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Sammanfattning 
Flera nya tjänster som Mina utgifter och Smartbudget vittnar om ett tilltagande intresse bland 

konsumenter att planera sin ekonomi. Matvaror utgör en stor del av det genomsnittliga hushållets 

budget och är därmed en kostnadspost som kan göra stor skillnad i hushållets ekonomi. 

Detta examensarbete ska undersöka möjligheten att jämföra matvarors pris på olika affärer med 

hjälp av en Android-applikation och genom att fotografera texten på kvitton. Texten kommer sen 

processas och sorteras för att få ut nödvändig data som sen kan sparas undan i en databas. Färdiga 

Algoritmer och OCR-motorer har utvärderats och implementerats i applikationen direkt genom så 

kallade C-Bibliotek. Dessa gör det möjligt att utan större problem vidareutveckla applikationen för 

iOS eller Windows Phone. 

Projektet och Android-applikationen visar på möjligheterna att använda färdiga C-bibliotek samt 

telefoners kamera för att enkelt sålla ut och spara undan den informationen som är relevant för 

konsumentens del. 
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Abstract 
Multiple new services such as “Mina utgifter” and “Smartbudget” show that there is an increased 

interest among consumers to plan their economy. Groceries represent a large part of the average 

households budget and is thereby an important thing that can make a large difference in every 

households economy. 

This thesis will examine the possibilities to compare food prices with help of an Android application 

and by taking pictures of the text on receipts. The text will then be processed and sorted to get the 

necessary data which later can be saved into a database. Premade algorithms and OCR-engines have 

been evaluated and implemented directly into the Android application by using so called C-Libraries. 

This makes it possible without major efforts to further develop the application for IOS or Windows 

Phone. 

This project and the Android application show the possibilities to use premade libraries and the 

phones camera to extract and save the necessary information that is relevant for consumers. 
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1 Inledning 
Kapitlet behandlar frågor som varför examensarbetet genomförts, vad målen var, vilka avgränsningar 

som gjorts, lösningsmetoder och en kort kapitelgenomgång. 

1.1 Bakgrund 
Smartphones har börjat användas allt mer och det finns förutsättningar att utnyttja det faktum att 

många människor bär dem med sig hela tiden [1]. De flesta smartphones har idag en väldigt bra 

kamera, den skulle man därför kunna använda genom att fotografera priser på kvitton, på olika varor 

som sedan lagras undan och jämföras med andra. Detta skulle göra människor mer medvetna om vad 

de har för alternativ när det gäller inköp, exempelvis gå 500 meter längre så är priset 10 % lägre.   

I och med att smartphones blir alltmer populära blir även applikationerna det. Därför skulle en 

applikation även kunna användas av affärerna genom att se vad de andra affärerna säljer sina varor 

för.  Eller som en applikation där den enskilda människan ser vad den spenderar pengar på. Mat 1000 

kr, Elektronik 500 kr i månaden etc. 

1.2 Målformulering 
Huvudfrågan i examensarbetet är hur bra det går att utnyttja dagens OCR teknologier för att utläsa 

text ur ett kvitto. 

I examensarbetet ska en Androidapplikation utvecklas. Applikationen ska kunna hämta information 

genom att fotografera kvitton med hjälp av telefonens inbyggda kamera. Olika templates för hur den 

läser data skall även undersökas och tas fram. Med templates menas att kvittot läses in på olika sätt. 

Exempelvis att fota med två olika kolumner där varan hamnar i den ena och priset i den andra. 

Den samlade datan ska sedan sparas undan i en extern databas och vara tillgänglig att användas i 

olika syften. Databasen ska kunna spara undan och returnera poster med information till och från 

applikationen. 

1.3 Avgränsningar 
Resultatet i examensarbetet det vill säga en Android-applikation är menat att tas vidare senare för 

att bli en färdig applikation som kan säljas på google play. Detta projekt är dock bara tänkt att visa på 

funktionalitet som kan tänkas ingå, en så kallad ”Proof of concept”. Stora delar av projektet kommer 

behöva finslipning för att ge en bra slutlig användarupplevelse. En undersökning om OCR har gjorts 

men ingen vikt har lagts vid att jämföra olika OCR lösningar. Färdiga bibliotek har använts för både 

bildförbättring och OCR. 

1.4 Lösningsmetoder 
Problem som uppstått har lösts med hjälp av sökningar på internet samt handledning med 

experthjälp från skolan. 

Projektet kommer ta reda på möjligheterna att använda sig av färdig kod i form av C-Libraries för 

OCR processen och bildhanteringen. 

Projektet kommer innefatta test och utvärdering av att använda sig av C libraries som metod för 

programmering av applikationen. 
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1.5 Nulägesbeskrivning 
Matbudgetapplikation är ett projekt som gjorts på beställning av fyra privata individer med olika 

bakgrund och expertis. Tanken är att mjukvaran som utvecklas i det här examensarbetet ska ligga 

som grund för en applikationsidé som i framtiden kan utvecklas till att bli en framgångsrik 

affärsprodukt. Uppdragets mål är av typen ”proof of concept” det innebär att projektet ska visa på 

möjligheterna att genomföra idén som det var tänkt. Prototypen visar på möjligheter och 

begränsningar som dagens OCR teknik erbjuder och hur man bäst kan utnyttja dem. I och med det 

blir det enklare att i framtiden vidareutveckla applikationen så att en välfungerande produkt blir 

lättare att ta fram.  

Folk blir alltmer insatta i vad de äter och kostnaden för det, därför är prisjämförelse ett relativt nytt 

men lukrativt område att skapa affärsidéer och företag omkring. 

1.6 Kapitelgenomgång 

Teknisk bakgrund 

Tar upp och går igenom alla de färdiga lösningar som implementerats i examensarbetet. Dessa 

innefattar OCR, algoritmer och databas. 

Genomförande 

Sammanfattar avgränsningar, användande av applikationen, programmering och 

utvärderingsmetoder. Applikationens klasser förklaras och databasens innehåll tas upp. 

Analys 

Tester och insamlad data analyseras utifrån omständigheterna som var vid testernas genomförande. 

Slutsats 

Sammanfattar och rekommenderar vidareutveckling och förbättringar som kan göras i framtiden.  
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2 Teknisk bakgrund 
I detta examensarbete har ett antal färdiga lösningar för OCR, bildhantering, textalgoritmer samt 

databas använts. I det här kapitlet ges beskrivningar till vilka alternativ som utvärderats och varför 

det som användes valdes. 

2.1 OCR – Optical Character Recognition 
OCR står för optisk teckenigenkänning. Med OCR översätts en tryckt eller handskriven text till en 

ändringsbar text på datorn se figur 1. Detta görs genom att urskilja mörka och ljusa områden i bilden 

för att identifiera varje bokstav eller siffra. När ett tecken är funnet så översätts det till ASCII – kod 

[2].  

Med hjälp av OCR kan man göra om exempelvis ett PDF dokument till ändringsbar data med 

bokstäver och meningar, eller genom att fotografera en text med sin kamera för att få det till riktig 

text som sedan kanske översätts [3]. Just nu används OCR väldigt mycket för att digitalisera visitkort 

och sortera stora delar av post [2].  

 

figur 1 Illustration av grundtanken med OCR 

Det finns flera olika OCR lösningar gjorda av olika bolag och i olika syften. Det går att hitta OCR 

program som körs på vanliga hemmadatorer. Det finns även lösningar anpassade för olika 

operativsystem eller för olika enheter ex. persondatorer, scanners eller mobiltelefoner. Det är i 

huvudsak tre produkter som var av intresse för examensarbetet. Dessa var Abbyy mobile OCR 

Engine, SimpleOCR och Tesseract. Exempel på nuvarande applikationer som använder sig av OCR är 

Abbyy Finereader och Google Goggles [4][5].  

Abbyy Finereader är ett program som gör om inscannade papper, PDF-dokument och digitala 

fotografier till ändringsbar text [4]. Google Goggle är en smartphone applikation där man exempelvis 

kan fota en text och applikationen gör om det till ändringsbar text och översätter den [5]. 

2.1.1 Exekvering av OCR 

Det finns flera olika OCR lösningar tillgängliga som är framtagna för olika tillämpningar och för olika 

plattformar. I implementeringen av OCR motor fanns valet att antingen lägga hela bildbehandlingen 

och OCR processen på en central server, vilken alla enheter som kör applikationen kan ansluta till för 

http://www.google.com/mobile/goggles/#text
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att skicka bilderna dit för behandling. Det andra alternativet var att alla enheter gör bildbehandlingen 

direkt i enheterna själva och behöver därmed inte skicka några större datamängder till en central 

server. 

Det var en del faktorer som var viktiga i valet av vart bildbehandlingen ska äga rum. Nedan listas 

några av huvudpunkterna som det togs hänsyn till vid diskussionerna av vart processen ska köras. 

 

OCR direkt i enheterna: 

 Det kan ta tid att utföra bilbehandlingen eftersom enheterna har begränsad processorkraft 

att tillgå. 

 Enheternas batteritid minskar i och med att processen kräver relativt mycket 

beräkningskapacitet vilket gör att processorn kräver mer ström. 

 Datamängden som skickas över diverse uppkopplingar minskas. 

OCR på en central server: 

 Större beräkningskraft beroende på vart man placerar databasen och servern som utför 

bildbehandlingen. 

 Driftkostnader för servern skulle kunna bli stora om applikationen blir populär. 

 Det behövs inte användas C-Libraries och språkmöjliheterna blir större om OCR-mjukvaran 

körs på servern. 

2.1.2 Abbyy mobile OCR engine 

En av OCR motorerna som utvärderats i projektet är Abbyy mobile OCR engine. Abbyy är ett 

internationellt bolag som specialiserar sig mot dokument igenkännande och språkteknologier. De har 

utvecklat flera OCR lösningar menade för olika plattformar och tillämpningar. En av de produkter 

Abbyy lanserat heter Abbyy mobile OCR engine och är ett SDK inriktat mot mobila enheter. 

Mjukvaran är plattformsoberoende och fullt möjlig att använda både för Android och iOS [12]. 

Mobile OCR engine är inte opensource utan en produkt Abbyy skapat för utvecklare. För att börja 

utveckla gentemot Abbyy mobile OCR engine krävs en utvecklarlicens som ger en rättigheter att 

använda OCR lösningen i sin egenutvecklade produkt. Abbyy erbjuder även en testversion men för 

att börja testutveckla måste ett licensavtal slutas i vilket man godkänner att inte diskutera produkten 

i annat fall än för det specifika syftet att utvärdera om man vill köpa produkten eller ej. 

2.1.3 Tesseract 

Tesseract är ett C – bibliotek av öppen källkod som behandlar OCR. Först utvecklades projektet av 

Hewlett Packard Laboratories mellan 1985 till 1995 och blev sedan omgjort till öppen källkod 2005 

med hjälp från Google [6][7]. Tesseract implementerar Leptonica Image Processing library som också 

är ett bibliotek skrivet i C och C++ utformat för bildredigering och bildförbättring i samband med 

OCR-processen i Tesseract [8]. 

 

 

http://pmg.co/mobile-development-and-ocr
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I Leptonica kan bl.a. följande ändringar utföras:  

 Skala om bilden och rotera den 

 Göra om bilden till svartvit 

 Ändra kontrasten 

Detta gör att Tesseract och Leptonica tillsammans kan läsa in flera olika typer av bilder och göra om 

dem till text i över 60 olika språk [9]. 

Det finns ett interface kallat Tess-two vilket är skrivet för Android och gör det lättare för utvecklare 

att använda Tesseract och Leptonica. Eftersom Tesseract och Leptonica är skrivna och utgivna i form 

av C-Bibliotek krävs ett java API för att kunna utveckla för exempelvis Android. Tess-two innehåller 

Tesseract 3.02.02 och Leptonica 1.69 [10]. Tess-two i kombination med Tesseract och Leptonica 

kräver en utvecklingsmiljö som kan hantera C-Bibliotek exempelvis Eclipse tillsammans med Android 

Native Development Kit(NDK)[11], [10]. 

2.1.4 SimpleOCR 

SimpleOCR är en produkt utvecklad och menad för utvecklare som enkelt kan implementera den i 

sina egna applikationer. SimpleOCR är gratis att använda men har inget stöd för olika typsnitt, fler 

kolumner, bildförbättring eller olika färger [13]. SimpleOCR är utvecklad för och fungerar endast på 

Windowsversioner senare än windows95. Koden är skriven i VB och C++ och de flesta exemplen som 

ges är även de skrivna i VB och C++.  

2.1.5 Val av OCR 

Androidtelefoner har inte uppkoppling konstant utan det finns tillfällen då mottagningen är dålig 

eller datatrafiken är avbockad. I det fallet måste applikationen kunna lagra datan på telefonen i 

väntan på att telefonen ska få uppkoppling igen. I det fallet är det bättre om OCR processen sker på 

telefonen så att bilden kan tas bort direkt när bildigenkänningen har ägt rum. På det viset behöver 

inte bilderna ta utrymme på telefonen efter att OCR processen är klar. 

Tesseract finns tillgängligt som öppen källkod och det finns bra implementeringsmöjligheter för 

många olika enheter och operativsystem. Med hjälp av Tess-two är det dessutom väldigt lätt att 

komma igång och utveckla för Android. Vid valet at OCR var det öppenheten och populariteten med 

många bra exempel som gjorde att Tesseract var den bäst passande lösningen i det här fallet. 

2.2 Databas och server 
För att lagra diverse data krävdes någon form av server och databas som ser till att användarnas data 

sparas undan och finns tillgänglig senare när den behövs. I fallet med Matbudgetapplikation 

behövdes en databas eller liknande som kan se till att informationen som hämtats hem genom 

användandet inte går till spillo utan sparas undan och kan användas senare. 

Det fanns flera lösningar på det problemet och genom projektet har ett antal olika databas och 

serverlösningar utvärderats och bedömts utifrån de krav som ställts i det här fallet. 

Eftersom informationen som sparas ska kunna användas på diverse olika sätt och i olika syften stod 

det klart från första början att det inte skulle fungera att lagra data direkt i de olika handhållna 

enheterna som applikationen används på. Informationslagringen var därför tvungen att ske på en 

extern server eller lagrad i molnet. En egenframtagen serverlösning skulle kräva mer tid och det var 

https://github.com/rmtheis/tess-two
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heller inte fokus i arbetet att ta fram en sådan. Därför valdes databasen med stor hänsyn till att den 

ska vara lagrad i molnet och helst även gratis. Det var i huvudsak två lösningar som utvärderats i 

examensarbetet. Dessa var Windows Azure Mobile Services och Amazon RDB. 

2.2.1 Windows Azure Mobile Services 

Windows Azure Mobile Services är en molnbaserad tjänst som tillåter användare att lagra data i 

Microsoft datacenter och på så vis enkelt spara undan och hämta information av olika sorter [14]. 

Windows Azure erbjuder en gratis utvärderingsversion som inkluderar ett antal funktioner som 

passar mycket bra in i kraven för Matbudgetapplikation. Det erbjuds under utvärderingsperioden 

gratis relationsdatabas och dessutom stöd för mobila tjänster[15]. 

De mobila tjänsterna som ingår innebär att det blir väldigt enkelt att ladda upp och ner data från 

molnet med hjälp av ett användarvänligt API som tillhandahålls i Windows Azure. API finns för ett 

antal olika programmeringsspråk och operativsystem, bland annat för Android. Kodexempel och 

support finns på Azures hemsida och ingen större kunskap om relationsdatabaser behövs för att 

kunna lägga upp och underhålla en komplett databas med lagring i molnet. 

2.2.2 Amazon RDB 

Amazon Relational DataBase är precis som Windows Azure en databas som sparar information i 

molnet. Det finns stöd för flertalet olika databaslösningar ex. MySQL, Oracle eller Microsoft SQL 

server vilket gör att flytten från egna servrar till molnet kan bli väldigt smidig. I Amazons servrar 

startas en ny instans av en databas där utvecklare eller företag själva kan välja vilken motor som skall 

köras. Databasen går att styra enkelt genom API anrop eller via Amazons management console [16]. 

Den databasen man väljer startas hos Amazons servrar och man får själva göra inställningar och 

konfigureringar. Nackdelen med Amazon RDB i jämförelse med Windows Azure är att 

förkunskapskraven är högre och det krävs mer tid innan en fungerande databas kan finnas tillgänglig i 

molnet. 

2.2.3 Val av databas och server 

Det finns flera olika lösningar som hade kunnat användas i det här fallet och alla har sina fördelar och 

nackdelar. Windows och Amazon är två välkända varumärken som båda är etablerade på marknaden. 

I valet mellan dessa var det i huvudsak pris och användarvänlighet som var grundpelarna i beslutet 

att Windows Azure var rätt lösning i det här fallet. 

Windows Azure erbjöd en tre månaders gratis testperiod under vilken tjänsten kan utvärderas och 

det ger användarna ett smidigt sätt att komma igång och använda tjänsten. Amazon RDB tar betalt av 

användarna beroende på hur mycket datorkraft och lagringsutrymme etc. som används. Windows 

Azure har ett användarvänligt webb GUI där det är väldigt lätt att sköta databasen samt göra 

inställningar, kunna se poster etc. se figur 2. 
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figur 2. Översikt över databasen 

2.3 Algoritmer för texthantering 
För att jämföra texten OCR-processen generar med varuposterna som finns i databasen krävdes en 

algoritm för att söka och para ihop rätt vara från kvittot med rätt vara i databasen. Vid valet av 

algoritm var feltolerans mot fel bokstav viktigt eftersom OCR-processen inte garanterar att den hittar 

rätt bokstav eller siffra. 

De algoritmer som utvärderats i examensarbetet var Longest Common Substring och Dice’s 

Coefficient. 

2.3.1 Longest Common Substring 

Jämför hur lika två eller flera olika strängar är. Algoritmen returnerar sedan den delen som är lika 

[17].  

Algoritmen fungerar genom att använda en matris av nollor. På ena sidan står den ena strängen och 

på ovansidan står den andra strängen. Där bokstaverna i de två strängarna stämmer överrens ändras 

nollan till en siffra. De bokstäverna som är lika sparas sedan i en ny sträng som returneras. I det här 

fallet som bilden visar returneras ordet CKA se figur 3. 
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L Y C K A 

H 0 0 0 0 0 

I 0 0 0 0 0 

C 0 0 1 0 0 

K 0 0 0 2 0 

A 0 0 0 0 3 
figur 3 Exempel på hur longest common substring algoritm fungerar 

Denna algoritm lämpade sig inte i fallet med Matbudgetapplikation eftersom längdskillnader och 

felstavningar var återkommande förekomster. Exempelvis kan strängen som skickas till OCR-

processen vara ”Mel1anmjölk” medans strängen i databasen är ”Mellanmjölk”. Observera skillnaden 

mellan ett(1) och l(l). Detta gör att algoritmen kommer att returnera ”anmjölk”. ”anmjölk” kommer 

sedan att jämföras med ”Mellanmjölk” igen för att se om det är rätt vara. ”anmjölk” och 

”Mellanmjölk” har inga gemensamma bokstäver på samma positioner och den varan kommer därför 

inte att matcha. 

2.3.2 Dice’s Coefficient 

Den här algoritmen jämför två olika strängar genom att dela upp bokstäverna i strängarna två och 

två. Exempelvis ”Afton” delas upp i ”AF”, ”FT”, ”TO” och ”ON” [18]. När båda strängarna har delats 

upp jämförs hur många par som är lika varandra i båda strängarna. De paren används sedan i en 

ekvation för att räkna ut hur lika de två strängarna är varandra i procent se figur 4. 

 

            figur 4. Jämförelseekvation i Dicés Coefficient [18] 

Algoritmen passade väldigt bra då det inte spelar någon roll om ett l(l) råkar bli en etta(1) eller 

tvärtom. Ett annat exempel är om det skulle råka komma in en extra bokstav. I det fallet skulle det 

heller inte göra någon skillnad eftersom algoritmen är utformad för den sortens felstavningar. När 

algoritmen upptäcker fel tas det med i beräkningen och andelen träffar sjunker. Det var därför viktigt 

att den procentuella gränsen passar ändamålet. 

2.3.3 Val av algoritm 

Efter OCR-processen kan det inte garanteras vad för sorts text som genereras för algoritmen att ta 

hand om och sortera. Det var viktigt att algoritmen inte bara klarar av exempelvis textsträngar av rätt 

längd utan även ord där vissa bokstäver försvunnit eller tillkommit. Vid valet av algoritm var det 

dessa egenskaper som var viktiga att det inte blev problem med. 
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Av de algoritmer som utvärderats passar Dice’s Coefficient bäst in på kraven därför att den fungerar 

bäst oavsett längden på textsträngarna som jämförs. I fallet med Matbudgetapplikation har ingen 

vikt lagts vid att optimera algoritmen utan det är ett område som kan förbättras i framtiden. 
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3 Genomförande 
Under genomförandet har vikten lagts huvudsakligen vid programmering och implementering av 

färdiga lösningar för såväl OCR som textsorteringsalgoritm [18]. En del beslut har även fattats med 

avgränsningar som konsekvenser. Under projektets gång har även ytterligare insikter lett till att 

framtiden för applikationen kan uppskattas bättre än innan. 

Grundstrukturen för kamera och anrop till Tess-two har hämtats från en färdig exempelapplikation 

som sedan ändrades utefter examensarbetets gång. Den applikationen heter Simple-Android-OCR 

och fanns tillgänglig på github [19]. 

3.1 Avgränsningar 
Den praktiska implementeringen av diverse mjukvara ledde till att beslut fattades om att inte 

fortsätta vissa delar av projektet. Dessa skulle leda till att tidsgränserna inte hölls och därmed sätta 

examensarbetet under risk. 

3.1.1 Algoritmer 

Vikten av en väl fungerande textsökningsalgoritm var större än det initialt planerats tid för. Det ledde 

till att ytterligare faktasökning och programmering fick inledas under genomförandefasen. I starten 

av examensarbetet var detta en del som det var tänkt skulle utvecklas under tidens gång. 

Jämförelsen av varorna i databasen var en kritisk del för resultatet och därför behövdes en väl 

fungerande textsorteringsalgoritm. Ytterligare faktasökning ledde till utvärdering och 

implementering av färdiga algoritmer istället för att utveckla en ny. 

3.1.2 Kvitton 

Applikationens ursprungliga grundtanke innefattade kvitton från en mängd olika företag. Det 

upptäcktes dock att olika kvitton hade olika typsnitt på text och olika styrka i färgen. Därför valdes att 

avgränsa applikationen till att endast använda ICA Supermarket kvitton. Applikationen fungerade 

även på andra kvitton om de var av bra kvalité och enkelt typsnitt på texten. Ytterligare regler för 

databasen och inläsning av främst butiksnamn krävs för att få applikationen kompatibel med kvitton 

från fler butiker. 

3.2 Applikationen från användarens synvinkel 
När applikationen startas öppnas en enkel vy med en enda knapp se bild 1 figur 5, när knappen har 

tryckts in startar kameran . Användaren tar då ett foto på kvittot med varorna och väljer sedan att 

antingen spara bilden eller ta en ny bild se bild 2 figur 5. Medan bilden behandlas visas en vänteruta 

se bild 3 figur 5. När bildbehandlingen och textalgoritmen är klar visas de varor som sorterats ut av 

algoritmen och jämförts med databasen se bild 4 figur 5. Har någon av varorna lagts till med fel pris 

finns det möjlighet att ändra det se bild 5 figur 5. När ändringarna är klara finns möjligheten att ladda 

upp och uppdatera databasen med de nya priserna se bild 6 figur 5. 
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figur 5 Applikationens flöde ur användarens syn. Bilderna börjar överst till vänster med bild 1 och går sedan vidare i 
kronologisk ordning till bild 6 

3.3 Programmering 
Applikationen består av ett antal aktiviteter och klasser som tillsammans bildar 

Matbudgetapplikation. Allt är skrivet för Android OS exklusive C-biblioteken för Leptonica och 

Tesseract. I figur 6 syns ett förenklat UML diagram av klasserna i applikationen det finns också ett 

utökat sådant i appendix. 
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figur 6 Förenklat UML-diagram av klasserna i applikationen 

3.3.1 AndroidOCRActivity 

Applikationens startaktivitet är AndroidOCRActivity. Det första som sker är en nedladdning av alla 

varor som finns i databasen för tillfället. Den nedladdningen startas så tidigt det går för att allt ska 

hinna hämtas innan de nya varorna jämförs. Samtidigt fixas kameran till och när ett foto har tagits 

skickas man vidare till en bakgrundsklass som först gör bilden svartvit med hjälp av Leptonicas 

bildbibliotek se bilden till vänster i figur 7. Efter att bildhanteringen i Leptonica skett skickas bilden in 

i Tesseracts OCR bibliotek där bilden görs om till text se bilden till höger i figur 7. 

 

figur 7 Till vänster syns kvittot efter bildförbättringen och till höger har OCR-processen läst ut allt som en textsträng 

3.3.2 DbHandler 

En uppkoppling sker till databasen med hjälp av en URL och en nyckel. Här finns även metoder för att 

antingen ladda ner alla varor eller uppdatera varorna som finns i databasen. 
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3.3.3 Dicés Coefficient 

I den här klassen användes en algoritm för att jämföra texten från bilden med varorna i databasen. 

Först tas priset bort i textsträngen från kvittot, sedan skickas den tillsammans med alla varor från 

databasen in till en algoritm som räknar ut hur lika de två olika textsträngarna är i procent. Om 

textsträngen stämmer med 60 % eller mer ses det som en matchning och priset på den varan tas 

fram. Procenttalet valdes på grund av att om fler en hälften av tecknen matchar ses det som en träff. 

För att ta fram priset stegas strängen igenom bakifrån tills det att en bokstav kommer, t.ex. 

Apelsinjuice 12,50 stegas bakåt tills e:et upptäcks. Då har antal steg som gick räknats och en ny 

stegning går igenom framåt från det räknade talet. Detta skulle resultera i att priset blir 12,50 kr. 

Ibland kan det bli fel vid inläsning t.ex. om kommatecknet råkar bli en bokstav eller liknande vilket 

gör att priset istället skulle bli 50,0 kr. Om det skulle vara så att det inte finns några siffror alls sätts 

priset till 0,0 kr. 

3.3.4 ProductsToList 

Alla varor som hittats från kvittot skrivs ut dynamiskt i en lista med namn, pris och en knapp där man 

kan ändra priset. Efter alla varor står det ett totalpris och en knapp för att godkänna alla varor, vilket 

gör att databasen uppdateras med de nya priserna på varorna. 

3.4 Databasen 
I databasen har det gjorts en tabell som kallas för Produkt. I tabellen finns det 3 olika kolumner, id, 

namn på produkten och pris se figur 8. Id på produkterna sätts automatiskt medan namnet och priset 

skrivs in manuellt. 

 

figur 8 Kolumner i tabellen Produkt 

 

3.4.1 Innehåll databas 

I databasen finns möjlighet att ändra innehållet manuellt. Det ligger en uppsättning förhandstillagda 

poster med namn och pris men grundtanken är att applikationen ska lägga till i databasen 

automatiskt. Det är ett område som ska vidareutvecklas när applikationen tas vidare mot att bli en 

färdig produkt. Matbudgetapplikation vilket än så länge är ”Proof of Concept” hanterar därför endast 

förutbestämda varor inlagda i databasen se figur 9. 
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figur 9 Innehållet i databasen 

För att kunna kontakta databasen har applikationens kod implemterat Windows Azure’s API vilket 

gör att det enkelt går att ansluta till databasposterna över internet. För att hitta och kontakta rätt 

databas används en unik nyckel och URL som skickas med när anslutning upprättas. 

3.5 Utvärderingsmetoder 

3.5.1 Tester 

Genomgående tester har utförts för att hela tiden optimera resultaten. De testerna är utförda i 

miljöer som optimerats för bästa möjliga resultat. Bilderna har alltid tagits med hänsyn till att 

varorna och priserna precis får plats i bilden och med bästa möjliga skärpa.  

Tester har endast innefattat kvitton utan kilo eller rabattpris eftersom det skulle innebära ytterligare 

beräkningar för att ta reda på det egentliga priset på varorna. Telefonerna som använts är av typen 

Samsung Galaxy SII. 

3.5.2 Kvalité på kvitto 

För applikationens del är det optimala att alltid ta bilden av kvittot så fort som möjligt efter utskrift i 

butiken. Det är inte alltid fallet utan det kan uppstå fel som Matbudgetapplikation hanterar olika bra. 

Exempelvis veck, rynkor, färgsmetning och blekning var några av de problem som gör att kvittots 

kvalité sjunker och det blev allt svårare för applikationsprocessen att läsa ut text. Vid olika tester 

under utvecklingen upptäcktes att applikationen har särskilt svårt att skilja på tecken som kan likna 

varandra vid sämre kvittokvalitet. Exempelvis en nolla(0) och ett stort O eller en etta(1) och ett l(l). 

Detta var ett problem som låg utanför applikationens verkningsområde eftersom det inte gick att 

påverka med mjukvara. Därför är det användarens ansvar att bilden tas innan kvittot exempelvis 

stoppas ner i fickan eller liknande. 
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Om priset skulle läsas in fel är det enkelt att fixa till det själv i applikation, eller om priset inte 

kommer in alls sätts det till 0,0 så får användaren själv skriva in priset. Om det däremot är varan som 

inte kan läsas in bra, hittas inte varan bland dem i databasen och den skrivs helt enkelt inte ut. 
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4 Analys 
OCR processens resultat varierade kraftigt beroende på bildkvalité, storlek, ljussättning och 

kamerans lutning. Det gick därmed inte förutsäga hur bra applikationen ska lyckas med att scanna in 

varor från kvitton. I applikationens process ingår viss bildförbättring men eftersom bilder kan tas på 

många olika sätt och i många olika miljöer är det ett område som alltid kan förbättras. Användare kan 

uppmanas att endast fotografera i ljusa miljöer och instrueras hur det görs på ett korrekt sätt. 

Storleken och upplösningen på bilden var även det ett område som är beroende på faktorer utanför 

applikationens verkningsområde. Det fanns mängder av olika typer av smarttelefoner och 

kamerakvalitén varierar beroende på modell och även vilka inställningar som användarna själva ställt 

in i sin egen telefon.  

4.1 Kameravinkel 
Vid fotografering av kvittot finns alternativet att vinkla telefonen och på så sätt få en närmre bild på 

varorna medans andra delar av kvittot inte kommer med. Nackdelen med det är att det endast 

fungerar vid ett begränsat antal varor. Det vill säga när varornas textbredd är bredare än vad längden 

är för det sammanlagda antalet varor på kvittot. 

 

figur 10 Bilder tagna på samma kvitto med kameran i lodrätt respektive vågrätt läge 

Bilderna i figur 10 ovan är tagna med samma kamera i samma ljus och upplösningen är exakt lika 

stor. Skillnaden är att bilden till höger är tagen då kameran är lutad det vill säga bilden blir tagen med 

3264 x 2448 pixlar istället för 2448 x 3264 vilket bilden i figur 10 är. Bilderna är båda skalade ner till 

ca 7% av ursprunglig storlek och som det tydligt syns är texten i bilden till höger större än i den 

andra. I och med det blir det lättare att läsa ut bokstäver i OCR processen. 
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figur 11 Resultat efter utläsning från bilder tagna med kameran i lodrätt respektive vågrätt läge. Se figur 10 

I bilderna ovan i figur 11 syns resultaten efter att bildförbättring, OCR-process och textalgoritmen ägt 

rum. I bilden till höger har processen genererat fler och bättre resultat än i bilden till vänster. 

Bilderna i figur 11 hänger ihop med respektive bild i figur 10. 

4.2 Bildljus 
Matbudgetapplikation genomför viss bildredigering där bland annat normalisering och omformning 

till svart-vit bild sker. Oavsett spelar ljuset i rummet när bilden tas en viktig roll i hur bra resultatet 

blev på andra sidan applikationsprocessen. Kontrasten mellan vit bakgrund och svart bokstav är vad 

OCR processen reagerar mest på och om den är bra blir OCR-processen mer exakt. 
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figur 12 Bilder tagna på samma kvitto i dagsljus respektive mörker. Observera att kamerans inbyggda funktioner gör att 
bilden till höger ändå ser relativt ljus ut. 

Bilderna i figur 12 är två exempel på bilder tagna i olika ljusstyrkor. Bilden till vänster i figur 12 är 

tagen i dagsljus bredvid ett fönster medans bilden till höger är tagen under en jacka där ljuset precis 

räcker till för att kunna läsa texten med blotta ögat i de mörka partierna av bilden. I bilden till höger i 

figur 12 varierar ljusstyrkan mycket mellan de partier av bilden som var mörklagda respektive i ljus 

vid tagningen. Bilderna är tagna med en Samsung Galaxy SII och i den sker en automatisk 

bildförbättring vid tagningen av bilden. Utan bildförbättring är det otroligt att OCR-processen skulle 

få ut någon text alls ifrån bilden till höger i figur 12. Nedan i figur 13 syns bilderna i figur 12 efter 

bildförbättringen ägt rum. 
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figur 13 Bilder tagna på samma kvitto i ljus respektive mörker efter att bildförbättringen ägt rum. Jämför med Figur 11 

Efter bildförbättringen syns en klar skillnad mellan resultaten. I bilden till höger i figur 13 har 

processen helt tagit bort en stor del av bilden eftersom den delen av bilden var mycket ljusare än den 

övre delen av bilden. Resultaten visar tydligt att beroende på hur och var man tar bilden kan 

resultaten variera mycket och detta är definitivt en del som kan vidareutvecklas i fortsättningen för 

att oavsett ljus alltid kunna göra en bildförbättring som ökar resultatet. 

4.3 Statistik 
För att visa hur bra applikationen fungerade gjordes ett test där 4 olika kvitton fotograferades 10 

gånger var. Resultatet visas i hur många varor som hittades respektive hur många av priserna som 

hittades. Kvittona var alla av olika kvalité och hade från 3 till 7 varor. Resultatet visas här i figur 14 

och figur 15 

  Kvitto 1 Kvitto 2 Kvitto 3 Kvitto 4 Medel 

Antal foton 10 10 10 10 10 

Antal varor 7 3 5 5 5 

Fotade varor 70 30 50 50 50 

Träffar varor 68 30 48 47 48,25 

Antal fel varor 2 0 2 3 1,75 

Framgång varor 97,14% 100,00% 96,00% 94,00% 96,50% 

Träffar priser 63 30 37 45 43,75 

Antal fel priser 7 0 13 5 6,25 

Framgång priser 90,00% 100,00% 74,00% 90,00% 87,50% 

      Standardavvikelse varor 0,525 

  95% Konfidensintervall 1,32 < medel antal fel varor < 2,42 

  figur 14 Tabell som visar resultaten från testerna som gjorts 
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figur 15 Diagram som visar resultaten från testerna som gjorts 

I figur 15 syns exempelvis att i tester med kvitto 3 vart resultaten inte särskilt framgångsrika med att 

hitta rätt priser på varorna. Det kvittot innehöll varan ”Coca Cola 150cl”. Ett svårt ord för 

applikationen då det slutar på ett ”l” som väldigt lätt kan utläsas som en etta, vilket gör att priset 

istället blir en etta längre. I Matbudgetapplikation var detta inte ett stort problem eftersom 

användaren kan ändra priset i efterhand. 

Av totalt 40 tagna bilder på 200 olika varor lyckades Matbudgetapplikation att hitta rätt med ett 

medelvärde av 96,79%. Prisernas framgång ligger på 87,5% vilket är något lägre än varorna. Det 

beror dels på att priserna endast kan utläsas om varan hittats korrekt, vilket gör att prisernas 

procenttal inte kan vara högre än det för varorna. 

Se bilaga 7.2 för bilder av kvittona som använts i testet. Observera att en rabattvara i kvitto 3 

utelämnats. 
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5 Slutsats 
En Android applikation har utvecklats som fotograferar ett kvitto och utläser data. Datan från bilden 

jämförs sedan med en databas med varor och kollar om varorna från kvittot finns i databasen.  När 

varorna på kvittot har hittats kan priset på varan ändras och sedan ersätta de gamla priserna på 

varorna i databasen. 

Texten som kommer ut från bilden läses radvis vilket fungerade väldigt bra och därför skapades det 

aldrig några templates för att läsa in olika delar på kvittot. 

Applikationens effektivitet beror till stor del av faktorer som inte applikationen kan påverka så som 

kvittonas kvalité eller ljus i rummet som bilden tas i. Hur stor texten är i ett foto på ett kvitto spelar 

en avgörande roll för hur bra OCR-processen kommer kunna läsa ut bokstäver. Därför är det viktigt 

att fota så nära som möjligt utan att något hamnar utanför bilden. Det är även viktigt att ha ett 

enhetligt ljus på bilden för att inte någon del av bilden blir antingen för ljus eller för mörk vilket blir 

svårt för OCR-processen att utläsa. 

I resultatet av testet som gjorts lyckades Matbudgetapplikation av totalt 40 tagna bilder på 200 varor 

att hitta rätt vara med ett medelvärde på 96,79%. Prisernas medelvärde blev 87,5%. Detta för att det 

är svårt att få in priset exakt om det skulle stå någon liknande bokstav precis vid priset som kanske 

utläses som en etta, eller om en nolla råkar försvinna. Priset körs inte igenom någon algoritm för att 

hitta rätt, utan det är taget direkt från kvittot. 

5.1 Vidareutveckling och förbättringar 
Bildförbättringen är ett område som alltid kan optimeras ännu mer. Mer tid lagt på detta skulle 

resultera i en säkrare och bättre inläsning för OCR biblioteket.  

Kvitton som innehåller annan text på samma rad som varan och priset hade även kunnat förbättras. 

T.ex. om det står: Jordgubbar 2st*34,9 69,8, Rabatt: Jordgubbar 2 för 50 -16,8. Eller om det skulle 

vara en vara som har kg pris och då bara ta ut kilopriset och inte det totala priset för varorna se figur 

16. 

I dagsläget tar applikationen inte in butikens namn vilket leder till att ingen riktigt jämförelse mellan 

butiker kan göras. Priserna kan skilja sig exempelvis från en ICA-butik till en annan och därför är det 

nödvändigt att i framtiden även göra det. Se exempel mellan ”Västerhaninge” och ”Rönneholm” i 

bilderna i figur 16. 
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figur 16 Bilder tagna på kvitton som innehåller styckpris respektive kilopris. Observera butikernas namn högst upp under 
rubriken. 

Applikationen kan utvecklas på många sätt och det finns mängder av möjligheter att vidareutveckla 

vilket kan göra den väl anpassad mot flera olika specifika målgrupper. 
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7 Bilagor 

7.1 UML-diagram 

 

figur 17 UML Diagram 
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7.2 Testkvitton 

 

figur 18 Kvitton som använts i testet av applikationen. Kvitto 1 syns överst till vänster och de andra följer i kronologisk 
ordning. 



29 
 

7.3 How To install and getting started with Tesseract OCR development for 

Android 
This manual will show you how to set up an environment to start developing for Android operating 

system using Tesseract. It will go through the basic steps of setting up eclipse, installing all the 

necessary plugins and compile C-libraries using Android NDK. This manual only guarantees success if 

exactly the same version numbers are used  

1. Go to http://www.eclipse.org/downloads/ and download and install the Eclipse Classic 4.2.2 

IDE onto your computer. 

2. Go to http://developer.android.com/sdk/index.html and download and install the Android 

SDK Tools for windows. 

3. Open the Android SDK Manager and install all the recommended packages including Android 

2.2(API 8). 

4. Open the Eclipse IDE and go to Help->Install new software. Type https://dl-

ssl.google.com/android/eclipse/ into the “work with: ” field. Two checkboxes should appear 

in the main window called Developer tools and NDK Plugins. Check both boxes and click next 

until the license agreement appears. Read and accept the agreements and then click finish. 

The installation will require Eclipse to restart after. 

5. Download the Android NDK from the following link: 

http://developer.android.com/tools/sdk/ndk/index.html#Downloads Extract the content 

onto your computer and remember or write down its location. 

6. Open Eclipse and navigate to Help->Install new software. In the dropdown menu select Juno-

http://download.eclipse.org/releases/juno There should appear multiple checkboxes in the 

main window select the one that says: Mobile and Device Development. Click Next and 

accept the license agreements. Eclipse will need to restart after the installation is complete. 

7. Start Eclipse and navigate to window->Preferences. Open the tab to the left that says: 

Android and then select the NDK. Browse to the location where you extracted your NDK in 

step 5. Click Ok and then apply. 

8. Download the tess-two project from https://github.com/rmtheis/tess-two and extract to 

your eclipse workspace. 

9. Import the project into your eclipse workspace by going to: File->Import->General->Existing 

project into workspace->tess-two directory. 

10. If everything is ok so far the tess-two project should appear into the package explorer in 

eclipse. This step will set up eclipse to build the libraries automatically. 

 

 Right click the tess-two project and select properties. 

 Click “builders” and then “new”. 

 Select program and click ok. 

A window should appear named “Edit Configuration”. Input information according to the 

steps below: 

 Name: Input name of your NDK builder ex. NDK_Builder. 

 Location: navigate to the location on your computer created in step 5. Select the file 

called ndk-build.cmd 

 Working directory: Select your eclipse workspace location 

http://www.eclipse.org/downloads/
http://developer.android.com/sdk/index.html
https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
http://developer.android.com/tools/sdk/ndk/index.html#Downloads
http://download.eclipse.org/releases/juno
https://github.com/rmtheis/tess-two
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Continue to the tab called: “Refresh”. Check the checkboxes “Refresh resources upon 

completion” and “Recursively include sub-folders”. Mark the alternative called “Specific 

resources” and push the “Specify Resources” button. Select the tess-two project and hit 

finish. 

Go to the “Build Options” tab and check the box under “Run the builder:” called “During auto 

builds”. Check the box called “Specify working set of relevant resources” and push the 

“Specify resources” button. Select the tess-two project and hit finish. 

Click “apply” and then “Ok” to close the Edit Configuration window. Click ok to close the 

properties for tess-two window. 

11. Right click the tess-two project, select properties. Go to the Android tab and make sure the 

“Is Library” checkbox is checked and also make sure the project build target is the same as 

your application. 

12. Right click on the tess-two project, go to Android-tools and click Fix Project properties. 

Reload the project. This should trigger the building of the Library which should take some 

time. 

13. You may be needed to fix project properties again once the building is complete. 

 

Länkar: 

http://droidcomp.wordpress.com/2012/08/04/building-the-tesseract-ndk-library-for-android/ 

http://mobilepearls.com/labs/ndk-builder-in-eclipse/ 

https://github.com/rmtheis/tess-two 

http://download.eclipse.org/releases/juno 

http://developer.android.com/tools/sdk/ndk/index.html#Downloads 

http://www.eclipse.org/downloads/ 

http://developer.android.com/sdk/index.html 

http://droidcomp.wordpress.com/2012/08/04/building-the-tesseract-ndk-library-for-android/
http://mobilepearls.com/labs/ndk-builder-in-eclipse/
https://github.com/rmtheis/tess-two
http://download.eclipse.org/releases/juno
http://developer.android.com/tools/sdk/ndk/index.html#Downloads
http://www.eclipse.org/downloads/
http://developer.android.com/sdk/index.html

