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1 Úvod

Cílem práce bylo vytvořit program, který by rozpoznával ručně kreslené strukturní vzorce 

organické chemie. Účelem tohoto programu je pomoci chemikům, kteří potřebují přenést informace 

o  jimi  navržených  molekulách  do  počítače.  K tomu využívají  existující  programy pro  kreslení 

strukturních vzorců organické chemie, zmiňme např. ChemSketch od společnosti ACD/Labs [1], 

Symyx Draw společnosti Symyx [2], z open source aplikací jmenujme JChemPaint [3]. Nicméně 

možnost  nakreslení  vzorce  na  papír  a  jeho  následné  rozpoznání  by  pro  některé  z  nich  mohla 

znamenat pohodlnější práci. Z tohoto pohledu lze také tolerovat občasné chyby, kterým se prakticky 

nelze  při  rozpoznávání  ručně  kresleného obrazu  vyhnout.  Stále  může  být  pohodlnější  výsledek 

analýzy strukturního vzorce načíst do programu pro kreslení vzorců a opravit chyby než kreslit celý 

vzorec.

Zmiňme také komerční OCR software CliDE [4]. Tento software je určený pro extrakci dat z 

chemických publikací, a to včetně vzorců. Jedná se však o poměrně drahý software, specializující se 

navíc  na  tištěné,  ne  ručně  kreslené  vzorce.  Z  tohoto  důvodu  má  smysl  vyvíjet  software  pro 

rozpoznávání ručně kreslených strukturních vzorců.

Jako  postup  rozpoznávání  bylo  zvoleno  nejprve  ze  vstupního  rastrového  obrazu  získat 

vektorová data a ta poté analyzovat. Pro převod rastru do vektorů byla nejprve zkoušena Houghova 

transformace. Z počátku se zdála vhodná, bylo zamýšleno i použití Houghovy transformace pro 

hledání kružnic či dokonce vlnovek (značení prostorové vazby mířící dozadu vzhledem k rovině 

papíru).  Houghova transformace  ale  nakonec  nepřinesla  uspokojivé  výsledky.  Přesto  Houghova 

transformace a problémy, které při ní vyvstaly, stojí za zmínku, a proto se jim budeme věnovat v 

příloze A. Poměrně dobré výsledky přinesla až navržená metoda hledání cest.

V strukturní analýze ukázala velmi dobré výsledky aplikace několika poměrně jednoduchých 

pravidel, pomocí nichž se daří určit, které rozpoznané úsečky znázorňují chemické vazby a které 

tvoří zápis heterogenních atomů a funkčních skupin.

Poslední fáze analýzy je rozpoznávání zápisu heterogenních atomů a funkčních skupin.  V 

podstatě se jedná o rozpoznávání ručně psaného textu (i když na velmi omezené množině možných 

slov), a to je poměrně náročný úkol, proto tato část programu, i když ne neúspěšná, patří k těm více 

omylným.
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2 Vstupní data a jejich předzpracování

2.1 Vstup programu

Předpokládaným vstupem programu je naskenovaný rastrový obraz strukturního vzorce jedné 

molekuly.  Zákres  molekuly  může  obsahovat  jednoduché,  dvojné  a  trojné  vazby  a  zápisy 

heteroatomů a funkčních skupin. Zákres aromatických jader se předpokládá pomocí dvojných vazeb 

(Kekulého  forma).  Program  neumí  rozpoznávat  zákres  prostorového  uspořádání  vazeb  ani 

aromatická jádra zakreslená pomocí kolečka uprostřed. Výskyt těchto prvků v obraze (a případně 

dalších, výše nezmíněných) způsobí jejich špatné rozpoznání a může způsobit chyby v rozpoznání 

jejich okolí, neměl by však narušit rozpoznání vazeb a funkčních skupin, které s nimi nesousedí.

Zákres by měl být nějakým dobře kontrastním perem či tužkou. V obraze by nemělo být nic 

přeškrtáno. Všechny písmena v obraze by měla být orientována nahoru, v opačném případě sice 

dojde  ke  správnému  rozpoznání  struktury,  avšak  rozpoznání  písmen  se  nezdaří  (rozpoznávání 

probíhá  porovnáváním vůči  předloze  a  odlišná  orientace  písmen  by  ovlivnila  výsledky  tohoto 

porovnávání). 

Podporovaný formát vstupního souboru je windows bitmap (.bmp) s 24-bitovým barevným 

modelem rgb, ideální rozlišení je 150 dpi.

Obrázek 1: ukázka naskenovaného chemického strukturního vzorce.
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Program interně pracuje pouze s odstíny šedi, pro převod z barevného modelu rgb do modelu 

256ti odstínů šedi se používá vzorec stupeň šedi = (červená + zelené + modrá)/3. Vstupní obraz by 

měl být natolik kontrastní a tak barevný, aby (po převedení do stupňů šedi podle výše uvedeného 

vzorce) pozadí ve všech částech obrazu bylo světlejší než veškeré nakreslené čáry (tedy aby např. 

pozadí v pravém horním rohu nebylo tmavší než čáry v levém dolním rohu).

2.2 Předzpracování vstupního rastrového obrazu pro hledání cest

Vektorizace obrazu pomocí  hledání  cest  předpokládá,  že  čáry v obrazu jsou nejtmavší  ve 

středu,  směrem k okraji  jejich pixely nabývají  světlejších odstínů šedi.  Toho docílíme použitím 

Gaussova filtru [5,6]. Tento filtr navíc odstraní Gaussův šum z obrazu. Nevýhodou Gaussova filtru 

je  rozmazání  obrazu,  které  může  způsobit  problémy,  pokud  se  dvě  čáry  téměř  dotýkají  (např. 

nevhodně nakreslená dvojná vazba). Pokud však jsou nakresleny všechny čáry v obraze dostatečně 

daleko, tj. mezera mezi čarami je alespoň šířka čáry, nepůsobí rozmazání problém.

Dalšími vhodnými úpravami je převzorkování do rozlišení 150 dpi (při tomto rozlišení jsou 

nakreslené čáry dostatečně patrné a detaily dostatečně velké, ale celý obraz není zbytečně velký a 

tím se zrychlí jeho vektorizace). Úprava kontrastu je také na místě. Při úpravě kontrastu spočteme 

průměrnou barvu pixelu v obraze a následně škálu stupňů šedi transformujeme tak, aby pixely s 

touto průměrnou barvou nebo světlejší se staly bílými, nejtmavší pixel v obraze se stal černým a 

všechny pixely  mezi  se  lineárně  posunuly do  odpovídajícího  odstínu  šedi.  (Předpokládáme,  že 

všechny čáry jsou tmavší než průměrná barva, která je blízká barvě pozadí.)

Obrázek 2: Vstupní obraz po předzpracování.
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3 Rozpoznávání čar

3.1 Hledání cest

Po neuspokojivých výsledcích Houghovy transformace bylo potřeba nalézt metodu, která by 

byla, na rozdíl od Houghovy transformace, lokální a dokázala si lépe poradit s křivkami písmen.

Předpokládejme, že o nějakém pixelu víme, že leží uprostřed nakreslené čáry. Dále 

předpokládejme, že čára má nejtmavší pixely ve svém středu, směrem k okraji jsou pixely světlejší. 

Toho lze docílit vhodným předzpracováním obrazu. Pokud prohledáme okolí našeho pixelu, který 

leží ve středu čáry, nejtmavší nalezený sousední pixel by měl ležet ve směru čáry. Pokud vedle 

tohoto nalezeného pixelu hledáme další nejtmavší pixel, a takto pořád dokola, měli bychom dostat 

posloupnost tmavých pixelů, která kopíruje střed čáry.

Pro  zjednodušení  implementace  a  zvýšení  odolnosti  proti  nepravidelnostem  ve  vstupním 

obrazu probíhá hledání následujícího nejtmavšího pixelu jen v prodloužení dosud nalezené křivky a 

v sousedních směrech. Pro lepší představu to ilustruje obrázek 3.

Obrázek 3: Hledání cesty. Červené pixely jsou dosud rozpoznaná čára, další hledání nejtmavšího pixelu probíhá 

ve směru prodloužení nalezené křivky a v sousedních směrech (znázorněno modrými pixely).

Protože  ve  výsledku  chceme  nalezené  křivky  aproximovat  úsečkami,  se  kterými  pracuje 

následná  analýza,  implementace  hledání  cest  si  ve  skutečnosti  pamatuje  pouze  posledních  < 5 

pixelů. Vždy, když je nalezeno pět za sebou jdoucích pixelů křivky, jsou tyto nahrazeny úsečkou, 

vedoucí z prvního do posledního pixelu, viz obrázek 4.
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Obrázek 4: Hledání cesty. Červené úsečky aproximují nalezenou čáru (zelené pixely). Červené pixely představují  

čtyři poslední nalezené pixely (až bude nalezen pátý, budou nahrazeny úsečkou). Hledání dalšího pixelu cesty  

proběhne mezi modrými pixely.

Aproximace cesty úsečkami usnadňuje detekci uzavření cesty (procházení místem, kde už 

daná  cesta  jednou  prochází),  např.  při  rozpoznávání  písmene  O (heteroatom kyslíku).  Detekce 

probíhá  projitím  všech  dříve  nalezených  úseček  a  jejich  otestováním  na  křížení  s  poslední 

nalezenou úsečkou. Při hledání jedné úsečky cesta nemůže, díky své délce maximálně pěti pixelů a 

hledání dalších pixelů ve směru prodloužení křivky, protnout samu sebe někde mezi těmito pěti 

pixely.

Jako  počáteční  pixel  při  hledání  cesty  se  vezme  nejtmavší  pixel  z  obrazu,  o  něm 

předpokládáme,  že  leží  na  nějaké  čáře.  Počáteční  směr  hledání  se  určí  vyhodnocením  počtu 

tmavých pixelů  v  malém okolí  počátečního  pixelu.  Ten směr,  kde  se  nachází  nejvíce  tmavých 

pixelů,  je určen jako počáteční.  Hledání probíhá nejprve v tomto směru,  následně i  v opačném 

směru. Hledání končí, pokud je čára uzavřena nebo pokud při hledání narazíme na konec (ve směru 

čáry se nenachází žádné další  tmavé pixely).  Poté je čára z obrazu vymazána a hledání cest se 

opakuje. Obrázek 5 ukazuje příklad výstupu metody hledání cest.
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Obrázek 5: Ukázka výsledku hledání cest (vstupním obrazem byl obrázek 1)

3.2 Zjednodušování cest

Jak je patrné z ukázky výstupu metody hledání cest (obrázek 5), pro každou čáru v obraze 

získáme  sled  krátkých  úseček.  Pro  další  analýzu  by  ale  bylo  vhodné,  aby  čára,  která  tvoří 

znázornění chemické vazby, byla vyjádřena jednou úsečkou. Naopak u písmen by se hodilo, aby 

úsečky co nejlépe kopírovaly tvar písmene.

Zjednodušování  cest  slouží  k  nahrazování  sledu  několika  úseček jednou jedinou úsečkou. 

Nahrazení by mělo proběhnout, pokud nová úsečka bude „blízko“ původním úsečkám, ale nikoli, 

pokud způsobí velkou změnu v odhadu čáry.  Tedy například pokud dvě po sobě jdoucí úsečky 

svírají  úhel blízký 180°,  je vhodné je nahradit  jednou, pokud ale svírají  úhel 90° a jsou stejně 

dlouhé, vhodné to není.
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Algoritmus zjednodušování cest si pro každou úsečku cesty ukládá odhad plochy mezi touto 

úsečkou  a  původními  úsečkami,  které  byly  danou  úsečkou  nahrazeny,  a  stranu,  na  které  se 

nacházely původní úsečky od nové. Na počátku jsou všechny úsečky původní a tyto odhady jsou 

rovny nule. Mějme dvě sousední úsečky AB a BC. Odhad plochy mezi úsečkou AC a původními 

úsečkami AB a BC se rovná ploše trojúhelníku ABC, ke které se přičtou odhady uložené u úseček 

AB a BC, pokud se nacházejí na stejnou stranu od těchto úseček jako trojúhelník ABC od úsečky 

AC, respektive odečtou, pokud se nachází na straně opačné. Pokud je výsledný odhad záporný, 

považuje se za kladný odhad na druhé straně.

Obrázek 6: ilustrace zjednodušování cest a počítání odhadů ploch mezi původními úsečkami a jejich 

zjednodušením.

V jednom kroku algoritmu se naleznou takové dvě sousední  úsečky,  pro které  je vzniklý 

odhad  plochy  vzhledem  k  nové  úsečce  nejmenší.  Ty  jsou  pak  nahrazeny,  pokud  je  splněna 

následující nerovnost:

S
l


kde S je odhad plochy, l je délka nové úsečky, α a β jsou vhodně zvolené konstanty (dobré výsledky 

poskytuje α = 3.5 a β = 0.007). V případě nahrazení algoritmus pokračuje další iterací, v opačném 

případě  končí.  Umocňování  délky  ve  jmenovateli  zajišťuje  větší  toleranci  u  delších  cest 

(chemických  vazeb)  a  menší  toleranci  u  kratších  cest  (písmen).  Obrázek  7  ukazuje  cesty před 

zjednodušením a po zjednodušení.

11

0

0

0

0

0,5 (vlevo)

0

0

0,5 (vlevo)

0,8 (vpravo)

1,4 (vlevo)
(= 1,7 + 0,5 - 0,8)



Obrázek 7: Ukázka cest po zjednodušení. Modré čáry jsou úsečky před zjednodušením, červené po zjednodušení.
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4 Analýza struktury

V následujícím textu o analýze struktury chemického vzorce se na vzorec budeme dívat jako 

na graf. V textu lze tedy považovat za totožné pojmy chemické vazby a hrany v grafu a atomu 

(heteroatomu, funkční skupiny) a vrcholu v grafu. Vzorec molekuly je navíc rovinný graf, a proto je 

rozumné hranám a vrcholům přiřazovat geometrické informace. V naší reprezentaci molekulárního 

vzorce budeme chtít u každé hrany a každého vrcholu mít možnost poznamenat si, které úsečky 

patřily  do  nakreslení  této  hrany  či  vrcholu  ve  vektorizovaném  vstupním  obrazu.  Pokud  se  v 

následujícím textu mluví o úsečkách patřících hraně, myslí se tím právě úsečky, které tvořili zákres 

chemické vazby ve vstupním obraze. Jestliže se mluví o zařazování úsečky do vrcholu, myslí se tím 

právě poznamenání si, že daná úsečka tvořila nakreslení vrcholu ve vstupním obraze.

Díky  těmto  geometrickým  informacím  můžeme  také  mluvit  o  délce  hrany,  ta  je  určena 

nejdelší úsečkou v ní obsaženou. A můžeme mluvit o bodech vrcholu, body vrcholu budeme myslet 

konce všech úseček obsažených ve vrcholu a konce hran do vrcholu vedoucích (tedy přesněji konce 

nejdelších úseček, obsažených v hranách, vedoucích do vrcholu).

Analýza struktury probíhá pomocí sady poměrně jednoduchých pravidel. Algoritmus prochází 

úsečky, které jsou výsledkem předchozí vektorizace, a snaží se je pomocí těchto pravidel zařadit do 

nějaké hrany nebo vrcholu. Pomocí jiných pravidel se snaží odstranit nepřesnosti v kreslení hran a 

slučovat vrcholy v grafu, o kterých se dá předpokládat,  že jsou ve skutečnosti  totožné.  Po této 

obecné analýze struktury následuje nejprve analýza hran (především rozpoznávání násobnosti hran) 

a poté analýza vrcholů (rozhodnutí,  zda se jedná o implicitní  atom uhlíku či  zda se ve vrcholu 

nachází zápis heteroatomu či funkční skupiny).

4.1 Analýza celkové struktury

Před vlastním popisem algoritmu a pravidel je vhodné vysvětlit, kdy se dvě úsečky považují 

za paralelní (tedy spíše vedle sebe ležící než v přesném geometrickém významu slova paralelní).

Dvě úsečky jsou považovány za paralelní, pokud úhel jimi svíraný (respektive přímkami v 

jejich prodloužení) je menší než přibližně 17° (0.3 rad). Zároveň musí platit, že vzdálenost bližšího 

bodu kratší úsečky (bližšího k delší úsečce) a delší úsečky je menší než 3/10 délky delší úsečky 
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(jedná se o euklidovskou metriku a kolmou vzdálenost bodu k přímce v prodloužení úsečky). Tato 

podmínka zaručuje, že jsou úsečky dostatečně blízko (vylučuje případ b) v obrázku 4.1). A poslední 

podmínka je, že vzdálenější bod kratší úsečky musí být k jednomu ze dvou koncových bodů delší 

úsečky blíže než bližší bod kratší úsečky (jinak řečeno, úsečky mohou být vzájemně posunuty, ale 

více než polovina délky kratší úsečky by měla ležet vedle delší úsečky – viz případ c) v obrázku 8).

Obrázek 8: Paralelnost úseček. Úsečky v a) nejsou považovány za paralelní, protože úhel mezi nimi je příliš  

velký. V b) jsou úsečky od sebe příliš daleko. V c) jsou vůči sobě úsečky příliš posunuty. Konečně v d) jsou 

úsečky považovány za paralelní.

Dále potřebujeme definovat kvantil délek dosud analyzovaných hran, budeme ho značit  q. 

Kvantil q je číslo takové, že 1/4 dosud nalezených hran je kratších a 3/4 hran delších.

Zde je popis algoritmu a pravidel v něm uplatňovaných:

1)  Na počátku předpokládejme, že nejdelší úsečka, nacházející se v obraze, je hrana (tedy že 

písmena v zápisu heteroatomů jsem menší než čáry, kterými jsou kresleny chemické vazby). 

Pro  tuto  nejdelší  úsečku  vytvoříme  hranu  a  úsečku  do  ní  zařadíme.  S  hranou  musíme 

vytvořit i dva vrcholy na koncích hrany, abychom měli platný graf. Poté prohledáme ostatní 

úsečky obrazu, zda se mezi nimi nenachází nějaké paralelní (tento případ by měl nastat, 

pokud naše první úsečka byla součást násobné hrany). Jestliže se takové úsečky v obraze 

nachází, jsou také zařazeny do hrany.

2) Postupně  vždy  vezmeme  nejdelší  úsečku,  která  doposud  nebyla  zařazena  do  žádného 

vrcholu ani hrany. Opakujeme, dokud taková úsečka existuje.

a)  Zkusíme analyzovanou úsečku zařadit  do nějakého již  nalezeného vrcholu  (testujeme 
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možnost, že úsečka je součástí písmene ze zápisu heteroatomu či funkční skupiny). Do 

vrcholu  ji  zařadíme,  pokud oba konce úsečky leží  dostatečně  blízko nějakým bodům 

vrcholu. (Za body vrcholu bereme konce úseček, které už jsou do vrcholu zařazeny, a 

konce hran do vrcholu vedoucích, jak bylo uvedeno výše.) Blízko znamená, že vzdálenost 

je menší než (1/4)q.

b)  Pokud úsečku nelze zařadit do žádného již existujícího vrcholu, zkusíme vytvořit nový 

vrchol (testujeme možnost, že úsečka náleží do písmene zápisu heteroatomu či funkční 

skupiny, z kterého jsou všechny ostatní úsečky kratší a tudíž ještě nebyly analyzovány). 

Pro vytvoření nového vrcholu je potřeba, aby v sousedství byly ještě další dvě (dosud 

neanalyzované) úsečky (další úsečky tvořící písmeno či písmena). Tyto úsečky musí mít 

délku alespoň 1/8 analyzované úsečky (aby se snížila možnost, že se jedná o chyby při 

vektorizaci obrazu).

Úsečky považujeme za sousední, pokud se všechny tři úsečky nachází celé v kruhu se 

středem  vypočteným  zprůměrováním  konců  všech  tří  úseček  (tedy  x-ová  souřadnice 

středu  se  rovná  průměru  x-ových  souřadnic  konců  úseček,  obdobně  pro  y-ovou 

souřadnici) a poloměrem rovným 4/5 délky analyzované úsečky.

Pokud  je  navíc  některá  z  oněch  dvou  sousedních  úseček  považována  za  paralelní  k 

analyzované  úsečce,  nový  vrchol  vytvořen  není.  V  tomto  případě  je  totiž  málo 

pravděpodobné,  že  se  jedná  o  úsečky  patřící  nějakému  písmenu,  naopak  je  velmi 

pravděpodobné, že se jedná o úsečky z vícenásobné vazby.

c)  Pokud  se  úsečku  nepodařilo  zařadit  v  bodě  b)  ani  c)  a  úsečka  je  delší  než  (3/4)q, 

pravděpodobně  se  jedná  o  zákres  chemické  vazby.  Vytvoříme  novou  hranu  (a  nové 

vrcholy na jejích koncích)  a  úsečku zařadíme do této  hrany.  Poté  prohledáme ostatní 

úsečky obrazu, zda se mezi nimi nenachází nějaké paralelní (to by mělo nastat v případě, 

že  naše  analyzovaná  úsečka  byla  součást  násobné hrany).  Pokud ano,  jsou  tyto  také 

zařazeny do hrany.

d) Pokud se úsečku nepodařilo zařadit v žádném z předchozích bodů, zahodíme ji (a budeme 

předpokládat, že se jedná o chybu ve vstupním obraze či chybu vektorizace).
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e)  V případě,  že  došlo k vytvoření  či  změně (zařazení  nějaké úsečky)  vrcholů,  zkusíme 

každý nový nebo pozměněný vrchol sloučit s ostatními. Dva vrcholy sloučíme, pokud 

existují nějaké jejich dva body (každý z jednoho vrcholu), které jsou blíže než (1/2)q. 

Dva vrcholy nelze sloučit, pokud by se tím z nějaké hrany stala smyčka.

Důvod ke slučování je ten, že pokud vedou dvě úsečky představující chemické vazby do 

jednoho vrcholu,  algoritmus  pro  ně  vytvoří  nejprve  dvě  hrany s  různými  vrcholy na 

koncích.  To je žádoucí, ve vrcholu se totiž může nacházet třeba zápis heteroatomu a 

vazby mohou být nakresleny z různých stran písmene,  konce úseček tedy mohou být 

poměrně daleko od sebe. Úsečky náležící písmenu nepřišly v tu dobu nejspíše ještě na 

řadu  (vhodný  vstup  by  měl  obsahovat  písmena  výrazně  menší  než  zákresy  vazeb), 

algoritmus tedy v době vytvoření hran nemá žádnou informaci naznačující, že vedou do 

společného vrcholu. Až později, po vytvoření nového vrcholu a vložení úseček písmene 

do něj, se algoritmus pokusí vrcholy sloučit.  V tomto okamžiku zjistí, že body tohoto 

nového vrcholu jsou dostatečně blízko koncům hran (rovná se bodům vrcholů na koncích 

hran) a tyto vrcholy správně sloučí do jednoho.

3) Ve vstupním obrazu mohla být jedna či několik málo vazeb výrazně delších než ostatní (viz 

obrázek 9). To vede k tomu, že ostatní kratší hrany nejsou správně rozpoznány jako hrany 

(jsou kratší než (3/4)q,  protože q je počítáno z rozpoznaných dlouhých hran). Tyto hrany 

jsou  chybně  zařazeny  do  nějakého  vrcholu.  Výsledkem  je  pak  několik  málo  vrcholů 

obsahujících většinu úseček obrazu (viz obrázek 9).

Proto se na závěr testuje, zda počet velkých vrcholů je větší než počet hran. Pokud ano, 

rozpoznávání se spustí znovu od bodu 1), s tím rozdílem, že tentokrát se předpokládá ne o 1, 

ale  o  prvních  k nejdelších  úsečkách,  že  jsou  to  hrany,  kde  k je  počet  opakování 

rozpoznávání. Vrchol se považuje za velký, pokud je jeho velikost větší než vypočtené  q. 

Velikost vrcholu se rovná vzdálenosti jeho dvou nejvzdálenějších bodů, vzdálenost bodů se 

pro jednoduchost měří maximovou metrikou.
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Obrázek 9: Ukázka výsledku analýzy po prvním průchodu. V obraze byla první hrana příliš dlouhá, to 

zapříčinilo špatné rozpoznání ostatních hran (byla rozpoznána jedna hrana (znázorněna modře) a vše ostatní  

bylo zařazeno do dvou vrcholů). Tento nedostatek lze odstranit opakovaným rozpoznáváním, kde budeme 

předpokládat, že první dvě nejdelší úsečky jsou hrany.

4.2 Analýza hran

Při  analýze  hran  je  nutné  ošetřit  dva  případy  špatného  rozpoznání  struktury,  ke  kterým 

dochází v předchozí analýze, a určit násobnost chemické vazby.

Zdrojem chyby v obou případech špatné analýzy struktury je výsledek vektorizace obrazu. 

Jedná se o případy, kdy jsou dvě nebo tři chemické vazby nakresleny pomocí jedné rovné čáry: Buď 

se může jednat o sled jednoduchá vazba – trojná vazba – jednoduchá vazba či o atom uhlíku, ze 

kterého vedou čtyři  vazby (viz obrázek 10).  V takovémto případě je rovná čára při  vektorizaci 

nahrazena jednou úsečkou a ta je pak rozpoznána jako jedna hrana.

Na tyto případy jsou testovány pouze hrany delší než 2q. U kratších hran je vzhledem k délce 

málo pravděpodobné, že by se jednalo o sled několika chemických vazeb, které byly rozpoznány 

jako jedna.
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Obrázek 10: Špatně rozpoznatelné útvary. Vlevo je vidět sled jednoduchá vazba – trojná vazba – jednoduchá 

vazba a jeho převedení na úsečky. Problémy způsobuje fakt, že prostřední úsečka je společná pro všechny tři  

vazby. Vpravo se uprostřed obrázku vyskytuje čtyřvazný uhlík, problémem je opět jedna úsečka společná pro dvě 

vazby.

První případ, tedy sled jednoduchá vazba – trojná vazba – jednoduchá vazba, se dá odhalit 

tak, že hranu rozdělíme na třetiny podle nejdelší úsečky a pro každou třetinu sečteme délky úseček, 

které se v ní nachází. Pokud nějaká úsečka zasahuje do více třetin, je rozseknuta kolmicí vedenou v 

hraničním bodě třetin ležícím na nejdelší úsečce a do každé třetiny je započítána délka odpovídající 

části.  Jestliže  součet  délek  úseček  v  prostřední  části  je  alespoň 2.5x  větší  než  součty  délek  v 

krajních částech,  považujeme tuto hranu za chybně rozpoznaný sled jednoduchá vazba – trojná 

vazba – jednoduchá vazba. Hranu tedy rozdělíme na tři nové, každé dvě sousední sdílí nový vrchol. 

Nové vrcholy se nemusíme pokoušet sloučit, protože předpokládáme, že se jedná o atomy uhlíku, 

do  kterých  vede  jedna  jednoduchá  vazba  a  jedna  trojná  vazba,  to  dohromady dává  maximální 

možný počet chemických vazeb, které je uhlík schopen vytvořit.

Druhý  případ,  uhlík,  ze  kterého  vedou  čtyři  chemické  vazby,  z  nichž  dvě  byly  špatně 

rozpoznány (obrázek 10), lze detekovat tak, že nalezneme vrchol, který má body na obou stranách 

analyzované hrany (za body vrcholu se považují konce hran do něj vedoucích a konce úseček do 
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něho zařazených).  Tento vrchol  nesmí být totožný s žádným z koncových vrcholů analyzované 

hrany. V případě nalezení takového vrcholu hranu nahradíme dvěma novými, vedoucími do tohoto 

vrcholu.

Poslední krok, rozpoznání násobnosti chemické vazby, se provádí pro každou hranu. Sečteme 

délky úseček zařazených do hrany a výsledek vydělíme délkou nejdelší úsečky. Po zaokrouhlení 

získáme číslo udávající násobnost hrany.

4.3 Analýza vrcholů

Úkolem analýzy vrcholu je určit, zda se v daném vrcholu nachází zápis heteroatomu nebo 

funkční skupiny a tudíž zda má být na vrchol aplikováno rozpoznávání písmen. Toto rozhodnutí je 

provedeno na základě poměru součtu délek úseček, patřících do vrcholu, ke kvantilu délek hran q. 

Pokud je součet délek úseček větší než 0.6q, je na tento vrchol aplikováno rozpoznávání písmen. 

Jinak se vrchol považuje za atom uhlíku.
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5 Rozpoznávání  zápisu  heteroatomů  a  funkčních  skupin 
(rozpoznávání písmen)

Základní myšlenka rozpoznávání písmen (jednoho či skupiny několika málo písmen tvořících 

zápis heteroatomu nebo funkční skupiny) je porovnávání vůči předloze. Porovnají se úsečky, které 

jsme dostali  vektorizací obrazu a které podle výsledku analýzy patří  do určeného vrcholu,  vůči 

předlohám všech  heteroatomů a  skupin,  které  připadají  v  úvahu.  Předlohy písmen jsou  rovněž 

uloženy jako grafika sestávající z úseček, technicky tedy jde o porovnávání podobnosti rozmístění 

úseček ve vzorku vůči rozmístění úseček v předloze.

Výsledkem  porovnání  vzorku  s  jednou  předlohou  jsou  penalizační  body  získané  za 

nepřesnosti  ve  vzájemném  rozmístění  úseček.  Předloha,  u  které  bylo  dosaženo  nejméně 

penalizačních bodů, je považována za nejpodobnější (a tudíž výsledek analýzy je skupina, kterou 

tato předloha reprezentuje). Z porovnávání lze předem vyloučit předlohy heteroatomů či skupin, 

které se vážou více chemickými vazbami, než vede do vrcholu hran (započítáváme násobnost).

Rozpoznávání lze pro účely popisu rozdělit na porovnávání vůči předlohám obsahující pouze 

jedno písmeno (např. heteroatomy kyslíku, dusíku) a předlohám sestávajícím z více písmen.

5.1 Rozpoznávání jednotlivých písmen

Porovnávání vůči jednomu písmenu je jednodušší, protože předpokládáme, že všechny úsečky 

ve vzorku patří právě onomu jednomu písmenu.

Do porovnávání nevstupují přímo úsečky, ale body z nich vygenerované. Úsečky vzorku i 

předlohy se tedy nahradí určeným počtem bodů. Body jsou generovány tak, aby jich byl ve vzorku i 

předloze stejný počet a aby byly rovnoměrně rozmístěny (pro jednu úsečku je tedy vygenerováno 

tolik bodů z celkového počtu, kolik udává poměr její délky ku součtu všech délek ve vzorku resp. 

předloze, body jsou na úsečce rozmístěny s pravidelnými rozestupy).

Nahrazení úseček body je prováděno proto, že je mnohem snazší porovnávat jejich vzájemné 

umístění. Funkce určující podobnost umístění úsečky ve vzorku k úsečkám předlohy by se špatně 

matematicky definovala a špatně počítala. Jedna úsečka ve vzorku může např. na jednom konci být 

blízko úsečce předlohy a na druhém ne, či na obou koncích být blízko nějakým dvěma úsečkám 
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předlohy a uprostřed být daleko. Nebo mohou dvě třetiny délky úsečky splývat s nějakou úsečkou 

předlohy a zbylá třetina může být „nepokrytá“. Jistě lze vymyslet i další možnosti. Při porovnávání 

bodů se prostě díváme na to, jak daleko je bod vzorku od nejbližšího bodu předlohy.

Před porovnáváním ještě  provedeme normalizace bodů vzorku.  Spočítáme střed a  rozptyl 

(výpočet provedeme zvlášť pro souřadnice x a zvlášť pro y) a poté body vzorku posuneme tak, aby 

měly  střed  ve  stejném  místě  a  stejný  rozptyl  jako  body  předlohy.  Zároveň  si  zapamatujeme 

max(  změna  rozptylu  souřadnice  x/změna  rozptylu  souřadnice  y,   změna  rozptylu  souřadnice  

y/změna rozptylu souřadnice x ), toto nám poslouží později při počítání penalizace.

Důvod k normalizaci  je  ten,  že  ve vstupním obraze nelze očekávat  nějakou pevně danou 

velikost písmen. Každý člověk píše jinak velká písmena, dokonce ani jeden člověk nemusí napsat 

všechna písmena stejně velká. Dále může velikost písmen ovlivnit metoda získání obrazu. Přesto by 

se  pro  porovnávání  hodilo,  aby  výška  a  šířka  písmene  vzorku  byla  co  nejbližší  výšce  a  šířce 

písmene předlohy.

Poté, co byla provedena normalizace, se pro každý bod vzorku nalezne nejbližší bod vzoru a 

spočítá se jejich vzdálenost. Součet těchto vzdáleností umocněných na konstantu w tvoří počáteční 

penalizaci. Pokud je nejbližší bod dál než mezní vzdálenost  dmax, počítá se do penalizace za daný 

bod pouze  hodnota  dmax
w.  Toto  poskytuje  určitou  toleranci  vůči  výskytu  krátkých vzdálenějších 

úseček, které se do vrcholu dostaly chybami ve vektorizaci a/nebo analýze struktury či mají svůj 

původ např. v zašpinění papíru před skenováním.

Penalizace se následně vynásobí výše zmíněnou penalizací za změnu rozptylu (max( změna 

rozptylu souřadnice x/změna rozptylu souřadnice y,  změna rozptylu souřadnice y/změna rozptylu  

souřadnice x )), umocněnou ještě na konstantu k. To zahrne do penalizace nepoměr mezi změnou 

výšky a šířky. Pokud totiž bylo písmeno vzorku potřeba zmenšit nebo zvětšit, měl by být poměr 

změn velikostí v jednotlivých souřadnicích blízký jedničce. Pokud tomu tak není (např. šířku bylo 

potřeba výrazně zmenšit  a  výška zůstala  téměř stejná),  je dosti  možné,  že  je  např.  porovnáván 

vzorek, který ve skutečnosti obsahuje více písmen, vůči předloze jednoho písmene. To by se mělo 

odrazit v penalizaci.

Po pokusech s  daty byly zvoleny konstanty  w =  1.5,  dmax  = 45 (výška předlohy velkého 

písmene je 100, běžná šířka 60) a k = 2.
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5.2 Rozpoznávání  heteroatomů  a  funkčních  skupin,  jejichž  zápis 

sestává  z více písmen

Zpočátku  bylo  zkoušeno  porovnávat  více  písmen  najednou  vůči  předloze,  která  také 

obsahovala  grafiku  všech  písmen,  nicméně  získané  výsledky nebyly  dobré.  Problémy působily 

především mezery mezi písmeny, které (ani pokud jsou kresleny jedním člověkem) nejsou vždy 

stejné, zvláště u chemických vzorců, kde často pisatel potřebuje, aby se mu zápis funkční skupiny 

vešel na stísněné místo a nezasahoval do nákresu vazby vedle.

Předloha  skupiny  složené  z  více  písmen  sestává  z  předloh  jednotlivých  písmen.  Při 

porovnávání seřadíme úsečky vzorku podle x-ové souřadnice jejich středu a pak postupně zkoušíme 

porovnávat s různými umístěními mezer mezi písmeny (např. pokud se porovnává vůči skupině 

OH, která obsahuje dvě písmena, a vzorek má pět úseček, zkusíme nejprve první úsečku porovnat 

vůči písmenu O a zbylé vůči H, poté první dvě vůči O a zbylé tři vůči H atd.). Pokaždé sečteme 

penalizace  jednotlivých  písmen  a  jako  výslednou  penalizaci  bereme  nejnižší  dosažený  součet 

(předpokládáme, že právě při něm byly správně určeny mezery mezi písmeny).

Protože výsledná penalizace závisí  mimo jiné na počtu bodů, které  byly generovány (pro 

každý bod vzorku se přičte jeho vzdálenost od nejbližšího bodu předlohy), generují se body tak, aby 

počet bodů v rámci celé skupiny byl vždycky stejný (tj. pokud například chceme celkově 100 bodů, 

při porovnávání vůči N se vygeneruje 100 bodů, při porovnávání vůči OH se pro každé písmeno 

vygeneruje 50 bodů, při porovnávání vůči COOH pro každé písmeno 25 bodů).

Fakt, že se postupně zkouší všechna možná rozdělení úseček mezi písmena výrazně zvyšuje 

výpočetní  složitost,  proto  rozpoznávání  písmen  trvá  výrazně  déle  než  rozpoznávání  celkové 

struktury  molekuly.  Tento  nedostatek  by  šel  odstranit,  pokud  by  bylo  možné  nějak  předem 

odhadnout  rozmístění  mezer  mezi  slovy  (tedy  určit  které  úsečky  patří  do  kterého  písmene), 

například pokud bychom předpokládali,  že mezery mezi slovy budou výrazně větší  než mezery 

mezi úsečkami jednoho písmene. To by ale nejspíš kladlo zvýšené nároky na pisatele, který by byl 

nucen  skutečně  psát  hezky  a  dělat  výrazné  mezery  mezi  písmeny,  předpoklad  by  proto  často 

nemusel být dodržen.
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Obrázek 11: Ukázka vygenerování a přiřazení bodů:

zeleně jsou nakresleny body vzorku, k nim jsou čarou připojeny nejbližší červené body předlohy, modré body 

jsou body předlohy, ke kterým nebyl blízko žádný bod vzorku (body vzorku, ke kterým nebyl blízko žádný bod 

předlohy se zde nevyskytují).
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6 Výstup programu

6.1 Přehled formátů souborů pro ukládání organických molekul

Běžně používané formáty souborů pro ukládání informací o organických molekulách se dají 

rozdělit na formáty založené na XML, formáty s pevnou strukturou založené na connection table a 

inline zápisy molekul. Zde je stručný popis vybraných zástupců jednotlivých typů:

Formáty založené na XML

Mezi formáty založenými na XML patří k nejpoužívanějším formát CML (Chemical Markup 

Language) [7,8]. V CML je molekula uložena jako seznam atomů následovaný seznamem vazeb 

mezi  nimi.  U  vazeb  by  mělo  být  možno  specifikovat  všechny  běžné  zvláštnosti  (násobnost, 

prostorovou orientaci apod.). CML umí vyjádřit také opakování celých struktur v polymerech.

U atomů  se  zapisují  souřadnice,  na  kterých  má  být  atom vykreslen.  To  na  jednu  stranu 

umožňuje určit, jak má být molekula vykreslena (např. propan lze nakreslit dvěma ekvivalentními 

způsoby: /\/ a \/\ ), na druhou stranu je nutné souřadnice, kde mají být atomy vykresleny, předem 

spočítat, aby např. délky vazeb byly všude stejné.

Díky  flexibilitě  XML  je  možné  do  CML  přidávat  dodatečné  informace  o  chemických 

reakcích, energetických hodnotách apod.

Formáty založené na connection table 

Hojně používaným formátem založeným na connection table (ctab) je molfile od společnosti 

Symyx (dříve MDL) [9]. Jeho struktura je podobná CML - obsahuje seznam atomů a pak seznam 

vazeb (odtud connection table). Dokáže opět vyjádřit různé druhy vazeb, u atomů jsou opět uloženy 

souřadnice.  Lze vyjádřit polymery.

Další formáty založené na ctab jsou ve své podstatě modifikace molfile formátu, např. .sdf 

formát (structured data format) obsahuje tabulky několika molekul v jednom souboru. RXN formát 

obsahuje několik  molfile  souborů popisujících molekuly a  pak ještě  další  informace,  popisující 

jejich vzájemnou chemickou reakci.
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Inline zápisy molekul

Mezi inline zápisy patří  dobře propracovaný formát SMILES (Simplified Molecular Input 

Line Entry Specification)  [10].  Za formátem SMILES stojí  teorie  grafů.  Dokáže bez  problémů 

vyjádřit  cykly,  a  to i  složitější,  prostorovou orientaci  vazeb apod. Nedokáže vyjádřit  opakování 

monomeru v polymerech.

Hlavní  rozdíl  oproti  předchozím  dvěma  druhům  formátů  je,  že  obsahují  pouze  relativní 

uspořádání atomů, neobsahují souřadnice, kde mají být atomy nakresleny. (Propan se ve SMILES 

zapíše jako CCC, ale nelze zaručit, jak bude později vykreslen, zda \/\ nebo /\/. Na druhou stranu 

oba tyto způsoby jsou správné.)

 

Specifikace jsou u všech tří formátů veřejně přístupné.

 

Pro ilustraci je přiložena molekula benzenu uložená ve všech třech formátech: 

CML: 

<?xml version="1.0"?> 

<!DOCTYPE molecule SYSTEM "cml.dtd" []> 

<molecule convention="ACD/ChemSketch"> 

 <string title="GenerationSoftware">ACD/ChemSketch</string> 

 <string title="date" convention="ACD/ChemSketch">04/02/2008</string> 

 <atomArray> 

   <atom id="a1"> 

     <string builtin="elementType">C</string> 

     <float builtin="x2">17.4637</float> 

     <float builtin="y2">-11.3351</float> 

   </atom> 

   <atom id="a2"> 

     <string builtin="elementType">C</string> 

     <float builtin="x2">17.4626</float> 

     <float builtin="y2">-12.1625</float> 

   </atom> 

   <atom id="a3"> 

     <string builtin="elementType">C</string> 

     <float builtin="x2">18.1774</float> 

     <float builtin="y2">-12.5754</float> 

   </atom> 

   <atom id="a4"> 

     <string builtin="elementType">C</string> 
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     <float builtin="x2">18.8938</float> 

     <float builtin="y2">-12.1620</float> 

   </atom> 

   <atom id="a5"> 

     <string builtin="elementType">C</string> 

     <float builtin="x2">18.8910</float> 

     <float builtin="y2">-11.3315</float> 

   </atom> 

   <atom id="a6"> 

     <string builtin="elementType">C</string> 

     <float builtin="x2">18.1756</float> 

     <float builtin="y2">-10.9224</float> 

   </atom> 

 </atomArray> 

 <bondArray> 

   <bond id="b1"> 

     <string builtin="atomRef">a2</string> 

     <string builtin="atomRef">a3</string> 

     <string builtin="order">1</string> 

   </bond> 

   <bond id="b2"> 

     <string builtin="atomRef">a3</string> 

     <string builtin="atomRef">a4</string> 

     <string builtin="order">2</string> 

   </bond> 

   <bond id="b3"> 

     <string builtin="atomRef">a4</string> 

     <string builtin="atomRef">a5</string> 

     <string builtin="order">1</string> 

   </bond> 

   <bond id="b4"> 

     <string builtin="atomRef">a5</string> 

     <string builtin="atomRef">a6</string> 

     <string builtin="order">2</string> 

   </bond> 

   <bond id="b5"> 

     <string builtin="atomRef">a6</string> 

     <string builtin="atomRef">a1</string> 

     <string builtin="order">1</string> 

   </bond> 

   <bond id="b6"> 

     <string builtin="atomRef">a1</string> 

     <string builtin="atomRef">a2</string> 

     <string builtin="order">2</string> 

   </bond> 

 </bondArray> 

</molecule> 
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molfile: 

 ACD/Labs04020822192D 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0999 V3000 

M  V30 BEGIN CTAB 

M  V30 COUNTS 6 6 0 0 0 

M  V30 BEGIN ATOM 

M  V30 1 C 17.4638 -11.3351 0 0 

M  V30 2 C 17.4626 -12.1625 0 0 

M  V30 3 C 18.1774 -12.5754 0 0 

M  V30 4 C 18.8939 -12.162 0 0 

M  V30 5 C 18.891 -11.3315 0 0 

M  V30 6 C 18.1756 -10.9224 0 0 

M  V30 END ATOM 

M  V30 BEGIN BOND 

M  V30 1 1 2 3 

M  V30 2 2 3 4 

M  V30 3 1 4 5 

M  V30 4 2 5 6 

M  V30 5 1 6 1 

M  V30 6 2 1 2 

M  V30 END BOND 

M  V30 END CTAB 

M  END 

SMILES: 
c1ccccc1 

6.2 Výběr výstupního formátu

Jako výstupní formát programu byl vybrán SMILES. Důvodem bylo právě odpadnutí nutnosti 

přepočítávat  umístění  atomů.  Původní  umístění  atomů ve vstupním obraze  nelze  použít,  pokud 

chceme, aby výsledek vypadal pěkně (všechny vazby stejně dlouhé, úhly mezi nimi stejné). Lze k 

němu pouze přihlížet. U SMILES je umístění atomů při vykreslování ponecháno na vykreslujícím 

algoritmu. Tím pádem není zaručeno zachování stereoizometrie (tedy například cis-trans izometrie 

u but-2-enu). Až na tuto izometrii však výstupní molekuly plně odpovídají vstupu. Navíc je použití 

SMILES  jako  výstupního  formátu  velmi  snadno  implementovatelné  –  SMILES  byl  vytvořen 

pomocí  teorie  grafů,  na  organické  molekuly  pohlíží  jako  na  graf.  To  koresponduje  s  interním 
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uložením rozpoznané molekuly v paměti – ta je také uložena jako graf. Pro vygenerování výstupu 

stačí tento graf projít do hloubky. Důvodem k nezachovávání stereoizometrie tedy byla nenáročnost 

implementace výstupu.

6.3 Stručný úvod do SMILES

Obecná pravidla

Zápis molekuly pomocí SMILES sestává z posloupnosti znaků neobsahující žádnou mezeru. 

Atomy  vodíku  mohou  být  vynechány  nebo  zahrnuty.  Aromatické  struktury  mohou  být 

reprezentovány explicitně nebo pomocí střídání jednoduchých a dvojných vazeb.

Zápis atomů

Atomy jsou  značeny jejich  symboly z  periodické  tabulky prvků uzavřenými  v  hranatých 

závorkách. První písmeno je velké, druhé písmeno (u symbolů sestávajících ze dvou písmen) je 

malé. U prvků z „organické množiny“ B, C, N, O, P, S, F, Cl, Br, I můžou být závorky vynechány, 

pokud  počet  navázaných  atomů  vodíků  doplňuje  celkový  počet  vazeb  atomu  na  jeho  nejnižší 

valenční číslo konzistentní s explicitně vyjádřenými vazbami. Pro explicitní vyjádření aromatických 

cyklů mohou být atomy v těchto cyklech zapsány s malým počátečním písmenem. Atomy vodíku 

nemusí být zapsány, pak jsou doplněny implicitně podle nejnižších konzistentních valenčních čísel.

Zápis vazeb

Jednoduché, dvojné, trojné a aromatické vazby jsou vyjádřeny symboly -, =, #, respektive : . 

Pokud  se  mezi  dvěma  sousedními  symboly  atomu  nenachází  žádný  symbol  chemické  vazby, 

předpokládá se,  že  jsou spojeny jednoduchou či  aromatickou vazbou (jednoduché a  aromatické 

vazby mohou být vždy vynechány). Pokud nemají být sousední atomy spojeny vazbou, musí je 

oddělovat symbol . (tečka).

Zápis postranních řetězců

Postranní řetězce se uzavírají do kulatých závorek a může jich být několik za sebou nebo 

mohou být vnořeny do sebe. V každém případě je větev navázána nejlevějším atomem nebo vazbou 

v závorce na atom vlevo před závorkou.
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CCN(CC)CC                CC(C)C(=O)O                      C=CC(CCC)C(C(C)C)CCC    
Obrázek 12: Příklady zápisu větví.

Zápis cyklů

Pro zápis cyklů se jedna hrana cyklu rozštěpí a cyklus se zapíše pomocí výše popsaných 

pravidel. Bezprostředně za symbol každého ze dvou atomů, mezi kterými vede rozštěpená hrana, se 

zapíše číslice. Tato číslice musí být stejná pro oba tyto atomy a různá pro různé rozštěpené hrany.

Pokud do jednoho atomu vede více rozštěpených hran, je jeho symbol následován číslicemi 

všech  takovýchto  hran  (číslice  nejsou  nijak  odděleny).  Pokud  je  to  potřeba,  je  možné  použít 

dvouciferná čísla hran, ty musí předcházet symbol %.

C12C3C4C1C5C4C3C25
Obrázek 13: Příklad  zápisu cyklů.

Zápis vybraných funkčních skupin

Funkční skupiny se zapisují po jednotlivých atomech, tak jak jsou navázány na sebe. Vodíky 

se mohou vynechat. Např. skupinu OH lze zapsat pomocí kyslíku navázaného jednou hranou (-O), 

vodík je doplněn implicitně (základní valenční číslo kyslíku je 2). Skupinu COOH lze obdobně 

zapsat C(=O)O.
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7 Závěr

Výsledkem této práce je program, který používá výše popsané metody k rozpoznávání ručně 

kreslených organických strukturních vzorců. Program dokáže rozpoznat jednoduché, dvojné a trojné 

vazby a benzenová jádra zapsaná alternováním jednoduchých a dvojných vazeb. Jeho úkolem je 

rovněž rozpoznat zápisy heteroatomů a funkčních skupin. V obou úkolech podává slušné výsledky s 

malým množstvím chyb.

Používání  programu  může  vyžadovat  přizpůsobení  kreslení  vzorců  faktu,  že  budou 

rozpoznávány programem. Zejména se jedná o přizpůsobení velikosti písmen vůči vazbám a vzorné 

psaní písmen. Lze v tom vidět podobnost k učení se psaní na současných PDA přístrojích, které se 

chlubí  schopností  rozpoznat  písmena  psaná  na  dotykový  displej,  ve  skutečnosti  však  dokáží 

rozpoznat jen krasopisně psaná písmena a nutí pisatele naučit se psát krasopisně. Myslím, že tato 

nutnost přizpůsobit kresbu rozpoznávání není v rozporu s účelem programu.

Z  důvodů  přílišné  náročnosti  bylo  nakonec  upuštěno  od  snahy  rozpoznat  vyjádření 

prostorového uspořádání vazeb (pro chemickou vazbu, která míří z roviny papíru směrem ke čtenáři 

se  používá  rozšiřující  se  čára,  pro  vazbu  směřující  směrem od  čtenáře  se  v  ručně  kreslených 

vzorcích  používá  vlnovka).  Přesto  by  mělo  být  možné  upravit  program  tak,  aby  tyto  vazby 

rozpoznal. Pro dopřednou vazbu by bylo vhodné upravit vektorizační algoritmus, aby při detekci 

čar ve vstupním obraze rovněž detekoval, zda tyto čáry nejsou na jednom konci výrazně širší (a tuto 

informaci si u každé rozpoznané úsečky zapamatovat).

Rozpoznávání  vlnovek,  představujících  vazby  směřující  dozadu,  se  jeví  náročnější. 

Nejvhodnější by asi bylo při zpracovávání první nejdelší úsečky z vlnovky se podívat na okolní 

úsečky, zda jejich vzájemné uspořádání je tvarem podobné vlnovce, a pokud ano, vytvořit hranu a 

všechny tyto úsečky do hrany zařadit.

Samozřejmě  by  bylo  možné  najít  další  možnosti  rozšíření  programu,  např.  rozpoznávání 

kovalentních  vazeb,  zápisu  makromolekul  atd.  Zajímavé  by  také  mohlo  být  použití  nějaké 

alternativní  metody  pro  rozpoznávání  písmen,  např.  neuronových  sítí.  Rozpoznávání  ručně 

kreslených strukturních vzorců je náročný úkol a prostor pro vylepšování zůstal otevřený.
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Příloha A  Houghova transformace

A.1 Popis Houghovy transformace

Houghova transformace [11-13] je metoda rozpoznávání  geometrických objektů v obraze, 

které lze vyjádřit parametricky. V dalším textu se zaměříme především na úsečky a přímky. Přímku 

lze vyjádřit parametricky:

= xcos  ysin

kde ρ je normovaná vzdálenost přímky od počátku souřadnic a θ je úhel svíraný přímkou s osou x 

(polární systém souřadnic).

Základní  princip  Houghovy transformace  je  převod  z  Kartézského  systému souřadnic  do 

polárního. Body obrazu jsou reprezentovány křivkami v parametrickém prostoru (pro každý bod 

obrazu  a  každý úhel  θ  je  jednoznačně  určena  vzdálenost  ρ  tak,  aby přímka procházela  daným 

bodem). Leží-li více bodů obrazu na přímce, jejich křivky v parametrickém prostoru se protnou v 

bodě odpovídajícímu parametrickému vyjádření přímky.

  
Obrázek 14: přímka a její obraz v parametrickém prostoru

Standardní implementace Houghovy transformace uvažuje diskrétní hodnoty parametrů ρ a θ 

(např.  úhel  θ  může  nabývat  pouze  celých  stupňů  a  vzdálenost  ρ  je  celočíselná,  vzdálenost  1 

odpovídá šířce jednoho pixelu). Použije se dvourozměrné pole (nazývané akumulátor) indexované 

hodnotami parametrů ρ a θ. Pro každý (dostatečně tmavý) pixel je potom zvýšena o 1 (jeden hlas) 

hodnota v poli  [  θ,  ρ ]  pro všechny možné hodnoty θ. Tuto standardní metodu je možné různě 

modifikovat, např. místo jedničky přičítat stupeň šedi pixelu.

Princip Houghovy transformace lze použít na jakékoli geometrické útvary, které lze vyjádřit 

pomocí  nějakých  parametrů,  např.  lze  hledat  kružnice,  které  jsou  dány  souřadnicemi  středu  a 
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poloměrem. S rostoucím počtem potřebných parametrů však výrazně roste paměťová a výpočetní 

složitost.

A.2 Použití  Houghovy  transformace  při  rozpoznávání  strukturních 

vzorců

Pro  první  pokusy  s  využitím  Houghovy  transformace  k  rozpoznání  úseček  byla  použita 

nejjednodušší implementace tak, jak je popsána výše. Váha hlasu pixelu se rovná jeho stupni šedi. 

Pro malé,  jednoduché molekuly dávala dobré výsledky,  ale pro větší  molekuly,  obsahující  větší 

počet čar, obsahoval akumulátor velké množství šumu. Největší nedostatek této implementace se 

ukazuje na následující molekule v obrázku 15.

Obrázek 15: Rozpoznávaný uhlovodíkový řetězec, červeně je znázorněna přímka, která dostala nejvíc hlasů.

Obrázek 16: Obrázek akumulátoru, do kterého jsou ukládány hlasy pixelů, vodorovná osa představuje úhel (od 

0° do 179°), svislá vzdálenost od počátku (levého dolního rohu obrázku), obrázek je nahoře oříznutý.

Na obrázku 16 je vidět řada tmavých bodů v 1/4 a 3/4 délky vodorovné osy s pravidelnými 

svislými rozestupy, které odpovídají úsečkám s úhly 45° a 135° z obrázku 15. Je zde ale také ještě 

výrazněji patrný šum v levé dolní části, který odpovídá přímkám s malým úhlem, jako je červená 

čára v předchozím obrázku. Na té totiž leží více tmavých pixelů (protíná velké množství úseček) 

než na jednotlivých úsečkách.

33



Pro odstranění tohoto šumu bylo vyzkoušeno u každého pixelu počítat gradient obrazu. 

Složky x a y vektoru gradientu byly spočítány pomocí matic:

−1 −1 0 1 1
−1 −1 0 1 1
−1 −1 0 1 1
−1 −1 0 1 1
−1 −1 0 1 1

  a 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
−1 −1 −1 −1 −1
−1 −1 −1 −1 −1


Gx Gy

Pokud matice M ∈5 x 5 reprezentuje okolí pixelu, pak složka x gradientu je dána vzorcem:

x=∑
i , j=1

5

mij g xij

Váha hlasu pixelu je určena vzorcem 

w∥g∥2sin 8

kde w je stupeň šedi pixelu, φ je rozdíl úhlu gradientu a úhlu θ přímky, pro kterou je hlasováno. 

Umocnění na osmou bylo ověřeno experimentálně jako vhodné pro potlačení šumu.

Protože největší velikost mají gradienty krajních pixelů v úsečce (zobrazené v obrázku 17 

červenou čarou) a každá úsečka by tedy vytvářela dvě maxima v akumulátoru, odpovídající různé 

vzdálenosti červených čar od počátku, byla  zavedena toleranci ve vzdálenosti přímky, pro kterou 

pixel hlasuje. Pixel tedy hlasuje také pro přímky vzdálenější anebo bližší (podle směru gradientu). 

Potlačení šumu při použití gradientů ukazuje obrázek 18.

Obrázek 17: Největší gradient mají pixely na hranici nakreslené čáry, nejvíce hlasů by tedy dostaly přímky 

vyznačené červeně.
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Obrázek 18: Obsah akumulátoru bez počítání gradientů (vlevo) a s počítáním gradientů.

Pro určení  jednotlivých úseček  se  nalezne  maximum v akumulátoru  (tj.  přímka,  na které 

leželo  nejvíce  pixelů)  a  na  ní  se  detekuje  nejdelší  souvislý  úsek  tmavých  pixelů  –  výsledná 

rozpoznaná úsečka. Tu z obrazu vymažeme a hlasy jejích pixelů z akumulátoru odečteme. Poté 

stejným způsobem hledáme další úsečku. Důvod mazání je usnadnění detekce dalších úseček.

Tato metoda stále skýtá několik nedostatků, první je nelokálnost. Úsečky v jedné části obrazu 

mohou negativně ovlivňovat rozpoznávání úseček v jiných částech obrazu. To je patrné z obrázku 

hemu (obrázek 19).  Tuto nelokálnost lze částečně odstranit rozdělením obrazu do několika částí (v 

závislosti na velikosti obrazu) a Houghovu transformaci aplikovat zvlášť v každé z nich. Pro dobré 

rozpoznání úseček ležících na hranici oblastí je možné povolit částečné překrývání těchto oblastí.

Druhým nedostatkem je špatné rozpoznávání složitějších tvarů, tedy v našem případě písmen 

ze zápisů funkčních skupin a heteroatomů. Písmena často obsahují spíše křivky než rovné čáry a 

rozpoznávání  úseček  tedy  pro  ně  není  příliš  účinné.  Použití  rozpoznávání  kružnic  pomocí 

Houghovy transformace pro rozpoznání částí těchto křivek se ukázalo jako velmi pomalé.
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Obrázek 19: Hem, součást krevního barviva hemoglobinu. Obrázek ilustruje nelokálnost Houghovy 

transformace. Červeně jsou znázorněny rozpoznané úsečky, zelená kolečka upozorňují na chyby v rozpoznávání.  

Zelené čáry leží v prodloužení chybně rozpoznaných úseček, je vidět, že protínají jiné úsečky s podobným 

směrem.
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Příloha B Ukázky úspěšně i špatně rozpoznaných molekul

Ukázky  úspěšně  rozpoznaných  molekul  (k  opětovnému  získání  grafického  strukturního 

vzorce  z  výstupního  SMILES  řetězce  byla  použita  stránka  společnosti  Daylight 

http://www.daylight.com/daycgi/depict):

Obrázek 20: Úspěšně rozpoznaná molekula. Nahoře je vstupní obraz, uprostřed je grafický výsledek analýzy (co 

znamenají jednotlivé barvy viz. příloha C), Dole je znovu rekonstruovaná molekula podle SMILES řetězce.  

Vygenerovaný SMILES řetězec pro tuto molekulu: CC1=CC=C(C=C1)C#CC2=CN=C(C(=C2)[N+]

([O-])=O)C3=C([N+]([O-])=O)C=C(C=N3)C#CC4=CC=C(C)C=C4
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Obrázek 21: Molekula Tylosinu. Rozpoznání proběhlo úspěšně až na špatně rozpoznaný kyslík v nejlevějším 

cyklu (byl rozpoznán jako skupina NH). 
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Obrátek 22: Daptomycin, antibiotikum, sekundární metabolit plísně Streptomyces Roseosporus.
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Následují  ukázky  častých  chyb,  které  se  mohou  vyskytnout  při  rozpoznávání  a  jejich 

zdůvodnění.

Obrázek 23: Dvojná hrana v dolní části benzenového jádra má čáry příliš blízko sobě. Po průchodu obrazu 

Gaussovým filtrem se na konci čáry slévají. To dělá problém při vektorizaci, spodní čára není rozpoznána v celé  

délce, místo toho se v její spodní polovině objevilo několik falešně detekovaných úseček. Při následné analýze je,  

vzhledem k většímu množství úseček, usouzeno, že se jedná o vrchol.

Obrázek 24: Písmena O značící atomy kyslíku vpravo nahoře a vpravo dole jsou příliš malá, program je  

nerozpoznal jako heteroatomy, ale pouze jako chyby ve vstupním obraze (malé úsečky mohou vznikat také ze 

šmouh ve vstupním obraze či chybami při vektorizaci).
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Obrázek 25: Písmena N jsou příliš velká vzhledem k délce čar představujících vazby. Proto bylo správně 

rozpoznáno pouze jedno písmeno N (vpravo nahoře), některé čáry ze zbylých dvou písmen byly rozpoznány jako 

chemické vazby.
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Příloha C Uživatelská dokumentace programu ChemOCR

C.1 Systémové požadavky

Softwarové  požadavky:  Program  vyžaduje  operační  systém  Windows  2000  nebo  vyšší 

(kompatibilita s nižšími verzemi nebyla ověřena), s nainstalovanou knihovnou GTK+ ve verzi 2.2 

nebo vyšší (ke stažení na stránkách projektu http://www.gtk.org).

Hardwarové požadavky: alespoň 128 MB operační paměti a 2 MB volného místa na disku.

C.2 Instalace

Instalace není nijak náročná, stačí zkopírovat soubory ChemOCR.exe a patterns.txt do jedné 

složky. Soubor patterns.txt obsahuje vzory zápisů heteroatomů a funkčních skupin. Pokud nebude 

ve složce programu přítomen, program sice bude fungovat, ale nebude schopen rozpoznat funkční 

skupiny.

C.3 Ovládání

Po spuštění programu se otevřou dvě okna: Ve Windows poněkud nezvyklá konzole a okno 

grafického  rozhraní  programu  (podobně,  jako  je  tomu  např.  u  známého  grafického  programu 

Blender). Okno s konzolí je možno ignorovat, základní komunikace programu probíhá přes grafické 

rozhraní. Konzole může poskytovat doplňující informace o tom, co program právě dělá.

Pro otevření nového vstupního souboru s naskenovaným strukturním chemickým vzorcem 

klepněte na tlačítko  Open. Otevře se dialog pro výběr souboru (pro uživatele Windows může být 

tento dialog poskytovaný knihovnou GTK+ na první  pohled trochu nezvyklý).  Program dokáže 

otvírat  pouze soubory typu .bmp s  24-bitovými barvami.  Ideální  rozlišení  je  150 dpi,  avšak je 

možné otvírat i soubory s jiným rozlišením, program si je do tohoto rozlišení sám převede.

Rozpoznávání obrazu spustíte tlačítkem Recognize.

POZOR! Rozpoznávání obrazu může trvat poměrně dlouho, zvláště pokud nakreslený vzorec 

obsahuje mnoho heteroatomů a funkčních skupin. Čtení písmen je totiž nejnáročnější úkol.
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Po rozpoznání se v poli v dolní části okna zobrazí výstupní řetězec SMILES (jeho správnost 

lze zkontrolovat např. pomocí stránky http://www.daylight.com/daycgi/depict, která znovu vykreslí 

strukturní vzorec podle zadaného SMILES řetězce). Na obrázku je graficky znázorněn výsledek 

rozpoznávacího algoritmu.

POZNÁMKA: Program je schopen rozpoznat jen ty heteroatomy a funkční skupiny, jejichž  

předlohu má k dispozici v souboru patterns.txt.  Zrcadlové zápisy (např. OH, HO) potřebují dvě  

předlohy).

C.4 Popis grafického výstupu rozpoznávacího algoritmu

Na  pozadí  tvořeným  vstupním  souborem  po  předzpracování  jsou  zobrazeny  rozpoznané 

úsečky a jejich zařazení:

– Modře jsou zobrazeny úsečky patřící jednoduchým vazbám.

– Žlutě jsou zobrazeny úsečky patřící dvojným vazbám.

– Černě jsou zobrazeny úsečky tvořící trojné vazby.

– Zelená patří atomům uhlíku (vrcholům, kde nebyl nalezen heteroatom či funkční skupina), 

tedy všechny úsečky patřící do takového vrcholu jsou znázorněny zeleně. Každý vrchol je 

navíc ohraničen zeleným obdélníkem.

– Hnědá patří vrcholům, kde byl nalezen heteroatom nebo funkční skupina. Všechny úsečky i 

obdélník ohraničující takový vrchol jsou znázorněny hnědou barvou.

C.5 Vzory heteroatomů a funkčních skupin v souboru patterns.txt

Pro účely definice se všechny předlohy považují za složené z více písmen. Každá předloha 

tedy začíná řádkem, na kterém je napsáno composite_pattern. Na dalším řádku je napsáno jméno 

funkční skupiny (tento řádek slouží pro orientaci uživatele editujícího soubor pattern.txt, program 

jej ignoruje). Třetí řádek obsahuje SMILES řetězec pro danou skupinu. Čtvrtý řádek uvádí, kolika 

chemickými vazbami se daná skupina váže.

Následují předlohy jednotlivých písmen, které jsou vždy uvozeny řádkem obsahujícím slovo 

pattern  a  ukončeny  řádkem se  slovem end.  Mezi  těmito  řádky  jsou  vloženy  řádky  obsahující 

jednotlivé úsečky předlohy. Každá úsečky je zadána čtyřmi souřadnicemi v pořadí x1 y1 x2 y2 (x je 
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vodorovná osa, y svislá, jak je běžné). Na umístění písmen vzhledem k počátku souřadnic nezáleží, 

důležitá je jen vzájemná poloha úseček a velikost písmen. Ta by měla být 100 jednotek na výšku a 

60 na šířku u písmen a zhruba poloviční u číslic dolních indexů (např. ve skupině NH2).

Celá definice předlohy je ukončena řádkem se slovem end (na konci by tedy měly být dva 

řádky obsahující slovo end – jeden za poslední písmeno a druhý za celou předlohu).

Příklad definice předlohy:
composite_pattern
OH
O
1
pattern
100 170 100 130
100 125 125 100
125 100 150 130
150 130 150 170
150 170 125 200
125 200 100 170
end
pattern
100 200 100 100
100 150 150 150
150 200 150 100
end
end
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