sérülésekkel szemben kell ellenállóbbá tenni.
Példaként vonalkódos azonosítás esetén a tárolandó információt először karakteres formába
kell konvertálni, amely a vonalkód előállítása során ismét kódoláson megy keresztül: a
karakteres információ a vonalkódon a sötét színű vonalak és világos színű közök eltérő
szélességében ismét kódolva jelenik meg.
Az identifikáció következő lépése a kódolt információ érzékelése. Az érzékelés során
még ép információ esetén is felléphetnek torzulások, mégpedig átviteli hibák. Az átviteli
hibáknak két alapvető típusa különböztethető meg: a véletlen és az úgynevezett csomós
hibák. Véletlen hiba esetén az üzenetben található hibák véletlenszerűen elszórva
helyezkednek el, általában egyenletes eloszlás szerint. Csomós hibák esetén a hiba egy
változó hosszúságú szakaszon, folyamatosan helyezkedik el.
A dekódolás a kódolás inverz folyamata. Példaként anyagáramlási rendszerekben
vonalkódos azonosítás esetén, több helyen is történik dekódolás. Az első dekódolást maga a
vonalkód dekódoló berendezése végzi, amely visszaállítja a kódhordozón feltüntetett
karakteres információt. Ez a karakterekből álló információ az irányító rendszerben lesz ismét

14

dekódolva, majd összerendelve a megfelelő objektummal. Ezt az utóbbi dekódolást az
elsőtől külön választva kezelik, mivel ez már adatfeldolgozási feladatként is értelmezhető.

4.3. Az identifikáció informatikai folyamata vonalkódos azonosítók
esetén
4.3.1. Objektum információ, kódtechnikák
a)

A vonalkódos azonosító rendszerek kialakulása és elterjedése [Kul98]
A vonalkódtechnika kezdete a második világháború utáni időszakra tehető. 1949-ben

N.J. Woodland és munkatársai szabadalmaztattak egy optikai úton olvasható kör formájú
vonalkódot, amelynél az egymás mellett elhelyezkedő vékony és vastag vonalak, valamint az
őket elválasztó közök hordozták az információt. Ezután szórványosan többféle vonalkód is
megjelent, azonban az első jelentősebb szabványosítási törekvés 1970-re tehető, amikor az
amerikai szupermarketek ad hoc bizottságot hoznak létre az univerzális termékkód
kialakítására. Így 1970-ben megkezdődhetett a kiskereskedelmi termékek azonosítására
alkalmas UPC kód bevezetése. 1970-ben jelent meg a Plessey kód is, ameyet több könyvtár
is alkalmazott könyvazonosító rendszerében. Ipari feladatokra a „kettő az ötből” kód terjedt
el, majd ennek továbbfejlesztéseként az átfedéses változat is. 1974-ben fejlesztették ki a
CODE 39-et, amely ezután széles körben terjedt el ipari feladatokra. 1977-ben került
elfogadásra az EAN szimbolika, amely lényegében az UPC kód európai változatának
tekinthető. Ma a legáltalánosabban használt vonalkód típusok a CODE 39, 2/5 átfedéses,
Codabar, CODE 128, EAN/UPC.
b)

A vonalkódok felépítése
A továbbiak könnyebb megértéséhez röviden áttekintjük a vonalkód részeit, és a

hozzá

kapcsolódó

alapvető

definíciókat.

Az

értelmezések

csak

az

egydimenziós

vonalkódokra vonatkoznak, mivel a kutatás a kétdimenziós kódokra nem terjedt ki. A 4.4.
ábrán egydimenziós vonalkód felépítése látható.
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Bevezető
világos mező

Záró világos
mező

Sötét vonal

Világos köz

Vonalkód
magassága

Szemmel
olvasható
számok

Kezdő széljel

Elválasztó jel

Adatjel

Záró széljel

Vonalkódos azonosító részei
4.4. ábra
A vonalkódok legkisebb alkotórészei az elemek. Ezek kétféle színűek lehetnek (sötét
és világos). A sötét szín valójában az olvasó berendezéssel összhangban, a fényt elnyelő, a
világos pedig a fényt visszaverő elemet jelent. Az elemek szélessége változó, a
legvékonyabb elem szélességének (a modulszélességnek) egészszámú többszöröseként
határozható meg.
A vonalkód elemek a szimbológia szempontjából alapvető jeleket alkotnak. A jelek
többféle funkciót is elláthatnak. Legfontosabbak az adatjelek, amelyek az információt
hordozzák. Az adatjelek között a vonalkód típustól függően elválasztó jelek is lehetnek. Ez
leggyakrabban egy elemet jelent (CODE 39 esetén 1 db vékony világos köz), de hiányozhat
is (pl. EAN 13). A vonalkódot általában kezdő és záró széljelek határolják, amelyeknek
hossza általában egy adatjel megegyezhet (pl. CODE 39), de ennél rövidebb is lehet. A
jeleket általánosan karakternek nevezik.
Sok esetben a vonalkód utolsó adatjele ellenőrző jel feladatot lát el. Ebben az
esetben ez a karakter az előzőkből van képezve, és a hibamentes leolvasás ellenőrzésére
szolgál. Példaként említhető a CODE 39 vonalkód esetében alkalmazható ellenőrző
karakter, melynek értékét az adatjel sorszámok összegének 43-mal történő maradékos
osztásával kapunk.
A leolvasást a vonalkód előtt található bevezető és záró világos mező segíti,
amelyeknek minimális hossza szabványban rögzített. Ugyancsak szabványok írják elő a
vonalkódok magasságának értékét is, ezt azonban több tényező is befolyásolja, pl. az
érintkezéses és érintkezés nélküli leolvasás módja.
A vonalkódok kialakításánál fontos követelményként jelentkezett, hogy nem ideális
leolvasási körülmények között is megtörténjen az azonosítás, ami például a kód és a
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leolvasó távolságának és szögének változatosságát jelentheti. Ennek érdekében ki kell
emelnünk a vonalkódok önszinkronizáló (self-clocking) tulajdonságát, amely azt jelenti, hogy
az egyes vonalkód karakterek modulhosszúsága, illetve a vonalak és közök száma egyaránt
rögzített.
A leolvasás szempontjából fontos a vonalkód olvasási irányának a meghatározása is.
Ez két módon lehetséges: vagy a vonalkód elejére és végére különböző Start és Stop
karaktereket helyezünk, vagy pedig a lehetséges kódszavak közül azokat, amelyek
tükörképei egymásnak, csak az egyiket használjuk fel.
Az egydimenziós vonalkódok az információ kódolás szempontjából két fő csoportra
oszthatók. Az egyik fő csoportot NRZ (Non-Return-to-Zero) kódoknak nevezzük. Ebben az
esetben a kód egyenlő szélességű elemekre van felosztva. Bináris „0” információ esetén a
modul színe világos, „1” esetén pedig sötét. Így a kód úgy jelenik meg, mintha változó
szélességű, sötét és világos vonalak illetve közök váltakoznának. Vonalkódos alkalmazás
esetén az egymást követő, egyszínű modulok száma nem lehet tetszőleges: például a
később bemutatásra kerülő EAN 13 valójában egy (7,2) NRZ kód, ami azt jelenti, hogy két
egymást követő vonal – köz pár moduljainak vastagságát összeadva, mindig 7 modult
kapunk. Bár az ilyen megkötések csökkentik a képezhető vonalkód karakterek számát, a
leolvasás változó távolsága, és a különböző méretű vonalkódok miatt az önellenőrzés
szempontjából erre szükség van.
A másik fő csoportot az úgynevezett szélesség kódok képezik. Nevüket onnan
kapták, hogy az egymást követő elemek szélessége kétféle értéket vehet fel: vékony, ha a
kód adott helyén „0”, illetve vastag, ha „1” szerepel. Ezt a kódolást alkalmazva sem lehet
tetszőleges számú bináris „1” a kódszóban; ezek száma az egyes karakterek egységes
hossza miatt, meghatározott. Például a CODE 39 vonalkódban egy karakteren belül mindig
három darab széles és 6 darab keskeny elem található, ezért ezt (9,3) szélesség kódnak
nevezzük.
A 4.5. ábrán a két fő kódolás összehasonlítását egy példán keresztül mutatjuk be. Az
ábrából látható, hogy ugyanaz a kódszó NRZ kódban kevesebb helyet igényel, mint a
szélesség kód. Ez azonban nem okozza a szélesség kódok kiszorulását, hiszen a
leolvasónak ebben az esetben csak két eltérő szélességű elemet kell megkülönböztetnie,
ami a leolvasás biztonságát növeli.

NRZ kód
100111000

Szélesség kód
1 00 1 1 1 000

NRZ és szélesség kódok összehasonlítása
4.5. ábra
17

18

c)

A jelenleg használt legfontosabb vonalkód típusok áttekintése

A továbbiakban áttekintjük a jelenleg használatos főbb vonalkód típusokat. A
kutatáshoz kapcsolódó hibajavító módszerek a CODE 39-hez készültek, így ennek a
vonalkódnak a bemutatása került előre. A leírás részletesen tartalmazza, hogy milyen
szabályok alapján épülnek fel az egyes karakterek. Ezek az ismeretek egyrészt a
vonalkódos azonosító információtartalmának sérülésekkel szembeni ellenállóbbá tételénél
(4.5. fejezet), másrészt a képi információt dekódoló algoritmusoknál (6. fejezet) kerültek
felhasználásra. Röviden áttekintjük több elterjedt vonalkód típus kódolását is, így
elemezhetővé válik, hogy a CODE 39-re elvégzett vizsgálatainkat milyen feltételekkel lehet
más vonalkód típusokra adaptálni.
CODE 39

(4.6. ábra); Ennek a vonalkód típusnak a részletesebb megismerése

számunkra kiemelt fontosságú, mivel a sérült kódokat javító algoritmusokat erre dolgoztuk ki.
Ennek oka, hogy a CODE 39 az üzemen belüli anyagmozgatásban széles körben
alkalmazott. A CODE 39-nél minden karakter 5 sötét színű vonalból és 4 világos színű
közből áll. A kilenc elem közül 3 széles, 6 keskeny. Innen kapta nevét is, a „39” szám a (9,3)
szélesség kódra utal. A CODE 39 összesen 43 különböző karaktert használ. A karakterek
között vékony, világos elválasztó köz található. A kód tetszőleges számú információt hordozó
karakterből állhat, amelyet elölről és hátulról egy-egy START-STOP (*) jel határol. A CODE
39-ben az utolsó „*” karakter előtt gyakran egy ellenőrző karakter áll, melynek használata
azonban nem kötelező. Mivel az egyes karakterek között nincs átfedés, és a kódban csak
kétféle eltérő szélességű elem található, ez a kódtípus a hiányos információ visszaállítása
szempontjából igen kedvező. A 4.7. ábrán bemutatjuk a CODE 39 karakterkészletét,
melynek segítségével az értekezésben található sérült vonalkódokról készített képek maradó
információtartalma közvetlenül is ellenőrizhető.

START (*) 1

2

3

STOP (*)

CODE 39 vonalkód
4.6. ábra
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Karakter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
.
_
∗
$
/
+
%

Felépítés
!! !
! ! !!
! !!
! ! !!
!! !!
! ! !
! !
!! ! !!
!! !
!! ! !
! !!
!! ! !
! !
! !! !!
!! !
! !! !
! !!
! !! !
! !
!! !! !
!! ! !
! !!
! !! !
! !!
!! !! !
! !
! ! !!
! !!
!! ! !!
! !
! !! !!
! !
! ! !
!! !!
!! ! !
!! !
! !! !
!! !
! ! !!
!! !
!! ! ! !
!!
! !! ! !
!!
!! !! ! !
!
! ! !! !
!!
!! ! !! !
!
! !! !! !
!
! ! ! !!
!!
!! ! ! !!
!
! !! ! !!
!
! ! !! !!
!
!!
! ! ! !!
!
!! ! ! !!
!!
!! ! ! !
!
! !! ! !!
!!
! !! ! !
!
!! !! ! !
!
! ! !! !!
!!
! ! !! !
!
!! ! !! !
!
! !! !! !
!
!
!
! !
!
!
! !
!
!
! !
!
!
! !
!
!
!

Vonalak
10001
01001
11000
00101
10100
01100
00011
10010
01010
00110
10001
01001
11000
00101
10100
0100
00011
10010
01010
00110
10001
01001
11000
00101
10100
01100
00011
10010
01010
00110
10001
01001
11000
00101
10100
01100
00011
10010
01010
00110
00000
00000
00000
00000

Közök
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0010
0010
0010
0010
0010
0010
0010
0010
0010
0010
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1110
1101
1011
0111

CODE 39 vonalkód karakterkészlete
4.7. ábra
2 az 5-ből átfedéses kód (4.8. ábra); Ez a vonalkód alakult ki az egyik legrégebben,
és napjainkban is széles körben, így az iparban is elterjedt. Nevét onnan kapta, hogy minden
karakter 5 elemből áll, amelyből pontosan 2 széles (5,2 szélesség kód). Nagy sűrűségű kód,
hossza változó lehet, az információt hordozó karaktereket START STOP jelek határolják.
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Karakterkészlete

a

0-9

számokra

korlátozódik.

Jellegzetessége,

hogy

a

nagy

információsűrűség elérése érdekében a karakterek „átfedéssel” helyezkednek el a
kódhordozón. A páratlan sorszámú karakterek kódolása a sötét színű vonalakkal a páros
sorszámúaké pedig a közökkel történik. Ez a tulajdonság a hibajavító algoritmusok
alkalmazását megnehezíti.
1

START

3

0

STOP

2
2 az 5-ből átfedéses kód
4.8 ábra

CODE 128 (4.9. ábra); A CODE 128 a később kifejlesztett vonalkódok közé tartozik,
napjainkban széles körben alkalmazzák olyan helyeken, ahol viszonylag terjedelmes
információ helytakarékos elhelyezése szükséges. Igen nagy sűrűségű, legalább 6 karakter
hossz esetén ez a vonalkód igényli a legkevesebb helyet. Minden karakter 11 modul
szélességű, 3 vonalból és 3 közből áll (ez tehát egy (11,3) NRZ kód). Ez 106 lehetséges
karaktert eredményez, amelyek a START karaktertől függően háromféle karakterkészlethez
is tartozhatnak. A nagy információsűrűség természetesen jobb minőségű nyomtatást és
leolvasó berendezést igényel.
START 1

2

3

4

5

STOP

CODE 128 vonalkód
4.9. ábra
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CODABAR (4.10. ábra); A CODABAR elsősorban a gyógyszeriparban terjedt el. Egy
karakter 9 modul hosszú, ez 4 vonalból és három közből tevődik össze, melyekből 12
karakter esetén 2 széles és 5 keskeny. A másik 12 karakter 4 keskeny és 3 széles elemből
áll. Ez tehát egy (7,2) és egy (7,3) szélesség kód keveréke. A kód hossza tetszőleges,
START és STOP karakterek határolják. Zavaró lehet, hogy a START-STOP karakterekre
több lehetőség is van. Ezek a jellemzők a hibás kód javítására szolgáló algoritmusok
működését nehezíthetik.
START

1

2

3

4

5

STOP

CODABAR vonalkód
4.10. ábra
EAN / UPC (4.11. ábra); Az EAN kódok (az amerikai UPC európai változata)
speciálisan a kereskedelmi áruazonosításban terjedtek el. Európában 8 és 13 karakter
hosszúságú változatait alkalmazzák. Hosszuk rögzített, a karakterek bonyolult belső
kódolása és rögzített hosszuk miatt, valamint mivel elsősorban kereskedelmi rendszerekben
terjedtek el, nem kerültek kiválasztásra vizsgálatainkhoz.
A következőkben az EAN 13 felépítését tekintjük át részletesen [Magy95]. A 13
számjegy közül az első 3 a vállalatazonosítót kiadó nemzeti szervezet azonosítója
(Magyarország esetén ez 599), a következő 5 a terméket előállító céget, a következő 4 pedig
az adott terméket jelöli. A 13. szám ellenőrzőszám feladatot lát el, amelyet a következők
szerint lehet képezni.
Az eljárás lényege, hogy a kódszámokat jobbról balra haladva rendre 3-mal illetve 1el kell súlyozni, majd az így kapott szorzatösszeget maradékosan 10-el kell osztani. Az
ellenőrzőszámot a maradékot 10-ből levonva kapjuk.

Bal oldali félmező:
„A” és „B” típusú
karakterkészletet
használ

Jobb oldali félmező:
„C” típusú
karakterkészletet
használ

EAN / UPC vonalkód
4.11. ábra
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Az EAN 13 vonalkód két úgynevezett félmezőből áll. A 6-6 számjegyet tartalmazó
félmezőket elválasztó jel választja el és két oldalról egy-egy széljel határolja. Az EAN 13
háromféle karakterkészletet használ, melyek közös jellemzője, hogy a számok változó
szélességű két világos közből és két sötét vonalból épülnek fel. A bal oldali félmező „A” és
„B” típusú, a jobb oldali pedig „C” típusúból épül fel. A vonalak/közök szélessége az
úgynevezett modul érték egész számú többszöröse, a 4 elem teljes szélessége pedig 7
modul lehet. A karakterek bináris alakja úgy képezhető, hogy világos színű modul 0-nak a
sötét színű pedig 1-nek felel meg. Az EAN 13 tehát az NRZ kódok közé tartozik. A
karakterkészlet az 4.2. táblázaton látható. Az első számjegy közvetlenül nem szerepel a
vonalkódon, ez a bal oldali félmező számainak kódolásából határozható meg (lásd 4.1.
táblázat).
4.1. táblázat
1. számjegy
értéke
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A 2-7 karakterek kódolása
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
B
B
B
B
B
B

A
B
B
B
A
B
B
A
A
B

A
A
B
B
A
A
B
B
B
A

A
B
A
B
B
A
A
A
B
B

A
B
B
A
B
B
A
B
A
A

1. számjegy értékének meghatározása a 2-7 karakterek kódolásából
4.2. táblázat
Karakter

„A” karakterkész- „B” karakterkész- „C” karakterkészlettel
lettel
lettel

0

0001101

0100111

1110010

1

0011001

0110011

1100110

2

0010011

0011011

1101100

3

0111101

0100001

1000010

4

0100011

0011101

1011100

5

0110001

0111001

1001110

6

0101111

0000101

1010000

7

0111011

0010001

1000100

8

0110111

0001001

1001000

9

0001011

0010111

1110100
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EAN / UPC vonalkód karakterkészletei

4.3.2. A vonalkód információtartalmának leolvasása (érzékelők, dekódolók)

a)

A vonalkód leolvasók osztályozása

A vonalkód leolvasók az optikai elven azonosító rendszerek közé tartoznak.
Csoportosításukra a szakirodalomban a működés elve szerinti osztályozás a leggyakoribb,
4.12. ábra.

Vonalkód leolvasók
Statikus (vkd és a
leolvasó rel. elmozd nem
szüks.)
Lézer scannerek

Egy irányban
pásztázó (egy
sugaras)
scannerek
•
•

V-sugarú
scannerek
Párhuzamos
sugarú
scannerek

Dinamikus (vkd és a
leolvasó rel. elmozd.
szüks.)
„linear imager”
leolvasók
•
•

Több irányban
pásztázó
(raszteres)
scannerek
•

CCD
scannerek

•
•
•

Résolvasók
Olvasóceruzák
Álló sugarú
scannerek

CCD vonalkamerák
CCD mátrix
kamerák

Omnidirekcionális
scannerek

Vonalkód leolvasó berendezések osztályozása
4.12. ábra
A leolvasó berendezések közül a dinamikus működési elv szerintiek kiszorulóban
vannak, mivel a statikus leolvasók automatizálhatóság és a leolvasás egyszerűsége
tekintetében messze jobb teljesítményt nyújtanak. Ismertetésüktől emiatt eltekintünk.
25

Az iparban jelenleg a lézer és CCD elven működő leolvasók alkotják a rendszerek
döntő többségét, így a két berendezés részletes megismerése rendkívül fontos.
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b)

Lézer scannerek működése
A lézer scannerek működésének bemutatását a V-sugarú scanner példáján keresztül

végezzük. Ezek a berendezések egy időben változó helyre irányított, fókuszált lézer sugarat
bocsátanak ki. A lézersugár mozgatásának megfelelő sebességét villamos motorral hajtott
tükröző felületekkel borított szabályos sokszög alapú hasábbal (poligon) érik el (4.13. ábra).
A lézer fényt speciális lézer dióda állítja elő, amely a forgó poligonról tükröződve lép ki a
berendezésből, és éri el a vonalkódot. Sötét vonalat érve a sugár elnyelődik, viszont világos
köz esetén visszaverődik, és egy gyűjtő tükrön keresztül egy fényérzékelőbe kerül. A jel
binárissá alakítását és a megfelelő karakteres információvá történő dekódolást a beépített
elektronika végzi.

Dekódoló- &
csatolóegység

Elektronika

Tápfeszültség

Lézer dioda

Pásztázó lézersugár
előállítása & optika

Fényérzékelő &
optikai szűrő

Számítógépes
rendszer felé

Gyűjtő optika

Laser scannerek működési vázlata
4.13. ábra
poligon kerék
fényérzékelő

vonalkódos
azonosító

ablak

lézerdióda

homorú tükör

V sugarú scanner lézersugarának útja
4.14. ábra
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A berendezés igen nagy előnye, hogy a leolvasás nagy távolságból is elvégezhető,
illetve viszonylag hosszú vonalkódokat is képes olvasni, viszont felbontóképessége az
olvasási tartomány szélén csökken, mivel ebben az esetben a lézersugár ferdén érkezik. Ezt
a hátrányt küszöbölik ki a párhuzamos sugarú lézer scannerek, amikor a poligonról
visszaverődő fény egy homorú tükörről visszaverődve mindig párhuzamosan hagyja el a
berendezést. Az egy sugaras scannerek alkalmazásának korlátja, mikor nem biztosított,
hogy a sugár útja megegyezik a vonalkód hosszával. Ilyen alkalmazás lehet, amikor a
kódhordozó helye, vagy helyzete nem teljesen ismert (repülőtéri anyagmozgatásban az
utasok csomagjain elhelyezett vonalkódok). Ezek a problémák több leolvasó berendezés
elhelyezésével, illetve raszteres scannerekkel egyaránt megoldhatók. A lézersugár tipikus
útja raszteres scannerek esetén a 4.15. ábrán látható.

Raszter

Rács

Rozetta

Raszteres scannerek sugarának jellegzetes típusai
4.15. ábra
A lézer scannerek korszerű kivitelére látható példa a 4.16. ábrán. Ez a scanner egy
és kétdimenziós kódok scannelésére egyaránt alkalmas. Ezek a berendezések már modern
dekódoló algoritmusokkal dolgoznak, amelyek képesek kis mértékben sérült, vagy nehezen
olvasható vonalkódok dekódolására is. Az ábrán látható leolvasó fuzzy [Jan97]
algoritmusokat használ a dekódoláshoz. Az algoritmus működése nem hozzáférhető,
elképzelhető,

hogy

az

elemek

szélesség

tűréséhez

jobban

alkalmazkodó

fuzzy

következtetést használ dekódolásra Bittnerhez hasonlóan [Bit93].
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Korszerű lézer scanner
4.16. ábra
c)

CCD scannerek működése

A CCD scannerek központi érzékelő eleme az úgynevezett CCD félvezető chip,
amelyen a fényt érzékelő elemek (más néven pixelek) sorban vagy mátrixban is
elhelyezkedhetnek. Ezek a berendezések a jobb képalkotás érdekében általában
rendelkeznek beépített fényforrással is (világító LED-ek). A vonalkód sötét is világos
elemeiről eltérően visszaverődő fényt optika vetíti a CCD chipre. Nagyon fontos, hogy a
vonalkódról éles kép csak az objektum megfelelő távolsága esetén keletkezik. Az egyes
CCD pixelek által rögzített analóg jelek ezután sorban az elektronikába kerülnek, ahol a
digitalizálás és dekódolás megtörténik. Elnevezésükben a szakirodalom nem egységes, a
gyártók általában 1 dimenziós CCD scannernek nevezik, amit más források vonalkamerának
hívnak. Ezeknél a berendezéseknél a fényérzékelő pixelek száma igen nagy lehet (2048 db
is lehet), ami jó felbontóképességet tesz lehetővé. A 2 dimenziós CCD scannerek (más
elnevezés szerint mátrixkamerák), felbontása az előzőnél kisebb. Előnyük, hogy az egész
vonalkód képet egy lépésben rögzítik. Ez a berendezés lehetővé teszi a 2 dimenziós
vonalkódok olvasását, de egyéb funkciók integrálását is. A 4.17. ábrán látható korszerű CCD
scanner képes például hagyományos és kétdimenziós vonalkódok dekódolására, nyomtatott
karakterek és aláírások felismerésére, de képek rögzítésére is.
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Korszerű multifunkciós adatgyűjtő terminál
4.17. ábra
A korszerű CCD scannerek is rendelkeznek kis mértékben sérült, illetve nehezen
olvasható vonalkódokat dekódoló algoritmusokkal. Ilyen algoritmust használ a 4.18. ábrán
látható berendezés is. Az úgynevezett PUZZLE SOLVER algoritmus segítségével az
algoritmus képes részekből összeállítani a teljes információt. Ez olyan esetekben lehet
hasznos, amikor a vonalkódon vékony, átlós irányú karcolás vagy gyűrődés látható, hiszen
ekkor a sérülés által két részre osztott vonalkód részeinek információtartalma között átfedés
van. Az algoritmus képes az egyes részeket a közös információ alapján kombinálni és
értelmezni is, ha a részek egymáshoz fűzve teljes kóddá állnak össze. Meg kell jegyeznem,
hogy az általam kidolgozott algoritmusok végleges formája a fent említetteknél nagyobb
mértékben sérült kódokat is képes rekonstruálni, hiszen ezeknél nem volt feltétel a teljes
információ megléte.

Korszerű CCD scanner
4.18. ábra
Itt kell még említést tennünk, a CCD scannerekkel gyakran összetévesztett „linear
imager” berendezésekről. Alapvető különbség a fényérzékelő elemekben van. Ez a leolvasó
30

CMOS technológián alapul, a pixelek tartalma a kiolvasás után sem törlődik (a CCD-nél
igen). A pixelek sűrűbben helyezhetők el (akár több mint 3600 is lehet), valamint a
berendezés rosszabb fényviszonyok mellett is képes dolgozni, mint a CCD. A leolvasási ráta
magasabb értékű, mint a CCD-nél, bár a lézer scannerekét nem éri el. Ez a technológia
előnyei miatt várhatóan több területen is le fogja váltani a CCD-t.

d)

A lézer és a CCD berendezések összehasonlítása
A következőkben a két legelterjedtebb leolvasási technika (lézer és CCD scannerek)

kerülnek összehasonlításra. Fontos közös tulajdonságuk, hogy a ezek a berendezések csak
helyesen olvasott vonalkód esetén adnak vissza információt (mégpedig a leolvasott kódot
karakterekben kódolva). Ez a tulajdonság az, ami miatt kutatásainkhoz külön képfeldolgozó
rendszert kellett alkalmaznunk, és nem volt elegendő egy egyszerű leolvasó. A kompakt
építésnek köszönhetően, például közvetlenül a scannelt jelhez hozzáférni nem lehet. Nincs
meg az a képességük, mint az általam kidolgozott rendszernek, amely hiányos információ
esetén több megoldást is ad. Ezért kellett képfeldolgozó rendszert alkalmazni, ami a CCD
technológia vonalkód olvasásban elfoglalt helyét, és a fejlődés tendenciáit figyelembe véve
jogos döntésnek tekinthető.
A CCD scannerek fontos előnye, hogy nem tartalmaznak mozgó elemeket (a lézer
scannerben motor által forgatott poligon van), így mechanikai kopás nincs, élettartamuk
hosszabb. A CCD-ben a megvilágításra szolgáló LED-ek élettartama kb. 10-szer hosszabb,
mint a lézer diódáké. A CCD scannerek kevésbé költségesek, és előnyösebbek, ha a
leolvasót igen közel kell elhelyezni a kódhordozóhoz.
A lézer scannerek pedig pontosan akkor kerülnek alkalmazásra, ha nagy távolságból
kell vonalkódokat olvasni. Nagy távolságok esetén jól lehetne alkalmazni egy megfelelő
optikával felszerelt CCD scannert is (ha ezt a megvilágítás lehetővé teszi). Ez azonban a
vonalkód és leolvasó távolságának állandóságát követeli meg, ami gyakran nem teljesül. A
lézer scannerek lényegesen hosszabb vonalkódokat is el tudnak olvasni, scannelési rátájuk
is magasabb (lásd 4.3. táblázat).
4.3. táblázat

Scannelési ráta (1/sec)
Leolvasási távolság (cm)

CCD scanner

Lézer scanner

100 – 500

1000 - 2000

0 – 18

5 - 250

Lézer és CCD scannerek működési jellemzőinek összehasonlítása
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e)

A leolvasást befolyásoló tényezők

A következőkben áttekintjük, milyen tényezők játszanak szerepet az olvasás közben,
és ez hogyan hat az átvitt információra.
fény

világos köz
sötét vonal

kódhordozó

A fény és a kódhordozó kölcsönhatása
4.19. ábra
Első lépésben vizsgáljuk meg, mi történik, ha fény éri a kódhordozót. A 4.19. ábrán
látható, ha a fény a világos közt éri, energiájának legnagyobb része visszaverődik, és az
olvasó berendezésbe kerül. Egy része azonban bekerül a kódhordozóba, ahol a fénynek
három további iránya lehetséges. Egy része áthalad a kódhordozón (a), míg más a belépő
pont közelében ismét kilép (b), majd a leolvasó berendezésbe kerül. Harmadik lehetséges
irány a sötét színű vonalak anyagában történő elnyelődés, melynek következtében a sötét
elemeket szélesebbnek érzékeljük. Ekkor a sötét vonalak és a világos közök közöt egy
átmeneti tartomány alakul ki, amely a vizsgálataink során készített felvételeken igen jól
látható. A széleken tehát nem érvényesül az a kontraszt különbség, ami a sötét és világos
elemek közepei között tapasztalható. Látható tehát, hogy a leolvasó berendezések (így
például a kutatásunkhoz használt CCD mátrix kamerás rendszerek) nem képesek pontosan
érzékelni a nyomtatott kódok elemeinek határait.
Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a vonalkód általában (főként igaz ez az olcsóbb
vonalkódokra) nem tökéletesen sík, és homogén anyagú papíron helyezkedik el (lásd
[Qui90]). Ekkor a papír szemcsés szerkezete is befolyásolni fogja az olvasást, úgynevezett
„papír zajt” okozva az olvasó által érzékelt analóg jelben (lásd 4.20. ábra). Ezt az
elkerülhetetlen tulajdonságot a dekódoló algoritmusoknak kell kiküszöbölniük.
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papír zaj

A „papír zaj” jelentkezése az analóg jelben
4.20. ábra
A

kódhordozók

védelme

érdekében,

gyakran

kerül

felületükre

védőfólia.

Összességében pozitív hatása ellenére felületén gyakran mikro-csillogások lépnek fel. Ez a
bevonat kedvezőtlen fényviszonyok esetén a vonalkódot olvashatatlanná is teheti. A 4.21.
ábrán bevonatos és a nélküli vonalkódok analóg jele látható lézer scanneres olvasás esetén
([Bol90] szerint). A fent említett tényezők természetesen nagymértékben függnek a
kódhordozó anyagától és a nyomtatás módjától. Kevésbé pontos nyomtatási eljárás esetén
(tintasugaras, hőnyomtatás) a vonalkód elemeinek nagyobb méret tűrése is tovább ronthatja
a leolvasott jel minőségét.

bevonatos kódhordozó

bevonat nélküli
kódhordozó

Bevonat hatására kialakuló mikro-csillogás hatása az analóg jelre.
4.21. ábra
A szakirodalomban legrészletesebben Hansen [Han91] elemezte az olvasást
befolyásoló tényezőket. Ezek a alapvetően négy csoportra oszthatók amelyet a 4.21. ábrán
mutatunk be.
A leolvasó berendezéstől függő tényezőkön általában csak új leolvasó felszerelésével
lehet változtatni, mivel ezek a leolvasó felépítésének tökéletlenségéből adódnak.
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A vonalkódtól függő tényezők, a kódhordozó fent említett tulajdonságain kívül
elsősorban a vonalkód modulszélességétől (a vonalkódon található legkeskenyebb elem
szélessége) és a vonalkód hosszától függnek (az olvasási tulajdonságok, a berendezés
látómezejének széle felé romolhatnak). Ilyen problémák esetén más vonalkód alkalmazása
célszerű.
A környezetből érkező zavaró tényezők közül elsősorban a port és az idegen fényt
kell kiemelnünk. A por zavaró hatása elsősorban a por szemcseméretének és a
megvilágításra használt fény hullámhosszának viszonyától függ. Az idegen fény jelenléte
pedig különösen akkor zavarja a leolvasást, ha az a leolvasó berendezéshez képest
„szemből” érkezik, és a kódhordozó nem tölti ki a leolvasó látószögét. Ekkor ugyanis a CCD
elemek telítésbe kerülhetnek, ami meggátolja az olvasást.
Befolyásoló tényezők
Leolvasó berendezéstől függő

optika, lézer scanner forgó
oligonjának mérettűrése, fény
érzékelő stb.

Alkalmazott vonalkódtól függő

modulszélesség, kódhosz, kód
típus, kód magasság, kódhordozó
anyaga, nyomtatási technika

Környezettől függő

por, idegen fény

Elrendezéstől függő

objektum mozgási sebessége,
kódhordozó
orientációja
a
leolvasóhoz képest, a leolvasó
távolsága

A vonalkód leolvasását befolyásoló tényezők
4.22. ábra
Külön figyelmet érdemelnek a kódhordozó és a leolvasó elrendezéséből adódó
befolyásoló tényezők, mivel legkönnyebben itt lehet a feltételeken változtatni. A nagyobb
objektum mozgatási sebesség természetesen kedvezőtlenül hat a dekódolásra, mivel ebben
az esetben a leolvasónak kevesebb lehetősége marad teljes információ olvasására.
Hasonlóan kedvezőtlennek mondható a nem megfelelő kódhordozó – leolvasó berendezés
távolság. Ez az adott leolvasó berendezéstől és a vonalkód modulszélességétől egyaránt
függő tényező.
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a)

b)

A vonalkód két alapvető orientációja
4.23. ábra
Talán legfontosabb tényező a vonalkódos azonosító és a leolvasó berendezés
egymáshoz viszonyított szöghelyzete, amely három tengely körüli elforgatással jellemezhető.
Abban az esetben, ha a vonalkód hossztengelye merőleges az objektum haladási irányára, a
leolvasásra leginkább az „x” tengely körüli elforgatás van hatással. Az „y” körüli túl nagy
elforgatás csak akkor gátolja a leolvasást, ha a leolvasó olvasási vonala nem metszi az
egész vonalkódot, és a több darabból történő kód összeállítást a dekódoló algoritmus nem
teszi lehetővé. Ez az elrendezés a „z” körüli elforgatásra érzéketlen. A másik esetben
hasonló megfontolásokból az „y” és „z” körüli elfogatás hat kedvezőtlenül az olvasásra.
A gyakorlatban folyamatos üzemű anyagmozgató berendezésen mozgás közbeni
identifikáció esetén az a) megoldás terjedt el. Ez a megoldás kutatásainkhoz is kedvezőbb,
mivel a kamera expozíciós ideje alatt az objektum elmozdul, ami vízszintes kódhordozó eset
az elemek széleinek elmosódását növelné. Ha nyugalomban lévő objektum vonalkódját kell
leolvasni, akkor a b) megoldás a gyakoribb. A következőkben áttekintjük, hogyan épülnek fel
az általunk, a kutatásra használt berendezések.

4.4 Információtartalom vonalkódos azonosító rendszerek esetén
4.4.1

Vonalkódok kódelméleti összefüggései
A következő fejezetben a vonalkódok két alapvető csoportjára (NRZ és szélesség

kódok) vonatkozó kódelméleti jellemzőket mutatom be [Pav90]. Ha egy n modulból álló
kódszókat használó kód S(n) kódszót tartalmaz, akkor entrópiája:

H ( n) =

1
log 2 S (n)
n
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Ha W szélesség szükséges n vonalkód modul kinyomtatásához akkor a kód sűrűsége
is értelmezhető (bit/egységhossz mértékegységben).

D ( n) =

1
1
log 2 S (n) = H (n)
X
W

A képletben X a modulszélességet jelöli. Egy olyan NRZ kód esetén amely 2n kódszó
dekódolására képes az információsűrűség maximális értéke:

D NRZ (n) =

n
1
1
=
log 2 (2 n ) =
W
W X

Szélesség kód esetén, ha a széles és keskeny elemek aránya például 2, a széles
elemek száma pedig j, akkor a lehetséges kódszavak száma:
n/2
n − j 
S sz (n) = ∑ 

j 
j =0 

Ennek értéke megegyezik a Fibonacci számmal, melynek értéke:
n +1
n +1
1 − 5  
1  1 + 5 

fn =
 −
 
2
5   2 

 

A

képleteket

n>5

esetre

számítva

adódik,

hogy

a

szélesség

kódok

információsűrűsége elméletileg az NRZ kódoknak csupán 70%-a lehet. A fenti képletek arra
az esetre vonatkoztak, amikor a rendelkezésre álló szóhosszúságból az összes lehetséges
módon kódszavakat választunk ki. Vonalkódok esetén a kódszavak lehetséges számát az
önszinkronizálás és a leolvasási irány automatikus meghatározhatósága korlátozza. A
hibajavítás szempontjából az így kapott vonalkód halmazt tovább lehet korlátozni. A kapott
kódszó készlet entrópiája a következő képlettel számítható, amelyben Pi a készletben
szereplő kódszavak számának reciproka.
N

H (n) = ∑ Pi log 2 Pi
i =1

A hibajavító/hibafelismerő képességgel rendelkező kódszó halmaz kiválasztása nem
egyszerű feladat, például néhány kódszó sorrendben történő elhagyásával nem végezhető
el. Az alkalmazható módszerek lehetnek például Hamming hibajavító kód alkalmazása
(paritásbitekkel). Ez a módszert azonban azért nem alkalmazzák, mert ekkor az
önszinkronizálás illetve a leolvasási irányra vonatkozó követelmények nem biztosítottak.
Ez azt jelenti, hogy a hibajavítást nem lehet sem kódszó sem kódelem szinten
megoldani. A probléma megoldását csakis üzenet, vagy ennél magasabb szinten lehet
kezelni. Az üzenet szinten történő hibajavítás történhet ellenőrző összeg karakter vagy
egymástól kölcsönösen minimális Hamming-távolságú kódszavak kiválasztásával. Paritás
karakter [Faz66] azonban nem képezhető, mivel a vonalkódok nem felelnek meg a
csoportkódok követelményeinek. A probléma megoldásával a 4.5 fejezetben foglalkoztam.
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Lehetséges még a hibajavítást ennél magasabb szinten is megoldani. A leolvasó
ugyanis a vonalkódok egymásutániságát is látja, ezért, ha a vonalkódos azonosítót
alkalmazó anyagáramlási rendszerben szabályszerűségek vannak, akkor ez a vonalkódok
sorrendjében is jelentkezik, így egyes vonalkód kombinációk kiszűrhetők. Ezzel a szinttel a
7. fejezetben foglalkozik az értekezés. A vonalkódos rendszerek információtartalmára
vonatkozó hibajavítás lehetséges szintjei a 4.24. ábrán láthatók.
üzenet sorrend szint
hibajavítás
lehetséges
szintjei

üzenet szint
kódszó szint

...

hibajavítás a vonalkód
szabvány következtében nem lehetséges

...

kódelem szint

Vonalkódok hibajavításának szintjei
4.24. ábra
4.4.2

Vonalkódok gyakorlati információtartalma
Általánosságban megállapíthatjuk, hogy az azonosítandó vagy az azonosított

objektum lehet maga a termék, az egységrakomány hordozó, illetve más objektum is,
például raktározás esetén a tárolóhely stb., amelyeket információk segítségével egymáshoz
lehet kapcsolni. A következőkben, néhány jellegzetes példa alapján vonunk le az
információtartalomra vonatkozó következtetéseket.
Heusel [Heu91] egy elosztó raktár azonosító rendszerét mutatja be. A raktárba
érkezés után minden egységrakomány egyértelmű azonosító kódszámot kap. Az
egységrakomány
csomagolása)

kódszáma

kapcsoltan

a

hozzárendelt

betároláskor

szintén

adatokkal
a

(áru

központi

típusa,

adatbázisba

mennyisége
kerül.

Az

egységrakomány adott tárolóhelyről történő kitárolásakor, illetve oda betárolásakor szükség
van a tárolóhely vonalkódjának leolvasására is, amely a téves műveletek kiszűrésére
szolgál.
Ehrmann [Ehr99] tejipari alkalmazást ír le. Az objektumok itt is az egységrakomány
kódszámot tartalmazó etikettek alapján kerülnek azonosításra. Az objektumok automatizált
görgőspálya rendszeren mozognak, a továbbítás az egyes elágazási pontokban a leolvasott
azonosító és a központi adatbázis segítségével történik.
Ubrich [Ubr98] ruhaipari elosztó raktár azonosító rendszerét írja le. A fogason
továbbított ruhákon hatjegyű, 2/5 átfedéses típusú vonalkódok vannak. A kódok tartalma
általában a megrendelés szám, amelyhez a termék darabszáma és a megrendelő
(célpozíció) van hozzárendelve.
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A Rüdiger [Rüd00] által bemutatott raktári alkalmazásban használt vonalkód 16 jegyű
2/5 átfedéses kód. Ebben az esetben a vonalkód tartalma nem egyszerűen egy sorszám. A
kód közvetlenül tartalmazza például a gyártás hatjegyű dátumát, a terméknek a gyártásra
vonatkozó megbízási számát valamint a rakodólap azonosítóját. Az áru kitárolásakor a
tárolóhely vonalkódját is azonosítani kell. Ebben az esetben tehát a vonalkód nemcsak egy
egyszerű sorszám, hanem egyéb információt is hordoz.
Homburg [Hom00] banki, folyamatos anyagmozgató berendezésekkel történő
azonosító rendszert ír le. Az egységrakományok itt is sorszámot kapnak, amely 4 jegyű 2/5
átfedéses vonalkód segítségével van ábrázolva. Érdekesség, hogy az alkalmazásban fontos
szerepet kap az egységrakományok meglétének állandó ellenőrzése is.
Euchner [Euc98] olyan rendszert mutat be, amellyel kísérő információkat is
tartalmazó vonalkódos azonosítót lehet nyomtatni. A szerző szerint a gyakorlatban újra
visszatérő igény, hogy az információk ne egy kódszám mögé bújtatva jelenjenek meg,
hanem közvetlenül is megjelenjenek az azonosítón. A rendszerrel legfeljebb 30 karakter
hosszú kód készíthető alfanumerikus karakterkészlettel. A használt CODE 128-ban a start
karaktert egy funkciós karakter követi. A vonalkódon belül több funkciós karaktert használva,
egy kódon belül többféle információt is lehet ábrázolni.
Krupp [Kru88] nyomtatott áramkörök gyártásánál mutat azonosítási példát. Ebben az
esetben 6-10 karakter hosszú CODE 39 típusú vonalkód alapján történik az azonosítás,
melynek tartalma 2 jelentéssel bíró karakter kivételével.
A bemutatott példákból az alábbi következtetések vonhatók le:
•

Az anyagáramlási rendszerekben a vonalkódos azonosító általában egy
kódszám, amivel az adott egységrakomány azonosításra kerül. Ez lehet például
egy sorszám, így a centrális adatbázis nélkül maga a vonalkód nem ad több
információt a mozgatott objektumról.

•

A kódszámhoz egy központi adatbázis csatlakozik, melynek feltöltése általában a
kódhordozó felhelyezésekor megtörténik.

•

A vonalkód egyéb információkat is hordozhat. Erre Euchner fenti cikke példa, aki
alfanumerikus információt is elhelyezett a kódhordozón, lehetővé téve, hogy az
egységrakományt a rendszeren kívül is azonosítani lehessen.

4.4.3

A sérülés hatása a vonalkód információtartalmára

Vizsgáljuk meg mi történik, ha a vonalkódot sérülés éri. A továbbiakban szűkítsük a
vizsgálatot a CODE 39-re, mivel a kutatásnál ezt a vonalkód típust használtuk. A bináris
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információnak a CODE 39 vonalkódon történő ábrázolását már a 4.3.1 fejezetben
bemutattuk. Itt csak az ott ismertetett elvek legfontosabb jellemzőit foglaljuk össze:
•

Minden helyes kód START/STOP karakterrel kezdődik és végződik.

•

Minden karakter 5 sötét vonalból és négy világos közből áll.

•

Egy karakteren belül a kód belső szimbológiájának megfelelően 3 vastag és 6
vékony elem található.

•

A CODE 39-ben a 4.7 ábra alapján 43 féle karakter használható (illetve a
START/STOP (*) karakter).

•

A kód hossza tetszőleges lehet, kutatásainkban az információt hordozó
karakterek számát 3-ra vettük fel.

A vonalkódot tekintsük bináris 0 és 1 jelek sorozatának. Esetünkben a vonalkód két
eltérő szélességű elemből áll, a széles értéke bináris 1, míg a keskeny elemé bináris 0,
függetlenül, attól hogy az adott elem színe világos vagy sötét. A következő vizsgálatokhoz
ismertnek tekintjük az adott rendszer által ismert, összes vonalkódból álló halmazt (és így a

magasság

kód hosszát is).

hossz
Információs sávok (példák)
magasságuk 1 pixel

4.25. ábra
Sérült kódhordozót tekintve a CODE 39-en az összes egydimenziós vonalkódhoz
hasonlóan az információ az azonosító hossztengelyével párhuzamosan helyezkedik el
úgynevezett folytonos információs sávokon (4.25. ábra). A sávok elejét és végét
azonosítható vonalkód jelek határolják (sötét vastag vonal, világos vékony köz stb.),
magasságát pedig a leolvasó berendezés határozza meg. Más lehet az információt
tartalmazó sáv magassága laser scanner, vagy mátrix kamera (képpont méretei) esetén.
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Egy sáv információtartalma az alábbiak szerint osztályozható:
•

Ép vonalkód; ép karakterek folytonos sorozata, amely megfelel a kód
szimbológiának is (esetünkben a megadottaknak megfelelő számú karakterből áll,
valamint START/STOP karakterek határolják).

•

Karaktersorozat; ép karakterek folytonos sorozata, amely azonban egy teljes
kódnak csak egy részlete lehet.

•

Ép karakter; vonalkód jelek olyan folytonos sorozata, amely megfelel egy adott
karakternek, valamint előtte és utána elválasztó jel szerepel.

•

Értelmes karakter részlet; jelek olyan folytonos sorozata, amely megadott karakter
részleteként értelmezhető.

•

Értelmes kódrészlet; értelmes karakter részletekből és ép karakterekből álló
folyamatos vonalkód részlet, amelyet egyik, vagy mindkét oldaláról sérülés
határol.

•

Nem értelmes karakter részlet; jelek olyan folytonos sorozata, amely megengedett
vonalkód jelekből áll, de karakter részeként nem értelmezhető.
azonosított
karakterek
(elvi vázlat)

k0

k6
k4

k1

Információs

k8

k1

k2

k6
k1

k9

2
1

illeszkedő
rétegek

sáv

4.26. ábra
A kutatás során használt CODE 39 egyik jellegzetességéből következően (az
elválasztó karakter megegyezik a vékony fehér közzel), adott vonalkód jel több karakterhez
is tartozhat (4.26. ábra). Ez abban az esetben lehetséges, ha az információs sávot mindkét
oldalról sérülés határolja. Ilyenkor nem lehet tudni, hogy az elsőnek azonosított jel, adott
karakter elején, közepén vagy esetleg a végén helyezkedik el. Szélsőséges esetben
előfordulhat, különösen, ha az adott információs sáv nem túl hosszú, hogy az információs
sávra többféle karaktersorozatot is illeszthetünk, attól függően, hogy az elsőnek azonosított
jel az első ráillesztett karakter melyik jelének felel meg. Ez a lehetséges karaktersorozatok
vízszintes irányú eltolását jelenti. A különböző, illeszkedő lehetséges karaktersorozatokat
információs rétegnek nevezzük. Fontos leszögezni, hogy a valódi információt csak az egyik
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réteg tartalmazza, a többi olyan karaktersorozat, amelyet a későbbi azonosításnak ki kell
szűrnie.
Az azonosítás menetének jobb megértéséhez mutassunk be egy teljesen eltérő
példát. Legyen egy olyan karakterfelismerő programunk, amely egy szövegben az „ód”
karaktersorozatot találta (ez egy információs sáv) és erre próbál hárombetűs szavakat
illeszteni. Mivel nem tudjuk, hogy az első karakter szó elején van-e, több rétegben kell
illesztenünk. Az első rétegnél feltételezzük, hogy az első talált karakter a szó eleje. Ebben az
esetben a talált szó pl. „óda” lehet. Ha azonban egy másik réteget is megpróbálunk illeszteni,
pl. az első talált karakter a szó 2. betűje, akkor a fentivel egyenértékű megoldás lehet a „hód”
illetve a „kód” is. Hasonló problémával szembesülünk a vonalkód részletek dekódolása
során, viszont itt nem betűkkel, hanem jelekkel (pl. világos vékony köz stb.) dolgozunk.
Most végezzük el az azonosítást elméletben, a következő logika szerint (4.27. ábra).
A továbbiakban leírt lépéseket minden egyes megtalált információs sávra el kell végezni. A
4.27 ábra a) esetében két rétegben próbáltunk meg karaktereket illeszteni. Ez csak a fenti
esetben járt sikerrel (k5-k1-k2 karaktersorozat), mivel a másik réteg (eltolt) információjában
nem értelmes karakter (a középső) is került. Ez azt jelenti, hogy az alsó illesztés esetén az
információs sávot nem a megfelelő karakter jeltől kezdtük illeszteni. Mivel a felső esetben az
információs sáv és a karaktersorozat illesztése sikerült, ezért ebben az esetben egyértelmű
azonosítás történt. A b) esetben az információs sávra szintén két eltolási értékkel próbálunk
karaktersorozatot illeszteni. A felső réteg esetén az első karakterre két lehetőség (k1 vagy
k8) is adódott, mivel ebben az esetben az illesztést a karakter második felétől kezdtük, így a
hiányzó első fél miatt több lehetőség is lehetséges. Az utolsó karakter azonosítása
egyértelmű (k1). Ezért két megoldás is adódik (k8, k7, k1 és k1, k7, k1) amihez még további
lehetséges megoldás is jöhet, ha az információs sáv elejét más karakter jelhez illesztjük. Az
alsó esetben ebben a rétegben is sikeres illesztés történt, így az adott információs sávra már
háromféle lehetséges megoldásunk is lehet. A három lehetséges megoldás közül az igazi
kiválasztásához további információs sávokat kell találnunk, majd ki kell választanunk az
egymásnak nem ellentmondó karaktersorozatokat. Ha még ezután is több megoldás is
adódik, akkor a rendszerben előforduló vonalkódok leírása alapján lehet megpróbálni az
információt egyértelművé tenni.
4.4.4. Hibák a vonalkódos azonosítón
Az információtartalom áttekintése után vizsgáljuk meg a vonalkódon fellépő felületi
hibák

tulajdonságait,

csoportosításukat.

Vonalkódos

azonosító

esetén

hiba

a

következőképpen jelentkezhet:
•

Az azonosító egy része leszakad,
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•

több részre szakad szét,

•

felületén kontrasztosság szempontjából világos vagy sötét színű folt keletkezik.
k8 k7 k1

teljes vonalkód

k5 k1 k2

1. réteg
k5

k1

teljes vonalkódok

k1 k7 k1

karakterek

k2

k1, k8

k7

karakterek

k1

kar. részletek

∆1

kar. részletek

∆1

∆2

kar. részletek
k4

??

karakterek

k3

kar. részletek

∆2
k2

k3

k9

karakterek

nem értelmes karakter
2. réteg
a)

k2 k3 k9

teljes vonalkód

b)

4.27. ábra
Ha a sérüléseket a kép szempontjából tekintjük, akkor megállapíthatjuk, hogy hibának
tekinthető minden olyan képrészlet, melyben a képpontok világosság kódja nem felel meg a
vonalkódnak.
A

fellépő

hibák

a

vonalkódos

azonosító

információtartalmának

következő

tulajdonságait befolyásolják:
•

Osztottság (az információ egy vagy több etikett darabon látható?)

•

Összes információtartalom (szerepel-e a képen a teljes vizuális információ, akár
több különálló darabban is?)

•

Folytonos információtartalom (van-e olyan etikett darab, amelyen ép vonalkód
látható?)

Vezessünk be a 4.4. szerinti jelöléseket a vonalkód hibák osztályozásához a fenti
szempontok alapján.
4.4. táblázat
Osztottság
Összes
információtartalom
Folytonos
információtartalom

Az info. egy darabban látható - E
Teljes információ – T

Az info. több darabban látható - D
Részleges információ – R

Van teljes információt tartalmazó Nincs teljes információt tartalmazó
darab – V
darab – N

A fenti osztályozással tetszőleges sérült vonalkód besorolható. Az osztottság kérdése
azért fontos, mivel több darabban lévő információs esetén az egyes részek tartalma között
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nem lehet ellentmondás. Ez a szempont a leolvasó berendezés dekódoló algoritmusának
szempontjából fontos, hiszen a több darab esetén szükséges plauzibilitás vizsgálat
magasabb követelményeket támaszt a szoftverrel szemben.
A teljes és részleges információ kérdése a kiolvasott információ felhasználása
szempontjából fontos. Minden alkalmazásnál meg kell vizsgálni, hogy a részleges információ
felhasználható-e. Előfordulhatnak olyan esetek, hogy a rész információ többféle vonalkódnak
is a része lehet, és ezekhez mind eltérő beavatkozások tartoznak. Ebben az esetben a
kiolvasott információt biztonsági okokból nem lehet felhasználni. Fontos látnunk, hogy ez a
szempont teljesen független az osztottságtól, hiszen a két paraméter mind a négy
kombinációjához különböző jellegű sérült vonalkód tartozik. Például az „E” osztottság és „T”
összes információ esetén a vonalkódnak legfeljebb a szélén lehet kisebb sérülés. A „D” – „T”
variáció több részre szakadt vonalkódot jelent. A fenti két paraméter kombinációjából
négyféle sérült vonalkód adódna, azonban szükség van a folytonos információtartalom
vizsgálatára is, amely lényegében a hagyományos vonalkód azonosító algoritmusok
használhatóságát fogalmazza meg. Ha van teljes információt tartalmazó darab, akkor a
feladattal

egy

hagyományos

egysugaras

scanner

is

megbirkózik,

intelligensebb

algoritmusokra csak „N” besorolású vonalkód esetén van szükség. Fontos ezt a szempontot
az osztottságtól elhatárolni: az egy darabban látható információ még nem jelent
szükségszerűen teljes információt, és az „N” besorolású vonalkód is lehet egyben és több
darabban egyaránt. Vannak természetesen olyan esetek is, amelyek már logikailag sem
fordulhatnak elő. A 4.5. táblázatban az összes lehetséges variációra láthatók példák. Az
osztályozásból látható, hogy a sérült vonalkódok alapvetően 5 csoportba sorolhatók.
4.5. táblázat
DRN
DRV

-

DTN
DTV
ERN
ERV
ETN
ETV

-

43

A

beosztás

segítségével

valamennyi

előforduló

vonalkód

sérülés

megfelelően

kategorizálható, illetve behatárolható az egyes azonosítási technikák eredményessége is,
azáltal, hogy megadjuk, hogy az adott módszer milyen hibákat képes kiküszöbölni. Ez a
beosztás azonban a hibák és a kiolvasott információk kölcsönhatásának elemzésére nem
alkalmas.
4.4.5. Vonalkód hibák hatása az információtartalomra

Az előző fejezetben kizárólag a vonalkód felületét vizsgáltuk, az azonosítás
módszerét nem tekintettük. Mivel az egyes vonalkód identifikációs módszerek különböző
elven működnek, előfordulhat, hogy adott sérült kódot az egyik módszer azonosítja, a másik
pedig nem. Fontos tehát annak vizsgálata is, mennyire azonosítható adott sérült kód. A
kutatásaink tapasztalatai alapján ebből a szempontból a következő négy csoport képezhető:
•

Adott vonalkód információtartalma teljes, ha található rajta ép vonalkód
információ.

•

Egyértelműen azonosítható egy vonalkód, ha nem teljes, de az azonosítás
egyértelműen elvégezhető.

•

Nem egyértelműen azonosítható egy kód, ha az azonosító módszer több
egyenértékű megoldást is talált.

•

Nem azonosíthatónak nevezünk egy kódot, ha nincs rajta olyan sáv, amely
ellentmondásmentes információt tartalmaz.

A fenti felosztás elsősorban az azonosító rendszer megbízhatósági jellemzőinek
meghatározását segíti adott környezetre vonatkozóan.
4.4.6. Azonosító rendszer megbízhatósági jellemzőinek vizsgálata
Ebben a fejezetben röviden bemutatjuk az eddigiekben leírtak néhány gyakorlati
hasznát. A további vizsgálatokhoz a következő kiindulási adatokat rögzítjük:
•

Adott a lehetséges vonalkódok (K) halmaza.

•

Adott N darab egymást követő vonalkód, azonosíthatósági csoportjukkal
(egyértelműen azonosítható, ...) együtt.

•

Adott az azonosításra használt módszer is, melynek feladata a vonalkód
azonosíthatósági jellemzőjének meghatározása.

•

A rendszert kiegészítheti az adott rendszerhez betanított predikciós módszer is. A
predikciós (előrejelző) módszer használata akkor merült fel, amikor felismertük,
hogy a vonalkód leolvasó eszköz, ha autonóm rendszernek tekintjük, nemcsak
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magát a vonalkódos azonosítót „látja”, hanem a vonalkódok elhaladásának
sorrendjét. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az elhaladás sorrendjében
szabályszerűségek vannak. Fontos tehát foglalkoznunk annak lehetőségével is,
hogy több lehetséges megoldás esetén az egyes lehetőségek valószínűsítésével
hogyan befolyásolhatók a leolvasó működési, és kiemelten a megbízhatósági
jellemzői. A predikciót, jósági mutatójával értékelhetjük, amelyet egy tesztelő
adatsorral történő ellenőrzés során a következőképpen határozhatjuk meg:

J=

N1
,
N nea

ahol „J” a predikció jósága, Nnea a nem egyértelműen azonosítható kódok száma a
vizsgált kód sorozatban, N1 pedig azoknak a nem egyértelmű eseteknek a száma,
amikor a predikciós módszer a helyes kódot az első helyre sorolja. A képletből
látható, hogy egy tévedhetetlen predikciós módszer jósága 1, a mindig tévedő
predikciójé pedig 0.
A rögzített adatokból az adott azonosítási probléma néhány valószínűségi jellemzője
egyszerűen

meghatározható.

Például

egyértelműen

azonosítható

kód

előfordulási

valószínűsége pea:

p

ea

=

N +N
t
ea ,
N

ahol Nt a teljes-, Nea az egyértelműen azonosítható de nem teljes kódok száma a vizsgált
kód sorozatban, N pedig a vizsgálathoz használt összes megfigyelést jelenti.
Amennyiben van predikciós rendszerünk is, és ismerjük a jóságát, akkor
meghatározhatjuk a soron következő kód azonosíthatóságának valószínűségét paz:

p

az

=

N + N +J⋅N
t
ea
nea ,
N

ahol Nea az egyértelműen azonosítható-, Nt a teljes-, Nnea pedig a nem egyértelműen
azonosítható kódok száma a vizsgált kód sorozatban, N a vizsgálathoz használt összes
megfigyelést jelenti, J pedig az alkalmazott predikció jósága.
A

legfontosabb

meghatározandó

azonban

az

azonosítás

eredményének

megbízhatósága. Ez a jellemző tartalmazza számunkra a legszemléletesebb visszajelzést,
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mennyire kezelhető egyáltalán az adott azonosítási probléma a kívánt módszerrel. A
számítási képletet meghatároztuk a predikciót használó és e nélküli esetre egyaránt,
amelyből arra is választ kapunk, hogy az adott problémára milyen mértékű megbízhatóság
növekedést eredményez predikció alkalmazása.
Az azonosítás eredményének megbízhatósága predikció nélkül Mpn:

1
N +N + N
t
ea v nea
M =
,
pn
N +N +N
t
ea
nea
ahol Mpn a megbízhatóság predikció nélkül, Nea az egyértelműen azonosítható-, Nt a teljes-,
Nnea pedig a nem egyértelműen azonosítható kódok száma a vizsgált kód sorozatban, „v”
pedig a nem egyértelműen azonosítható esetekre a szóba jöhető variációk átlagos száma.
A predikciót használó azonosító rendszer megbízhatósága pedig Mp:

N + N + J ⋅N
ea
nea ,
M = t
p
N +N +N
t
ea
nea
ahol Mp a megbízhatóság predikcióval, Nea az egyértelműen azonosítható-, Nt a teljes-, Nnea
pedig a nem egyértelműen azonosítható kódok száma a vizsgált kód sorozatban, „J” pedig
az alkalmazott predikció jósága.
A fenti két megbízhatósági összefüggéssel a predikciós módszer alkalmazhatósága
igazolható. Ehhez először elegendően hosszú megfigyelést kell végezni egy adott vonalkód
leolvasóval. A megfigyelésekből, az Nt, Nea és Nnea értékei meghatározhatók.
A két megbízhatósági összefüggést összehasonlítva látható, hogy ezek csak a nem
egyértelműen azonosítható kódok kezelésében térnek el. A predikció nélküli esetben
feltételeztük, hogy a dekódoló algoritmus a lehetséges variációk közül választ egyet, és a
továbbításra ennek megfelelően ad utasítást, így a helyes kód kiválasztásának
valószínűsége az illeszkedő kódok átlagos számának reciproka. A predikciós módszernél a
véletlen választás helyett a jóságból következő tényező szerepel.
Ennek

az

előrejelző

módszernek

az

alkalmazása

a

leolvasó

szenzor

intelligenciaszintjének növelését jelenti. Ebből a szempontból tekintve az alkalmazását
feltétlenül érdemesnek tartjuk. Emellett fontos azonban az alkalmazás szempontjából
jelentkező számszerűsíthető előnyt is meghatározni. A predikciós módszert akkor érdemes
alkalmazni, ha számottevő megbízhatóság növekedés érhető el. A képletek alapján ez
abban az esetben lehetséges, amikor a nem egyértelműen azonosítható kódok száma
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viszonylag magas, és az objektumok áramlása olyan, hogy a predikciós módszer jósága is
kielégítő.
A módszer szerepének érzékeltetéséhez tekintsük a következő elméleti példát: ha a
nem egyértelműen azonosítható kódok száma 10%, a predikció jósága 75%, a lehetséges
adódó vonalkódok átlagos száma 10, akkor a megbízhatóság javulásának mértéke
predikcióval 6,5%.

4.5. A vonalkód információtartalmának meghatározása a sérülésekkel
szembeni ellenállóság szempontjából
A fentiekből levonható következtetések egyike, hogy az identifikációs rendszer
megbízhatósági jellemzője és az egyértelmű azonosíthatóság szoros összefüggésben van
egymással.

Másrészt,

az

egyértelmű

azonosíthatóság

alapvetően

a

sérülés

elhelyezkedésének és a vonalkódok információtartalmának függvénye. Mivel a sérülések
létrejötte

és

elhelyezkedése

szándékainkon

kívül

eső

tényező,

az

egyértelmű

azonosíthatóságot a kódok információtartalmával tudjuk befolyásolni. Ezek alapján
megfogalmazhatjuk a kérdést: hogyan kell az alkalmazott vonalkódok információtartalmát
megválasztani, hogy ez az azonosíthatóság szempontjából pozitív hatást gyakoroljon. Ebben
az alfejezetben megpróbálunk választ adni erre a kérdésre.
A vonalkódok hibakorrekciós képességének vizsgálatakor ezért a teljes üzenet
szintjét kell tekintenünk. Általánosságban megállapítható, hogy a kódolt, pl. c bináris
vektorral kódolt üzenet az átvitel során (ideértve a hibák hatásait is), módosult formában, v
vektorként jelenik meg. A hibajavító dekódolás feladata, hogy az átvitt v vektorhoz megtalálja
az eredeti c vektort.
4.5.1. A Hamming távolság és a hibakorrekciós képesség kapcsolata

A következőkben az egyes vonalkódokat 1 és 0 jelekből álló bináris üzenetszavaknak
tekintjük. A kidolgozott kódtervezési módszerek gondolatmenetének megértéséhez röviden
foglaljuk össze a kódok Hamming távolságának és a hibakorrekciós képesség kapcsolatát.
Két kódszó Hamming távolságát úgy lehet meghatározni, hogy a két üzenetszó azonos
helyén álló elemeit összehasonlítjuk, és megszámoljuk, hány helyen áll különböző bit.
Például az X(1, 0, 1, 1, 0) és Y(1, 0, 0, 1, 1) kódszavak távolsága 2. A kódoláselméletből
ismert nevezetes összefüggés szerint, ha olyan kódolást alkalmazunk, amelyben az egyes
szavak Hamming távolsága bármely két kódszó esetén legalább „d”, akkor maga a kódolás t
=Egész( (d – 1) / 2) darab hiba javítására képes. Ez azonban csak a hibajavítás lehetőségét
garantálja, magára a hibajavítás módjára nem ad egyszerű módszert. A hibásból a helyes
kódszó kiválasztását a legtöbb esetben csak a hibás üzenetszónak az összes helyes szótól
vett távolságainak meghatározásával, és a minimális távolságú kijelölésével lehet elvégezni.
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Ez a megoldás tehát nem triviális, azonban optimális [Gyö00]. Más, egyszerűbb megoldás is
létezne, ha a vonalkód szavak lehetővé tennék a paritás karakterek képzését, hiszen akkor a
hiba és annak helye is egyszerűen meghatározható lenne. Ez azonban a vonalkódok
szimbológiájának korlátai miatt nem végezhető el, hiszen a vonalkódok nem teljesítik a
csoportkodók követelményeit [Faz66].
A vonalkódok esetén tehát csak azt a következtetést vonhattam le, hogy ha a kódolás
minimális Hamming távolsága elegendően nagy, akkor ennek ellenére még egyértelmű és
helyes dekódolás vihető végbe, kisebb hibák esetére. Természetesen ebben az esetben
szükség van egy olyan szoftverre is (a jelenlegi kutatásban kidolgozott szoftver ilyen), amely
fel tudja dolgozni, az egyes kódrészleteket is. A cél tehát olyan módszerek kidolgozása,
amellyel az összes lehetséges vonalkód közül azok választhatók ki, amelyek kölcsönösen
legalább adott Hamming távolságra vannak egymástól. A módszerek kidolgozása során
feltétel volt az egyszerű programozhatóság is. A következőkben az általánosság
megszorítása nélkül a módszereket az általunk használt 3 karakter hosszúságú CODE 39-es
vonalkódra mutatjuk be, de a módszerek lényeges változtatások nélkül alkalmazhatók más
karakterszámra illetve más típusú vonalkódra is. Az általunk használt vonalkódok leírása a
4.3.1. fejezetben található.
A CODE 39 definíciójából levezethető, hogy bármely két karakter Hamming távolságának
értéke 0 (a két karakter megegyezik), 2 (1 db. bináris 1 más helyen van), 4 vagy 6 lehet.
Ebből következik, hogy két, három karakter hosszúságú vonalkód Hamming távolsága 0 és
18 között lehet. A maximális 18 Hamming távolság esetén a kódolás által korrigálható hibák
száma: Egész((18 - 1) / 2) = 8 bit hiba. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a nagymértékű
hibajavítás csak abban az esetben lehetséges, ha az alkalmazott üzenetek mindegyike
egymástól kölcsönösen 18 bit Hamming távolsággal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy kevés
vonalkód áll csak rendelkezésünkre. Mivel azonban a teljes vonalkód hossza a
START/STOP karakterek nélkül: 3 x 9 = 27, a megengedett hibás bitek száma ebben az
esetben jelentősnek mondható. Látható tehát, hogy megfelelő kódválasztással, a vonalkódok
kisebb hibái eredményesen kiküszöbölhetők. A leírt minimális Hamming távolsággal
rendelkező kódkiválasztásos probléma optimális megoldására algoritmus, képlet nem áll
rendelkezésre. Megoldására saját módszereket kellett kidolgozni, amelyek megfelelnek a
kódolástechnikában általánosan alkalmazott módszereknek is. Kutatásaink során két
módszert sikerült kidolgoznunk, melyeknek bemutatását és a működés néhány eredményét
a következő fejezetek tartalmazzák.
4.5.2. Kódtervezés kölcsönösen minimális távolságra lévő szavak kiválasztásával
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Az algoritmus működésének alapja, hogy egy lépésben, mindig az egymástól éppen
hmin (hmin a kódban megengedett minimális Hamming távolságot jelöli) távolságra lévő üzenet
szavakat választjuk ki. Adott számú kiválasztott szó elérése után, már nem választható ki
további olyan üzenetszó, amely az összes előzőtől éppen hmin távolságra van. Ekkor az előző
lépést meg kell ismételni, valamely előzőleg kiválasztott szóból kiindulva. Az eljárás addig
folytatható, amíg több szó már egyáltalán nem választható ki. Minden kiválasztott üzenetszó
után törölni kell azokat a szavakat, melyeknek távolsága a kiválasztottól kevesebb, mint hmin.
Az eljárás biztosítja, hogy a kiválasztott szavak mindegyikére teljesüljön a kívánt feltétel. A
kiválasztott karakterek függnek a kiindulási pontoktól, és a kiinduló üzenetszó vektoron belül
a szavak sorrendjétől. Az algoritmus blokkvázlata a 4.28. ábrán látható.
START

Válasszunk ki egy tetszőleges
üzenetszót kiindulásnak.

Válasszunk
ki új
kiindulási
szót a
korábban
kiválasztottak közül.

A nem törölt és ki nem választott
szavak közül válasszuk ki azokat,
amelyek egymástól, és a kiindulási
kódszótól pontosan hmin távolságra
vannak.

Töröljük az előző lépésben
kiválasztott szavaktól kevesebb, mint
hmin távolságra lévőket

van

Van még ki
nem választott vagy nem
törölt szó?
nincs
STOP

Kölcsönösen min. távolság módszerének blokkvázlata
4.28. ábra

4.5.3. Kódtervezés

a

minimális

számú

„szomszéddal”

rendelkező

szavak

kiválasztásával

Az algoritmus működése során minden lépésben 1 db üzenetszó kerül kiválasztásra.
A kiválasztás alapja, hogy minden lépés után a megmaradó kódok száma a lehető legtöbb
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legyen, másképp fogalmazva, mindig azt a szót kell kiválasztani, amelynek a legkevesebb
hmin távolságnál közelebb lévő „szomszédja” van. A kiválasztást követően törölni kell az adott
üzenetszótól kevesebb, mint hmin Hamming távolságra lévőket. Az eljárás addig folytatható,
amíg több szót már nem lehet kiválasztani. Ez az eljárás is biztosítja, hogy a kiválasztott
kódszavak mindegyikére teljesüljön a kívánt feltétel. A kiválasztott karakterek függnek a
kiinduló kódszó vektoron belül a kódszavak sorrendjétől, mivel sok esetben több lehetséges
választás is adódik. Az algoritmus blokkvázlata a 4.29. ábrán látható.
START
Határozzuk meg minden ki nem választott és nem törölt szóra a hmin távolságnál
közelebb lévő „szomszédai” számát.

Válasszuk ki a minimális szomszéddal
rendelkező üzenetszót.

Töröljük a kiválasztott szótól kevesebb,
mint hmin távolságra lévő üzenetszavakat

van

Van még ki
nem választott vagy nem
törölt szó?
nincs

STOP

Minimális „szomszéddal” rendelkező kódszavak kiválasztásának módszere
4.29. ábra

4.5.4. Eredmények értékelése

A 4.6. táblázat az általunk használt 3 karakter hosszú CODE 39-re mutatja a
módszerek működésének legfontosabb eredményét – hogy adott kódhalmazból az egyes
módszerek hány megfelelő szót tudtak kiválasztani. Az így kiválasztott karaktersorozatok
tehát már bizonyos mértékű hibakorrekciós képességgel is rendelkeznek. A futtatást 8 és 12
Hamming távolság értékre végeztük el (3 ill. 5 bit hiba korrekciójára képes kódszókészlet), 3
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féle kiinduló karakter sorrendre. Megjegyezzük, hogy mivel numerikus módszerről van szó, a
végeredmény függ a szavak sorrendjétől. Az optimális üzenetszó sorrend kiválasztására
nem ismert explicit módszer. A 4.7. táblázat a 12 Hamming távolság esetén kapott
eredményeket mutatja az 1. karakter sorrendre. A 4.6. táblázatból jól látható, hogy a
minimális számú szomszéddal rendelkező szó kiválasztását végző módszer valamivel több
üzenetszót tudott kiválasztani. Ez annak köszönhető, hogy ez a módszer minden lépésben a
fennmaradó szavak teljes halmazát áttekinti, míg az első módszer mindig adott szóra
támaszkodva „lokálisan gondolkodik”. Ez természetesen az egyes programok futási
sebességében

is

megmutatkozik,

a

globális

minimummal

dolgozó

módszer

két

nagyságrenddel több futási időt igényel, ami az általunk használt vonalkód esetén több óra is
lehet.
Min.
Hamming
távolság

Kódszó
1.
sorrend módszer

8

12

2.
módszer

1

232

264

2

232

266

3

219

271

1

18

19*

2

18

19

3

15

19

4.6. táblázat: Az egyes módszerek által kiválasztott
szavak száma
Ssz. Kódszó

Ssz.

Kódszó

1

+++

11

GCL

2

0J$

12

GNE

3

0/T

13

FS4

4

$0K

14

I7_

5

11+

15

LVG

6

1+1

16

MRC

7

$A0

17

_Z3

8

K00

18

YL.

9

T11

19

XYX

10

PDP

4.7. táblázat: A 2. módszer által kiválasztott üzentszavak a *-gal jelölt esetre
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Összefoglalásként

megállapíthatjuk,

hogy

a

két

módszer

eredményesen

alkalmazható a megfelelő kód tervezésében. Előnye, hogy ha a megtalált vonalkódok
darabszáma

nem

elegendő,

könnyen

adaptálható

más

vonalkód

típusra

vagy

karakterszámra, így a vonalkód hossztól függően tetszőeleges hibakorrekciós képességű
tetszőleges darabszámú kódszó is kiválasztható. Megjegyezzük, hogy nagy hibakorrekciós
képesség esetén csak relatíve kevés kódszónk marad, mint ahogy ezt a 4.6 táblázat
drasztikus szó csökkenése mutatja, ha a Hamming távolság 50%-kal növekszik.
A módszerek által kiválasztott kódolás alkalmazásánál figyelembe kell venni, hogy a
kapott

üzenetszavak

megjelenítése

nyomtatott

karakterekkel

nem

ad

közvetlenül

használható információt az ember által történő karakter leolvasás esetén (például a 2. számú
alkatrész kódja nem „002” hanem esetleg „YL.” lesz). Ez azonban nem zavaró, mivel a
kódszavak és az objektumok összerendelését egy központi adatbázis végzi. Az emberi
olvasás pedig a kódhordozóra történő kiegészítő felirat nyomtatásával egyszerűen
megoldható.
A fentiek összefoglalásaként megállapíthatjuk, hogy az általunk kidolgozott
módszerekkel adott feladatra alkalmazott vonalkód készletet úgy kell összeállítani a
lehetséges vonalkódok közül, hogy az egyes szavak között ne legyen az előre
meghatározottnál kisebb értékű Hamming távolság. Ennek következtében a kiválasztott
vonalkódok információtartalma olyan belső redundanciával fog rendelkezni, amely a
redundanciával

arányos

mértékű

sérülések

esetén

is

biztosítja

az

egyértelmű

azonosíthatóságot. Ez pedig a vonalkódnak a sérülésekkel szembeni ellenállóbbá válásához
vezet. Megjegyezzük, hogy a vonalkódos leolvasás ilyen irányú megbízhatóbbá tétele eddig
nem volt fellelhető az egydimenziós vonalkódok között. A kétdimenziós vonalkódok [Bar00]
azonban tartalmaznak a hibakorrekciós képességüknek megfelelő mértékű redundanciát,
amely azonban elemi szinten és nem pedig karakter szinten jön létre. Ez a módszer (pl.
Reed-Müller vagy ciklikus kódolással) azonban azért nem alkalmazható egydimenziós kódok
esetén, mert ebben az esetben a képezhető szó részletei karakterek formájában már
rögzítve vannak, és a karakterek képzése során nincs figyelembe véve, hogy a képezhető
szónak meg kell felelnie például a ciklikus kódolásnak.
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5.

A

sérült

vonalkódok

információtartalmának

helyreállításához használt kísérleti eszközök, módszerek
és szoftverek
5.1. A felhasznált kísérleti eszközök jellemzői, alkalmazhatóságuk
korlátai
A sérült vonalkódok azonosításához a lehető legtöbb vizuális információ szükséges,
amit a kereskedelemben kapható, csak vonalkód leolvasási funkcióval rendelkező leolvasó
berendezések nem tudnak biztosítani, ezért a kutatáshoz a CCD mátrixkamerás
képfeldolgozó rendszerek alkalmazása mellett döntöttünk. A kamera által szolgáltatott
vizuális információ feldolgozásához két különböző berendezést használtunk:
ITEX OFG típusú PC-be építhető képfeldolgozó kártyát,
OMRON F350 típusú képfeldolgozó berendezést.
A két rendszer felépítése az információtartalmat helyreállító szoftverekkel szemben
eltérő követelményeket támaszt. Jelen fejezetben ezeket a követelményeket mutatjuk be.
5.1.1. ITEX OFG típusú képfeldolgozó rendszer

A rendszer részei az 5.1. ábrán láthatók. Legfontosabb komponense az OFG típusú
képfeldolgozó kártya, és a hozzá tartozó meghajtó szoftver. Részletes leírásukat az [IMA91]
és a [Min91] tartalmazzák. A vonalkód képének rögzítésére monokróm CCD kamera szolgál.
A felépített rendszer működési sebességét a képfeldolgozó kártyát tartalmazó PC sebessége
alapvetően befolyásolja.
Az OFG kártya az alaplap egyik AT-bus csatlakozójára szerelhető. Működése során a
bejövő videó jelet 30 kép/sec sebességgel veszi, és a kép pixeleit a memóriájában tárolja. A
memória minden képpontja 256 szürke árnyalat tárolására képes. A kártya memóriája
elegendően nagy 1 darab 640 x 512 vagy 768 x 512 pixel méretű kép tárolására. Az IBM PC
az OFG kártyával a PC I/O memóriájában elhelyezett, 24 regiszter segítségével tud
kommunikálni. A regiszterek feltöltése és kiolvasása szoftver megszakítások segítségével
történik. A kép rögzítésének kezdetét az OFG kártyához tartozó kábelköteg egyik
csatlakozójára szerelt kapcsolóval és szoftveres úton tudjuk megadni.
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IBM PC-be szerelt ITEX OFG típ. képfeldolgozó kártya, MINOS software
vonalkóddal ellátott
egységrakomány

CCD kamera
helyzetkapcsoló

Az OFG rendszer felépítése
5.1. ábra
A kamera által készített képet, ha erre szükség van, szoftveresen is át lehet színezni.
Erre az úgynevezett “LUT-táblázat” szolgál. Ez a funkció nagy rugalmasságot eredményez,
mivel segítségével binárisan szegmentált és kiemelt sávú kép egyaránt egyszerűen
létrehozható. Mivel vizsgálataink során a kamera által készített képek közvetlenül is
megfelelő minőségűek voltak, ezt a lehetőséget nem használtuk ki. A hardver lehetőséget
biztosít az egyes képpontok egyenként történő kiolvasására is. Ezt a funkciót az először
kifejlesztett dekódoló algoritmusok széles körben alkalmazták. Fő hátrányának a lassú
működés tekinthető. Ezt a hiányosságot küszöböli ki a kártyához szállított „Minos” szoftver,
melynek

segítségével

bonyolultabb

mintafelismerési

feladatok

is

egyszerűen

megvalósíthatók. A program központi része az úgynevezett „classifier”-ek (úgynevezett
osztályozók) alkalmazása. Ezek a struktúrák képesek meghatározott képrészleteket
megtalálni, és egymástól megkülönböztetni. A program leírása alapján felépítésük a neurális
hálózatokhoz hasonlít, de ennél részletesebb adatokat a gyártó sem a felépítésről sem a
betanítás módjáról nem közöl.
Használatuk során az első lépés mindig a felismerendő képrészlet kiválasztása. Az
osztályozók alkalmazásának alapvető szabálya, hogy az azonos objektumhoz tartozó,
betanuló minták számának növelése jobb felismerő képességet eredményez. Ez a funkció
előnyt jelent a később ismertetendő F350 berendezéssel szemben. További előny, hogy a
felismerendő képrészlet méretére nincs korlátozó feltétel. A keresésnek, amelyet szoftver
megszakítással

lehet

indítani,

számos

paramétere

lehet

(megjegyezzük,

hogy

a

megszakításos működés teljes függetlenséget jelent a fejlesztői szoftver környezettől).
Meghatározható például a keresőablak mérete és a keresés iránya is. A keresés a kereső
rács ritkításával meggyorsítható, de ekkor a felismerő képesség is csökken. A
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legáltalánosabban változtatható paraméter azonban az a küszöbérték, amely az adott
képrészlet és a minta egyezését határozza meg. Értékének helyes megválasztása nagyon
fontos, mivel túl alacsony küszöb esetén olyan helyeken is találhat a program mintát, amely
csak hasonlít a keresett objektumra, túl magas esetén pedig nem mindig történik meg a
helyes felismerés.
Megjegyezzük, hogy az OFG képfeldolgozó kártya egy régebbi konstrukció, azonban
gyors PC-be történő beépítéssel működése gyorsítható A rendszer jelenleg is kísérleti
célokat szolgál, ahol a kép átvitele a képfeldolgozó kártyába rádiófrekvenciás úton történik.
A rendszernek a szoftverfejlesztéssel szemben támasztott követelményei a
következőképpen foglalhatók össze. Általánosan igaz, hogy minimális szinten kell tartani a
képi információ pixelenkénti felhasználását, mivel ez a berendezés működését lassítja. A
gyors mintafelismerés érdekében előnyös lehet a Minos beépített mintafelismerőjének a
használata. A szoftverfejlesztés során az is kihasználható, hogy a PC sebességének
növelésével a feldolgozó szoftver komplexitása jelentősen növelhető.

5.1.2. OMRON F350 képfeldolgozó rendszer

3

2

1
4

Az F350 berendezés nézete
5.2. ábra
Az Omron F350 rendszer elsősorban ipari, vizuális ellenőrzési-, és pozícionálási
feladatokhoz készült. A berendezéshez a szabad programozás mellett több standard
feladatra (pl. karakterfelismerés) kész szoftvercsomag rendelhető. A vonalkód felismerésre
alkalmas szoftver azonban nem tartozik szolgáltatásai közé.
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Az rendszer fő egységei az 5.2. ábrán láthatók. A vonalkódról a kamera (1)
segítségével készíthetünk felvételeket. Ez az általunk használt berendezésnél F300-S2R
típusú kamera. A képek, illetve maga a programozási felület a monitoron (2) jelennek meg. A
képeket maga az F350 berendezés (3) dolgozza fel. A berendezéshez egy programozó
konzol (4) is kapcsolódik, amellyel a menürendszer egyszerűen kezelhető. A programok
beírására használható külön billentyűzet vagy számítógép az RS 232 porton való
kommunikációval.
Az F350 alaplapjához a következő modulokat lehet illeszteni:
•

Kamera modul: a különböző típusú (akár több) CCD kamera illesztésére szolgál.

•

OVL (Omron Visual Language – a QBASIC speciális utasításokkal kibővített
változata)

modul:

a

billentyűzet

ehhez

az

egységhez

csatlakoztatható.

Beszerelésével lehetővé válik a szabadon programozhatóság OVL nyelven. Az itt
írt programok hátránya, hogy a fordító a programot folyamatosan, működés
közben fordítja, ami lassú működést eredményez. Ez azt jelenti, hogy egy „FOR”
ciklus tartalmát a ciklusváltozó minden egyes növelése után újra lefordítja. Ez a
tulajdonság komolyan korlátozta a futtatható programok komplexitását, hiszen
ugyanaz a feldolgozó program egy PC-n nagyságrendekkel gyorsabban futna. Ezt
a hátrányt a berendezés sok olyan speciális gyors képfeldolgozó rutinnal
kárpótolja, melyeknek megvalósítása viszont a PC-t lassítaná. RS 232 modul:
beépítésével lehetővé válik az F350 és más berendezések (PLC, PC) közötti
kommunikáció RS 232 protokoll szerint. Kutatásaink során ezt az egységet
használtuk a CQM1 PLC felé történő adattovábbításra.
•

Bemeneti- kimeneti modul: ez az egység valójában egy „ipari kivitelű”
párhuzamos port, amellyel érzékelők és beavatkozó elemek csatlakoztathatók
közvetlenül az F350-hez. A csatlakozón keresztül a berendezés önállóan is képes
egy PLC-hez hasonlóan anyagmozgató berendezések vezérlésére. Kutatásaink
során ezt az egységet a képrögzítést kiváltó érzékelő jelének bevitelére
használtuk.

•

MMI (Man Machine Interface – ember gép csatolóegység) modul: feladata a
billentyűzet és a monitor csatlakoztatása, valamint itt helyezhető el az 512 kByteos memória kártya is, amelyen programok és más adatok tárolhatók.

•

Villanófényt működtető modul: nagy sebességgel mozgó objektumokról készített
felvételekhez szükséges villanófény működtetésére szolgál.

•

CPU (központi műveletvégző egység): Ez a modul végzi a kamera által rögzített
képek feldolgozását. A memória felépítése a többféle grafikus funkció miatt
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összetett (5.3. ábra). A kamera által készített kép vagy közvetlenül az „image bus
1”-en, vagy közvetetten az „image bus 0”-án keresztül jelenik meg a monitoron.
Az utóbbi esetben lehetőség van a kép szűrésére (pl. élkiemelés), illetve
átszínezésére is (LUT = Look up table). Ezt a funkciót is felhasználtuk kutatásaink
során. A keresés mindig a képnek az „Image memory”-ba jutása során történik. A
„Shading memory” a kép árnyékolására szolgál. A „Window memory”-ba
ideiglenesen képrészletek tárolhatók. A „Graphic memory” pedig olyan rajzolási
funkciót tesz lehetővé a képernyőn, amely magát a képet nem írja felül. A
„Character memory” a programlisták megjelenítését végzi.
8 bit

image bus 1

Kamera modul

Image memory

8 bit
Szűrő

image bus 0

LUT

8 bit
Window memory

8 bit

Shading memory
Graphic memory

Character memory

1 bit

monitor
vezérlés

monitor

1 bit

Az F350 memóriájának szerkezete
5.3. ábra
Az F350 berendezésben alapvetően háromféle szoftver futhat. A „Setup Menu” egy
olyan menüsorból és ablakokból álló „operációs rendszer” a szoftverek első csoortja,
melynek segítségével a gyári alkalmazások (ezek alkotják a szoftverek második csoportját,
kutatásunk során ilyeneket nem használtunk) és az OVL nyelvű saját fejlesztésű programok
(harmadik csoport) futtathatók, és az F350 különböző funkciói (RS232, párhuzamos port,
kamera, stb.) beállíthatók. Itt történik a memória kártya formázása is. Tartalmaz továbbá egy
olyan ablakot is, melynek segítségével, az RS 232-es porton keresztül fájlok és adatok
cserélhetők az F350 és egy PC között. A „Setup Menu” a programozó konzol és a
billentyűzet segítségével egyaránt kezelhető. Főbb részei az 5.4 ábrán láthatók.
Az OVL programok egy szöveges szerkesztőben hozhatók létre. Az itt megírt
programok sorokból állnak, amelyeket sorszámmal kell ellátni. Fő hátrányai, hogy a
programnak mindig csak a képernyőn látható részlete szerkeszthető, és a kötött sorszámok
miatt programrészletek beszúrása nehézkes. A szerkesztőben lehetőség van a programok
mentésére, betöltésére, futtatására is. A fordító a QBASIC alap utasításain kívül számos, az
F350-hez kapcsolódó utasítást is ismer (például SMGLOAD = töltse be az adott csoportba
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sorolt keresési mintákat). Ezek az utasítások meggyorsítják a berendezés programozását.
Összefoglalóan megállapítható, hogy az OVL szerkesztője semmiképpen sem nevezhető
korszerűnek, és a gépi kódra történő előzetes fordítás hiánya pedig a működést igen
lelassítja. Az OVL programok írása során a futási idő kézben tartása érdekében
nagymértékben figyelni kellett a program optimális felépítésére és a speciális képfeldolgozó
utasítások maximális kihasználására.
legördülő menü
ablak

információs
szöveg
A „Setup Menu” program felépítése
5.4. ábra
Az OMRON F350 működésének középpontjában a keresőfunkció áll. Ez azt jelenti,
hogy a rendszer képes előre megadott képrészletek utólagos felismerésére más képeken. A
műveletet a berendezés 256 szürke árnyalattal végzi, és egyidejűleg 12 mintát kereshet. A
keresés fontos jellemzője, hogy a minták megadása mindig 1 képrészlet megadásával
történik. Hátrány, hogy a minták nem lehetnek kisebbek 17 x 11 pixelnél. Ez a tulajdonság
alapjaiban eltér az OFG berendezéstől, ahol a keresendő minta több képrészlet
megadásával finomítható. Az OMRON F350 esetén a keresés során alkalmazott
összehasonlító kritérium háromféle lehet, amelyet az 5.1. táblázat tartalmaz.
5.1. táblázat
Összehasonlító kritériumok

a képrészlet és a minta közötti világosság kód
korreláció

a képrészlet és a minta világosság kód átlagainak
összehasonlítása

Meghatározáshoz használt összefüggések
Corr = sign(A) A x A / (B x C), ahol
A = N Σ(I x M) – (ΣI) x (ΣM)
B = NΣ (I x I) – (ΣI) x (ΣI)
C = (M x M) – (ΣM) x (ΣM)
M: a modell képpontok világosság kódja
I: a bemeneti képpontok világosság kódja
Dens = (ΣI)/N, ahol

N: a modell mérete
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I: a bemeneti képpontok világosság kódja
a képrészlet és a minta világosság kód
szórásainak összehasonlítása

Dev = √((NΣ(I x I) – (ΣI) x (ΣI))/(N x N), ahol

N: a modell mérete
I: a bemeneti képpontok világosság kódja

ONRON F350 keresőfunkciójának kritériumai
5.1. táblázat
A keresés funkció a rendszer egyik erőssége. A rendszer egyszerre 12 féle mintát
képes a teljes képen megkeresni. Lehetőség van a legjobban illeszkedő, vagy az összes
kellő szinten illeszkedő pozíció megjegyzésére, az összes mintára. A keresés ideje nem függ
a keresendő minták számától, ideje a félképre 16,6 ms, a teljes képre pedig ennek duplája.
A rendszernek a szoftverfejlesztéssel szemben támasztott követelményei a
következőkben foglalhatók össze. Az F350-en futó szoftver működési algoritmusának
egyszerűnek kell lennie, mivel ez befolyásolja a leginkább a teljes rendszer működését. A
gyors keresés miatt azonban nagyobb számú keresési mintát lehet alkalmazni, ráadásul a
teljes képen anélkül, hogy ez a működési sebességet csökkentené. A fejlesztés során
figyelembe kell venni azt a lehetőséget is, hogy az F350 soros porton keresztül információk
átadására is képes egy másik berendezésnek, amelyen akár komplex szoftver is kellő
gyorsasággal futhat. Ebben az esetben az F350 csak előfeldolgozó feladatot lát el.

5.2. A képi információt feldolgozó rendszerek környezete
Az

5.1.

fejezetben

bemutattuk

a

kutatás

során

alkalmazott

képfeldolgozó

rendszereket. Működési jellemzőik – elsősorban a készített képek minősége – azonban
nemcsak magától a berendezéstől, hanem ezek környezetétől is függenek. Ez esetünkben
azt az anyagmozgató rendszert jelenti, amelyhez az identifikációs pont kapcsolódik. A
kutatás során fontos követelmény volt, hogy a feladatokat valóságos gépekhez,
berendezésekhez kapcsolódva végezzük el. Ezért a képfeldolgozó rendszereket az
Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika tanszék laboratóriumba telepítettük,
ahol a feladatra több anyagmozgató rendszer is rendelkezésünkre állt. A kutatás első
fázisában a berendezést egy görgőspálya rendszerre telepítettük. Később a képfeldolgozó
berendezést a laboratórium szerelő-anyagmozgató rendszerére helyeztük át, amely
felépítéséből és kisebb méretéből adódóan kedvezőbb vizsgálati feltételeket eredményezett.
Lehetőség nyílt továbbá a két eltérő felépítésű anyagmozgató rendszer hatásának a
képfeldolgozó berendezések szempontjából való elemzésére. A következő alfejezetekben
áttekintjük a két anyagmozgató rendszer felépítését, a készített felvételek jellemzőivel együtt.
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5.2.1. A görgőspálya rendszer jellemzése

A vizsgálati rendszert tartalmazó görgőspálya rendszer több hajtott, és egy
gravitációs szakaszból áll, működtetése PLC-s vezérlésű. A görgőspálya több átadóelemet is
tartalmaz, melyekkel az anyagáram elágaztatása is megvalósítható. A vonalkódos
identifikációs pontot az ! jelű íves pályaszakasz után helyeztük el. A vonalkód
információtartalma alapján, az anyagmozgató rendszerbe a " pontokon történhet
beavatkozás. A rendszer topológiája az 5.5 ábrán látható.
!

"

A görgőspálya rendszer topológiája
5.5. ábra

5.2.2. A görgőspályán készített felvételek elemzése

Az általunk használt képfeldolgozó berendezések közös jellemzője, hogy a kamerák
a két fél képet (páratlan és páros képpont sorok), a működési frekvenciának megfelelő
időbeni eltolással (50 Hz) készítik. E tény mozgó egységrakomány esetén nemcsak időbeli,
hanem térbeli eltolódást is eredményez. Mivel a vonalkódos azonosítók kis méretűek, az
időbeli eltolódás a görgőspálya 0,3 m/s haladási sebessége mellett igen markánsan
jelentkezik. A kamera által készített felvételek a 6.2. ábrán láthatók. A képeken horizontális
tagozódás figyelhető meg (a páratlan és páros sorok eltérő időbeli expozíciója miatt):
• vonalkód előtti rész (1)
• vonalkód előtti rész + vonalkód (2)
• vonalkód (3)
• vonalkód utáni rész + vonalkód (4)
• vonalkód utáni rész (5)
Teljes vonalkód tehát csak a (3) tartományban látható. Ez a probléma azonban két
módszerrel egyszerűen kiküszöbölhető.
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Az egyik megoldás, ha az egységrakományt a felvétel készítésének idejére
megállítjuk. Ez a görgőspályán ütközővel megvalósítható, azonban ekkor elveszítjük az íves
pályaszakasz jó megvezető tulajdonságát, mivel az ütköző az ívtől távolabb helyezkedik el.
Másik megoldás lehet, ha a vizsgálatokhoz csak az egyik fél képet használjuk. Ezen
eljárás alkalmazhatóságának feltétele, hogy az így készített felvétel feleljen meg a Shannon
féle mintavételezési törvénynek. Ennek értelmében a mintavételezési frekvencia legalább
kétszer akkora legyen mint az előforduló legnagyobb képfrekvencia. Vonalkódok felvételei
esetén ez azt jelenti, hogy egy vékony sötét illetve világos elem szélessége legalább 4
képpont legyen, mivel fél kép használata esetén a sorok távolsága két képpont. Ez a feltétel
természetesen korlátozza az alkalmazott vonalkódok hosszát is. A kutatás során ezt az
utóbbi módszert alkalmaztuk.

1

2 3

4

5

Görgőspályán készített vonalkód felvételek
5.6. ábra
A görgőspályán készített felvételek elemzése két fő szempont alapján történt;
- mennyire biztosít az anyagmozgató rendszer konstans feltételeket (megvezetés),
- milyen a felvételek minősége?
Az első feltétel teljesülése azért fontos, mivel a vonalkód és a kamera változó távolsága a
képen életlenséget, valamint változó megvilágítást eredményez. Kismértékben a vonalkód
képének geometriai méretei is megváltoznak. Az idő folyamán nemcsak az egymáshoz
viszonyított relatív távolság, hanem a kamera és a tárgy szöghelyzete is változhat. A
szöghelyzet változásának negatív hatását a szakirodalomban már [Han91] vizsgálta, és ezt
az értekezésben a későbbiekben is elemezzük. A távolság és az orientáció megítéléséhez
több felvételen vizsgáltuk a vonalkód bal felső sarkának elhelyezkedését. Az 5.2. táblázatban
ezeket az eredményeket foglaltuk össze.
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A táblázatból látható, hogy a görgőspálya esetén a kamera és a vonalkód egymáshoz
viszonyított pozíciója függőleges irányban kis szórást mutat. A szórás értéke vízszintes
irányban a programciklus és a kapcsoló működése miatt nagyobb, azonban a vonalkód így is
a kamera látószögében marad. Így a berendezés identifikációs pontja megvezetés
szempontjából alkalmasnak minősíthető.

5.2. táblázat
Sorsz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
átlag
szórás

Bal felső sarok
pozíciója (pixel)
x
y
291
142
298
137
338
140
75
140
292
137
295
138
301
137
298
140
292
142
294
138
277,4
139,1
68,7
1,8

Vonalkódos egységrakományok pozícionálásának vizsgálata görgőspálya esetén
A felvételek „minőségi” vizsgálatánál a feladat jellegéből kell kiindulnunk. A
vonalkódoknak, jellegükből adódóan két egymástól jól elkülöníthető (világos és sötét)
tartományt kell, tartalmazniuk. Ennél a vizsgálatnál tehát a kép, vonalkódot tartalmazó
részének bináris szegmentálhatóságára helyeződik a hangsúly. A szegmentálhatóság
megítéléséhez a vonalkód képéről hisztogramokat kell készíteni. Az 5.7. ábra hisztogramja a
vonalkód kép 5.6. ábrán értelmezett 2, 3, 4 sávokról készült úgy, hogy az 5.6. ábra felső
szélén látható háttérszínű részt elhagytuk. Ekkor a vizsgált tartományban csak a vonalkód
sötét vonalaihoz és világos közeihez, illetve a fehér kódhordozóhoz tartozó képpontok
vannak. A hisztogramon (5.7. ábra) két egymást átfedő harang alakú tartomány figyelhető
meg. A 20 és 60 világosság kód között elhelyezkedő kiemelkedés a sötét színű vonalakból
adódott, a 80 és 160 közötti pedig a világos közök és a háttér képpontok eredménye. Az
ábrából megállapítható, hogy a vonalkód sötét és világos tartományainak pixelei jól
elkülöníthetők. A két rész egyértelmű elkülönülése további igazolást ad a rendszerünk
alkalmazhatóságára.
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gyakoriság

világosság
kód

Vonalkód hisztogramja görgőspálya esetén OFG rendszerrel
5.7. ábra
5.2.3. A szerelő-anyagmozgató rendszer jellemzése

A kutatás második szakaszában vizsgálatainkat kiterjesztettük az Építőgépek,
Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék laboratóriumába telepített szerelőanyagmozgató rendszerre is. A szerelő-anyagmozgató rendszer is több, függetlenül hajtott
pályaszakaszból áll. Ezek az anyagmozgató berendezések, felépítésükből adódóan az
egységrakományoknak a görgőspályánál kedvezőbb megvezetését biztosítják. A vonalkódos
azonosítót ebben az esetben az egységrakomány tetejére helyeztük el. Mivel az
egységrakományt mozgató elemek függőleges mozgása az egyenes pályaszakaszon
elhanyagolható, így ez a képfelvételi elrendezés a vonalkód pozícionálását tovább javította.
A rendszer topológiája több anyagáramlási hurok kialakítását is lehetővé teszi. Felépítése az
5.8 ábrán látható. A kamerás identifikációs pontot !-el a lehetséges elágazási pontokat
pedig "-vel jelöltük.

"

!

A szerelő-anyagmozgató rendszer topológiája
5.8. ábra
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5.2.4. A szerelő-anyagmozgató rendszeren készített felvételek elemzése

A szerelő-anyagmozgató rendszer felvételeit az 5.2.2 fejezethez hasonlóan
elemeztük. Fő különbség azonban, hogy ennél a berendezésnél a vonalkódot egy ütköző a
felvételkészítés idejére, igen rövid időre megállítja, tehát a képfelvétel a vonalkód álló
állapotában történt. A képpozícionálás részletes vizsgálatára így nem került sor, hiszen a
paletta oldalirányú vezetése nem tesz lehetővé 1 pixelnél nagyobb elmozdulást, a pályán a
hosszirányú elhelyezkedést pedig az ütköző határozza meg. A vonalkódok képének
hisztogramja az 5.9. ábrán látható. Ennél a rendszernél a sötét vonalak tartománya jól
kivehető (50 és 130 között) azonban a világos tartomány képpontjainak jó része a telítési
tartományban van. Ez azonban nem zavaró, hiszen számunkra a két tartomány minél jobb
elkülönülése a lényeges.
gyakoriság

4726 db

világosság
kód

Vonalkód hisztogramja szerelő-anyagmozgató rendszer esetén F350 rendszerrel
5.9. ábra
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6.

A vonalkód által hordozott információ dekódolása

A vonalkód információtartalom visszaállításának talán legfontosabb kérdése a
dekódolás. A szakirodalomban a azonban a dekódolás nem kapott kellő figyelmet. Ennek
legvalószínűbb oka az lehet, hogy ezek a módszerek igen sok heurisztikus elemet
tartalmaznak, így a téma tudományos kutatása bonyolult feladatot jelent. A dekódoló
módszerekre elsősorban a leolvasó berendezések gyártóinak van szükségük, akiknek
viszont az üzleti érdekük a lényegi kérdések publikálását nem teszik lehetővé. Az
értekezésben azért foglalkozunk kiemelten a problémával, mert ez jelenti a legfontosabb
összetevőt a sérült vonalkódok információtartalmának helyreállításában.

6.1. A képi információt feldolgozó dekódoló szoftverek
A vonalkód olvasó rendszerek önmagukban nem képesek a sérült vonalkód
azonosítási feladat elvégzésére a megfelelő szoftver nélkül. A korábbi fejezetekben már
említettük, hogy sérült vonalkódokat dekódoló szoftver nincs, és a téma kutatása is igen
szegényes. Így a szoftverfejlesztést gyakorlatilag ismeretlen területen kellett végeznünk. A
továbbiakban több általunk kidolgozott módszer közül a legfontosabbakat tekintjük át, a
kutatás kronológiai sorrendjét követve.

6.1.1. Egydimenziós vektorra tömörítő módszerek

A módszer kiindulópontja az a tény, hogy a vonalkódon csak a hossztengely mentén
helyezkedik el hasznos információ, amely a magasság koordináta mentén folyamatosan
ismétlődik. Az eljárás alapgondolata, hogy az információ feldolgozást az egész kódhordozóra
ki kell terjeszteni. Mivel az információ csak az egyik irányban változik (egydimenziós), a
feldolgozást célszerű két fázisra bontani, az első fázis a vonalkód képi információtartalmának
egydimenziós vektorrá tömörítése, a második pedig az egydimenziós vektor dekódolása.
A módszer nagymennyiségű képi információ igénye és a rendelkezésünkre álló
képfeldolgozó berendezés korlátjai miatt, az azonosítható vonalkóddal szemben a vizsgálat
során követelményeket kellett támasztanunk. Ennek értelmében a vonalkód hossztengelye
az egységrakományon, a haladási irányra merőleges legyen. A fekete-fehér vonalkódot
középszürke tartóra ragasztottuk. A szürke háttér a bináris szétválasztás után a sötét
tartományba esik. A vonalkódot érő sérüléseket a kódhordozó egy részének levágásával
modelleztük. (6.1. ábra). Emiatt a hiba helyén, a bináris képen a sötét elemektől nem
megkülönböztethető, sötét folt keletezik.
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A vonalkód bal felső sarokpontjának azonosítása
6.1. ábra
Mivel a kép készítésének kezdő időpontja nem tetszőleges (meg kell várni a kamera
belső szinkronizáló jelét), így a vonalkód helyzete még akkor sem lesz azonos a haladási
irányban, ha a kódhordozó minden egységrakományon ugyanoda kerül. Ezért a vonalkód
helyzetének pontos megállapítása is szükséges. Ezt a vonalkódos azonosító bal felső
sarkának azonosításával értük el. A műveletet konvolúciós szűrővel végeztük el (6.1. ábra).
Egy konvolúciós szűrő alkalmazása adott képpontra, a képpontnak a szűrő által
meghatározott környezetének a vizsgálatát jelenti. Az általunk alkalmazott speciális
konvolúciós szűrő ténylegesen azt vizsgálja, hogy a feltételezett sarokpont környezetének
képpontjai mennyire felelnek meg a kívánalmaknak. A 6.1. ábrán a vizsgált képpontot
jelöli. A méretek képpontban vannak megadva, az egyes tartományokban mintavételezett
pontok szabályos rácsban helyezkednek el. Ha valamely tartomány adott pozíciójában sötét
pixelnek kell lennie, akkor az ábrán

jel, ha pedig világosnak, akkor

jel látható. A

vizsgált pontot akkor tekintjük a vonalkód bal felső sarokpontjának, ha a következő négy
feltételnek együttesen megfelel:
1. feltétel: az 1. tartomány 16 mintavételezett pontja közül minimálisan 15 legyen sötét színű,
2. feltétel: a 2. tart. 12 mintavételezett pontja közül minimálisan 11 legyen világos színű,
3. feltétel: a 3. tartomány 15 mintavételezett pontja közül minimálisan 12 legyen sötét színű,
4. feltétel: a 4. tartomány 15 mintavételezett pontja közül min. 12 legyen világos színű.
Függőleges irányban haladva minden egyes sorban összegezve a képpontok
világosság kód értékeit, ún. tömörített információs vektorhoz jutunk, ami jól reprezentálja a
vonalkód egydimenziós információtartalmát. Mivel a vonalkód helyzete pontosan ismert, a
bal

felső

sarokból

kiindulva

a

vonalkódhoz

tartozó

képpontok

egyértelműen
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meghatározhatók. A sérülést alkotó képpontok a sötét elemektől nem különböztethetők meg,
így annak eldöntése, hogy az adott sor sötét (illetve sérülés) vagy világos elem része, az
adott határnál világosabb képpontok számolásával eldönthető. A program, köz (világos elem)
részének tekint minden olyan sort amelyben legalább 17 világos pixel van, a többit vonal
(illetve sérülés) összetevőjének tekinti.
A módszer következő lépésében a soronként összegzett képpontokból a 9 bites
vonalkód karakterek előállítása történik. Erre a lépésre három módszert is kipróbáltunk. A
módszerek közös jellemzője, hogy a feldolgozást karakterenként több lépésben végzik.
a) Feldolgozás LVQ hálózattal

A hálózat felépítése a 6.2. ábrán látható, alapgondolata az, hogy mivel a karakterek
helye a bal felső sarokból kiindulva ismert, az egyes vonalkód elemek pozíciója is
behatárolható. Ha a vonalkód karakter hossza a képen 30 képpont (egy vékony elem
szélessége 2 képpont, a vastagé pedig 6), akkor az első vonalkód elem meghatározásához
(vékony vagy vastag sötét vonal) az első 6 sort kell figyelembe venni. A második elem
helyzete a 3. sortól kezdődik (ha előtte vékony elem van), és legkésőbb a 12. sornál
fejeződik be, ha az első és a második sor is vastag. Ennek megfelelően a karakter mind a 9
jelének pozíciója behatárolható. Az egyes sorok ezután az egyes vonalkód jeleket
meghatározó csomópontokra kerülnek. A csomópontok az LVQ módszer (Learning Vektor
Quantization, tanuló vektorkvantálás, [Koh86]) alapján működnek, és két kimenettel
rendelkeznek (így különböztethető meg a vékony és a vastag elem).
Az LVQ módszer alkalmazási hátterét az alábbiakban foglaljuk össze:
•

A módszer célja, hogy olyan hálózat jöjjön létre, amely n darab különböző mintát
tárol, koordinátáikkal megadott vektoros formában, mely alapján a hálózat
bemenetére érkező bármely vektorról eldönthető, hogy melyik mintához áll a
legközelebb (=melyik csoportba tartozik, milyen objektumról van szó). Esetünkben
n=2 (vékony ill. vastag elem).

•

A hálózat betanítására ellenőrzött tanulást választottunk. Ennek első lépéseként
fel kell venni véletlenszerűen a két minta vektor koordinátáit. A koordináták száma
esetünkben a figyelembe veendő sorok számával egyezik meg. Ezután
következik a betanítás, mely során a hálózat bemenetére nagyszámú bemeneti
adatot (vektort) adunk. Minden vektorra ismert, hogy az vékony vagy vastag
elemhez tartozik-e. A bementi vektort x-el a hozzá tartozó minta vektort pedig mcvel jelölve, az mc vektor az adott bemeneti vektor hatására a közelebb eső minta
koordinátái a következőképpen módosulnak:
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mc (t+1) = mc (t) + α(t)(x(t) – mc (t)), ha a bemenethez „közelebb” eső minta helyes
mc (t+1) = mc (t) - α(t)(x(t) – mc (t)), ha a „közelebb” eső minta helytelen
A másik minta koordinátái változatlanok maradnak.
•

A betanítási eljárás eredményeképp a minta koordináták, a két különálló
adatvektor halmaz (a különböző objektumok jellemzőinek koordinátái térben is
elkülönülnek) geometriai közepe felé konvegálnak.

•

A betanítás befejezése után következik a hálózat tesztelése. A hálózat
eredménye mindig annak a mintának az azonosítója lesz, amelyhez az adatvektor
közelebb helyezkedik el.

Az LVQ csomópontok megfelelő kimenetei egyszerű fuzzy szorzat inferenciát
megvalósító csomópontokba kerülnek (az egyes bemeneti értékek algebrai szorzatáról van
szó). A rendszer csak numerikus vonalkód karaktereket ismer fel, így 10 ilyen csomópontra
van szükség. A hálózat azt a karaktert (karaktereket) adja eredményül, amelyekre a szorzat
inferencia értéke a legmagasabb.
Annak ellenére, hogy a hálózat a korszerű neuro-fuzzy rendszerek közé tartozik, a
működés nem volt megfelelő, több alkalommal hibás eredmények adódtak. Így a módszer
alkalmazását elvetettük. Ennek fő oka az volt, hogy az LVQ réteg sok bemenete közül
viszonylag kevés tartalmazott hasznos információt, a többi a hálózatot zavarja. Például a
hálózatnak a „0” .. „9” karaktereket betanítva az LVQ módszer a karakter 5. jelét „7” karakter
esetén széles sötét vonalnak érzékelné (valójában ez vékony sötét vonal). Az „5” karakter 5.
jelét (széles sötét vonal) pedig vékony sötét vonalként azonosítja. A bemenetek száma
azonban tovább nem csökkenthető, hiszen a karakter kezdete és vége nagymértékben függ
attól, hogy előzőleg hány vékony és vastag elem volt. A bemeneti adathalmaz jellemzőit
pedig a felvétel készítésének pontatlansága és megvilágítás inhomogenitása tovább rontja.
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(példaként a 0 és 9 esetére)

LVQ előfeldolgozóval működő fuzzy következtetés
6.2. ábra
b) Feldolgozás Hopfield hálózattal

Az egy dimenzióra tömörített információs vektor dekódolását megpróbáltuk Hopfield
hálózattal is megvalósítani (6.3. ábra). Ez a módszer az analitikus tanulású hálózatok közé
tartozik [Hor98]. Legfontosabb jellemzője, hogy a súlyokat nem hosszadalmas, és előre nem
látható betanítási eljárással lehet meghatározni, hanem explicit képletek alapján. Az általunk
használt Hopfield hálózat 30 bemenettel rendelkezik (értéke -1, ha a sor világos 1 ha sötét),
és 30 x 30 = 900 súlyt tartalmaz. A módszer működése az alábbiakban foglalható össze:
1. A hálózat működésének megkezdése előtt meg kell határozni a súlyok értékeit a
betanítandó minták függvényében az alábbi képlet alapján:

wij =

1
N

p

aα aα
∑
α
( )
i

( )
i

=1

p: tanító minták száma
ai(α): az α. minta i. bitje
N: az összes minta száma
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Hopfield hálózat felépítése
6.3. ábra
A betanítandó minták jelen esetben a sérülésmentes 0...9 vonalkód karakterek.
2. Ezután a bemeneti pontokra kell írni a felismerendő mintát.
3. Mivel a hálózat kimenete vissza van csatolva a bemenetre, a számított kimenet a
következő lépés bemeneteként szolgál. A számítási eljárást addig kell ismételni,
amíg a kimenet megegyezik valamelyik betanult mintával. Bizonyítható, hogy a
felismerendő minta mindig a „legközelebbi” betanult mintához konvergál.
A Hopfield hálózat a tesztelés során még ép vonalkód karakterekre sem volt
konvergens. Ennek oka az volt, hogy az egyes vonalkód karakterek nem lineárisan
függetlenek, ami a hálózat alkalmazhatóságának feltétele. Ebből következően, ez a módszer
sem alkalmazható a probléma kezelésére.

c) Feldolgozás egyszerű Fuzzy inferencia alkalmazásával

Az előző két módszer egyik fő hátránya, hogy az egyes jeleket adott karaktereken
belül fix pozícióban kereste. Ezért a következőkben bemutatandó eljárás során a hálózat
bemenetére már nem közvetlenül az egyes sorok világos vagy sötét volta kerül, hanem a
jelsorozat bináris alakja, amely a jelek váltakozását tekintjük. Ez a forma az alapján állítható
elő, hogy hány soronként következik be világos/sötét sorváltás, illetve ennek fordítottja.
Ennek megfelelően vékony sornak ill. köznek tekintjük azokat a részeket, ahol az egymást
követő azonos sorokból álló sáv szélessége 1-4 képpont. Vastag vonalnak illetve köznek
tekinti azokat a részeket, ahol az egymást követő azonos sorokból álló sáv szélessége 5-8
képpont. Az eljárás vázlata a 6.4. ábrán látható.
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Bináris alak előállítása
6.4. ábra
A következő lépésben a bináris vektor minden eleméhez egy 0 és 1 közötti tagsági
függvény érték lesz hozzárendelve. A fuzzyfikálás alapja, hogy az aktuális jel középpontja
mennyire jól illeszkedik az elméletileg helyes pozícióra. Az elméletileg helyes pozíció az
aktuális és az előző vonalkód jelek középpontjainak elméletileg helyes távolságából
számítható. Ez a lépés arra szolgál, hogy a nem tökéletesen meghatározott jelek a
felismerés biztonságát csökkentsék. Az alkalmazott tagsági függvény a 6.5.a ábrán látható.

O0
0

O9
9

a)

b)

Tagsági függvényérték számítása és szorzat inferencia képzése
6.5. ábra

Ezután az egyes karakterekre szorzat inferencia képzése következik. A rendszer által
létrehozott fuzzy következtetés szorzat inferenciát használ. Az egyes szabályok a vonalkód
belső szimbológiáját követik. A rendszer csak numerikus vonalkód karaktereket ismer fel, így
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10 ilyen csomópontra van szükség (6.5.b ábra). A hálózat felépítése lehetővé teszi, hogy
egyidejűleg karakterenként, az összes lehetséges karakterre a szorzat inferencia értéke
rendelkezésre álljon. A hálózat kimenete az a karakter lesz, amelyre a szorzat inferencia
értéke a legmagasabb. Megjegyezzük, hogy a bemutatott hálózat csak az általunk használt
vonalkódra vonatkozik, tehát numerikus karaktereket használó, CODE 39 típusra. A
módszernek más vonalkód típusra történő alkalmazása esetén a fuzzy szabályrendszert kell
átalakítani az adott szimbológiának megfelelően. Például Codabar (4.3.1. fejezet) esetén
minden karakter 7 jelből áll, így nem 9 hanem 7 jelből álló bemenet szükséges, a szorzat
inferenciát pedig a lehetséges 24 karakterre kell elvégezni. Ebből látható, hogy a módszer
általánosítása egyszerűen elvégezhető.
A módszert több ép és sérült vonalkódra is teszteltük. A következőkben a kapott
eredmények néhány részletét emeljük ki.
A 6.6. ábrán ép „9” karakter esetére teszteltük a módszert. Jól látható, hogy az
eredmény a „9” karakterre egyértelműen illeszkedik. Értéke jóval alacsonyabb mint 1, amiből
arra következtethetünk, hogy a vonalkód elemek a képen kisebb torzítással jelentkeztek.
Mivel ezek a vizsgálatok a görgőspályán készültek, ez a görgőspálya pontatlanabb futására
vezethető vissza.
Szorzat
inferenciák
értékei (Oi)

Vonalkód karakterek

Ép “9” karakterre vonatkozó fuzzy következtetés
6.6. ábra
A 6.7. ábrán egy olyan sérült „0” karakterre vonatkozó fuzzy következtetés látható,
amelynek az első két jele sérült. A hálózat ebben az esetben is jól működött, ami arra
vezethető vissza, hogy a „0” CODE 39-es karaktere még első két bit sérülése után sem
téveszthető össze a többi szám karakterével.
A 6.8. ábrán nagymértékben (első 5 jel) sérült „1” karakterre vonatkozó fuzzy következtetés
látható. Ebben az esetben az azonosítás nem végezhető el egyértelműen. Megjegyezzük,
hogy ilyen mértékben sérült vonalkódot még az emberi szem sem lenne képes egyértelműen
dekódolni.
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Szorzat
inferenciák
értékei (Oi)

Vonalkód karakterek

Sérült (első két bit) “0” karakterre vonatkozó fuzzy következtetés
6.7. ábra

Szorzat
inferenciák
értékei (Oi)

Vonalkód karakterek

Sérült (első öt bit) “1” karakterre vonatkozó fuzzy következtetés
6.8. ábra
A 6.9. ábra az előző eset fokozásának is tekinthető. Ebben az esetben ugyanis a
karakter 2/3-a hiányzik. Nem meglepő, hogy a hálózat azonosítás helyett inkább csak
néhány karaktert zárt ki. Működése azonban ebben az esetben is helyes, az eredmény pedig
indokolt volt.

Szorzat
inferenciák
értékei (Oi)

Vonalkód karakterek

Sérült (első hat bit) “9” karakterre vonatkozó fuzzy következtetés
6.9. ábra

73

A 6.10. ábrán sérült „0” karakterre vonatkozó fuzzy következtetés látható. A hálózat
ennek ellenére a „start/stop” karaktert hozta ki eredményül. Ennek oka, hogy a „0” karakter
sérülése éppen egy vastag világos közt szel ketté, így ez vékony világos köznek látszik. A
sérült karakter így a „start/stop”-ra jobban „hasonlít”.
Általánosságban fogalmazva, a módszer minden olyan esetben hibás eredményt ad,
amikor a sérülés vastag világos közre esik, olyan módon, hogy az vékonynak látszik. Ez volt
az egyik tényező, ami miatt a módszer csak korlátozottan alkalmazható, így a kutatást más
irányban folytattuk. További érv volt más típusú módszerek kidolgozása mellett, hogy a fent
leírt eljárásokhoz szükség volt a bal felső sarok ismeretére, ami az azonosítható vonalkódok
körét korlátozta. Végezetül a működési sebesség (elsősorban a pixelek számolása, mivel ezt
az OFG kártya Minos szoftvere nem támogatja) is alacsony volt (több percet vett igénybe 1
vonalkód kiértékelése).

Szorzat
inferenciák
értékei (Oi)

Vonalkód karakterek

Sérült (első 4 bit) “0” karakterre vonatkozó fuzzy következtetés
6.10. ábra

6.1.2. Folytonos információtartalmat kereső módszerek

Az előző módszerek hátrányai új módszerek fejlesztésének szükségességét vetették
fel. A fejlesztés alapgondolatai a következők voltak:
•

Nincs szükség külön a vonalkód hordozó pozíciójának pontos meghatározására,
hanem magát az információt elegendő megkeresni. Ez a rendszer feladatait
csökkenti.

•

Elsődleges fontosságú, hogy a rendszer hibás eredményeket ne eredményezzen.
Mivel a bevonható információk körének bővítése és ezeknek megbízhatósága
egymás ellen ható tényezők, ez a döntés a bevonható információk körét
csökkenti. Ez konkrétan a sérüléssel határos, vagy más módon szélső információ
részlet elhagyását jelenti.
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•

Az előző módszernél a program futási sebessége igen lassú volt. Mivel mind az
OFG kártya, mind az F350 berendezés speciális hardvert jelent, ezek előnyös
tulajdonságait a dekódoló programoknak a gyors működés érdekében ki kell
használniuk.

A fentieknek megfelelően a kifejlesztendő módszer működésének alapja a 6.11. ábra
értelmezéseit figyelembe véve a következő:
•

A program a képen a vonalkód hossztengelyével párhuzamos sávokban folytonos
információs sávokat keres.

•

A folytonos információs sávok kereséséhez az egyes berendezéseknek
hardveresen gyorsított kereső funkcióit kell használni.

•

A programnak ismernie kell az azonosítandó vonalkódok körét. Ezzel e felismerés
biztonsága és a működés sebessége egyaránt növekszik.

•

A folytonos információs sávokat rá kell illeszteni a rendszer által ismert
vonalkódokra.

•

Az azonosítás eredménye az a vonalkód (egy vagy több) lesz, amelyre az összes
információs sáv ráillik.

A rendszer által
ismert vonalkódok
halmaza:

vonalkód hossztengelyének iránya

# 237#
információs
sávok

# 234#
# 888#
# 192#
# 034#
# 211#
.
:

# 234#

info. sávok
illeszkedése
az ismert
kódokra

Az azonosítás eredménye az a vonalkód, amelyre az
összes információs sáv illeszkedik.

Folytonos információtartalmat kereső módszer működési elve
6.11. ábra
Kutatásaink során ezt a módszert mindkét képfeldolgozó rendszerre adaptáltuk. A
tapasztalatokat a következőkben ismertetjük.
A módszer adaptációja az OFG rendszerre: Az eljárás részletes blokkvázlata a 6.12.
ábrán látható. Az eljárás a képnek a vonalkód hossztengelyével párhuzamosan 10
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START
Vonalkód információ keresése
ablak váltás
Van
vonalkód

n

i
Vonalkód részletek
keresése az adott ablakban
követk.
minta

Folyamatosan következő
részletek kiválasztása (“n” db.)
n

n>4
i

Minták kódolása bináris
formára
A bináris vektor összehasonlítása az ismert vonalkódokkal
Illeszkedő vonalkódok jelölése

i

Van még
további talált
részlet?

következő
ablak

n
i

Van még több
ablak?

n
Eredmények
STOP

Az OFG berendezésre adaptált módszer folyamatábrája
6.12. ábra
pixelenként vonalkód részletek keresésével kezdődik. Ez annak megállapítására szolgál,
hogy a képen honnan kezdődik a vonalkód. Ha a program talált a képen vonalkód
részleteket, megkezdődik a vonalkód részletes elemzése. Ennek során az aktuális ablakban
(vonalkód hossztengelyével párhuzamos vékony sáv) folyamatosan egymás után következő
vonalkód részletek keresése történik. A képen két egymás mellett azonosított mintát akkor
tekintünk folytonos információ részének, ha illeszkednek (ezt részletesen a 3 bites minták
leírásánál ismertettük), és távolságuk is a két mintának megfelelő. A folyamatos információs
sávot csak akkor fogadjuk el vonalkód részeként, ha számuk a 4 felismert mintát
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meghaladja. Ha a folyamatosan felismert részletek száma nem éri el a 4-et, akkor a program
továbbkeres az ablakban. Ezután a megfelelő hosszúságú folyamatos információs sávok
illesztése következik a rendszer által ismert vonalkódokra. A tesztelést a kutatáshoz használt
vonalkódokra végeztük el (3 karakter hosszú CODE 39 vonalkód, kizárólag numerikus
karakterekkel). Így a rendszer összesen 10*10*10=1000 vonalkóddal fog összehasonlítást
végezni. Azokat a vonalkódokat, amelyekre az információs sáv ráillik, a program megjelöli.
Ezután a keresés tovább folytatódik az aktuális ablakban, majd a további ablakokban. A
módszer azokat a vonalkódokat adja eredményül, amelyre az összes információs sáv ráillik.
A módszer egyik lényegi eleme a képen keresendő vonalkód részletek felépítése.
Mivel a CODE 39 az egydimenziós vonalkódok köz tartozik, célszerűnek látszik, hogy a
felismerendő képrészleteknek is egydimenziósnak kell lenniük. Fő kérdés az, hogy a minta
hány vonalkód jelet (hány bit információt) tartalmazzon. Vizsgálatainkhoz 3 bit hosszúságú, 1
pixel széles mintákat választottunk (6.1. táblázat). A választás azért volt célszerű, mert
ebben az esetben a keresendő minták száma nem túl nagy (23=8), így a keresés gyorsan
megtörténik. Azonban már ennél a bitszámnál is biztosított, hogy a szomszédos részletek
kapcsolódjanak. Például a bináris 000 minta után 001, 010 és 011 következhet, a többi
azonban nem. Ez a tulajdonság a felismerés biztonságát növeli.
6.1. táblázat
Képrészlet

Bináris kód
000
001
010
011
100
101
110
111

Hossz/szélesség
(pixelben)
12/1
20/1
20/1
28/1
20/1
28/1
28/1
36/1

Betanult vonalkód részletek az OFG rendszerre
A kódrészletek betanulására az OFG kártyához tartozó Minos szoftvert használtuk. A
betanítást 170 kiválasztott képrészlet alapján végeztük.
A következőkben a rendszer működésére mutatunk be néhány példát, minden
kódhoz megadjuk a módszer által felismert vonalkódokat és a futási időt.
A 6.13. ábrán látható vonalkód csak a jobb alsó sarkán sérült, így az azonosítást egy
hagyományos leolvasóval is el lehetne végezni. Ezért a programtól egyértelmű azonosítást
vártunk. Ez meg is történt, hiszen a program csak a „076” kódot adta eredményül. A
feldolgozás 13,10 másodpercet vett igénybe.
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Start/
stop

0

7

6

Start/
stop

Sérült “076” kód képe
6.13. ábra
A 6.14. ábrán látható vonalkódból csak két ép darab maradt, és egyik rész sem
tartalmaz teljes információt. Ráadásul a két rész egymáshoz képest el van tolva. A sérülés
túlnyúlik a “start/stop” karaktereken, ezért több „megoldás” várható. Megjegyezzük, hogy
hagyományos leolvasók ezt a vonalkódot egyáltalán nem képesek azonosítani. A rendszer
30 illeszkedő kódot talált: ‘010’, ... ‘019’, ‘050’, .... ‘059’, ‘080’, ... ‘089’. Mivel a sérülés az “1’
karakter közepén helyezkedik el, a program nem képes eldönteni, hogy az “1”, “5” vagy “8”
karakternek felel meg. Mivel a 3. karakter teljesen ismeretlen, a megoldás erre az összes
számot tartalmazza. A vonalkód kisebb része további hasznos információt nem tartalmaz,
mivel ez a lezáró “start/stop” karakter része. A feldolgozás 11,80 másodpercig.

Start/
stop

0

1
(sérült)

Start/stop
(sérült)

Sérült “014” kód képe
6.14. ábra
A 6.15. ábrán látható vonalkód információtartalma teljes, a kódhordozó azonban két
részre szakadt, és a bal oldali darab kissé el is fordult. A sérülés a “9” számnál található.
Annak ellenére, hogy a képen a teljes vizuális információ látható, a hálózat 3 illeszkedő
vonalkódot is talált: ‘400’, ‘460’, ‘490’. Ennek magyarázata, hogy a képfeldolgozásra egy
adott időkeret áll rendelkezésre még a keresés nem terjed ki minden sorra, és a bal oldali
rész utolsó felismerendő mintája, csak igen korlátozott helyen azonosítható. Mivel a
mintafelismerés különösen a sérülések környezetében soha nem történik 100%-os
megbízhatósággal, így ezt a mintát a program nem ismerte fel, ami információhiányt okozott.
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A módszer azonban ebben az esetben is jó eredményt adott, hiszen a helyes kód is a találati
halmazban volt.

0

Start/
stop

9
(sérült)
Start/
stop

4

Sérült “490” kód képe
6.15. ábra
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a program kielégítő eredményeket szolgáltat.
Különösen a nagymértékben sérült vonalkódok esetén végzett tesztelés jelentett nagy
előrelépést. Igen kedvező, hogy a módszer egyetlen egyszer sem tévesztett össze két
mintát. Hátrányként kell azonban megemlítenünk, hogy a mintafelismerés nem 100%-os,
mint a 6.14. felismerése, és a műveleti idő is igen nagy. Mivel a program egy része
közvetlenül kapcsolódik az OFG kártyához, így ezt a hátrányt gyorsabb PC alkalmazásával
sem lehetne várhatóan 4-5 sec alá szorítani. Ez a tény pedig komoly akadályt jelent egy
rugalmas anyagáramlási rendszer számára tervezett leolvasó számára.
A módszer adaptációja az F350 rendszerre: Az előző fejezetekben bemutatott módszerek
eredményeiből az alábbi következtések vonhatók le:
•

A vonalkód információtartalmának elemzése szoftver oldalról nem igényel
korszerű, bonyolult problémák megoldására szolgáló tudományos módszerek
alkalmazását, hiszen, ezen módszerek összetettsége a programok futási idejében
is megjelenik, ezért a lehető legegyszerűbb módszerek alkalmazása szükséges.
Ezt a feltételt számunkra a folyamatos információtartalmat kereső módszerek
elégítették ki.

•

A

vonalkódok

információtartalmának

dekódolása

nem

szokványos

ipari

képfeldolgozási feladat. A legcélszerűbb eljárás egy feladatspecifikus hardver (pl.
egyedi igények szerint összeállított képfeldolgozó kártya) megalkotása lenne. Ez
azonban csak a berendezés nagy szériában történő értékesítése esetén lenne
gazdaságos döntés. Mivel a kidolgozott módszereknél elsősorban a működési idő
volt a kritikus tényező, a jelenlegi helyzetben célszerűbbnek látszik a feladatra
olyan, több komponensből álló rendszert összeállítani, amely a feladatot a
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rugalmas anyagáramlási rendszerben, az azonosításra előirányozható, max.
néhány másodpercen belül képes megoldani.
A feladat az alábbi három részre tagolható:
•

Vonalkód

részletek

azonosítása:

Ez

a

részfeladat

az

Építőgépek,

Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszéken rendelkezésre álló, F350
típusú ipari képfeldolgozó rendszerrel kellő gyorsasággal elvégezhető. A
berendezés képes ugyanis a teljes képen (512 x 512 pixel) egyszerre 12 minta
összes előfordulását megtalálni 33,3 ms alatt. A jelen alkalmazásban keresett,
konkrét mintákat a következő fejezet tartalmazza.
•

A megtalált részletekből folytonos információs sávok összeállítása, majd a sávok
összehasonlítása

a

rendszer

által

ismert

vonalkód

mintákkal.

Ezek

a

részfeladatok az F350 Basic nyelvű szerkesztőjén végezhetők el. Az editor
legfontosabb jellemzője, hogy nincs lehetőség programunkat futtatás előtt gépi
kódra fordítani, a berendezés az utasításokat folyamatosan fordítja. Ez a jellemző
a működést rendkívüli módon lelassítja. Ezért célszerű a hátralévő feladatok minél
kisebb részét megoldani ezzel az editorral. Mivel a folytonos információs sávok
összeállítása viszonylag egyszerű logika alapján (szomszédos felismert minták
távolságának ellenőrzése) történik, ezért ezt a részfeladatot az F350-el oldottuk
meg.
•

A folytonos információs sávoknak a mintákkal történő összehasonlítása az F350
ipari képfeldolgozó berendezésen a megengedett mértéknél jóval lassabb
működést eredményezne. Erre a részfeladatra más berendezést kellett találnunk.
Mivel az ipari képfeldolgozó rendszerek közelében rendelkezésre állnak azok a
PLC-k, amelyekkel az anyagmozgató berendezések vezérlése történik (az
automatikus azonosítás követelményei miatt ezekkel összeköttetésben is
vannak), célszerűnek látszik ezt a feladatot valamelyik PLC-re „terhelni”.
Megjegyezzük, hogy a folytonos információ sávok keresésének algoritmusa is
megoldható PLC-n. Az így létrejövő hibrid rendszer, amely egy ipari képfeldolgozó
rendszer kimeneti adatainak PLC-n történő komplex feldolgozását jelenti, túlmutat
a rendelkezésünkre álló berendezésekből összeállítható rendszeren, hiszen
bizonyítja, hogy egy nem szokványos, összetett képfeldolgozási feladat is
megvalósítható, az iparban elterjedt PLC-k és akár az F350-nél jóval egyszerűbb
képfeldolgozó rendszerrel is. A kutatáshoz felhasznált - az Építőgépek,
Anyagmozgatógépek

és

Üzemi

Logisztika

Tanszék

laboratóriumában

-

összeállított rendszer vázlata a 6.16. ábrán látható.
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Az elágazási pontot vezérlő PLC

CQM

I/O

Képfeldolgozó berendezés

I/O

F 350

PLC által kiadott, az elágazást
vezérlő jel

Kép készítését
kiadó parancs

Folyamatos
sávok átvitele

Billentyűzet

Az egységrakomány kamera
előtti helyzetének továbbítása

CCD Kamera

Elágazási pont

Monitor

Egységrakomány

Megjelenítés
Programozás
Vonalkód kép

Érzékelő

mit Barcode

Hibrid rendszer felépítése
6.16. ábra
Az F350 berendezésre fejlesztett szoftver leírása: Első lépésben a keresendő
mintákat kell meghatározni. Az F350 nagy hátránya, hogy a kereshető minta nem lehet
tetszőlegesen kicsi. Ez számunkra azért okozott hátrányt, mivel az F350 az OFG kártyánál
alkalmazott 8-féle, 3 elem hosszúságú vonalkód részleteket nem tudja megfelelően kellő
biztonsággal felismerni. Ennek oka, hogy a vonalkód képén, a minták eltérése nem
elegendően nagy ahhoz, hogy biztonsággal ki lehessen küszöbölni a digitalizálásból adódó
információvesztést. Mivel ez a jelenség nagyobb minták esetén még erőteljesebben
jelentkezik, ezért a 6.2. táblázatban szereplő minták alkalmazása mellett döntöttünk. Ekkor
azonban a minimális mintaméretbe még az adott elem környezete is beletartozik. Ennek
zavaró hatása miatt volt szükség a 4. mintára. Mivel az így azonosított 3 elemből a vonalkód
felépíthető, ezért a vékony világos köz felismerésére nem volt szükség.
6.2. táblázat
Sorszám

Minta

Elem

1

vastag vonal

2

vékony vonal

3

vastag köz

4

vékony vonal (mellette vastag
köz van
Az F350 szoftverében alkalmazott minták
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A program ezután a felismert mintapozíciók alapján folytonos információs sávokat
keres. Az F350 berendezésen futó teljes algoritmus blokkvázlata a 6.17. ábrán látható. Az
első és utolsó minta elhagyása azért szükséges, mivel ezek a sérüléssel szomszédosak, így
maguk is sérültek lehetnek, így félreértelmezhetők.
START

Minták keresése a vonalkód hossztengelyével párhuzamos 1. sávban.
Keresés a következő
sávban.

Első minta kiválasztása,
gyűjtővektor nullázása
Legyen az első
minta az aktuális.

Legyen a következő
minta az aktuális.
Következő minta helyzetének
összehasonlítása az aktuálissal.

Aktuális minta
hozzáfűzése a
gyűjtővektorhoz.

Gyűjtővektor első és
utolsó elemének törlése,
adatátvitel a PLC-be.
igen
Van még több
minta?

igen

nem
Kapcsolódnak?

nem
Van még több
sáv?

igen

STOP

Az F350 szoftverének blokkvázlata
6.17. ábra
A PLC-n futó szoftver felépítése: A PLC feladata az érkező egységrakomány
figyelése. Ennek bekövetkezése esetén kapja meg az F350 programja a PLC-ből a START
jelet. Ezután a PLC a képfeldolgozó berendezés gyűjtővektorának beérkezésére vár. Ennek
megérkezése esetén kezdődik meg a gyűjtővektor összehasonlítása a mintavektorokkal. Ha
a talált adatsor illeszkedik valamelyik vonalkód mintára, az adott vonalkódhoz tartozó
számláló értéke 1-el növekszik. Egy másik számláló a gyűjtővektorokat számlálja. Az a
vonalkód lesz az azonosítás eredménye, amelynek a számlálója megegyezik a
gyűjtővektorok számával. Előfordulhat azonban, hogy a vonalkód olyan mértékben sérült,
hogy több illeszkedő vonalkód is adódik. Ekkor két eset különböztethető meg. Ha az összes
illeszkedő vonalkód esetén megegyezik a továbbítás iránya, akkor a berendezés az
egységrakományt ennek megfelelően továbbítja. Ha az illeszkedő vonalkódokat különböző
irányokba kellene továbbítani, akkor a berendezés a kérdéses egységrakományt kitereli, és
egyúttal külön kimenetre jelet ad. Az algoritmus vázlata a 6.18. ábrán látható.
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Beérkező gyűjtővektor
Összehasonlítás az
1. mntával.

. . .

Egyezik?

Összehasonlítás az
1. mntával.

Gyűjtővektor
számláló növelése

Egyezik?

igen

igen

Vonalkód minta
számlálójának növelése

Vonalkód minta
számlálójának növelése

Egyezik?

Egyezik?

igen
Egyértelműen
továbbítható?

igen
Továbbítás

nem

Kitérő elérve?

igen
Kiterelés

A PLC szoftverének blokkvázlata
6.18. ábra
A rendszer tesztelése több ép és sérült vonalkóddal történt, működése megfelelt
várakozásainknak. Az azonosítás ideje körülbelül 2-3 másodperc, így megfelel a rugalmas
gyártórendszerek követelményeinek.
6.1.3. Vonalkódos azonosító rendszer működésének vizsgálata

A fentiekből megállapítható, hogy a kutatás során egyre tökéletesebb vonalkód
információtartalom dekódoló módszereket dolgoztunk ki. A kidolgozott módszerek közül a
6.1.2 fejezet végén bemutatott hibrid módszer bizonyult a leginkább alkalmazhatónak, mind
futási idő, mind megbízhatóság tekintetében. Egy módszer működésének megítéléséhez a
futási időn kívül (amely alapvető fontosságú céljaink eléréséhez) szükség van arra is, hogy a
leolvasást befolyásoló paraméterek milyen határai között őrizhető meg a működőképesség.
Ehhez elsőként meg kell határoznunk, hogy milyen paraméterek hatásait vizsgáljuk.
Hansen [Han91] lézer scanner-ekre végzett hasonló vizsgálatokat. Mivel a vizsgált leolvasók
kereskedelmi forgalomban kapható eszközök, így a paraméter változások értékelési
szempontja ebben az esetben az olvasási ráta volt. Olvasási rátának a jó leolvasások száma
és az összes leolvasási kísérlet számának a viszonyát nevezzük. Ez a választás csak igen
nagyszámú mérés alapján tükrözi a minőségi jellemzőket, de meg kell jegyeznünk, hogy
gyári berendezés esetén nincs is más választás. [Han91] könyvében részletes vizsgálatokat
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és elemzéseket találunk, amelyek a következő leolvasást befolyásoló paraméterekre
terjednek ki:
•

a vonalkód jellemzői,

•

a leolvasó berendezéstől függő tényezőkre,

•

a környezeti tényezőkre

•

a leolvasó berendezés és a vonalkód relatív orientációjának kérdésére.

A vonalkódtól függő tényezők vizsgálata több tényezőre terjed ki. Ide tartozik az
ellenőrző karakter megléte és a vonalkód típusa. Mi vizsgálataink során csak az NRZ és a
szélesség kódok összehasonlítását végeztük el. Ennek oka, hogy minden vonalkód típus
erre a két alaptípusra vezethető vissza, illetve, hogy az általunk kidolgozott módszer
dekódoló algoritmusa nincs kapcsolatban a vonalkód típussal. Esetünkben az NRZ és a
szélesség kódok közötti döntés csak a betanulandó mintákban jelenik meg.
A leolvasó berendezéssel kapcsolatban [Han91] a lézer típusának és a poligon kerék
deformációjának hatását vizsgálta a leolvasási rátára. Kutatásaink során hasonló
vizsgálatokat nem végeztünk.
[Han91] környezeti tényezők hatását is vizsgálta. Ez a por, illetve az idegen fény
hatását jelentette. A kutatás során az idegen fény hatását nem vizsgáltuk, mivel kamerás
rendszerek esetén a világítás beállítása annyira összetett, hogy ennek kismértékű változása
is előre nem meghatározható hatásokat eredményez. Lézer scannerek esetén a fény hatását
jól el lehetett különíteni arra az esetre amikor a kódhordozó megvilágítása változik, illetve
amikor a leolvasót „szemből” éri a fény. Ez az elkülöníthetőség a leolvasó berendezés és a
környezeti fény eltérő hullámhossz tartományára vezethető vissza.
Számunkra a legérdekesebb a Hansen [Han91] által is vizsgált orientáció kérdése
volt. Mi is részletesen vizsgáltuk a vonalkód távolságának hatását, illetve a vonalkód
elforgatásának mértékét (az orientációját) a kamerához viszonyítva. Hansen munkájában a
vonalkód sebességét is vizsgálta. Mi ezt nem tartottuk szükségesnek, mivel a kamerás
rendszereknek általában csak 1 felvétel készítésére van idejük. A lézer scanner ezzel
szemben másodpercenként több ezer scannelést végez, tehát lehetséges, hogy a vonalkód
néhány mm-el távolabb kedvezőbb pozícióban lesz.
Az orientáció hatását az Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika
Tanszék

laboratóriumának

szerelő-anyagmozgató

rendszerére

telepített

készülék

segítségével vizsgáltuk. Ez az anyagmozgató rendszer végzi a sérült vonalkódos
azonosítókat tartalmazó paletták mozgatását is. A kamera és a világítás a vizsgálatok során
ugyanabban a helyzetben van, mint a rendszer azonosítási vizsgálatakor. A vonalkód
azonban nem egy palettára van felhelyezve, hanem egy olyan lemezre, amelyet mindhárom
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tengely körül el lehet forgatni, illetve a kamerától való távolságát is változtatni lehet (“A”
pozíció - 6.19. ábra).
Az elágazási pontot vezérlő PLC

CQM

I/O

Képfeldolgozó berendezés

I/O

F 350

PLC által kiadott, az elágazást
vezérlő jel

Kép készítését
kiadó parancs

Folyamatos
sávok átvitele

Az egységrakomány kamera
előtti helyzetének továbbítása

Egységrakomány
mit Barcode

Érzékelő

Billentyűzet
Megjelenítés
Programozás

CCD Kamera

Elágazási pont

Monitor

Vonalkód kép

A

Kísérleti rendszer felépítése
6.19. ábra

A kamera, a világítás és a vonalkód tartó lemez nézete
6.20. ábra
A készülékkel a vonalkódot a kamera hossztengelyére merőleges síkban 360°-kal
lehet elforgatni. A másik két tengely körül a vonalkódot 90°-kal lehet elforgatni, így a
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vonalkód teljes láthatósági tartományát lefedi. A kamerától való távolságot csak korlátozottan
lehet állítani, ami azonban elég a vizsgálatok elvégzéséhez. A vizsgálatokat az
összehasonlíthatóság érdekében ugyanarra a vonalkódra végeztük el.
A módszer működésének értékelését a megtalált minták száma alapján végeztük. Ez
a megoldás egyrészt kézenfekvő, hiszen ezt az adatot a program közvetlenül szolgáltatja,
másrészt árnyaltabb képet is ad mint a Hansen által használt leolvasási ráta, hiszen a
megtalált minták számából következtetni lehet a leolvasás minőségére is. A keresendő
minták a 6.4. táblázat mintáit jelentik. A következőkben áttekintjük a vonalkód és a kamera
egymáshoz viszonyított geometriai helyzetének megváltozásából adódó felismert mintaszám
változást. Az y tengelyen az egyes módosított helyzetekben és az alaphelyzetben talált
mintaszámok aránya szerepel.

a) Vonalkód és kamera egymáshoz viszonyított helyzetének módosítása

A 6.21. ábrán látható, hogy a távolság változtatása pozitív és negatív irányban a
megtalált minták számának csökkenését okozza. Érdekes megfigyelni, hogy ez a folyamat
közelítőleg megegyezően zajlik le mindkét irányban. A távolság változtatása során van egy
ideális helyzet, amikor a rendszer a legtöbb mintát ismeri fel. Az értékelési diagrammon a
felismert mintaszámok a maximális érték %-os arányában szerepelnek. Jelöljük ki a rendszer
alkalmazhatóságának határát a maximumhoz képest 50%-nyi felismert mintában, akkor ez a
távolság ±20%-os módosítását jelenti. Ha tehát az azonosító rendszer kiépítésében ezt
meghaladó távolság változás lép fel akkor vagy a kamera optikáját, vagy a betanító mintákat
kell módosítani. A távolság változásához hasonló hatás lép fel akkor is, ha eltérő modul
nagyságú vonalkódot alkalmazunk, hiszen például közelítés során a vonalkód nagyobbnak
látszik, ami hasonló ahhoz az esethez, amikor a kamera elé nagyobb modulú vonalkód (az
alkotóelemei szélesebbek) kerül. A fentiekből adódik, hogy ugyanazok a betanító minták
±20%-al eltérő modul esetén is képesek felismerni a minták 50%-át. Azonban a más modulú

vonalkód esete valamivel kedvezőbb, mint a távolság ugyanolyan arányú változása, hiszen
az utóbbi esetben a mélységélesség is csökken.
Megjegyezzük, hogy az 50%-os arányú megtalált mintaszám nem egyenértékű 50%
információvesztéssel. Ha feltételezzük, hogy a vonalkód folyamatosan „n” mintából állítható
össze, és a módszer „m” oszlopban végzi a keresést, illetve valamely minta felismerésének
valószínűsége 50%, akkor valamely minta teljes mértékű kiesésének a valószínűsége csak
0,5m. Ez azt jelenti, hogy a teljes hosszon az információkiesés valószínűsége:

 1 
p = n⋅
 = 0,5m
m
n
⋅
0
,
5
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100
80
60

Talált minták
arányaof%-ban
Perc.
a maximálispatterns
found
hoz képest

40
20
0
80

100

120

Távolság [mm]
Talált minták aránya a kamera és a vonalkód távolság függvényében
6.21. ábra
b) Vonalkód elforgatása a hossztengelye körül (6.22. ábra)

A vizsgálatokat mindkét irányba forgatva végeztük el. A pozitív szög a fény felé
fordítást jelenti, a negatív pedig ezzel ellentéteset. A világítás elhelyezése a 6.20. ábrán
látható. Az előző jelleggörbével ellentétben itt a változás az ideális állapothoz képest nem
szimmetrikus.

A

vonalkódot

a

megvilágításhoz

képest

ellentétesen

forgatva

a

felismerőképesség erőtejesebben csökken, mint a fény felé fordítva. Ez a tény is igazolja,
hogy a fénynek milyen fontos szerepe van a képfeldolgozós alkalmazásoknál. Ha ismét az
50%-os mintafelismerést tekintjük határnak, akkor ez azt jelenti, hogy a vonalkód elforgatása
a kedvezőbb fényviszonyok felé max. 40° lehet, viszont a kedvezőtlenebb irányba csak 20°.
Ezeket a paramétereket kedvezőnek értékeltük.
Talált minták
aránya
Perc. of%-ban
apatterns
maximálisfound
hoz képest

100
50

z
y

0
-40

-20

0

20

40

60

x

x körüli elforgatás [fok]

Talált minták aránya a vonalkód x tengely körüli elforgatása függvényében
6.21. ábra
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c) Vonalkód elforgatása a szélesség irányú tengely körül (6.23. ábra)

A vizsgálatot csak az egyik irányba forgatva végeztük el. Ennek oka, hogy a két irány
forgatás megvilágítás szempontjából egyenértékű. A vonalkód elforgatása során a kamera a
vonalak és közök vetületét “látja”, ami sűrűbb vonalkódot eredményez. Ugyanilyen
sűrűsödés jelentkezett a kamerától távolodás esetén, tehát elméletileg hasonló eredményre
kell jutnunk. Az 50% felismert minta kb. 25°-nál van. Ha figyelembe vesszük, hogy cos(25°) =
0,9, akkor ez kedvezőtlenebb mint a távolság változásnál a 20%-os változás. Ez az
elforgatás során jelentkező kedvezőtlenebb fényviszony változással lehet indokolni. A fentiek
alapján megállapítható, hogy a rendszer ebben az esetben is rendelkezik bizonyos tűréssel.

Talált minták
aránya
%-ban
a
Perc. of
patterns
maximálishoz
found
képest

100
80
60

z

40

y

20
0

x

0,0

20,0

40,0

60,0

y körüli elforgatás [fok]
Talált minták aránya a vonalkód y tengely körüli elforgatása függvényében
6.23. ábra

d) Vonalkód elforgatása a merőleges irányú tengely körül (6.24. ábra)

A z tengely körüli elforgatás a módszer gyenge pontja. Ez abban nyilvánul meg, hogy a
felismert minták száma minimális elforgatás esetén is (kb. 1,5°) már 50%-ra csökken. Ez
egyrészt képfeldolgozási problémára másrészt az OMRON F350 működésére vezethető
vissza. Ez a berendezés ugyanis a betanult téglalap alak minta és az aktuális kép egyes
részletei közötti, képpontokból számított korrelációt számítja. Belátható, hogy a korreláció két
ugyanolyan kép esetén is erősen csökken, ha a két képet egymáshoz képest elforgatjuk. Ezt
a jelenséget úgy lehet kiküszöbölni, hogy a berendezésnek a minták elforgatottjait is
betanítjuk néhány fokos lépésekben. Ez a megoldás természetesen a feldolgozási idő
növekedésével jár. A 6.24. ábra további érdekessége, hogy a módszer kismértékű elforgatás
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esetén több mintát talált mint alaphelyzetben. A jelenséget az magyarázhatja, hogy a
vonalkód egyes részletei kedvezőbb megvilágítási helyzetbe kerültek.

Talált minták
arányaof
%-ban
a
Perc.
patterns
maximálishoz
found
képest

100
80
60

z
y

40
20
0
-4,0

x

-2,0

0,0

2,0

4,0

z körüli elforgatás [fok]
Talált minták aránya a vonalkód z tengely körüli elforgatása függvényében
6.24. ábra
e) A módszer alkalmazhatósága más vonalkód típusokra

A vonalkódok két alapvető típusra oszthatók: az (NRZ) és a szélesség kódokra. A
szélesség kódok széles és vékony elemekből állnak, ilyen a CODE 39 is, amelyre a
vizsgálatok is vonatkoztak. Mivel az összes szélesség kód (pl. kettő az ötből átfedéses,
Code 128) ugyanezen elemekből áll, az eredmények ezekre is vonatkoznak.
Más a helyzet az NRZ kódoknál (pl. EAN vonalkódok) amelyeknél a sötét elemek 1-et, a
világosak pedig 0-t jelentenek. Így például az “111” kód egy három modul hosszú, ami azt
jelenti, hogy mintafelismerési szempontból ebben az esetben sokkal többféle minta
szükséges a lehetséges esetek lefedésére. Tekintsük példaként az EAN 13 vonalkódot,
amelynél minden karakter két sötét és világos vonalból illetve közből áll. Ebben az esetben
túlságosan rövid mintákat nem lehet alkalmazni, hiszen például egy modul szélességű
vonalat/közt nem lehet betanítani, mivel az OMRON F350 betanító mintái nem lehetnek
tetszőlegesen keskenyek. Ezért mi próbaként néhány EAN 13-as karaktert tanítottunk be. A
karakterek felismerése nem volt egységes. Az “A” jelű mintát (lásd 6.25. ábra) a berendezés
az egész képen helyesen felismerte, azonban a “B” jelű karakter esetén a képen nem
megfelelő helyeken is talált “B” karaktereket, ami megengedhetetlen egy vonalkód dekódoló
algoritmusnál. Ez azt is jelenti, hogy az OMRON F350 mintafelismerője nem használható
NRZ kódokhoz. Ezért ha a kidolgozott módszert NRZ kódokhoz szeretnénk használni, olyan
hardver szükséges, melynek tetszőlegesen kis minták is megadhatók.
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A

B
Keresési minta példák EAN 13 vonalkódra
6.25. ábra

7.

Predikciós módszerek alkalmazása a sérült vonalkódok
azonosításában

7.1. A predikciós módszerek alkalmazhatósága
Kutatásaink során felmerült a kérdés: hogyan tudnánk javítani a dekódoló
berendezés

működését,

a

vonalkódról

készített

képet

kiegészítő

információk

felhasználásával. Az elméletileg bevonható információk köre rendkívül sokféle lehet. Ezek
alapvetően két csoportra bonthatók: a leolvasó berendezés által közvetlenül szolgáltatott, és
a külső forrásból származó információkra. Az utóbbira példaként szolgálhat, egy üzemen
belüli

anyagáramlási

rendszer,

ahol

az

objektumok

folyamatos

anyagmozgató

berendezéseken mozoghatnak az egyes munkahelyek között. Ha ebben az esetben a
vonalkód leolvasó berendezés rendelkezésére bocsátjuk a rendszer struktúráját és az egyes
munkahelyen megmunkált objektumok adatait, akkor a leolvasó berendezés akár teljesen
hiányzó kódhordozó esetén is képes az érkező objektum azonosítására. Ekkor azonban a
vonalkód leolvasó már elveszti eredeti funkcióját és átalakul egy második centrális
adatbázissá. Ez a megoldás azonban egyúttal a berendezés jelenlétét is feleslegessé teszi.
Ebből a gondolatmenetből kiindulva a folyamatosan érkező külső információk felhasználását
elvetettük.
Tekintsük tehát a vonalkód leolvasó által önállóan előállítható információkat. Első
közelítésben azt gondolhatnánk, hogy ez kizárólag a vonalkódról készített felvételre (a mi
kísérleti berendezéseinket tekintve) korlátozódik. A berendezés azonban nemcsak az egyes
elhaladó objektumokat „látja”, hanem az

elhaladás sorrendjét is, annak összes

szabályszerűségével együtt. Ésszerűnek látszik az a feltételezés, hogy próbáljuk meg
analizálni az objektumáramlás szabályszerűségeit, így következtetve az aktuálisan érkező
objektumra. Vizsgáljuk meg, milyen körülmények között használható fel ez az információ.
A képi információt feldolgozó módszerek kidolgozása során sok esetben nem
egyértelmű azonosítás lépett fel(az érkező egységrakomány több lehetséges objektumnak is
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megfelelt). Külön le kell szögeznünk, hogy a létrejövő predikciós rendszer által szolgáltatott
eredmény a legvalószínűbb objektum azonosítóját fogja megadni, ez azonban sosem lesz
biztos. Ennek az az oka, hogy a predikció használata korlátozott. A predikciós rendszer
kapcsolódását a képi információt feldolgozó rendszerekhez, a 7.1. ábra szemlélteti. Látható,
hogy szükség van a két eredményt összesítő „döntéshozó rendszer” alkalmazására is.
Ennek feladata a képi információt feldolgozó rendszer eredményei közül a legvalószínűbb
megoldás(ok) kiválasztása.

vonalkód
képe
Képi információt feldolgozó
rendszer

azonosítás
eredménye
Döntéshozó
rendszer

Predikciós rendszer

sorrend betanulása
A képi információt feldolgozó és a predikciós rendszerek kapcsolata
7.1. ábra
Általánosságban megállapítható, hogy ez a módszer nem alkalmazható akkor, ha
közvetlenül a vonalkód információ alapján következik be valamilyen visszafordíthatatlan
esemény (ilyen lehet például a munkadarabon végzett megmunkálás, illetve kiszállítás).
Alkalmazhatósága abban az esetben is megkérdőjelezhető, ha a leolvasó által olvasott
vonalkódok sorrendjében semmiféle összefüggés nincs. Van azonban jó néhány alkalmazási
terület, amikor az eljárás nemcsak alkalmazható, hanem működtetése előnyöket is hordoz.
Vegyük példaként újra a folyamatos üzemű anyagmozgató berendezésekkel felépített
üzemen belüli anyagáramlási rendszert. Ekkor a rendszer valamely elágazási pontján az
objektumok sorrendjében bizonyos fokú szabályszerűség tapasztalható. Ennek mértéke függ
a rendszerben lévő eltérő objektumok számától, és ezeknek áramlásától. Ha valamely
elágazási pontban nem egyértelmű azonosítás következik be, kérdésessé válik az objektum
továbbításának iránya. A szokásos megoldás szerint, ekkor a berendezés hibát jelezve leáll,
és az azonosítást ember bevonásával kell elvégezni, vagy az objektum egy erre a célra
kialakított tároló pályára kerül, ahol ismét emberi beavatkozásra vár. Mindkét megoldás
hátrányos: az első esetben a rendszer működésében komoly üzemzavarok következnek be,
a második esetben kialakítandó kiegészítő hurok kiépítése és időszakos ellenőrzése pedig
helyigény és munkaszervezés szempontjából egyaránt hátrányos.
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Ha azonban, az egyes munkahelyeknél lehetőség van a nem egyértelműen
azonosított objektumok azonosítására, akkor a bemutatott predikciós rendszer előnyös lehet,
mivel az egységrakomány a legnagyobb valószínűségű helyre érkezik, így az új
kódhordozóval ellátott, „visszaküldendő” objektumok aránya viszonylag kicsi. Ezt az arányt
természetesen alapvetően befolyásolja, az objektumok áramlásának szabályszerűsége.
Vizsgálatainkat a BME Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika
Tanszék laboratóriumában található görgőspálya segítségével végeztük el. Annak
érdekében,

hogy

a

predikciós

rendszer

betanításához

elegendő

adat

álljon

rendelkezésünkre, a berendezés hosszú időn át történő, költséges működtetése helyett a
berendezés szimulációját választottuk.

7.2. A szimulációs modell felépítése
A görgőspálya rendszer modellje több részletében is eltér az igazi rendszertől. A
legfontosabb módosítás az volt, hogy a görgőspálya meghatározott pontjainál megmunkálást
végző munkahelyeket építettünk be. A módosítás következtében a görgős-pálya modellen
gyártási programok szimulációja végezhető el. Ezen kívül az ívek 90°-os hajtott
pályaszkaszait összevontuk. A görgőspálya rendszer 1 db gravitációs szakaszát elhagytuk.
A modellen létrehozott térközbiztosításos rendszerben minden térközben legfeljebb egy
egységrakomány tartózkodhat. A létrehozott szimulációs modell topológiája a 7.2. ábrán
látható. Az ábrán „G” jelöli az egyes térközöket, „M” pedig a munkahelyeket.

M1

M2

G2

G1

G3
G6

M3

be

G7
ki

M4

G4

G5

A görgőspálya rendszer modellje
7.2. ábra

A szimulációs modell és futtatása SIMAN IV szimulációs szoftver segítségével
készült. Segítségével lehetővé vált, hogy a különböző futtatások során számunkra hasznos
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adatok (a kamera előtt elhaladó objektumok sorrendje) rendelkezésre álljanak a predikciót
végző program bemeneteként.
A modell rendszerben áramló egységrakományok 3 karakter hosszú vonalkódos
azonosítókkal vannak ellátva. Vizsgálataink során a vonalkódok nem egyszerűen egy
sorszámot jelentenek: az 1. karakter a termék azonosítóját, a 2. az előző munkahely
sorszámát, a 3. pedig a következő munkahely sorszámát jelenti. Ez a megoldás a
gyakorlatban nem lenne gazdaságos, hiszen minden megmunkálás után új vonalkód
felhelyezésére lenne szükség, a predikciós módszerek tesztelése során azonban ez nem
jelent lényegi különbséget.
A kidolgozott predikciós módszerek összehasonlítására több gyártási program
szimulációját is elvégeztük (7.1. táblázat). Most három különböző műveleti sorrenddel
rendelkező gyártási programot hasonlítunk össze. Az egyes esetekben további paramétert
jelent

a

rendszerben

tartózkodó

egységrakományok

maximális

száma

is.

Ennek

bevezetésére azért van szükség, mivel modellünkben a munkahelyek előtt nincsenek
pufferek, ezért a görgőspálya rendszer könnyen „be is dugulhat”, ha túl sok egységrakomány
tartózkodik benne. Belátható, hogy minél nagyobb a rendszerben lévő egységrakományok
száma, annál gyakrabban fordul elő, hogy a megmunkált munkadarab nem tud visszatérni a
görgőspályákra, így ez nehezíti a következő egységrakomány előrejelzését. Többféle termék
együttes megmunkálása szintén növeli a probléma összetettségét. A termékek a rendszerbe
felváltva érkeznek.
7.1. táblázat
1. gyártási program (maximum 7 egységrakomány tartózkodhat a rendszerben)
1. termék műveleti sorrendje
1. művelet
2. művelet
3. művelet
4. művelet
M2
M4
M3
M1
a)
2. gyártási program (maximum 6 egységrakomány tartózkodhat a rendszerben)
1. művelet 2. művelet 3. művelet 4. művelet 5. művelet
1. termék műveleti sorrendje
M1
M4
M3
M1
M3
2. termék műveleti sorrendje
M3
M1
M2
M4
M3
b)
3. gyártási program (maximum 10 egységrakomány tartózkodhat a rendszerben)
1. termék műveleti sorrendje
M3
M4
2. termék műveleti sorrendje
M3
M2
3. termék műveleti sorrendje
M1
M2
4. termék műveleti sorrendje
M2
M1
c)

M1
M4
M3
M4

Szimulációs változatok

7.3. A predikciós módszerek bemutatása
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A módszerek bemutatása előtt felmerülhet a kérdés, hogy egyáltalán milyen
függvénnyel jellemezhető az egységrakományok érkezése, más szavakkal, meg kell adni azt
a függvényt, amelyet a predikciós modellekkel közelíteni szeretnénk. A függvény értelmezési
tartománya megszámlálható diszkrét értéket vehet fel, hiszen a rendszerben mindig véges
sokféle különböző egységrakomány áramolhat. Mivel az egységrakomány azonosító
nemcsak számokból állhat, ezért célszerű a különböző vonalkódokat egy futó sorszámmal
összerendelni (pl. *321* = 1. sorszám, *78B* = 2. sorszám, stb.). Megjegyezzük, hogy ez az
összerendelés szubjektív szempontok, vagy véletlen alapján történhet. Az így keletkezett
vonalkód elhaladási sorrendre mutat példát az egyik szimulációból a 7.3. ábra. A függvény
természetesen nem folytonos, csak a jobb láthatóság miatt került így az ábrára. A kiemelt
adatokból látható, hogy a szimuláció közben az egységrakományok vonalkódjai teljesen
kaotikus idősort alkotnak. Ebből az ábrából látható igazán, milyen bonyolult előrejelzési
problémával állunk szemben. Következőkben tekintsük át az előrejelzésre használt
modelleket.
elhaladó
vonalkódok

7
6
5
4
3
2
1
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 (vonalkód
elhaladási sorrend)

Részlet az érkező egységrakományok sorrendjéből
7.3. ábra
Predikció AR modellel: Az AR (autoregresszív) modelleket [Ken90] jelenleg is jó
eredménnyel alkalmazzák lineáris idősorok előrejelzésére. Vizsgálatainkat mi is ezzel a
modellel

kezdtük,

bár

már

az

elején

valószínűsíthető

volt,

hogy

az

érkező

egységrakományok egymásutánisága nem lesz lineáris jellegű. Egy p-ed rendű AR modell a
következő egyenlettel írható le:
yt = δ + a1yt-1 + a2yt-2 + … + apyt-p + εt
A modell paraméterei az egyenletben az ai tényezők (autoregresszív tényezők). Ezek
segítségével az aktuális yt érték az előző értékek lineáris kombinációjaként áll elő. Az
egyenletben δ egy konstans tényező, εt pedig a modell hibája. A modell autoregresszív
tényezőinek meghatározására a legkisebb négyzetek módszerét alkalmaztuk [Jan97].
A paraméterek meghatározásához képezzük a következő mátrix egyenletet:
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Ax=b
x: p x 1 dimenziós vektor, amely a meghatározandó autoregresszív tényezőket (a1...

ap) tartalmazza
A: n x p dimenziós mátrix, amelynek (i,j)-edik eleme yi-j
b: n x 1 dimenziós vektor, melynek (i,1) eleme yi

Az ismeretlen x vektor a következő egyenlet alapján határozható meg:
x = (ATA)-1ATb

A fent bemutatott módszer előnye a viszonylag gyors futás. A futtatás előtt a
legfontosabb kérdés az, hogy hányadrendű legyen a modell. Ez természetesen a
modellezendő folyamat jellegétől függ. A modell rendjének közelítő megállapítása az
autokorrelációs és parciális autokorrelációs függvények alapján történik. Esetünkre is
kipróbáltuk ezeket a függvényeket, de nem adtak értékelhető eredményt. Ez már előzetesen
jelezte számunkra, hogy az AR modellek nem fogják jól leírni a folyamatot.
Az egyes módszerek eredményességének összehasonlítására saját mérőszámot
dolgoztunk ki. Ezt „helyes válaszok számának” nevezzük (HVSZ), és azt fejezi ki, hogy az
adott módszer hány esetben „találta el” (értsd: a függvény folytonos értéke a ténylegesen
érkezett vonalkód sorszámhoz legközelebb esik) a következő érkező vonalkódot. Ez azt
jelenti, hogy futtatjuk a predikciós módszer szoftverét az érkező vonalkódok sorrendjét
tartalmazó adatállományon. Ekkor a predikciós szoftver az i-edik vonalkódra a megelőző
vonalkódok alapján előrejelzést ad. Ha az előrejelzés és a tényleges i-edik vonalkód egyezik,
akkor a helye válaszok számát 1-el növeljük. A módszer annál jobb minél magasabb a HVSZ
értéke. Az itt bemutatott módszerek összehasonlítása az alfejezet végén található.
Mivel az AR modell meghatározásának futási ideje alacsony, így lehetőség van, a
HVSZ meghatározására a különböző rendű modellekhez (pl. 7.4. ábra, az 1. gyártási
programhoz). Az ábrából látható, hogy magasabb rendű modell adott esetben rosszabb
eredményeket is hozhat, mint egy alacsonyabb rendű. Mivel az ábra alapján sem lehet
következtetést levonni a modell optimális rendje és a folyamat között, ezért ilyen típusú
predikciókra az AR modelleket nem tartjuk alkalmasnak.

95

HVSZ
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0

20

40

60

80

100

120

140

AR modell rendje

HVSZ az AR modell rendjének függvényében
7.4. ábra
Predikció ANFIS hálózattal: Az előző modellnek - az említett okok miatti - nem
kielégítő eredményessége után egy neuro-fuzzy hálózatot adaptáltunk a termékek
sorrendjének a meghatározására. Az ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System)
hálózatot már számos esetben alkalmazták sikerrel nemlineáris rendszerek modellezésére.
A hálózat működésének lényege, hogy fuzzy „ha – akkor” szabályokat képeznek le neurális
hálózat segítségével. A neurális jelleg lehetővé teszi, hogy a hálózat paramétereit az
optimumhoz közelítse. Az ANFIS felépítése a 7.5. ábrán látható.

ft-1

K1

Π

N

Π

N

K2
K3

ft-2

K1
K2

Π

N

Π

N

b

c

w’1

ft-1
ft-2

w’2

Σ

w’3

ft

w’4

K3
a

d

e

Az ANFIS hálózat felépítése
7.5. ábra
Amennyiben az ANFIS hálózatot a következő érkező egységrakomány vonalkódjának
előrejelzésére szeretnénk használni, a bemeneteknek az előzőleg érkezett kódok
sorszámainak kell lenniük (ft-1, ft-2, ... – a megelőző két vonalkód sorszáma). Az ábrán
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példaként három különböző vonalkód (K1, K2, K3), és négy véletlenszerűen kiválasztott fuzzy
szabály szerepel.
Az „a” réteg a tagsági függvény értékeit határozza meg. Esetünkben a tagsági
függvény (µA) két értéket vehet fel:
µij = 1, ha ft-i = Kj

és µij = 0,1 más esetben
A „b” réteg a bejövő jelek összeszorzását végzi. Ezek a szorzatok a szabály
teljesülésének erősségét (aktivizálási érték) fejezik ki. A „c” réteg normalizálást valósít meg:
az adott szabály aktivizálási értékét osztjuk az aktivizálási értékek összegével. A „d” réteg
csomópontjai által megvalósított függvény a következő:
Odi = w’i(pift-1 + qift-2 + ri)
Az egyenletben szereplő (pi, qi, ri) tényezők a következtető rész paraméterei.
Esetünkben csupán ezeket a tényezőket kell meghatározni. Az „e” réteg feladata az
eredmények egyszerű összegzése. Ez példánkban a következő formában írható:
Oei = ft =w’1(p1ft-1 + q1ft-2 + r1) + w’2(p2ft-1 + q2ft-2 + r2)
A paraméterek betanulására a legkisebb négyzetek módszerének iteratív képleteit
alkalmaztuk.
Ax=b
xi+1 = xi +Si+1ai+1(bTi+1-aTi+1xi)
Si+1 = Si-(Siai+1aTi+1Si)/(1+aTi+1Siai+1), ahol
xi: a (p,q,r) paraméterek vektora az i-edik iterációs lépésben
Si: „kovariancia mátrix”, értéke kezdetben egységmátrix
ai+1: az A mátrix i+1-edik sora példánkban: fi, fi-1
bi+1: a B mátrix i+1-edik sora példánkban: fi+1

Az ANFIS modell az első két esetre igen jó eredményt adott. Ezt a hálózatot tehát az
érkező egységrakományok predikciójára alkalmasnak ítéltük. Meg kell említenünk azonban a
módszer fő hátrányát is, hiszen a szabályrendszer automatikus generálása esetünkben nem
lehetséges. Legyen például a rendszerben előforduló vonalkódok száma 7, és terjedjen ki a
rendszer bemenete a megelőző 20 egységrakományra. Ez 720 darab szabályt jelentene, ha
az összes szabályt szeretnénk figyelembe venni. Ez a számítástechnika jelenlegi szintje
mellett nem megvalósítható. Sajnos a bemenetek számának csökkentése a módszer
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eredményességét rontaná, hiszen az egységrakomány érkezési sorrend megváltozásának
hosszú távú hatása van. A probléma megoldásának egyetlen lehetősége, hogy csak a
rendszer működésére legnagyobb hatással lévő szabályokat tekintjük. Az, hogy melyik
szabályok szükségesek, illetve ezek száma, a rendszer struktúrájából ránézésre nem
állapítható meg. A szabályok meghatározásához, a betanuláshoz szükséges adatokra és
egy külön programra van szükség. A program annak elemzését végzi, hogy melyek a
leggyakrabban előforduló egységrakomány sorrendek az adathalmazban. Az első két esetre
nagy számú adat esetén is viszonylag kevés szabályra van szükség. A harmadik
(legbonyolultabb) gyártási programra azonban olyan sokféle sorrend fordulhat elő, hogy ha
csak a három előző vonalkódot tekintjük, akkor is sok szabályra van szükségünk. Az
elemzés után a következő adatokkal végeztük el az ANFIS modellek paramétereinek a
meghatározását:
1. gyártási program: 20 előző adat 21 szabály
2. gyártási program: 20 előző adat 18 szabály
3. gyártási program: 3 előző adat 52 szabály
Predikció CAN hálózattal: Bár az ANFIS az egyszerűbb struktúrákra jó eredményeket
hozott, számos hátránnyal is rendelkezik. A szabályok meghatározása nem automatikusan
történik, mindig szükséges a teljes korábbi adatállomány ismerete. A módszer az egyszer
betanult paraméterek automatikus korrekciójára sem képes, ha a rendszer struktúrája
megváltozna. Mindezek felvetették egy saját hálózat fejlesztésének igényét. A fő
szempontként a komplex információ leképezést, és a folytonos, automatikus adaptációt
tartottuk szem előtt. Ezek olyan „erények”, amelyek a legkorszerűbb mesterséges
intelligencia módszerek között is csak igen elvétve jelennek meg.
A probléma megoldására új hálózatot dolgoztunk ki. Ezt CAN-nek (Connection
Analyzing Network – kapcsolat elemző hálózat)

neveztük el, utalva feladatára. A CAN

felépítése a 7.6. ábrán látható, működése pedig a következő.

K1

h21

h21

K2

h31

t

K3
h34

K4

p1=1

p2=4

p3=6

h21 mutatói
CAN hálózat felépítése
7.6. ábra
98

A

CAN

hálózat

csomópontokból,

és

az

ezeket

összekötő

úgynevezett

súlyfüggvényekből állnak. Ebben az esetben az egyes csomópontok a leolvasó előtt
elhaladó vonalkódok sorszámai. Minden csomópont be- és kimeneti funkciót egyaránt
megvalósít. A ‘hxy’ elnevezés az x és y csomópontok közötti súlyfüggvényt jelöli. Ez az
elnevezés arra utal, hogy ennél a hálózatnál a neurális hálózatoknál megszokott súlyokat
(általában valós számok) függvények helyettesítik. Értékkészlete dimenzió nélküli szám,
amely az idő (t) függvényében (a hálózat véges hosszúságú időtengelyt használ) van
ábrázolva. A rendszer úgynevezett mutatókat is használ. Feladatuk a súlyfüggvény
időtengelyén meghatározott pont kijelölése. A mutató dinamikus objektum, amely az
időtengely mentén minden lépésben 1-el növeli értékét (0, 1, 2…). A működés során
kezdőértéke minden esetben 0. A mutató eltűnik, ha eléri az időtengely végét.
Első lépésben létre kell hozni a topológiát, amely a rendszerben lévő vonalkódoknak
megfelelő

csomópontokból

és

az

ezeket

teljesen,

és

kölcsönösen

összekötő

súlyfüggvényekből áll. Ekkor a hálózat még nem tartalmazza a predikcióhoz szükséges
információt. Ez betanítással érhető el, melynek legnagyobb előnye a hagyományos neurális
hálózatokkal szemben, hogy a hálózat működése alatt is folytatódik. A rendszer tanulása –
az új információk feldolgozása – egy pillanatra sem áll le. Ez a tulajdonság biztosítja a
rendszer folyamatos adaptációs képességét. A betanulás a következő lépésekből áll (ebben
a lépésben az érkező vonalkód fi=Kx , a csomópontok száma: N):
1. Hozzunk létre mutatókat az összes olyan súlyfüggvény kezdőpontján, amelyek az x
csomópontból indulnak ki ( hxy (y: 1..N) függvényekre).
2. Növeljük meg az összes x csomópont felé tartó súlyfüggvény mutatók által jelölt értékét
(hyx (y: 1..N) függvényekre).
3. Helyezze át az összes mutatót az időtengelyeken egy lépéssel előbbre.
A hálózat tesztelésének 1. és 3. lépése megegyezik a betanulással. A tesztelés 2. lépése
során minden egyes csomópontra (x) összegezni kell a mutatók által jelölt helyek
függvényértékeit a hyx (y: 1..N) súlyfüggvényeken. A teljes hálózat kimenete a legnagyobb
összegzett értékkel rendelkező csomópont lesz. Ennél a módszernél tehát a hálózat
kimenete közvetlenül kijelöli valamelyik vonalkódot.
A CAN hálózat és az előző két módszer összehasonlítása a 7.2. táblázatban
található. Általánosságban megállapítható, hogy a legjobb eredmények a CAN hálózat
használatával jelentkeztek. Ez egyértelműen az új típusú felépítésnek (minden csomópont
be- és kimenet egyaránt lehet, és a súly számok helyett alkalmazott empírikus függvények
használatának köszönhető. További előny, hogy a struktúra létrehozásához nem szükséges
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szubjektív információ, ez automatikusan történik. Az előnyök felsorolásánál meg kell
említenünk a működés gyorsaságát is: a teljes sorozat betanulása a CAN hálózatban néhány
perc alatt befejeződik has (az ANFIS esetében ez 1,5-6 órát is igényelhet).
Mindent összevetve anyagáramlási rendszerekben vonalkód sorrendek elemzésére
az általunk kifejlesztett CAN hálózatot tartjuk a legalkalmasabbnak. Egyrészről működési
ideje is kielégítő, hiszen a hálózat kimenete a másodperc töredéke alatt előállítható, így
intelligens leolvasó berendezések szoftverébe építhető. Másrészt a felépítés lehetővé teszi,
hogy a rendszer folyamatosan adaptálódjon, így az anyagáramlás jellegének változásához is
igazodni tud. Ilyen folyamatos adaptációs képesség sem az AR sem az ANFIS modellek
esetén sem képzelhető el.
A CAN hálózat használata az egyszerű programozhatóság és komplex, gyors
működése miatt nemcsak az egységrakomány sorrend előrejelzésére korlátozott. A módszer
átalakítás nélkül használható diszkrét értékkészletű függvények predikciójára is. Átalakítva
tetszőleges folytonos függvény (így tetszőleges probléma) előrejelzésére is képes.
7.2. táblázat
Gyártási
HVSZ
Idősor hossza
program száma
AR
1
2508
2231

HVSZ
ANFIS
2114

HVSZ
CAN
2246

2

577

135

559

521

3

685

123

140

316

Predikciós módszerek összehasonlítása
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8. A dekódolt információ és az irányító rendszer kapcsolata (a
vonalkódos azonosító rendszer környezete)

8.1 A vonalkódos azonosító rendszer elhelyezése a vállalaton belül
Azonosítás

Raktár

Késztermék
kiszállítás

Azonosítás
Azonosítás

Nyersanyag
beszállítás

Gyártási
folyamat

Azonosítás

Késztermék

Azonosítás

Vállalati anyagáramlási rendszer felépítése
8.1 ábra
A logisztika definíciója alatt általánosságban az anyagok, személyek, energia és
információ áramlás tervezésének, vezérlésének és ellenőrzésének tudományát értjük
[Jün91]. A 8.1 ábrán egy tipikus termelő vállalat anyagáramlási rendszere látható. A
rendszeren belül több helyen is található azonosítás. A nyersanyagok a beszállítóktól a
nyersanyag raktárba kerülnek, amely a termelés számára forrásként szolgál. Innen szintén
az anyagáramlási rendszer segítségével kerülnek a termelésbe, ahol félkész termékek,
alkatrészek mozgatása és raktározása történik. Az elkészült termékek a késztermék raktárba
kerülnek, majd innen történik a kiszállítás is. Látható tehát, hogy az anyagáramlás a vállalati
logisztikai

rendszer

szerves

része.

Az

anyagáramlás

megfelelő

szinten

történő

biztosításához szükség van a hozzá kapcsolt információáramlásra is. Az információáramlás
nélkülözhetetlen részei az identifikációs pontok, melyek gyakran a vonalkódos technika
felhasználásával kerülnek megvalósításra. Egy identifikációs pontnál alapvetően két
információ átadási folyamat zajlik: a dekódolt információ átadása az irányító rendszer felé, és
az irányító rendszer válaszának továbbítása például az anyagmozgató rendszer elágazási
pontja felé. Annak részletei, hogy a termelési folyamaton belül milyen feladatoknál van
szükség az identifikációra, a 8.4 fejezetben kerül bemutatásra. Ez a folyamat alapvetően
kétféle irányítási stratégia alapján valósulhat meg, amelyeket centralizált és a decentralizált
irányításnak nevezzük.
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8.2 A centralizált irányítási stratégia
A centralizált irányítási stratégia esetén a rendszer legfontosabb eleme egy olyan
központi egység, amely minden, a gyártásra és az anyagáramlásra vonatkozó adatot
tartalmaz. Ebben az esetben elegendő tehát, hogy az objektumok, csak egy egyértelmű
kóddal vannak azonosítva. A rendszer előnye, hogy az összes információ egy helyen
elérhető és szükség esetén azonnal módosítható, viszont feltételezi a központi egység és az
anyagáramlás / termelés egyes berendezései között meglévő megfelelő kommunikációs
hálózatot. Ebben van a rendszer nagy hátránya, mivel egy komponens meghibásodása
magával hozza a struktúra alacsonyabb szintjein hozzá kapcsolódó egységek kiesését is. A
rendszer tipikus alkalmazási területe az egy dimenziós vonalkódokkal történő azonosítás,
hiszen ebben az esetben elegendő, ha a vonalkód az adott egységrakomány azonosítóját
tartalmazza.

8.3 A decentralizált irányítási stratégia
A decentralizált irányítási struktúra esetén a folyamat irányításához szükséges
összes adat a folyamatban elosztva helyezkedik el. Erre alapvetően két lehetőség van: az
információ vagy az anyagáramlás / termelés megfelelő berendezéseiben vagy az
objektumon helyezkedik el. A működtetés megkezdése előtt az összes szükséges
információt a megfelelő helyen tárolni kell. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a rendszer
részei autonóm módon működjenek. Ez nagyobb megbízhatóságot biztosít az egész
rendszer működése szempontjából. Hátránya, hogy nincs olyan központi egység, amely
teljes áttekintést nyújt a rendszer működéséről. A decentralizált irányítási stratégia
jellegzetes felhasználási területe a rádiófrekvenciás adathordozókat használó identifikációs
rendszerek. Itt ugyanis akár több kilobyte írható - olvasható adat is kísérheti a terméket. A
decentralizált irányításhoz szokták sorolni a kétdimenziós vonalkódokat is, amelyeknek
tartalma azonban nem módosítható.
Gyakran előfordul a két irányítási stratégia kombinációja is, amelyet hibrid irányítási
stratégiának nevezünk. Ebben az esetben bizonyos adatok decentralizáltan helyezkednek el
a kódhordozón vagy a berendezéseknél, míg a többi adat a központi egységben helyezkedik
el. Kedvező kialakítás esetén a hibrid megoldás egyesítheti a két előző filozófia előnyeit.
Példaként említhetjük az autóipar beszállítói által alkalmazott ODETTE kódrendszert, amely
a klasszikus CODE 39-ot használ, és megadott szabályok szerint több vonalkódból épül fel,
amelyből például gyártó, vevő, megrendelés adatokra lehet következtetni.
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ODETTE azonosító
8.2 ábra

8.4 Az identifikációs feladatok elemzése
Nézzük meg gyártóüzemi és raktározási példákon keresztül, hogy hol van szükség
azonosításra, és mi történik, ha ezeknél a pontoknál hiba lép fel.
Knaack [Kna00] munkájában a gyógyszerüzemi anyagáramlást vizsgálta. Elemzése
alapján az anyagáramlási folyamatok az egyes összetevők között valamint azokon belül
következnek be. Identifikációra általánosságban a következő esetekben van szükség:
•

Az áru hozzárendelésekor adott egységrakományhoz.

•

Az áru kivételénél adott egységrakományból.

•

Adott egységrakomány mozgatása elején, végén és közben.

Az első azonosítási pont az áru beérkezésénél valósul meg. Itt valósul meg az áru
egységrakományhoz rendelése, valamint vonalkódos azonosítóval történő ellátása. Ekkor
történik meg az áru – egységrakomány - vonalkódos azonosító kapcsolat megadása a
központi adatbázis számára. Ez a folyamat emberi közreműködéssel történik, az áru statikus
helyzetében, így az esetlegesen keletkező sérült kódokat új etikett felhelyezésével javítani
lehet.
A termelésen belül ezzel szemben az anyagáramlás gyakran automatikus
anyagmozgató berendezésekkel történik. Az egyes szállítási feladatokra vonatkozó
információk általában az anyagmozgatás kezdő- és végpontja. Szállítás közben az etikettek
megsérülhetnek. Azonosításra az anyagmozgató rendszer egyes elágazási pontjain van
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szükség. A rendszer kiépítésétől függően, ha a leolvasó nem tudja megállapítani a
vonalkódos azonosító tartalmát több lehetőség is van:
•

Az

anyagmozgató

kezelőszemélyzetet

berendezés

működését

(üzemzavar),

akik

megszakítja,

gondoskodnak

a

és
nem

értesíti

a

olvasható

kódhordozó cseréjéről, majd újraindítják a berendezést. Ebben az esetben a
rendszer egy részének működése leáll, ami komoly fennakadásokat okozhat.
•

Ennek kiküszöbölésére az elágazási pontnál kiépülhet egy külön anyagáramlási
hurok a nem identifikálható egységrakományok számára. Ebben az esetben is
értesíti a rendszer a személyzetet, viszont a rendszer működése nem áll le. A két
megoldás közötti választást elsősorban a hibás kódok fellépésének gyakorisága
dönti el.

A termelési folyamatok automatikus anyagmozgató rendszerében a sérült vonalkódok
tehát mindenképpen külső emberi beavatkozást igényelnek, de komoly fennakadásokat is
okozhatnak. Ez komoly indokot jelentett az intelligensebb dekódoló algoritmus kidolgozása
mellett. Különösen veszélyesek a hibás vonalkód azonosítások, mivel ebben az esetben
például egy rugalmas gyártócella az adott objektumon nem a megfelelő műveletet fogja
elvégezni. Ennek valószínűsége korszerű leolvasó berendezések használata mellett
azonban igen csekély.
A raktározási folyamat során történő identifikáció függ az alkalmazott anyagmozgató
rendszertől. Például automatikus üzemű raktári felrakógép esetén a vonalkódos identifikáció
el is maradhat, mivel a felrakógép vezérlése pozíciók szerint történik. A raktárak kiszolgálása
leggyakrabban targoncás anyagmozgatással történik. Ebben az esetben minden betárolást
és kitárolást megelőzően szükség van a rakomány és a raktár vagy raktár pozíció
azonosítására is. Ebben az esetben tehát a raktárhely és a rakomány azonosítója egyaránt
megsérülhet. Ekkor a targoncavezetőnek kell az identifikációt elvégezni, vagy billentyűzet
vagy új etikett felhelyezése segítségével. Mindkét folyamat időigényes így egy intelligens
leolvasó berendezés itt is termelékenység növekedést eredményezhet.
Az áru kiszállításakor történik meg az utolsó azonosítás. Itt a legfőbb jellemző, hogy
ha a vonalkódos azonosítóra már nincs szükség, akkor a sérült vonalkódok kézzel történő
azonosítása után új etikett felhelyezése nem szükséges.
Összefoglalóan

megállapíthatjuk,

hogy

a

sérült

vonalkódok

elsősorban

az

automatikus anyagmozgató berendezések elágazási pontjainál okozhatnak problémát, így
kutatásunk eredményei elsősorban itt alkalmazhatók, de általa a raktárban emberek által
kézi leolvasókkal történő azonosítás minősége is javítható.
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9.

Az értekezésben elért új tudományos eredmények

Az értekezésben kidolgozott új tudományos eredményeket az alábbiakban foglalom
össze.
1. A vonalkódos azonosító információtartalmának vizsgálata során a vonalkód által hordozott
információ bináris alakját vizsgálva megállapítottam, hogy hibajavításra a kódelemek és a
kódszavak szintjén nincs lehetőség, ezt legalább üzenet szinten kell elvégezni. Az üzenet
szintű hibajavítást vizsgálva megállapítottam, hogy ezekre a kódokra is érvényes a
kiválasztott üzenetszó halmaz hibakorrekciós képességére és az üzenetszó halmaz
minimális Hamming távolságára vonatkozó összefüggés, vagyis az alkalmazott kódszó

halmaz hibakorrekciós képessége annál nagyobb, minél nagyobb a tetszőlegesen
kiválasztott két kódszó közötti Hamming távolságok minimuma.
Mivel a szakirodalomban eddig nem volt ennek a problémának a megoldására
algoritmus, és a feladatot csak numerikusan lehet megoldani, ezért kidolgoztam két
numerikus eljárást, amelyekkel az előre definiált hibakorrekciós képességgel rendelkező

vonalkód halmaz kiválasztható.
Az értekezésben mindkét módszert kipróbálva összehasonlító vizsgálatokat is
végeztem. Ennek során megállapítottam, hogy a „Kódtervezés a minimális számú
„szomszéddal” rendelkező üzenetszavak kiválasztásával” nevű módszer több vonalkódot
talált mint a „Kódtervezés kölcsönösen minimális távolságra lévő üzenetszavak
kiválasztásával” módszer, futási ideje viszont lényegesen nagyobb, ennek ellenére az
első módszer tekinthető a problémamegoldás szempontjából hatékonyabbnak.
Megállapítottam továbbá, hogy a módszerek más vonalkód típusra is adaptálhatók, a
másik vonalkód típus bináris alakját tekintve a módszer bemenetének.

2. Az értekezésben CCD kamerás rendszerek vonalkód azonosító rendszerként történő
alkalmazását is vizsgáltam. A vizsgálatok két rendszerre terjedtek ki: az egyik egy PC-be
építhető OFG típusú képfeldolgozó kártyás rendszer, a másik pedig egy OMRON F350
típusú ipari képfeldolgozó rendszer. A vizsgálatokat az Építőgépek, Anyagmozgató Gépek
és Üzemi Logisztika Tanszék laboratóriumában található görgőspálya és szerelőanyagmozgató rendszereken végeztem. A vizsgálatok a kamera által készített képeken a
sötét és világos vonalkód elemek elkülönülésére és az alkalmazott anyagmozgató
rendszerek által biztosított egységrakomány megvezetés minőségére vonatkoztak. A
vizsgálat eredményeként megállapítottam, hogy a feladatra mindkét képfeldolgozó
rendszer alkalmas, felszerelésük azonban a szerelő-anyagmozgató rendszerre az
egységrakomány megvezetés szempontjából előnyösebb. Megállapítottam továbbá, hogy
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a két rendszer hardverének eltérő felépítése miatt a kifejlesztendő szoftvereknek a
hardver más-más előnyös tulajdonságait kell kihasználniuk. Az OFG kártya esetén előnyt
jelent alkalmazott PC-nek gyors gépet választani, így a feldolgozó szoftver komplexitása
növelhető. Az OMRON F350-es berendezés alkalmazásánál pedig előnyös a keresett
minták számának növelése a működési idő lassítása nélkül. A rendszerekre kidolgozott
módszerek működőképessége utólagosan támasztotta alá az alkalmazhatóságot. Az elért
eredmények közül különösen az F350 esetén elérteket tartom lényegesnek, hiszen ebben
az esetben egy általános, egyszerű feladatokra készült ipari képfeldolgozó rendszert
alkalmaztunk bonyolult, egyedi célra.
3. A sérült vonalkód képéből az eredeti információ helyreállítására a szakirodalom nem
ismertet konkrét algoritmust. Így erre a problémára is nekem kellett megoldást találnom. A
kutatás során két alapvető algoritmust dolgoztam ki.

Az első az „Egydimenziós vektorra tömörítő módszerek” elve, amely a képi információt
először a vonalkód jellegének megfelelően egydimenziós vektorra tömöríti, majd a sérült
információ helyreállítását ezen a vektoron végzi el. A vizsgálatok során azt állapítottam
meg, hogy a módszer csak korlátozásokkal alkalmazható.

Az előző módszer korlátozott alkalmazhatósága miatt fejlesztettem ki a folytonos
információtartalmat kereső módszereket, amelynek működési elve, hogy a képen
darabokban található információt azonnal dekódolja, majd illeszti a lehetséges kódok
halmazára. A módszer tesztelése során megállapítottam, hogy ez:
• néhány másodperces futási ideje miatt megfelel a rugalmas anyagmozgató rendszer
által támasztott időbeli követelményeknek, tehát, hogy az irányítórendszer számára

a helyreállított vonalkód információja az anyagmozgatás megszakítása nélkül
rendelkezésre áll,
• azonosító képessége pedig eléri az emberi szem által végrehajtható dekódolást, ami

azt jelenti, hogy nagymértékű sérülés esetén több lehetséges illeszkedő kód is
adódhat.
4. Az értekezésben részletes vizsgálatokat végeztem arra vonatkozóan, hogyan változik a
folytonos információtartalmat kereső módszer felismerőképessége az OMRON F350-el
megvalósítva, ha a vonalkód és a leolvasó relatív orientációja megváltozik. A

szakirodalomban CCD kamerás rendszerre nem, csak lézer scannerre történtek
vizsgálatok [Han91], így ennek eredményét nem tudtam vizsgálataim során felhasználni.
Az orientáció vizsgálata a következő paraméterekre terjedt ki:
• a vonalkód és leolvasó távolságának módosítása
• a vonalkód elforgatása a hossztengely körül
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• a vonalkód elforgatása a vonalkódot alkotó elemek tengelyével egyező irányú tengely

körül
• a vonalkód elforgatása a kamera optikai tengelye körül

Vizsgálataim során megállapítottam, hogy a felismerő rendszer a kamera optikai
tengelye körüli elforgatásra rendkívül érzékeny. Ez azt jelenti, hogy a vonalkód kismértékű
elforgatása is a felismerő képesség drasztikus romlását eredményezi. Az értekezésben az
érzékenység csökkentése érdekében elforgatott minták alkalmazására tettem javaslatot,
hiszen a keresett minták elforgatottjait például 5 fokonként betanítva a felismerőképesség
nagyobb szögtartományig is fenntartható.
5. Az értekezésben igazoltam, hogy a vonalkód információtartalmának visszaállítására
szolgáló módszerek megbízhatósága további információk bevonásával növelhető. Erre
vonatkozóan, a szakirodalomban elsőként, a leolvasó előtt elhaladó egységrakományok
vonalkódjainak sorrendjére vonatkozó predikciós modelleket dolgoztam ki és elemeztem a

soronkövetkező vonalkód előrejelzésének megfelelősége szempontjából.
A kidolgozott predikciós modellek:
• autoregresszív modell,
• neuro-fuzzy ANFIS modell,
• saját fejlesztésű kapcsolat elemző hálózat (CAN: connection analyzing network)

modell.
Az autoregresszív modellnél a következő lépésre előre jelzett megfigyelés az aktuális
és az "n" darab előző megfigyelés lineáris kombinációjaként áll elő. A modell
alkalmazásánál külön kérdést jelent, hogy hány előző mintát vegyünk figyelembe. A
modell

paraméterei

a

legkisebb

négyzetek

módszerével

gyorsan

és

egzaktul

meghatározhatók.
Az ANFIS hálózat a korszerű neuro-fuzzy rendszerek közé tartozik. Jellemzője, hogy
jellemzőit (rétegeken belüli csomópontok száma stb.) explicit módon nem, csak
próbálgatással lehet meghatározni. A hálózat erősen nemlineáris függvények közelítésére
is alkalmas. Paramétereit hosszú betanító eljárással lehet meghatározni.
A saját fejlesztésű kapcsolat elemző hálózat működésének lényege, hogy minden
lehetséges kimenet jelent egy-egy csomópontot. A csomópontok között nem súlyértékek,
hanem diszkrét értékű függvények helyezkednek el. A függvények meghatározása
betanítással történik. A hálózat működésének fontos jellemzője, hogy a függvények
módosítása nem fejeződik be a betanulásnál, a hálózat paraméterei tesztelés közben is
folyamatosan adaptálódnak.
6. A módszerek elemzéséből megállapítottam, hogy az anyagáramlás előrejelzésére az
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autoregresszív mdellek kevéssé alkalmazhatók. Ez az érkező vonalkód sorrendből
képzett

függvény

nemlineáris

jellegével

magyarázható.

A

vizsgálatok

során

megállapítottam, hogy a módszer által elért eredmény véletlen módon függ az
autoregresszív modell rendjétől.
A neuro-fuzzy modellre vonatkozó vizsgálatok során megállapítottam, hogy ez a modell
az egyszerűbb anyagáramlásokra jól alkalmazható, viszont komplexebb esetekre nem.
A saját fejlesztésű kapcsolatelemző hálózat eredményessége mindkét előző módszert
felülmúlta. Ezen kívül számos olyan jellemzővel rendelkezik (pl. folyamatos adaptáció, gyors
és egyszerű működés) amely lehetővé teszi az anyagáramlási rendszerek intelligens
szenzoraiban történő alkalmazását.

108

10. Az eredmények gyakorlati alkalmazhatósága, a
továbbfejlesztés kérdései
Az értekezésben elért eredmények gyakorlati alkalmazhatóságának kérdése három
csoportba sorolható.
Az értekezés 6.2.2. fejezetében bemutatott folytonos információtartalmat kereső
módszereket a gyakorlatban alkalmazhatónak tartom. Ezek a módszerek ugyanis helytelen
azonosítást nem eredményezve, az ismert kódok alapján az összes lehetséges illeszkedő
vonalkódot megadják. Ez a tulajdonság egyrészt akkor hasznos, amikor a vonalkód nem ép,
de a maradék információ is elegendő az egyértelmű azonosításhoz, másrészt a lehetséges
kódok kiszűrése az utólagos emberi beavatkozást is leegyszerűsíti, mivel nem kell a teljes
kódot karakterenként megadni, hanem csak egy listából kell választani.
Az egydimenziós vonalkódok változtatható mértékű redundanciával való ellátása a
minimális Hamming távolság biztosítása érdekében szintén alkalmazható a gyakorlatban,
mivel alkalmas leolvasóval az egyértelmű azonosítás még nagymértékben sérült vonalkódok
esetén is biztosított lesz.
A predikciós módszerek közül a kapcsolatelemző hálózat alkalmazása szintén
javasolt, mivel ennek a segítségével nem egyértelmű azonosítás esetén a legnagyobb
valószínűséggel rendelkező vonalkód meghatározható lesz. Ez a módszer az emberi
beavatkozást is megkönnyíti, hiszen ekkor a beavatkozó személynek nem kell az egész
kódot megadnia, csak nyugtáznia a rendszer által felajánlott variációt. Ez a funkció a
leolvasók intelligensebbé tételének fontos területét jelenti.
Az

értekezésben

elért

eredmények

mindegyike

a

vonalkódos

leolvasás

intelligensebbé tételével volt kapcsolatban. Vannak azonban olyan területek is, amelyekkel
terjedelmi

okok

miatt

nem

foglalkoztam.

Elsőként

a

vonalkódos

azonosító

információtartalmát jelölném meg. Az etikett ugyanis általában tartalmazza a vonalkód
információtartalmát karakteres (OCR) formában is. A vonalkód leolvasót intelligens OCR
funkcióval bővítve a hibajavító képesség minden bizonnyal javulna. A további kutatás fontos
területe lehetne az is, hogy az azonosítandó objektumnak a leolvasó által vizsgált részét
kiterjesztjük a vonalkódon kívülre is. A jelenlegi leolvasók ugyanis az elhaladó objektumot
passzívan figyelik, egészen a vonalkód megjelenéséig. Nyilvánvaló, hogy az esetek egy
részében az elhaladó objektumon vannak olyan vizuális részletek, amelyeket automatikusan
megjegyezve és felismerve a hibakorrekciós képesség jelenősen javulna. Ezeknek a további
vizuális jellegzetességeknek a figyelembe vétele azért is célszerű lenne, mivel a CCD és
„linear imager” olyan készülékek, amelyek passzív optikai elven működnek, tehát nem
alapvető módosításokkal ezeket kisebb képfeldolgozási feladatokra is lehetne alkalmazni. A
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leírt berendezés kifejlesztése megfelel azoknak a jövőre vonatkozó várakozásoknak, hogy a
vonalkód leolvasók más funkciókkal is bővüljenek, így a felhasználó sokoldalú, multifunkciós
és intelligens azonosító készülékkel legyen ellátva.
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