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ABSTRAKT 
Diplomová práce specifikuje digitální metody optického rozpoznávání notového 

záznamu s  podrobnou analýzou metod založených na odstranění notových linek a 

vytvoření testovacího programu, který automaticky převede obrázky zapsané v notovém 

zápisu na digitální formát. Tato práce shrnuje poznatky jak z rešeršní, tak z praktické 

části. V rešeršní části jsou popsány stěžejní kapitoly jako architektura OMR zahrnující 

processing, klasifikace symbolů, postprocessing a další. Praktická část diplomové práce 

prezentuje výsledky vývoje a testování navržené aplikace.  

 

 

ABSTRACT 
The diploma thesis specifies digital methods of optical recognition of a notation, by 

detailed analysis of methods based on removal of notation lines and creation of a test 

program which automatically converts the images written in the notation into digital 

format. This work summarizes the knowledge from the research and practical part. In the 

research section, key chapters are described as OMR architecture, including processing, 

symbol classification, postprocessing, and more. The practical part of the thesis presents 

the results of the development and testing of the proposed application. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
OMR, ROZPOZNÁVÁNÍ NOTOVÉHO ZÁZNAMU, POČÍTAČOVÉ VIDĚNÍ, 

STROJOVÉ UČENÍ, MUSICXML 

 

 

 

KEYWORDS 
OMR, OPTICAL MUSIC RECOGNITION, COMPUTER VISION, MACHINE 

LEARNING, MUSICXML 

 

 

CITACE 
VAŠKO, R. Převod notového zápisu do digitální formy. Brno: Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. 53 s. Vedoucí 

diplomové práce Ing. Miloslav Richter, Ph.D.. 

  



4 

 

PROHLÁŠENÍ 
Prohlašuji, že svou diplomovou práci na téma „Převod notového zápisu do digitální 

formy“ jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího diplomové práce a 

s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány 

v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. Jako autor uvedené diplomové 

práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této diplomové práce jsem neporušil 

autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích 

autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků 

porušení ustanovení §11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních 

důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku 

č. 40/2009 Sb. 

 

 

V Brně ……………….     ………………………………... 

 (podpis autora)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Rád bych poděkoval rodině a přátelům za podporu. Dále bych rád poděkoval vedoucímu 

diplomové práce panu Ing. Miloslav Richter, Ph.D. za vedení diplomové práce.  



5 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obrázek 1 - Příklady notového zápisu .............................................................................. 9 

Obrázek 2 - Rytmus v notové osnově ............................................................................. 12 

Obrázek 3 - Melodie v notové osnově ............................................................................ 12 

Obrázek 4 - Příklady harmonického zápisu not .............................................................. 14 

Obrázek 5 - Složité akordy ............................................................................................. 15 

Obrázek 6 - Architektura OMR ...................................................................................... 17 

Obrázek 7 – Rozdělení na regiony a interpolace obrazu, převzato z [1] ........................ 19 

Obrázek 8 - Strukturální elementy morfologických operací .......................................... 21 

Obrázek 9 - Hledání linek a stanovení prahové hodnoty metodou horizontální projekce

 ........................................................................................................................................ 23 

Obrázek 10 - Odstranění notových linek metodou Fujinaga, převzato z [6] .................. 24 

Obrázek 11 - Odstranění notových linek metodou stable path, převzato z [8] ............... 25 

Obrázek 12 - Odstranění notových linek metodou Carter, převzato z [10] .................... 25 

Obrázek 13 - Odstranění notových linek metodou skeletonizace, převzato z [12] ........ 26 

Obrázek 14 - LRDE metoda odstranění notových linek, převzato z [14] ....................... 26 

Obrázek 15- Srovnání rychlosti algoritmů pro odstanění linek, převzato z [12] ............ 27 

Obrázek 16 - Segmentace úrovně 0 ................................................................................ 28 

Obrázek 17- Segmentace úrovně 1 ................................................................................. 28 

Obrázek 18 - Segmentace úrovně 2 ................................................................................ 28 

Obrázek 19 – Dvouprůchodový algoritmus .................................................................... 29 

Obrázek 20 - Neuniformní symboly ............................................................................... 29 

Obrázek 21 - Odstraněné notové linky ........................................................................... 30 

Obrázek 22 - Porušené notové linky ............................................................................... 30 

Obrázek 23 - Roztříštěné půlové noty ............................................................................ 31 

Obrázek 24 - Struktura knihoven v programu OMRnotes .............................................. 40 

Obrázek 25 - Struktura skriptu ........................................................................................ 41 

Obrázek 26 – Test 1 ........................................................................................................ 44 

Obrázek 27 - Test 2 ......................................................................................................... 45 

Obrázek 28 - Test 3 ......................................................................................................... 46 

 

SEZNAM TABULEK 
Tabulka 1 - Základní symboly notopisu ......................................................................... 11 

Tabulka 2 - Dynamické znaky ........................................................................................ 12 

Tabulka 3 - Typy označení tempa ................................................................................... 13 

Tabulka 4 - Typy artikulačních znaků ............................................................................ 14 

Tabulka 5 – Invariantnosti příznaků vůči velikosti, rotaci a zrcadlení segmentu ........... 34 

  



6 

 

OBSAH 

1 Úvod .......................................................................................................................... 8 

2 Problematika OMR ................................................................................................... 9 

2.1 Pravidla moderního notopisu ........................................................................... 10 

2.1.1 Základní symboly ..................................................................................... 10 

2.1.2 Rytmus ...................................................................................................... 12 

2.1.3 Melodie ..................................................................................................... 12 

2.1.4 Dynamika .................................................................................................. 12 

2.1.5 Tempo ....................................................................................................... 13 

2.1.6 Artikulace .................................................................................................. 13 

2.1.7 Harmonie .................................................................................................. 14 

2.1.8 Další symboly v notové osnově ................................................................ 15 

2.2 Komerční a existující řešení ............................................................................. 16 

3 Architektura OMR .................................................................................................. 17 

3.1 Vstupní obrázek notového zápisu .................................................................... 17 

3.2 Preprocessing ................................................................................................... 18 

3.2.1 Převod na šedo-tónový obraz .................................................................... 18 

3.2.2 Potlačení šumu v barevném/šedo-tónovém obrazu .................................. 18 

3.2.3 Vyrovnání obrazu ..................................................................................... 19 

3.2.4 Potlačení okolního osvětlení ..................................................................... 19 

3.2.5 Binarizace ................................................................................................. 19 

3.2.6 Detekce linek ............................................................................................ 22 

3.2.7 Normalizace velikosti obrazu ................................................................... 27 

3.2.8 Odstranění linek ........................................................................................ 27 

3.3 Segmentace symbolů ........................................................................................ 28 

3.3.1 Projekčně založená segmentace ................................................................ 28 

3.3.2 Segmentace metodou spojených komponent ............................................ 28 

3.3.3 Postupná segmentace not .......................................................................... 29 

3.4 Klasifikace symbolů ......................................................................................... 32 

3.4.1 Generace příznakového vektoru ............................................................... 32 

3.4.2 Redukce příznakového vektoru ................................................................ 34 

3.4.3 Klasifikační modely .................................................................................. 35 

3.5 Postprocessing .................................................................................................. 36 

4 Vývoj Aplikace ....................................................................................................... 37 

4.1 Návrh ................................................................................................................ 37 

4.1.1 Volba programovacího jazyka .................................................................. 37 

4.1.2 Volba vstupního formátu .......................................................................... 37 

4.1.3 Volba výstupního formátu ........................................................................ 37 

4.1.4 Volba knihoven ......................................................................................... 38 



7 

 

4.2 Návrh skriptů .................................................................................................... 40 

4.3 Trénink modelu ................................................................................................ 43 

4.4 Testování .......................................................................................................... 44 

4.4.1 Test 1: ....................................................................................................... 44 

4.4.2 Test 2: ....................................................................................................... 45 

4.4.3 Test 3 ......................................................................................................... 46 

5 Závěr ....................................................................................................................... 47 

6 Literatura ................................................................................................................. 48 

7 Seznam příloh ......................................................................................................... 51 

 



8 

 

1 ÚVOD 

V průběhu historie mnoho hudebních skladatelů vytvořilo mnoho děl. Pro zachování 

autentičnosti notového záznamu je snaha vytvořit jejich digitální kopii. Mnoho takových 

kopií je uloženo v databázích, avšak jsou pouhými scany. Zpracování těchto materiálů 

nebo jejich analýza není možná, pokud nejsou převedeny do formy, ve které budou na 

notační úrovni čitelné počítačem.  Podobný problém řeší muzikanti, kteří chtějí své tištěné 

noty transponovat, odebrat nebo přidat nástroje, či jinak upravit. Manuální metoda 

přepisu not je příliš pracná, proto vzniká snaha o automatizaci rozpoznávání hudební 

notace (optical music recognition, dále jen „OMR“).  Problematika OMR je podobná 

s OCR (rozpoznávání textu), avšak OMR na rozdíl od OCR je stále ve fázi vývoje a 

nedosahuje srovnatelných detekčních schopností, protože zahrnuje více komplexních 

problémů. Nárůst výpočetní rychlosti přináší stále dokonalejší techniky a analýzy obrazu, 

založené na principech strojového učení. Systémy OMR lze dělit na off-line a on-line. 

On-line systémy dokážou detekovat symboly v reálném čase pomocí HID zařízení 

(například tabletu) a usnadňují hudebním skladatelům zápis not. Off-line systémy slouží 

k převodu celých hudebních notací a partitur ze vstupního obrazu. I některé off-line 

systémy se snaží digitalizovat ručně psané notace. Jejich spolehlivost je daleko nižší a 

vyžadují robustnější metody. Tato práce se zabývá Off-line detekcí tištěných not. V první 

kapitole je rozebrána složitost OMR problému, vycházející z notační symboliky. Další 

kapitola se zabývá metodami vhodnými pro návrh OMR systému. Tuto problematiku lze 

rozdělit na dílčí části, zahrnující předzpracování vstupního obrazu, jeho rozdělení, detekci 

a následné zpracování výsledků. V tomto pořadí jsou řazeny podkapitoly, které popisují 

robustní a ověřené metody, pro všechny dílčí části detekčního řetězce. Poslední kapitola 

se zabývá návrhem aplikace ze zvolených metod. 
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2 PROBLEMATIKA OMR 

Způsob zápisu hudební notace se historicky vyvíjel od prvních zápisů not na hliněných 

tabulkách, přes ruční zápisy not na papír, až po tištění na tiskařských strojích. V Evropě 

se v osmém století pro zaznamenání liturgických písní používaly neumy, které však 

nedokázaly vyjádřit výšku tónu a sloužily spíše pro zachování písní. Z nich se vyvinula 

chorální notace, která dokázala zaznamenat výšku na linky, avšak ne rytmus. Oba tyto 

problémy vyřešil až mensurální systém, který se mezi třináctým a šestnáctým stoletím 

používal pro zpěvnou a polyfonní hudbu. Moderní notový zápis, jinak přezdívaný 

východní, se začal používat až na konci renesance v evropské klasické hudbě. Jeho 

podoba se poté postupem času vyvíjela. Některé symboly zdědila ze starších notací a 

některé se postupem času změnily. Byly vymyšleny nové konvence pro různé nástroje a 

styly. I dnes je její symbolika rozšiřována a jsou stále představovaný nové metody pro 

zápis hudby. Některé odvětví výzkumu OMR se zaobírají i problematikou starších 

mensurálních notací [1]. Ačkoliv je jejich symbolika jednodušší než u moderního zápisu, 

složitost detekce je obdobná. Problém představují ručně a nepřesně zaznamenané 

symboly na podkladu, který postupem času velmi degradoval. Tato práce se však věnuje 

pouze problematice detekce moderních notových zápisů v tištěné formě. 

 

 

Obrázek 1 - Příklady notového zápisu 
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2.1 Pravidla moderního notopisu 

K detekci hudebních znaků je potřeba znát symboliku psaní hudebních dokumentů. Tato 

kapitola se zabývá symboly se základní hudební teorií. Vysvětluje pojmy a názvosloví 

jednotlivých symbolů, které je v práci dále využíváno. Rovněž popisuje zařazení 

jednotlivých symbolů do OMR a jejich vliv na samotnou detekci. Znalost jednotlivých 

symbolů je důležitá pro návrh algoritmů a pro jejich interpretaci v digitální formě. 

2.1.1 Základní symboly 

Symbolika je vysvětlena v následující části včetně některých výzev pro OMR. 

 

Notová osnova 

 

Skládá se nejčastěji z pěti nebo jiného počtu linek. Notová osnova má šířku 

linky a mezery, což jsou velmi důležité parametry pro OMR detekci. Notové 

linky jsou v přímé a horizontální,  což nemusí v detekovaném obrázku platit, 

proto mají velký vliv při výpočtu rotace a zvlnění obrazu. Pokud rozsah 

notových linek nestačí pro zápis not, používají se krátké pomocné linky. 

Metrum 

     

Obsahuje typicky dvě čísla. Horní číslo označuje počet dob a spodní číslo 

rytmickou hodnotu jedné doby. Symbol C je ekvivalentem pro 4/4 metrum a 

přerušené C pro 2/2 metrum. Často se nachází na začátku notové osnovy. 

Problémem může být, splývání tenkých částí s linkami.  

Noty 

 

Nota je symbol označující daný tón. Může se skládat z hlavičky, nožičky a 

praporku. Na levém obrázku jsou značeny v pořadí z leva: celá, půlová 

čtvrtinová, osminová, šestnáctinová, dvaatřicetinová, atd. Toto rozdělení 

reprezentuje rytmickou hodnotu noty. Noty značené na mnoha pomocných 

linkách, mohou být komplikací pro detekci. Hlavičky nemusí být pouze kulaté, 

pro speciální případy existují i jiné podoby. 

Noty s trámcem 

 

Místo praporku lze použít trámec pro zpřehlednění zápisu v rámci taktu trámce. 

Noty s trámcem jsou obtížně klasifikovatelné, protože spojují více not zároveň 

a jejich celkový tvar může nabývat jakýchkoli podob. 

Pomlky 

      

 

Pomlka značí rytmickou hodnotu doby, kdy se nehraje. Na levém obrázku to 

jsou v pořadí z leva: celá, půlová čtvrtinová, osminová, šestnáctinová a 

dvaatřicetinová. Na dalším řádku je pauza určená intervalem s číslem 

reprezentující počet taktů. 

Tečky u not 

   

Tečka u not nebo u pomlk mění jejich rytmickou hodnotu, prodlužuje notu o 

polovinu její hodnoty. Možný zápis je i více teček, poté se nota prodlužuje o 

polovinu hodnoty předchozí. Tečky jsou nejmenším symbolem, proto OMR 

systém je nesmí zaměnit za šum.  

Ligatury 

 

Spojují více not stejného tónu a mění tak celkovou rytmickou hodnotu. 

K takovému spojení často dochází, pokud jsou noty v rozdílných taktech. Při 

detekci mohou vznikat komplikace, jelikož je často spojena s hlavičkou noty 

nebo zasahuje do taktové linky. 

Polyrytmy 

  

Polyrytmy dělí úsek na jiný počet dob, než je stanovené metrum. Na obrázku 

vlevo je zobrazena malá triola a velká kvartola. Malé n-toly mají celkovou dobu 

čtvrťové noty a velké n-toly půlové. Pro OMR jsou komplikací oddělené 

segmenty velké n-toly. 
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Posuvky 

     

Posuvky ovlivňují tón not. Pokud jsou uvedeny u not, tak jejich platnost je 

pouze do konce aktuálního taktu. Pokud jsou uvedeny na začátku notové 

osnovy jsou předznamenáním a platí pro celý řádek. Na levém obrázku jsou 

uvedeny z leva: křížek, béčko, dvojitý křížek, dvojité béčko a odrážka. Křížek 

zvyšuje tóninu nahoru o půl tónu a béčko snižuje. Dvojitá forma zvyšuje nebo 

snižuje o dvě tóniny. Odrážka ruší působnost křížku nebo béčka. Komplikací 

pro OMR mohou být tenké linie tvaru posuvek. Další komplikací je samotné 

béčko, pokud je umístěno mezi linkami. Pak jeho části kroužku s nimi splývají. 

Někdy jsou posuvky vtěsnány mezi noty tak blízko, že se dotýkají jejich 

hlaviček. 

Klíč 

       

Klíče určují pozici not na lince notové osnovy. Na levém obrázku jsou uvedeny 

z leva: houslový, basový, altový, tenorový. Na poslední lince je pro houslový 

klíč umístěna nota E4, pro basový G2, pro altový F3 a pro tenorový D3. Klíče 

bývají často umístěny na začátek řádku notové osnovy, což usnadňuje jejich 

detekci. Komplikace jsou u basového tenorového a altového symbolu, protože 

se skládá z více segmentů a také basový klíč splývá s horní linkou. 

Taktové čáry 

    

Taktové čáry jsou na levém obrázku uvedeny z leva: jednoduchá, dvojitá, 

přerušovaná a finální. Jednoduchá čára značí konec taktu a začátek nového, 

dvojitá čára, také plní funkci ukončení určitého celku skladby, přerušovaná čára 

se používá ve speciálních případech a finální označuje konec celé skladby. 

Problémem mohou být symboly složené z více čar, jejíž segmenty je v obraze 

bez linek potřeba seskupit, jinak mohou značit prázdný takt. 

Repetice 

  

Repetiční symboly označují úsek, který se hraje dvakrát nebo vícekrát, pokud 

je tak příslušně označeno. Problémy jsou podobné jako u taktových čar a je 

potřeba vždy nalézt pár. 

P./S. volta 

 

 

Používá se společně s repeticemi. Značí úsek, které jsou rozdílné od prvního 

nebo druhého opakování. Jelikož jsou tyto symboly samotným textem, je pro 

jejich analýzu vhodné, aby OMR systém obsahoval i prvky OCR. 

Segno a Coda 

  

Má podobný význam jako repetice. Textové označení nad taktem „D.S. al Fine“ 

znamená, že se má pokračovat od značky Segna až do konec označený „Fine“. 

Pokud je textové označení „D.S. al Coda“, poté se pokračuje od značky Segna 

až po značku Coda a odtud se přeskočí na nový úsek na konci skladby označený 

Coda symbolem. Problémy jsou stejné jako v případě P./S. volta. 

Tabulka 1 - Základní symboly notopisu 

Existuje mnoho speciálních značení, pro bubeníky, pro strunné nástroje a textových 

označení, které při různých stylech znesnadňují vytvoření dokonalého OMR systému. 

Problémy splývání symbolu s notovou linkou jsou závažné, zejména pokud součástí 

OMR je také algoritmus pro odstranění notových linek. Symboly jsou poté v místě dotyku 

rozpojeny. 
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2.1.2 Rytmus 

Rytmus je reprezentován střídáním přízvučných a nepřízvučných not s různou rytmickou 

délkou. Pro zobrazení rytmických úseků se využívá taktů. Analýza rytmiky je pro OMR 

důležitá, pro klasifikaci rytmických délek not a ověření správné délky taktů.  

 

Obrázek 2 - Rytmus v notové osnově 

2.1.3 Melodie 

Melodie je posloupnost tónů, kterou lze vnímat jako jeden celek. Melodie je složena 

z výšky tónu a rytmiky. OMR může testovat vlastní podobnost jednotlivých melodických 

celků například pro stanovení žánru hudby nebo rozpoznání skladby. 

 

Obrázek 3 - Melodie v notové osnově 

2.1.4 Dynamika 

Dynamika značí intenzitu reprodukce. Její symboly se nacházejí u not nebo frází a jsou 

psány tučnou kurzívou nebo grafickým značením. Vidlice symbolů crescendo a 

decrescendo můžou obsáhnout více not. V Tabulka 2 jsou zobrazeny používané 

dynamické symboly.  Pro OMR jsou tyto znaky separované písmena, které je potřeba 

detekovat v celku.  

Symbol Textová reprezentace Význam 

ppp piano pianissimo nejslaběji 

pp pianissimo velmi slabě 

p piano slabě 

mp mezzopiano poloslabě 

mf mezzoforte polosilně 

f forte silně 

ff fortissimo velmi silně 

fff forte fortissimo nejsilněji 

cresc. (>) crescendo zesilovat 

decresc (<) decrescendo zeslabovat 

dim diminuendo zeslabovat a zpomalovat 

acc. accent akcent 

sf / sfz sforzato, sforzando velmi silný důraz na jednom tónu, výkřik 

Tabulka 2 - Dynamické znaky 
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2.1.5 Tempo 

Tempo vyjadřuje, rychlost hraní dané skladby. Se zvolenou rytmikou definuje časovou 

délku doby not. Často bývá na začátku skladby označena textem nebo může být použit 

údaj o BPM. Označení také může nést i informaci o stylu. Důležitý je tento údaj zejména 

pro generaci MIDI nebo jiného zvukového výstupu. 

  Je používaný symbol pro reprezentaci BPM. Značí, že čtvrtinová nota trvá 1s. 

Pro OMR může být symbol zaměnitelný se čtvrtinovou notou. 

 

Symbol Význam BPM 

Grave Těžce 40 

Lagro Široce 44 

Lento Rozvláčněně 50 

Adagio Pomalu, zvolna 54 

Andante Volně, krokem 63 

Andantino Volně, rychleji než andante 69 

Moderato Mírně 88 

Allegretto Vesele, mírněji než allegro 106 

Allegro Vesele, rychle 132 

Allegro assai Značně rychle 144 

Vivance Živě 160 

Presto Velmi rychle 184 

Prestissimo Co nejrychleji 208 

Tabulka 3 - Typy označení tempa 

2.1.6 Artikulace 

U not lze nalézt také označení, které vyjadřuje určitou interpretaci. Interpretace značí 

hraní na daný nástroj specifickým stylem. Tabulka 4 označuje některé používané 

interpretační symboly. Tyto symboly mohou být označeny také textově. Problematika ve 

spojitosti s OMR je podobná jako u jakýchkoli jiných symbolů. 
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Staccato Stacatissimo Tenuto Legato 

Krátce zahraná nota Krátkost je zdůrazněna Vydržení hodnoty not 

v celé jejich délce 

Hrát vázaně, 

neoddělovat noty 

 

 

    

Glissando Trylek Tremolo Arpeggio 

Klouzavé hraní not Střídání se sousedním 

tónem 

Oscilace tónu Postupné hraní 

skupinky nahoru 

Tabulka 4 - Typy artikulačních znaků 

2.1.7 Harmonie 

Harmonií se označuje souznění dvou a více tónů. Značena může být větším počtem 

notových hlaviček na jedné pozici i akordovou značkou. Harmonické noty jsou obtížné 

na klasifikaci, protože jejich tvar může být nepředvídatelný. Také neplatí, že všechny 

hlavičky mají notovou linku vpravo nahoře nebo vlevo dole. Což je zobrazeno na Obrázek 

4 u zápisu noty a jejího tónu. 

    

 
   

Obrázek 4 - Příklady harmonického zápisu not 

2.1.7.1 Akordy 

Akordová značka je symbolem pro zjednodušený popis harmonie. Skládá se z písmena 

označující tón akordu a náležící skupinu akordů. Velká tercie (dur) se neznačí. Skupiny 

mohou být: malá tercie (moll zn. mi), zvětšená kvinta (augment  zn. aug), zmenšená 

kvinta (zn. b5), malá septima (zn. 7) apod. Součástí mohou být i posuvky. Akordy lze i 

kombinovat. Šikmým lomítkem jsou značeny obraty akordu (hybridní akordy) a 

vodorovným lomítkem polychordy (spojení dvou akordů). Zápis akordů může být pak 

velmi složitý, jak je zobrazeno na Obrázek 5, což sebou přináší detekční problémy. Pro 

OMR může zápis akordu sloužit pro ověření správnosti detekce samotných not. Není ale 

striktním pravidlem, že akordová značka musí zahrnout všechen obsah, který je notován. 
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V jiném případě, pokud označení chceme digitalizovat, mohlo by být generováno přímo 

z not. Kytarové notopisy mívají vlastní značení akordů, formou kresby hmatníku. 

 

Obrázek 5 - Složité akordy 

2.1.8 Další symboly v notové osnově 

 

Hranaté svorky propojují dva nebo více 

řádků notové osnovy, které znějí současně. 

Používá se zejména pro zaznamenání více 

nástrojů do jedné notové osnovy. 

 

Složené závorky propojují řádky notové 

osnovy, které se hrají na stejný nástroj. Často 

se používá pro klávesové nástroje 

s houslovým a basovým klíčem. 

 

Součásti notového zápisu může být text pro 

vokálový doprovod, který bývá naznačen 

pod řádky notových osnov. Texty je 

rozdělen, aby mohl být čten pod notou, se 

kterou má zaznít. Pokud tento text 

nedigitalizujeme, způsobuje v obraze mnoho 

šumu. Pokud jej chceme digitalizovat, budou 

nároky na OCR mnohem vyšší, protože musí 

počítat s netypickým rozložením či znát 

jazyk a podporovat daný formát písma. 

 

c

 

V hlavičce notového zápisu lze najít 

informace o názvu skladby, o skladateli, roku 

tvorby apod. Tyto informace lze využít 

k tvorbě metadat. Někdy však bývají napsány 

ozdobným písmem. 

 

Formát notopisu je velmi obsáhlý a nelze digitalizovat všechna data, proto je potřeba 

hledat vhodný kompromis. 
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2.2 Komerční a existující řešení 

Pro OMR jsou dostupné mnohé aplikace, které se tento problém snaží řešit. Ty kvalitní 

bývají většinou komerční a drahé. Mezi nejpoužívanější aplikace patří: Visiv SharpEye, 

Capella Software - Capella-Scan, Musitek SmartScore X, Neuratron PhotoScore 

Ultimate, Audiveris, goVivaldi VivaldiScan a Myriad PDFtoMusic Pro. Pro zhodnocení 

schopností těchto aplikací existují komparační studie. [2] Z nich vyplývá že, aplikace 

nemívají problém s jednoduchými čistě digitálně vygenerovanými dokumenty. Tyto 

dokumenty mají jasně oddělené pozadí a nejsou tak kladeny velké nároky na 

předzpracování obrazu. Také neobsahují defekty způsobené tisknutím a skenováním. 

Schopnost detekce těchto dokumentů přesahuje 90% a v mnoha případech je detekce 

bezchybná. U scanovaných počítačově generovaných dokumentů je dosažení takového 

výsledku problém. Pokud je vstupem dokument se stylistikou, která není běžná, detekční 

schopnosti bývají nedostatečné, ačkoliv je dokument pro člověka jasně čitelný. Aplikace 

měly problém s detekcí, pokud byly použity netypické notové hlavičky nebo pokud 

dokumenty obsahovaly pouze jednu linku na řádku notové osnovy (vyjma Myriad 

PDFtoMusic Pro). To limituje jejich použití pro například pro notové osnovy určené pro 

kytarové, či bicí nástroje. Ve většině systémů je možné provést manuální úpravy a opravit 

chyby. Některé systémy dokážou s pravděpodobností určit místo, kde k chybám mohlo 

dojít. Kvalita detekce aplikací se pro různé defekty a typy notových osnov velmi liší. To 

je důsledek odlišných přístupů k řešení problému. Existují také i metody založené na  

kombinací více aplikací (Capella-Scan, PhotoScore, SharpEye, SmartScore) k dosažení 

nejlepší možné detekce. [3] 
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3 ARCHITEKTURA OMR 

Problematiku detekce not lze rozdělit na menší prvky a tyto prvky zařadit do procesního 

řetězce. Volba vstupního formátu, preprocessing, segmentace a klasifikace, 

postprocessing a generace digitálního zápisu. Každý prvek detekčního řetězce má velký 

vliv na nadcházející členy, proto je nevětší důraz na robustnost kladen na počátek řetězce. 

Na Obrázek 6 je vyznačeno sestavení řetězce pro OMR. 

 

 

Obrázek 6 - Architektura OMR 

3.1 Vstupní obrázek notového zápisu 

Vstupní obrázky by neměly obsahovat ručně psané poznámky a měly by být kvalitně 

vytištěné. Jejich obrazová hustota by měla být alespoň 200 dpi, nejlépe 300 dpi. Více jak 

400dpi obvykle nemá žádný přínos. Scany jsou pro OMR detekci jednodušší, protože 

nemají tak velké nároky na  preprocessing. Fotky pořízené fotoaparátem nemívají 

vyrovnané jasové úrovně a je potřeba kompenzovat perspektivu a navíc při nedostatku 

osvětlení se v nich vyskytuje mnoho šumu. Další důležitý faktor je také komprese. 

Ztrátové komprese rozmazávají symboly, tím jejich rozlišovací hranice zanikají. Barevné 

Generace digitálního zápisu

Postprocessing

Kombinace symbolů Syntaktické pravidla

Segmentace a klasifikace

Detekce notových 
linek

Odstranění 
notových linek

Izolace elementů Extrakce příznaků Klasifikace

Preprocessing

Potlačení šumu Vylepšení obrazu Vyrovnání obrazu Binarizace
Morfologické 

operace

Vstupní obrázek notového zápisu
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symboly se běžně v hudební notaci nevyskytují, ale papír mívá často nažloutlou barvu. 

Ta může být důsledkem použití recyklovaného papíru nebo jeho stářím. Velký problém 

u starších dokumentů způsobují otisky inkoustu z jiných stránek nebo vybledlý inkoust. 

Starý papír navíc mívá výraznou strukturu. Pokud byly noty skladovány v nevhodném 

prostředí, mohou mít zvlněný charakter. Problém zvlnění je závažný i u fotek. Pokud není 

fotka pořízena z papíru na pevném podkladu, ale například z knihy, mají stránky vlivem 

knižní vazby tendenci se prohýbat. Všechny tyto problémy narušují robustnost celého 

systému a jsou důležité pro volbu algoritmů v dalších částech řetězce. 

3.2 Preprocessing 

Analyzované obrazy musí být normalizované na jednotnou formu, aby byly snáze 

rozpoznavatelné jednotlivé elementy. K tomu slouží algoritmy, které se vykonávají před 

analýzou obrazu a obecně se tento krok nazývá jako proprocessing. Díky němu lze 

odstranit šum a nepotřebné informace z obrazu, což značně ulehčuje následné 

rozpoznávání. Preprocessing má na kvalitu rozpoznávání zásadní vliv. 

3.2.1 Převod na šedo-tónový obraz 

Pokud je vstupní obraz barevný (RGB), bude mít pro každou barevnou složku 256 

různých hodnot. Převod na šedo-tónový obraz, tedy redukci pouze na jasovou informaci 

lze realizovat vypočtením rovnice (1) pro jednotlivé pixely. Rovnice je odvozena 

z vnímaní jednotlivých barev lidským okem. V jednodušším případě lze využít i rovnice 

I=(R+G+B)/3. 

𝐼 = 0.299 ∗ 𝑅 +  0.587 ∗ 𝐵 + 0.114 ∗ 𝐺 (1) 

3.2.2 Potlačení šumu v barevném/šedo-tónovém obrazu 

Pro částečné potlačení šumu a vad papíru lze použít Gaussovský filtr. Tento filtr 

rozmazává obraz a lze aplikovat využitím diskrétní konvoluce. Prakticky jej lze aplikovat 

posunem jádra po diskrétní matici obrazu a následnou konvolucí jádra a obrazu v daném 

místě. Jádro filtru může mít různý počet horizontálních a vertikálních sousedních pixelů 

v okolí. Hodnoty matice jádra se vypočítají dle rovnice (2).  Použití tohoto filtru může 

zkomplikovat detekci malých objektů, tenkých linií nebo spojit blízké objekty v důsledku 

změny jejich velikostí a jasu. 

𝑃𝑛(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

−(𝑥−𝜇)2

2𝜎2  

kde 𝜇 je střední hodnota a 𝜎 je rozptyl 

(2) 
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3.2.3 Vyrovnání obrazu 

Vyrovnání obrazu je důležitým krokem samotného detekčního řetězce. Lze ji provést před 

metodou pro lokalizací linek nebo až v průběhu jejich detekce. Z algoritmů určených 

lokalizaci linek lze získat přesnější informaci o úhlu korekce, avšak jsou citlivé pouze pro 

malé úhly. U fotografií je tento problém důležité řešit před detekcí linek, protože jejich 

úhel může být značný. I scanované dokumenty mohou mít drobné odchylky, způsobené 

například nevhodným umístěním papíru do scaneru. Pro zjištění natočení obrazu před 

detekcí linek lze použít Houghovu transformaci [4] 

3.2.4 Potlačení okolního osvětlení 

Normalizace scanů ze scaneru mívají rovnoměrné osvětlení obrazu. To, ale neplatí pro 

fotografie, kde bodová osvětlení mohou vytvořit nehomogenní jasové úrovně po celé 

ploše obrazu. Potlačení osvětlení, pak pomůže binarizaci, zejména metodám založeným 

na globálním thresholdingu. [1] Obraz lze podle rovnice rozložit na součin osvětlení 

L(x,y) a odrazu R(x,y) v rovnici (3). Normalizovaný obraz C(x,y), se bude přibližně 

rovnat odrazu R(x,y), pokud nalezneme obraz P(x,y) dle rovnice (4). 

𝐼(𝑥, 𝑦) = 𝑅(𝑥, 𝑦) ∙ 𝐿(𝑥, 𝑦) (3) 

𝐶(𝑥, 𝑦) =
𝑅(𝑥, 𝑦) ∙ 𝐿(𝑥, 𝑦)

 𝑃(𝑥, 𝑦) 
≈ 𝑅(𝑥, 𝑦) (4) 

Obraz P(x,y) lze najít rozdělením původního obrazu na regiony vyznačené v obrázku 

Obrázek 7 a zbarvením hodnotou globálního thresholdingu získaného binarizační 

metodou Otsu. Takový obraz je poté vyhlazen bikubickou interpolací. 

 

Obrázek 7 – Rozdělení na regiony a interpolace obrazu, převzato z [1] 

3.2.5 Binarizace 

Binarizace slouží k převedení hodnot pixelů pouze na binární hodnoty, čímž se popis 

obrázku zjednodušuje a oddělují se objekty od pozadí. Nejjednodušší binarizace je 

založena na principu prahování. V případě globálního prahování hodnota prahu je 
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porovnávána s hodnotami jednotlivých pixelů. Pokud má pixel vyšší nebo rovnou 

hodnotu jako práh, je mu přiřazena hodnota „1“ v opačném případě „0“. Tato globální 

metoda bohužel často selhává, protože na celý obraz se použije pouze jedna statická 

prahová hodnota a ta nedokáže v obrazu vyrovnat například změny jasové složky. Také 

optimální hodnota prahu se u každého obrazu liší. Existují tedy rozšířené metody, které 

přinášejí kvalitnější výsledky. Jednou z možných metod je použití lokálního adaptivního 

prahování nebo výběr optimální prahové hodnoty pomocí Otsu binarizace. 

3.2.5.1 Adaptivní prahování 

Hodnota prahu je vypočítána pro jasovou intenzitu daného pixelu, společně s jeho okolím. 

Velikost okolí je volitelná. Z těchto hodnot lze práh stanovit jejich průměrem, váženým 

průměrem s vahami určenými Gaussovou křivkou nebo mediánem s následným 

odečtením konstantní hodnoty. 

3.2.5.2 Otsu binarizace 

Základní podmínkou je bimodální rozložení histogramu, tedy aby se dal histogram 

rozložit na dva výrazné maxima. Cílem tohoto algoritmu je vyhledání těchto maxim a 

nalezení prahové hodnoty mezi nimi. Práh je nalezen minimalizací funkce 𝜎𝜔
2 (𝑡) 

z rovnice (5). Nejprve se histogram rozdělí na dvě části. Kumulovaný součet hodnot 

těchto částí značí 𝑞1 a 𝑞2 (6). Dále se provede vážený průměr obou částí 𝜇1 a 𝜇2 (7) a 

vypočítá se odchylka 𝜎1
2 a 𝜎2

2 (8). Algoritmicky se funkce 𝜎𝜔
2  se iteruje přes všechny 

kombinace rozdělení histogramu a vybírá se taková hodnota prahu, která měla v daném 

místě rozdělení nejmenší hodnotu. Tento proces zvyšuje výpočetní nároky, avšak tyto 

nároky jsou v dobrém poměru s kvalitou, proto je velmi často využíván pro binarizaci 

dokumentů. [5] 

𝜎𝜔
2 (𝑡) = 𝑞1(𝑡)𝜎1

2(𝑡) + 𝑞2(𝑡)𝜎2
2(𝑡) (5) 

𝑞1(𝑡) = ∑ 𝑃(𝑖)

𝑡

𝑖=1

                 𝑞2(𝑡) = ∑ 𝑃(𝑖)

𝐼

𝑖=𝑡+1

 (6) 

𝜇1(𝑡) = ∑
𝑖𝑃(𝑖)

𝑞1(𝑡)

𝑡

𝑖=1

                 𝜇2(𝑡) = ∑
𝑖𝑃(𝑖)

𝑞2(𝑡)

𝐼

𝑖=𝑡+1

 (7) 

𝜎1
2(𝑡) = ∑[𝑖 − 𝜇1(𝑡)]2

𝑃(𝑖)

𝑞1(𝑡)

𝑡

𝑖=1

                 𝜎2
2(𝑡) = ∑ [𝑖 − 𝜇2(𝑡)]2

𝑃(𝑖)

𝑞2(𝑡)

𝐼

𝑖=𝑡+1

 (8) 
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3.2.5.3 Morfologické operace binárního obrazu 

Z operací jsou realizovány relací obrazu se strukturálním elementem. Strukturální 

element je provádí relaci po všech pixelech obrazu a jejich okolí a výsledek je hodnotou 

daného pixelu. Na obrázku Obrázek 8 jsou zobrazeny strukturální elementy, které operují 

v osmiokolí obrazu, horizontálně a vertikálně. 

■ ■ ■  ■     

 ■ ■ ■  ■  ■ ■ ■ 

■ ■ ■  ■     

Obrázek 8 - Strukturální elementy morfologických operací 

Mezi základní dvě morfologické patří dilatace a eroze. Dilatace zvětšuje objekty v obraze, 

zaplňuje v objektech díry, tím potlačuje bílý šum, ale posiluje černý šum a spojuje blízké 

objekty. Eroze zmenšuje objekty v obraze, rozpojuje spojené objekty, potlačuje černý 

šum, ale posiluje bílý šum. 

DILATACE = X ⊖ B EROZE = X ⊕ B (9) 

Tyto operace ovlivňují celkové rozměry objektů, proto se používá jejich kombinace, 

operace otevření (dilatace a následná eroze) nebo uzavření (eroze a následná dilatace) 

OTEVŘENÍ = ( X ⊖ B) ⊕ B UZAVŘENÍ = ( X ⊕ B) ⊖ B (10) 

K odstranění jak bílého, tak černého šumu se používá kombinace otevření a uzavření. 

Mimo odstranění šumu, můžou najít morfologické operace uplatnění v segmentační části, 

kde mohou sloužit k odstranění objektů například vertikálních čar (např. notových linek). 

Tuto operaci lze provést morfologickým uzavřením se strukturálním elementem, který 

obraz v horizontálně eroduje (zúží) natolik, že čáry zaniknou a poté dilatací obnoví 

původní tvar. Operace v závislosti na zvoleném strukturálním elementu může mít malý 

vliv na celkovou změnu tvarů všech objektů a tím zanáší do obrazu malou chybu. 

3.2.5.4 Run-length kódování 

Run-length algoritmus (dále jen „RLE“) detekuje v binárním obrazu úseky stejné hodnoty 

(černé nebo bílé) a zapisuje je v jejich kompaktní formě. Jedná se o jednoduchý 

kompresní algoritmus, který se dá také použít pro filtraci, tak analýzu obrazu. Příkladem 

může být kódování: 

„AAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBAABBBBBBBB“, které  lze kódovat tímto 

algoritmem na „16A6B2A8B“, kde číslo značí počet prvků stejné hodnoty v posloupnosti 

a následně hodnotu, které se tento počet týká. Kódování se provede na všechny řádky 

nebo sloupce obrazu a lze tyto data dále zpracovávat. Příkladem může být odstranění 
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bílých nebo černých, vertikálních nebo horizontálních úseků v obrazu o délce menší nebo 

větší než je zadaný počet. Algoritmus hledá v kódovaném obraze tyto úseky a neguje 

jejich hodnotu. Výsledek může být identický, jako s kombinací morfologických operací 

společně s řádkovými nebo sloupcovými strukturálními elementy, avšak filtrace je 

v tomto případě snazší. 

3.2.5.5 Odstranění fleků metodou spojených komponent 

Flek je černý šum v obraze, který není napojený na žádný symbol, který vzniká 

nedokonalou binarizaci obrazu. Pro jejich odstranění není nezbytné používat 

morfologické operace, které mohou vymazat i část dat. Tato metoda je výkonnostně 

náročnější, protože vyžaduje segmentování obrazu metodou spojených komponent 

popsané v kapitole segmentace. Zjištěné segmenty, které mají menší počet pixelů, než je 

hranice, jsou vymazány. Problémem můžou být šumem přerušené symboly, jejichž části 

tuto podmínku splňují.  

3.2.6 Detekce linek 

Detekce linek je ve většině OMR systémů nezbytným krokem. Linky brání izolaci 

jednotlivých symbolů, proto je potřeba před klasifikací tyto linky nejprve odstranit. 

Metod pro detekci odstranění linek existuje mnoho a liší se svými schopnostmi. Důležitou 

vlastností linek je jejich jednotná šířka a vzdálenost na celé ploše dokumentu. Problém 

detekce a notových linek může být v jejich deformaci a nedokonalém zakreslení, což bývá 

patrné zejména u starších dokumentů. Problém odstranění linek je v jejich protínání 

notových symbolů, které nesmí porušit. Nicméně existují i klasifikační algoritmy, které 

při klasifikaci nevyžadují odstranění těchto linek.  

3.2.6.1 Horizontální projekce 

Dvourozměrný obraz je horizontálně promítnut do jednorozměrného histogramu. Každý 

řádek odpovídá součtu tmavých pixelů. V této projekci se zvýrazní horizontální linie 

obrazu, které v histogramu vytvoří špičky (Obrázek 9). Analýzou těchto špiček lze 

stanovit počet linek, jejich tloušťku a rozestup. Abychom mohli tyto parametry 

z histogramu extrahovat, je potřeba stanovit prahovou linii (červeně značená v obrázku). 

Tento práh bude pro každý obraz jiný, proto se jeho výška musí vypočítat automaticky. 

Jednou z metod je rozdělení bodů histogramu do třech clusterů algoritmem k-mean. 

Velikost prvního clusteru bude identifikovat průměrnou velikost malých prvků, druhý 

cluster prvků odlišných od linek a třetí cluster samotné linky. Práh je poté vypočítán jako 

průměr druhého a třetího clusteru.  Pro vylepšení detekce je vytvořený histogram vhodné 

upravit filtrem dolní propusti. Tato metoda vyžaduje, aby linky byly ve vodorovné 

poloze, což lze buďto předem zajistit rotací obrazu metodami popsanými v preprocesingu 

nebo postupným otáčením obrazu a hledáním histogramu s nevyššími špičkami. 
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Obrázek 9 - Hledání linek a stanovení prahové hodnoty metodou horizontální projekce 

3.2.6.2 Fujinaga 

Algorimus zahrnuje run-length filtraci (3.2.5.4), analýzu spojených komponent (3.3.2) a 

projekce obrazu. Pomocí Run-length algoritmu se zjistí šířka linek a mezer. Nejčastější 

černé horizontální úseky reprezentují šířku linky a nejčastější bílé úseky reprezentují 

mezery (Tuto metodu sdílejí i jiné algoritmy např. Stable path nebo Dalitz). Poté je obraz 

vyfiltrován, aby se odstranily horizontální úseky větší, než je dvojnásobek zjištěné 

velikosti linek. Pak je obraz segmentován a odstraněny jsou segmenty, které mají menší 

šířku, než je zjištěná mezera. V obraze je následně korigován sklon, horizontální projekcí. 

Z centra obrazu je segmentován vertikální referenční pás, jehož horizontální projekce 

jsou navzájem korelovány v různých výškových posunech s projekcemi sousedních 

vertikálních pásů. Sklon obrazu v oblasti pásu je korigován o posun nejlepší korelace. Po 

korekci sklonu jsou odstraněny také i vyšší segmenty. Po těchto úpravách v obraze 

zůstaly téměř pouze rovné notové linky. Vertikální projekcí jsou zjištěny přesné 

souřadnice linek a run-length analýzou jsou zpřesněny hodnoty šířky linek a mezer. 

Poslední filtrací jsou odstraněny úseky širší, než je velikost nově zjištěné velikosti linek. 

Výsledkem je obraz  reprezentující pouze linky s přerušenými úseky vymazaných 

segmentů. V tomto případě není potřeba pokročilých algoritmů pro odstranění čar 

z původního obrazu a postačí pouze funkce XOR (Obrázek 10). [6]  
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Obrázek 10 - Odstranění notových linek metodou Fujinaga, převzato z [6] 

3.2.6.3 Detekce linek ze segmentů 

Tato metoda je společným jádrem mnoha detekčních algoritmů (Dalitz, Skeletonizace 

apod.). Funguje na principu hledání návaznosti v množině vstupních segmentů a redukcí 

jejich počtu na segmenty, které reprezentují jednotlivé linky notové osnovy. Metoda 

vytvoří vzájemné odkazy pro segmenty, které se horizontálně překrývají a jejich 

vertikální vzdálenost dosahuje vzdálenosti mezery + šířky linky (patří do stejného řádku 

notové osnovy). Poté odstraní segmenty bez odkazů. Zbylé překrývající segmenty se pro 

každý řádek notové osnovy spojí do jednoho celku. Vybrány jsou takové celky, jejíchž 

počet řádků je nejblíže celkovému počtu řádků. Celky s nízkým počtem linek jsou 

odebrány a celky s vysokým počtem jsou redukovány odstraněním těch nejkratších 

segmentů. Nakonec se odstraní skupiny celků příslušící jednotlivým řádkům notové 

osnovy, které jsou navzájem překryty. 

3.2.6.4 Dalitz 

Dalitz definoval, jakým způsobem se z obrazu získávají segmenty linek, které se následně 

zpracovávají metodou 3.2.6.3. Nejprve se zjistí velikost linek a mezer metodou Fujinaga. 

Dále z obrazu metodou run-length extrahuje horizontální úseky, jejíž šířka je větší jak 

mezera s redukovaným objemem černých pixelů. Tyto úseky jsou segmentovány a 

následně vertikálně ztenčeny. Odstraněny jsou segmenty kratší, jak dvojnásobná výška 

linky. Následuje použití metody pro detekci linek ze segmentů. Výsledek se interpoluje. 

3.2.6.5 Stable path 

Na obrázek je pohlíženo jako na graf, skládající se z uzlů (pixelů) a vazbami mezi dvěma 

sousedními uzly. Tyto vazby mají váhu, která ohodnocuje spoj. Zjednodušeně nejnižší 

váhu mají horizontální vazby s minimálně jedním černým uzlem, vyšší váhu mají 

diagonální vazby s minimálně jedním černým uzlem, dále vyšší jsou horizontální vazby 
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mezi bílými uzly a nejvyšší jsou diagonální vazby mezi bílými uzly. Detekce linek 

spočívá v nalezení trasy mezi krajními body obrazu, jejíž součet všech vah po trase je 

minimální. Minimální trasy se posuzují na základě tvaru a množství černých uzlů, než 

jsou klasifikovány jako linka (Obrázek 11). Pokud je test pozitivní, tak jsou z obrazu 

vymazány, aby při hledání dalších linek nemohly být nalezena stejné trasy. Proces hledání 

se opakuje, dokud algoritmus stále nachází platné linky. Metoda je velmi výpočetně 

náročná, protože v každé iteraci se provádí trasování od všech krajních bodů obrazu. 

Výhodou je robustnost algoritmu i při porušených nebo kolísavých linkách [7].  

 

Obrázek 11 - Odstranění notových linek metodou stable path, převzato z [8] 

3.2.6.6 Carter 

Tato metoda segmentuje obraz metodou LAG (line-adjucency graph). Obraz je rozdělen 

do vertikálních segmentů pomocí RLE. Tyto segmenty jsou analyzovány, tak že mezi 

sousedními segmenty jsou hledány podobné a ty společně tvoří uzel grafu. Jednotlivé 

uzly jsou selektovány jako potencionální části linek zvané vlákna na základě délky a 

tvaru (Obrázek 12). Následně jsou vytvořeny odkazy mezi horizontálně překrývajícími 

se linkami, které jsou od sebe vzdáleny přibližně o šířku mezery. Vlákna s odkazy tvoří 

model linek, ve kterém jsou malé sekce vyskytující se podél těchto linek odstraněny. [9] 

 

Obrázek 12 - Odstranění notových linek metodou Carter, převzato z [10] 

3.2.6.7 Roach tatem 

Obrázek je převeden do dvourozměrného vektorového pole. jeden rozměr značí úhel a 

druhý danou velikost vektoru. Linky jsou poté detekovány na základě těchto hodnot ve 

spojitosti se sousedními body. Problém této metody je, že detekuje i jiné symboly 

horizontálních rysů, například trámce not a samotná metoda, tak jak byla představena, 

tento problém neřeší. [11] Proto je vhodné tento algoritmus zkombinovat s 3.2.6.3 a 

3.2.8 [12]. 
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3.2.6.8 Skeletonizace 

Tato metoda ze všech prezentovaných, nejlépe detekuje zakřivené a otočené linky. Je 

však citlivější na přerušení v linkách. Její princip je založený na analýze skeletu obrazu. 

Nejprve je skelet obrazu rozdělen ve spojových bodech a v úhlech nepřesahujících 135%. 

Z tohoto rozdělení jsou vymazány pixely o šířce vzaté z intenzity distanční transformace 

v daném bodě (Obrázek 13). Z rozdělených částí jsou vybrány ty, které jsou širší jak 

vyšší, jejich úhel (z regresní přímky) je menší jak 25 stupňů a střední kvadratická 

odchylka je menší než polovina kvadrátu výšky linky (podmínka pro „přímost“ 

segmentu). Dále jsou segmenty roztřízeny metodou 3.2.6.3. Segmenty příslušící stejné 

lince se spojí. [12] 

 

Obrázek 13 - Odstranění notových linek metodou skeletonizace, převzato z [12] 

3.2.6.9 LRDE 

Metoda je založena na morfologických operacích. Nejprve je provedena operace hit-miss 

s jádrem se vzorem linky, která vyjme pouze horizontální části z obrazu. Dále je 

aplikován horizontální mediánový filtr pro vyhlazení obrazu. Sousední oblasti jsou dále 

spojeny dilatací. Maska linek je poté vytvořena operací uzavření s obdélníkovým jádrem 

Z původního obrazu jsou linky vymazány použitím vertikálního mediánového filtru 

v největších oblastech masky. V obrázku (Obrázek 14) jsou tyto kroky aplikovány 

v uvedeném pořadí. Metoda dosáhla nejlepšího výsledku v soutěži ICDAR/GREC 2013 

v oblasti odstranění notových linek. [13] 

 
1) 

 
2) 

 
3) 

 
4) 

 
5) 

 
6) 

 
7) 

 

    

Obrázek 14 - LRDE metoda odstranění notových linek, převzato z [14] 
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3.2.7 Normalizace velikosti obrazu 

Algoritmus pro detekci a odstranění linek je stěžejní části OMR systému, proto je potřeba 

zaručit co nejlepší výkon. Schopnosti těchto algoritmů jsou závislé na rozlišení vstupního 

obrazu stejně jako jejich výpočetní náročnost (Obrázek 15). Pokud není jinak zaručen 

formát vstupního souboru, je potřeba obraz normalizovat na příslušnou velikost. Tato 

normalizace musí předcházet algoritmu detekce linek. Je potřeba najít takové rozlišení 

obrazu, aby šířka linky a mezery byla pro všechny vstupní soubory stejná. Šířku mezery 

lze stanovit postupem popsaným v algoritmu Fujinaga. Normálová hodnota byla 

stanovena na šířku linky 3px a šířku mezery 18px dle čisté notové osnovy vytvořené 

programem Lilypond, při 300 dpi. Měřítko, ve kterém je potřeba obraz upravit, se stanoví 

dle rovnice (11). Zmenšení binárního obrazu sebou nese rizika ztráty informací, proto je 

lepší použít dokonalejší interpolační algoritmy nebo normalizovat nebinarizovaný obraz 

a poté znova použít binarizaci. Změna velikosti prospívá i následné klasifikaci, jelikož 

extrahované segmenty daných tříd, budou mít předvídatelné rozměry. 

𝛼 =
𝑙𝑛𝑜𝑟𝑚_𝑚𝑒𝑧𝑒𝑟𝑎 + 𝑙𝑛𝑜𝑟𝑚_𝑙𝑖𝑛𝑘𝑎

𝑙𝑚𝑒𝑧𝑒𝑟𝑎 + 𝑙𝑙𝑖𝑛𝑘𝑎
 [%] 

(11) 

 

Obrázek 15- Srovnání rychlosti algoritmů pro odstanění linek, převzato z [12] 

3.2.8 Odstranění linek 

Pokud není součástí detekčních algoritmů i způsob odstranění notových linek, lze ji 

provést trasováním po detekovaných linkách. V každém bodě je pomocí RLE zjištěna 

vertikální výška úseku. Pokud je zjištěná hodnota větší jak dvojnásobný rozměr linky, je 

úsek odstraněn. [8] 
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3.3 Segmentace symbolů 

Proces segmentace binárního obrazu notové partitury separuje symboly, které společně 

reprezentují notový zápis. Tyto segmenty jsou posléze klasifikovány. Jak již bylo 

nastíněno, v předchozí kapitole, přístupy se rozdělují na ty, které vyžadují a nevyžadují 

odstranění notových linek. Jedním ze způsobů, který tento krok nevyžaduje je segmentace 

založená na projekcích. 

3.3.1 Projekčně založená segmentace 

Tento přístup jak byl představen zahrnuje segmentaci na třech úrovních kroky a 

nezahrnuje odstranění notových linek. Segmentace úrovně 0 provede horizontální 

projekci obrazu a analýzou této projekce zjistí úrovně, které reprezentují prázdný prostor 

mezi řádky notové partitury a dle nich se obraz rozdělí (Obrázek 16). Poté jsou v úrovni 

1 segmentovány jednotlivé řádky vertikální projekcí a zjišťují se úrovně trámců z 

Obrázek 17, které jsou odečteny a projekce je segmentována na jednotlivé symboly. U 

úrovně 3 jsou symboly dále segmentovány z horizontální projekce a tyto symboly jsou 

posléze rozděleny v Obrázek 18, např. na notové hlavičky, trámce, symboly dynamiky 

apod.. Metoda představuje mnoho způsobů filtrace pro lepší extrakci informací 

z projekcí, avšak selhává, pokud není jasný prostor mezi jednotlivými řádky, obraz 

zašuměn, symbolika není jednodušší a zápis symbolů nemá dostatečné odsazení. 

Výhodou je jednoduchost. [15] 

  

   

Obrázek 16 - Segmentace úrovně 0 
Obrázek 17- 

Segmentace úrovně 1 

Obrázek 18 - 

Segmentace úrovně 2 

3.3.2 Segmentace metodou spojených komponent 

Extrahování symbolů z binárního obrazu vychází z analýzy okolí zkoumaných pixelů. 

Tímto okolím může být osmiokolí nebo čtyřokolí. Jednotlivé pixely jsou označeny 

(obarveny) identifikátorem, který je jednotný v rámci jednoho segmentu. Existuje mnoho 

algoritmů, které se k této problematice přistupují odlišnými způsoby. Hledání 

nejrychlejšího algoritmu je stále předmětem výzkumu, jelikož hraje stěžejní roli v mnoha 

OCR aplikacích. Ve srovnání YAACCLAB byly některé typy nových algoritmů 

zhodnoceny [16]. Jednou z vhodných alternativ pro OMR se zdá algoritmus Scan Array 

Union Find algorithm, který je obsažen v knihovně OpenCV a jedná se o optimalizovaný 

dvouprůchodový algoritmus [17]. 
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Funkce dvouprůchodového algoritmu je pro čtyřokolí následující. V prvním kroku se 

vynuluje počítadlo identifikátorů. Poté se po řádcích prochází obraz. Každému černému 

pixelu v obrazu je přidělen identifikátor, který dostane hodnotu okolního pixelu nebo se 

počítadlo identifikátorů inkrementuje a pixel dostane identifikátor z počítadla. Pokud má 

okolí pixelu více identifikátorů, vybere se ten s nejmenší hodnotou a návaznost těchto 

identifikátorů se zaznamená do pole včetně zděděných návazností (Obrázek 19). Jakmile 

se procházení obrazu dokončí, průchod začíná znova od prvního pixelu. V druhém 

průchodu je potřeba sloučit segmenty, kterým bylo přiděleno více identifikátorů. 

Nejmenší identifikátor pixelu je hledán mezi návaznými prvky z tabulky. 

 

1 0 2 0 3  1 2  1 0 1 0 3 

1 1 1 0 3  2 1  1 1 1 0 3 

0 0 0 0 3  3 4  1 0 0 0 3 

0 4 4 4 3  4 3, 5  1 3 3 3 3 

5 4 0 0 3  5 3,4,5  3 3 0 0 3 

Obrázek 19 – Dvouprůchodový algoritmus 

3.3.3 Postupná segmentace not 

Základní podmínkou je, aby tyto symboly měly uniformní tvar. Většina symbolů tuto 

podmínku splňuje např. křížky, béčka, pomlky, atp.. Lze však nalézt i spoustu spojitých 

symbolů, které nejsou uniformní a jejich podoba může nabývat různých tvarů, které by 

naučený klasifikátor nerozpoznal. Prvním problémem segmentace jsou zejména samotné 

noty, které jsou ve vysokých nebo nízkých oktávách, zakreslené pomocí pomocných 

linek. Nebo také noty osminové a kratší, které tvoří s rámcem spojitou strukturu a 

v kombinacích, které nelze všechny obsáhnout tréninkovou množinou (Obrázek 20). 

 

   

Obrázek 20 - Neuniformní symboly 

Druhým problémem segmentace jsou notové linky, které jsou tenké a bývají při 

nekvalitním vstupním obrazu v předchozích procesech binarizace. Tento problém se 

netýká pouze linek, ale i například půlových not, kterým se notová hlavička roztříští na 

malé části a nebo jiné rozdělené symboly. Třetím problémem jsou spojené znaky, bývá 

typický křížek spojen s notovou hlavičkou. Robustní OMR systém musí tyto problémy 

předpokládat. Jedním z možných řešení prvního problému je detekovat noty samostatně 
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a tím tyto neuniformní segmenty odfiltrovat. Předpokladem je, že společným segmentem 

všech čtvrtinových a kratších not je notová hlavička, která je samotná má stejné rozměry 

a tvar v celé notové partituře. Pokud jsou tyto hlavičky detekovány, tak lze jednoznačně 

určit, které segmenty jim náleží. 

3.3.3.1 Detekce čtvrtinových a kratších not 

Notové hlavičky mohou být získány dodatečnou úpravou obrazu. Prvním krokem je 

odpojení notové hlavičky od linky a odstranění pomocných linek (Obrázek 21). To 

mohou zajišťovat morfologické operace uzavření nebo RLE algoritmus, který tyto linky 

odstraní. (odstraní také i jiné segmenty, duté půlové noty a eliminuje šum). Samotné 

hlavičky musí být touto operací nedotčeny. Jakmile notové hlavičky ztratí napojení, je 

obraz segmentován metodou spojených komponent.  

 

   

Obrázek 21 - Odstraněné notové linky 

Určit notové hlavičky z extrahovaných segmentů je po generaci příznakového vektoru 

možné pomocí klasifikačních metod popsaných v kapitole Klasifikace nebo jednodušší 

metodou. Jelikož je klasifikátor má pouze dvě třídy (hlavička, šum), je možné 

z příznakového vektoru klasifikovat i logickými podmínkami. Klasifikovaná notová 

hlavička má v původním binárním obraze v pravém horním rohu nebo levém dolním rohu 

napojenou linku, toho lze využít pro zpřesnění detekce. Šířka této linky je zjištěna 

statisticky z nejvíce se vyskytujících horizontálních úseků. Tato linka může být porušená 

(Obrázek 22), proto aby byla detekce stále robustní, musí algoritmus s těmito mezerami 

počítat. Pokud má nalezená linka alespoň minimální délku, může být hlavička s linkou 

považována za notu. Detektor poté zjišťuje i délku noty. Na konci nalezené linky nacházet 

trámce nebo praporek. Z těchto oblastí odebere vzorek, který následně klasifikuje.  

 

  

Obrázek 22 - Porušené notové linky 

3.3.3.2 Detekce půlových not 

Zde je situace složitější, protože je potřeba vycházet z předpokladu, že je dutá hlavička 

noty z tenkých linek a nebo je roztříštěná. Roztříštění půlových not bývá častým 
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důsledkem algoritmu odstraňující notové linky, právě pokud nota leží mezi linkami. Na 

obrázku (Obrázek 23) je tato situace zobrazena.  

 

Obrázek 23 - Roztříštěné půlové noty 

Jednotlivé segmenty je potřeba před klasifikací spojit. Dalším předpokladem je i porušení 

linky, což problém značně komplikuje. Zde nelze postupovat metodou detekce hlavičky 

jako v případě půlených not, protože odstranění linek morfologickými operacemi nebo 

RLE  by ovlivnilo samotné hlavičky, navíc by byly v množství okolního šumu těžko 

rozeznatelné. Tento algoritmus začíná detekci linek. Nejprve odstraněním dříve 

detekovaných kratších not a jejich linek. V obrazu zůstanou právě čáry půlových not a 

šum. Poté se hledají takové úseky, které jsou souvislé (mohou být i krátce přerušené). 

Tyto úseky jsou označeny jako segmenty linek a z obrazu jsou také vymazány. Zbytek 

obrazu se segmentuje metodou spojených komponent. Kolem nalezených linek. V úzkém 

okolí o velikosti notové hlavičky hledají roztříštěné segmenty hlaviček. Tyto segmenty 

jsou spojeny a klasifikovány. 

3.3.3.3 Segmentace ostatních uniformních symbolů 

Nejprve se z obrazu odstraní všechny dříve detekované symboly. Tím se odstraní i jejich 

spojení s ostatními symboly. Binární obraz se poté segmentuje metodou spojených 

komponent. Ve zbylých segmentech také může nastat rozpojení symbolů. Nejčastěji u 

béček nacházejících se mezi notovými linkami. Vypočítána je proto polární vzdálenost 

mezi jednotlivými segmenty a velmi blízké segmenty se spojí. Výsledek je v klasifikátoru 

hodnocen v rozpojené i spojené variantě segmentů a testovány jsou všechny možnosti, 

aby klasifikátor vybral tu nejpravděpodobnější kombinaci. Další možností jak spojit je 

hledání segmentů, které se často rozpojují metodami template matching [18], SIFT nebo 

SURF v celém obraze. 
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3.4 Klasifikace symbolů 

Klasifikace dokáže identifikovat symboly na základě jejich rysů. Kapitola se zabývá 

extrakcí příznaků ze segmentů a vytvoření příznakového vektoru, jeho redukcí a 

klasifikačními modely. 

3.4.1 Generace příznakového vektoru 

Pro klasifikaci je nutné, vytvořit příznaky reprezentující rysy segmentu. Ty dohromady 

tvoří příznakový vektor. Tyto příznaky mohou být globální i lokální. Vhodnost různých 

metod generace příznaků se liší dle aplikace a datech v tréninkových vzorech. Pro OMR 

a klasifikaci z binárních segmentů je zde popsáno pár vhodných možností, které byly 

vybrány z knihovny GAMERA [19]. Příznaky jsou také srovnány v tabulce (Tabulka 5) 

pro invariantnost vůči velikosti, rotaci a zrcadlení. 

3.4.1.1 Základní parametry segmentu 

Mezi nejjednodušší čtyři příznaky patří „plocha“, tedy počet řádků násobený počtem 

sloupců. Dále „poměr stran“ tj. počet řádků dělený počtem sloupců, pak samotný „počet 

řádků“ a „počet sloupců“ 

3.4.1.2 Objem 

Objem lze definovat jako množství černých pixelů v segmentu a lze jej normalizovat na 

procentuální „objem“ vydělením celkovou plochou segmentu. 

3.4.1.3 Moment 

Zjistí gravitační centrum segmentu 𝑥 𝑎 𝑦 (13), které následně znormalizuje výškou a 

šířkou obrázku, aby bylo invariantní vůči velikosti. Další parametry jsou normalizované, 

centrální momenty vyšších řádů, jejíž výpočet je počet je uveden v rovnici (13). 

𝑚𝑝𝑞 = ∑ ∑ 𝑥𝑝

𝑁−1

𝑦=0

𝑦𝑞

𝑀−1

𝑥=0

𝑓(𝑥, 𝑦) (12) 

𝑥 =
𝑚10

𝑚00
                  𝑦 =

𝑚01

𝑚00
 (13) 

3.4.1.4 Počet děr 

Reprezentuje průměrný počet bílých spojitých úseků (horizontálně či vertikálně), které se 

nedotýkají rámce obrázku. Dalším rozšířením příznaků je použití stejného algoritmu 

pouze v určitých regionech segmentu (například rozdělením segmentu na čtyři pruhy). 
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3.4.1.5 Kompaktnost 

Hodnota se vypočítá jako podíl objemu segmentu a objemu obrysu. Objem vnějšího 

obrysu lze například získat odečtením původního objemu segmentu od objemu 

dilatovaného segmentu. Pro kruh je kompaktnost nejvyšší, kdežto pro segment 

složitějších tvarů bude nízká. Jelikož objem roste exponenciálně vůči hodnotě obrysu 

s rostoucí velikostí, je tento příznak závislý na velikosti segmentu. 

3.4.1.6 Objem oblastí 

Oblast segmentu se rozdělí na regiony (např. 4x4 pro 16 příznaků nebo 8x8 pro 64 

příznaků) a poté je vypočítán objem každého regionu zvlášť. Tato metoda je často 

používána v podobné formě, jako jediná v příznakovém vektoru s mírně odlišným 

přístupem. Tedy zmenšením velikosti segmentu na danou velikost (např. 20x20) a poté 

klasifikací pouze z hodnot pixelů zmenšeného obrazu. 

3.4.1.7 Zernikův moment 

Výsledkem výpočtu normalizovaného Zernikova momentu v gravitačním centru obrazu 

jsou komplexní Zernikovy polynomy, jejíž absolutní hodnoty využijeme jako příznaky, 

které jsou nezávislé na rotaci obrazu. Normalizace spočívá ve vydělení momentem 𝑚00, 

což zaručí podle [20] i přibližnou nezávislost i na velikosti segmentu.  

3.4.1.8 Příznaky skeletu 

Ze skeletu segmentu lze získat analýzou informace o tvaru. Ke skeletonizaci je vhodné 

použít Lee a Chen algoritmus, který nevytváří spoje o více jak čtyřech pixelech. Z analýzy 

lze získat např. příznaky o množství „X“ nebo „T“ spojů, průměrné množství „L“ ohybů, 

nebo počet konečných pixelů skeletu. Dalšími příznakem může být i počet průchodu osou 

x nebo y umístěnou v gravitačním centru segmentu. 

3.4.1.9 Diagonální projekce 

Hodnota je vypočítaná jako suma projekce ze segmentu rotovaného o 45°. 
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Typ Velikost Rotace Zrcadlení 

Plocha   inv. 

Poměr stran inv.  inv. 

Počet řádků   inv. 

Počet sloupců   inv. 

Objem  inv. inv. 

Moment inv.   

Počet děr inv.  inv. 

Kompaktnost  inv. inv. 

Objem oblastí inv.   

Zernikův moment inv. inv. inv. 

Příznaky skeletu inv.  inv. 

Diagonální projekce inv.   

Tabulka 5 – Invariantnosti příznaků vůči velikosti, rotaci a zrcadlení segmentu 

3.4.2 Redukce příznakového vektoru 

Klasifikační algoritmy nejlépe fungují s malým počtem příznaků, které mají v kombinaci 

nejlepší odlišovací schopnosti. Celkový počet příznaků může pomocí výše popsaných 

metod a jejich vyššími řády, vytvořit příznakový vektor o délce více jak 150 prvků. 

Důležitost a vhodnost jednotlivých příznaků lze minimalizovat, jak manuálním výběrem, 

tak deterministickou nebo heuristickou metodou. Tyto metody jsou velmi závislé na 

nastavení a typu klasifikačního modelu. Mezi její zástupce patří zejména dopředená 

selekce, evoluční selekce a metoda hrubé síly. Další níže nepopsané mohou být 

simulované žíhání, optimalizace hejnem částic, optimalizace mravenčí kolonií a další 

typy metod řešící kombinatorické problémy. 

3.4.2.1 Dopředná selekce 

Tato metoda začíná s prázdným počtem příznaků. Příznaky jsou vybírány pomocí výkonu 

(správnost odhadu) modelu. Proces začíná s prázdným příznakovým vektorem. 

V každém kole testování se zařazuje do příznakového vektoru jeden příznak, který 

nejlépe vylepšuje výkon. Algoritmus končí pokud se nárůst výkonu zastaví, nebo pokud 

nedosáhne maximálně definovaného počtu příznaků. Výkon odhadu je vypočítán pomocí 

křížové selekce na testovacích datech. 

3.4.2.2 Evoluční selekce 

Časově efektivní heuristická metoda založená na genetických algoritmech. Vhodná je 

zejména pro velmi vysoký počet příznaků. Nevýhodou je, že může, místo nemusí vést 

k nalezení globálně optimálního řešení. 
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3.4.2.3 Metoda hrubé síly 

Deterministický algoritmus, který nalezne globální minimum. Je ovšem časově 

nejnáročnější, protože testuje všechny existující kombinace a poté vybere tu 

nejvýkonnější. 

3.4.3 Klasifikační modely 

Klasifikace segmentů dokáže s pravděpodobností identifikovat jednotlivé segmenty. 

Návrh a trénink klasifikačních modelů může přinést dva zásadní problémy. Těmi jsou 

přeučení a nedoučení modelu. Tyto problémy značí špatnou generalizaci dat. V případě 

přeučení je model schopen velmi dobře rozpoznávat tréninkovou množinu, avšak jeho 

výkon selhává při detekci testovací, jelikož je velmi zatížen šumem z tréninkových dat, 

kterým přidal důležitost. Toto se dá eliminovat zjednodušením vnitřní stavby daného typu 

modelu. Naopak v případě nedoučení model nemá dostatečný výkon na tréninkové 

množině a je potřeba zvýšit složitost modelu. V rámci typu modelů bylo pro OMR 

testováno mnoho alternativ, avšak jednotlivé typy modelů, mohou být ovlivněny velkým 

počtem modifikací vylepšujících jejich detekční schopnost. V závislosti na použité 

vnitřní stavbě je nesnadné přímé srovnání a určení nejvhodnější techniky. Z komparační 

studie [21] pro problematiku OMR provedené vychází, že alternativou mohou být 

Neuronové sítě, KNN, Podpůrné vektorové stroje nebo skryté Markovy modely, přičemž 

v dané testovací konfiguraci podpůrné vektorové stroje dosahují nejlepšího výkonu. 

3.4.3.1 Neuronové sítě 

Neuronové sítě byly inspirovány fungováním centrální neurální soustavy živočichů. 

Model vícevrstvého perceptronu s dopředeným šířením se stala jedním ze základních 

neuronových klasifikátorů v oblasti rozpoznávání vzorů. Algoritmus zpětného šíření 

chyby zajišťuje trénink sítě a upravuje váhy neuronů, aby minimalizovaly chybu mezi 

odhadem a třídou vzoru v závislosti na jeho příznacích. Model se nejčastěji konstruuje 

s počtem vstupních neuronů o délce příznakového vektoru a s počtem výstupních neuronů 

o délce reprezentující množství tříd v tréninkové množině. Určení počtu skrytých vrstev 

nebo počtu neuronů v jednotlivých skrytých vrstvách může být problém, jehož nalezení 

může zatížit i problematiku redukce příznakového vektoru. 

3.4.3.2 KNN 

Klasifikace, podle K nejbližších sousedů, je ne parametrickou metodou nacházející 

v okolí testovacího vzorku nejbližší vzor z tréninkové množiny. Metoda vytvoří prostor 

o dimenzích rovnému velikosti příznakového vektoru, do něhož se vloží prvky tréninkové 

množiny. Klasifikace probíhá výpočtem vzdáleností testovacího vzoru od „k“ nejbližších 

prvků v prostoru. Tato vzdálenost může být vypočtena různými metrikami. Z těchto 

prvků je nejčastěji se vyskytující třída vyhodnocena jako třída náležící testovacímu vzoru. 

Standartní metrikou je Euklidovská vzdálenost. Avšak mohou být použity i jiné metriky, 
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Minkowského, Chebyshev, Manhattan, zejména pro urychlení výpočetní náročnosti. 

Mezi problémy modelu patří neschopnost generalizace a pomalá klasifikace. Tento 

problém se dá eliminovat pomocí rozdělení prostoru na podmnožiny pomocí k-D stromů. 

Výhody modelu plynou z jednoduchosti. Chyba odhadu je navíc srovnatelná 

s neuronovými sítěmi. [22] 

3.4.3.3 Podpůrné vektorové stroje 

Model, ve fázi učení mezi vzorky trénovací množiny, umísťuje klasifikační nadroviny. 

Tyto nadroviny jsou umístěny ve stejné vzdálenosti okolí nejbližších vzorků dvou 

různých tříd a zároveň musí být tato vzdálenost maximální. Vzorky, které zajišťují 

splnění této podmínky, se nazývají podpůrné vektory dané nadroviny. Citlivost pouze na 

nejbližší vzorky zahrnuje necitlivost na ostatní tréninkové vzorky, které nejsou 

podpůrnými vektory. To zajišťuje generalizaci modelu. 

Jednotlivé příznaky OMR klasifikace bývají lineárně neseparabilní a to vynucuje použití 

nelineárních technik, které převedou data do vícerozměrného prostoru, kde již budou 

lineárně separabilní. Není však potřeba znát zobrazení v tomto prostoru, ale pouze 

skalární součin těchto vzorků, takže řešení se zjednodušuje pouze na volbu funkce jádra 

algoritmu. Příkladem funkce jádra může být polynomiální funkce nebo radiální bázová 

funkce. Mezi problémy patří kvadratická náročnost na trénování, což limituje použití pro 

velké množství vzorků. Výhodou je, že jediné lokální minimum modelu je zároveň i 

globální a výsledek je na rozdíl od neuronových sítí deterministický. 

3.5 Postprocessing 

Postprocessing je část detekčního řetězce, která zhodnocuje a analyzuje klasifikované 

výsledky. Skládá se z grafických, syntaktických a sémantických pravidel, díky kterým se 

snaží předcházet špatným klasifikacím. Příkladem pravidla může být, že za posuvkami 

(které nejsou na začátku řádku) musí následovat notová hlavička ve stejné tónině nebo, 

že tečka může být umístěna pouze za notou nebo pod ní. Často dochází ke špatné 

klasifikaci rytmických délek not. Může se to projevit nedetekovanou tečkou u hlavičky 

noty, špatnou detekcí trámců nebo praporků, či úplnou záměnou za jiný symbol. Pro 

částečné potlačení těchto problémů je potřeba znát správné metrum a jsou kladeny vysoké 

nároky jeho správnou identifikaci (metrum se může v průběhu skladby i měnit). Toho lze 

využít k validaci rytmických hodnot detekovaných not a pomlk v jednom taktu. Tuto 

metodu lze použít, pokud klasifikátor not také určuje pravděpodobnost daného odhadu. 

Pokud dojde k chybě v délce taktu korekční funkce nalezne alternativní 

nejpravděpodobnější řešení. [8] 
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4 VÝVOJ APLIKACE 

První část návrhu stanovuje strukturu aplikace. Jsou rozhodnuty vlastnosti, kterými má 

aplikace disponovat a definuje z jakých částí se bude skládat. V části návrhu skriptů jsou 

navrženy jednotlivé detekční algoritmy. V poslední části testování jsou tyto algoritmy 

otestovány a výsledky zhodnoceny. 

4.1 Návrh 

Aplikace bude použita pro detekci scanů notových osnov. Předpokládá tedy, že vstupní 

data budou mít rovnoměrné osvětlení papíru a všechny body na obraze budou 

v konstantní vzdálenosti od snímače a nebude tím pádem potřeba korigovat perspektivu, 

jak by tomu bylo u obrazu snímaného kamerou z neznámého úhlu. Cílem je dosáhnout 

co nejlepší detekční schopnosti a použitelnosti aplikace. Bylo rozhodnuto vybudovat 

aplikaci na základech kvalitních a optimalizovaných knihoven. Předkládaný návrh 

upřednostnil větší rozsah různých metod řešení plynoucí z možností knihoven, nad čistě 

vlastním kódem jednoúčelové aplikace. 

4.1.1 Volba programovacího jazyka 

Programovací jazyk byl zvolen na základě dostupných knihoven, obsahující potřebné 

metody pro OMR detekci. Vybíráno bylo z jazyků, které usnadní programování a 

minimalizují dobu vývoje za cenu rozumného výkonu. Nejvýkonnější volbou je jazyk 

C++, ale v tomto případě by bylo potřeba se spolehnout zejména na knihovnu OpenCV a 

veškeré chybějící metody doprogramovat. Podobná situace by nastala i u jazyku Java, 

ačkoliv by situace byla trochu jednodušší, díky dostupným knihovnám. Nejlépe 

stanovené kritéria splňuje jazyk Python a Matlab. Pro vývoj aplikace byl vybrán jazyk 

Python, protože není vázán na komerční software. Python rozšířený o knihovny Numpy 

a Scipy je vhodným nástrojem pro analýzu a zpracování dat. 

4.1.2 Volba vstupního formátu 

Vstupním formátem mohou být barevné, šedotonové nebo binární obrazy v nejčastějších 

datových formátech (bmp, png, jpeg, gif, tiff ...). Jelikož na internetu lze nalézt notové 

partitury velmi často ve formátu pdf, bude i tento formát podporován. Obraz by měl mít 

hustotu ideálně 300dpi (rozlišení 2480 px × 3508 px pro A4), ale není to nutnou 

podmínkou. Rozlišení obrazu také není striktně limitováno, pouze je omezení pro velmi 

velké soubory, které by mohl být problém zpracovat. 

4.1.3 Volba výstupního formátu 

K uložení notových záznamů existuje mnoho alternativ. Jedním z nejpoužívanějších 

datových typů je MusicXML, Lilypond, MIDI, Humdrum kern, ABC, Opus, Musedata, 
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apod.. MusicXML je nejčastěji používaným formátem. Vyvinut byl pro snadnou konverzi 

jednotlivými mezi jednotlivými typy. Podporován je mnoha editačními programy pro 

notovou sazbu, tak knihovnami pro jejich zobrazení. Používaná je i varianta 

komprimovaného MusicXML formátu. Komprimace se provede kompresí zip (datový 

typ mxl). Ten má přibližně stejnou velikost jako MIDI formát. MIDI formát je velmi 

používaný, ačkoli není přímo vhodný pro uložení notových záznamů, protože nelze do 

něj vnést informaci o formátování, artikulaci, opakováních, značkách apod.. Ostatní 

formáty jsou specifické, zejména formou zápisu, která je snadno čitelná a upravovatelná 

v textové podobě. MusicXML je oproti tomuto kritériu, díky XML zápisu čitelný 

z textové podoby velmi komplikovaně. Předpokladem ale je, že výstupní soubor bude 

uživatel dále upravovat v některém z editačních programů, proto bude výstup OMRnotes 

generován právě ve formátu MusicXML. 

4.1.4 Volba knihoven 

Všechny knihovny pro jazyk Python zde navržené obsahují svobodné licence (GPL, BSD 

nebo Apache) a byly vybrány po pečlivé analýze, jako vhodní kandidáti pro řešení OMR 

problematiky. 

4.1.4.1 Volba knihovny pro zpracování obrazu 

OpenCV je velmi optimalizovaná knihovna používána pro široké spektrum aplikací 

počítačového vidění. Její metody zahrnují většinu potřebných operací pro preprocessing 

obrazu. Výhodou knihovny je dále i stabilita a multiplatformní použití. Malou komplikací 

může být využití jiných algoritmů, které nejsou součásti OpenCV knihovny. Řešením 

může být přidání vlastního modulu do OpenCV knihovny, což zachová optimalizaci, 

nebo zpracováním obrazových dat v numpy. Scikit-Image a Mahotas jsou pythonové 

knihovny pro analýzu a úpravu obrazu. Tyto knihovny jsou ve srovnání s OpenCV 

pomalejší, ale přinášejí více metod než OpenCV. Například binarizace metodami Niblack 

nebo Sauvola, trasovací metody vhodné pro odstranění linek a mnoho metod pro získání 

příznaků (např. výpočet zernikova momentu). Knihovna Gamera je specializována na 

OMR a OCR problematiku a přináší pár pokročilých funkcí, které se často stávájí součástí 

komparačních studí v různých OMR řešeních. Užitečné jsou to zejména binarizační 

metody, extraktory příznaků a plugin musicstaves, který obsahuje několik metod pro 

odstranění notových linek. Nejlepší řešení v rámci optimalizace a funkcí je použití 

OpenCV knihovny. Knihovny Scikit-Image a Mahotas obsahují spoustu využitelných 

funkcí a obě jsou velmi vhodné pro vývoj OMR systému. Avšak byla zvolena knihovna 

Gamera, a to z důvodu, že v rámci vývoje OMR systému se mohlo testovat nejvíce metod, 

aniž by bylo nutné algoritmy reprodukovat z vědeckých článků. 
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4.1.4.2 Volba knihovny pro klasifikaci 

Tato část problematiky je časově nejnáročnější, ideální metodou je použití paralelních 

algoritmů, které budou optimalizovány pro danou platformu (např. akcelerace pomocí 

GPU). Pro použití neuronových sítí mohou být optimální například knihovna Tensorflow. 

Pro vlastní aplikaci jsem zvolil knihovnu Scikit-learn, která nabízí vysokou variabilitu 

možností konstrukce různých typů klasifikačních modelů. Klasifikační funkci knihovny 

Gamera (KNN) jsem nezvolil, protože se vyskytly komplikace se stabilitou celé 

knihovny. 

4.1.4.3 Volba knihovny pro převod do XML 

Pro generaci MusicXML souborů jsem zvažoval použití knihovny Music21, Mingus nebo 

napsání vlastní knihovny. Music21 je knihovna pro analýzu a tvorbu hudební notace 

vytvořená M.I.T. a vyvíjená je od roku 2008. Knihovna poskytuje strukturu vlastních tříd 

pro hudební symboly, které lze umístit do streamů (notových linek). Tyto streamy lze 

převést do MusicXML formátu. Součástí knihovny jsou i funkce pro postrprocessing 

OMR, která dokáže opravit rytmické nesrovnalosti metodou pravděpodobnostní analýzy 

rytmiky a statistiky zaměnitelnosti symbolů [23]. Mingus [24] je menší knihovna pro 

jazyk Python, určená k tvorbě editorů a úpravě notového zápisu.  Hlavní výhodou je její 

jednoduchost. Generace XML souboru vlastními algoritmy je v OMR systému detekující 

všechny typy symbolů nejoptimálnějším řešením, protože výše zmíněné knihovny 

nemusí obsahovat všechny povolené styly zápisů symbolů. V rámci úspory času bylo 

namísto budování vlastní knihovny splňující formát MusicXML, byla zvolena knihovna 

Music21, protože nejlépe podporuje zvolený formát a aktuálně je stále rozšiřována. 

4.1.4.4 Struktura knihoven programu 

Aplikace OMRnotes je kombinací funkcí zvolených knihoven a vlastních detekčních 

algoritmu psaných čistě v jazyku Python a dalších stanovených knihoven, které nemají 

vliv na detekční algoritmy (Obrázek 24). Detekční algoritmy jsou obsaženy v modulu 

skripty. Jednou z knihoven, která nezasahuje do těchto algoritmů je pyQT, knihovna pro 

tvorbu uživatelského prostředí. GUI bylo od počátku vyvíjeno současně s aplikací a 

sloužilo k prohlížení výsledků dílčích operací a k jejich ladění. Více v kapitole 4.2. 

ImageMagick je také knihovna pro úpravu obrazu, která byla do programu zařazena 

dodatečně. Plní funkci rozšíření podporovaných datových typů vstupních obrázků, 

protože knihovnou ImageMagick lze otevřít více datových typů než knihovnou Gamera. 

Její pythonový wrapper MagickWand byl použit pro konverzi souborů z pdf a uložení do 

formátu podporovaného knihovnou Gamera. Tímto postupem byl také eliminován 

problém, kdy při otevření některých souborů (podporovaného typu) přímo knihovnou 

Gamera, se některé jevily jako poškozené. 
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Obrázek 24 - Struktura knihoven v programu OMRnotes 

4.2 Návrh skriptů 

Skripty obsahují metody samotného OMR algoritmu. Jednotlivé dílčí algoritmy jsou 

seskupeny do řetězců. Řetězci jsou pojmenovány metody, které zastávají část 

identifikačního procesu. Základní řetězce jsou: 

1. otevření souboru 

2. preprocessing 

3. odstranění linek 

4. segmentace 

5. klasifikace 

6. postprocessing 

7. generace 

 

Jednotlivé řetězce mohou existovat i ve více variantách (např. detekce linek Dalitz 

algoritmem nebo Carter). 

 

Řetězce mají konfigurační parametry a s nimi mohou být zavolány nadřazeným 

procesem. Součásti je také databáze, z niž řetězce přijímají vstupní data a do níž ukládají 

výstupní. Některé řetězce vyžadují výstupní data jiných řetězců. Pokud je na počátku 

programu zavolán řetězec „preprocessing“ před „otevřením souboru“, metoda skončí 

neúspěšně, protože se v databázi doposud nenachází žádný obrázek zpracovaný řetězcem 

„otevření souboru“. Jakmile metoda skončí úspěšně, tak je její výstup uložen do databáze 

a vrátí pozitivní návratovou hodnotu. Výsledek řetězce může obsahovat různé třídy 

(upravené obrázky, listy separovaných segmenty, informace o linkách apod.). 
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Obrázek 25 - Struktura skriptu 

Z Obrázek 25 plyne několik faktů: 

 GUI nemá přímou vazbu na výstup metody, může si však o data zažádat 

z databáze, tím není potřeba řešit ukládání výstupních dat na straně GUI. GUI 

pouze volá řetězce a reprezentuje žádaný výsledek. Je tedy možné aplikaci spustit 

i bez GUI s jednoduchým skriptem, který pouze bude volat řetězce. 

 GUI může kdykoli převzít data z databáze. 

 Pokud je zavolán stejný řetězec se stejným id dvakrát, výstupní data v databázi 

přepíšou ty předchozí. 

 V případě, že GUI dostane pozitivní návratovou hodnotu, může (ale i nemusí) si 

převzít a zobrazit nové data z databáze. 

 Algoritmus je velmi jednoduše rozšířitelný o nové metody, ze strany GUI je 

potřeba pouze přidat nové volání řetězce, popřípadě i metodu, která slouží pro 

zobrazení daného objektu, který je obsažen ve výsledku řetězce převzatého z 

databáze. 

 Paralelismem může algoritmus zpracovávat více obrazů najednou stejnou 

metodou (rozdílné ID, stejný řetězec) nebo zpracovat více řetězců stejného 

obrázku (stejné ID, rozdílný řetězec) nebo dva různé řetězce pro dva různé 

obrázky (rozdílné ID, rozdílný řetězec). Nebo také zavolat řetězec v jiném vlákně 

a sledovat průběh metody. Tato funkce není v práci zatím implementována. 
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 V případě potřeby provést pouze OMR detekci od otevření souboru do konce a 

s pouhým zobrazením výsledku, tak jsou volány postupně všechny žádané řetězce 

se stejným id a nakonec od posledního si program převezmeme hodnotu 

z databáze a zobrazí. 

Řetězec otevření souboru 

1. Soubor je konvertován knihovnou ImageMagick 

2. Nový soubor je otevřen knihovnou Gamera 

3. Uloží do databáze originální obraz 

Řetězec preprocessing 

1. Z databáze se načte originální obraz 

2. Zjistí se barevný profil obrázku. Pokud je obrázek binární, pokračuje se na krok 5 

3. Barevný obrázek je změněn do šedo tónových barev 

4. Aplikuje Gaussovský filtr pro vyhlazení 

5. Obrázek je binarizován metodou Otsu 

6. Opraví rotaci obrazu metodou Houghovy transformace 

7. Provede morfologickou operaci otevření se strukturálním elemente 3x3 a uzavře 

díry 

8. Metodou despacle se odstraní malé fleky o velikosti 1 px 

9. Uloží do databáze binarizovaný obraz 

Řetězec odstranění linek 

1. Načte z databáze binarizovaný obraz 

2. Provede detekci šířky linky a mezery a normalizuje obraz 

3. Pro odstranění linek se použije metoda Dalitz 

4. Uloží do databáze obraz bez linek a model linek 

Řetězec segmentace 

1. Načte se z databáze binární obraz, obraz bez linek a model linek 

2. Provede se algoritmus postupné segmentace not (její konkrétní řešení je v příloze) 

3. Zbytkový obraz se segmentuje metodou spojených komponent 

4. Provede se spojení segmentů metodou polární vzdálenosti a vytvoří se list 

vzájemných odkazů 

5. Uloží se do databáze detekované list not s celou a dutou hlavičkou a list zbylých 

segmentů a list vzájemných odkazů 

Řetězec klasifikace 

1. Načte se z databáze list zbylých segmentů a list vzájemných odkazů 

2. Načte se z databáze trénovaný KNN model a list selektovaných příznaků, jinak ze 

souboru 
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3. Pro každý segment je vytvořen příznakový vektor z listu selektovaných příznaků 

4. Segmenty jsou klasifikovány modelem KNN 

5. Pro segmenty spojené listem vzájemných odkazů je vybrána kombinace 

s nejpravděpodobnější předpovědí 

6. Uloží se do databáze klasifikované segmenty 

Řetězec postprocessing 

1. Načte se list klasifikovaných segmentů a seznam not s celou a dutou hlavičkou 

2. List se redukuje pouze na posuvky, taktové linky, repetitivy, pomlky, celé tóny a 

klíčů. (odstání se text, šum, apod.) 

3. Seznam se seřadí horizontálně a zjistí se řádek notové osnovy. Segmenty náležící 

notám se propojí (například křížek u noty k dané notě). 

4. Uloží se do databáze seřazený redukovaný list segmentů a upravený seznam not 

s celou a dutou hlavičkou 

Řetězec generace 

1. Načte se seřazený redukovaný list segmentů 

2. Jednotlivé segmenty se ve své posloupnosti v knihovně Music21 vloží do streamů. 

3. Vygeneruje se XML soubor a uloží se do databáze 

4.3 Trénink modelu 

Pro vytváření modelu je samostatná aplikace, která otevírá složky se separovanými 

segmenty. Jméno složky odpovídá dané třídě segmentu, která obsahuje samostatné 

obrázky dané třídy. Pro tento účel bylo využito tréninkové množiny obrázků programu 

Audioveris [25], kde jednotlivé segmenty mají požadovanou velikost. Robustnost 

klasifikačního algoritmu je závislá na velikosti tréninkové množiny, proto tuto množinu 

uměle zvětšuji. Do množiny přidávám algoritmicky zvlněné, natočené, a zašuměné 

segmenty. Tyto transformace jsou provedeny pouze v malé míře, aby se nenarušila 

separovatelnost. Ze všech segmentů byl vygenerován příznakový vektor pro všechny typy 

příznaků zmíněné v kapitole 3.4.1. Poté je příznakový vektor normalizován pro jednotlivé 

příznaky v rozmezí <0,1>. Dále byla provedena jeho redukce na 15 příznaků metodou 

rekurzivní selekce s křížovou validací. Model KNN je poté naučen všemi vzorky s 

vybranými příznaky. Nakonec byla provedena binární kopie třídy modelu uložena do 

souboru. Uloženy jsou také použité příznaky a vypočtené normalizační koeficienty. 
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4.4 Testování 

První dva testy prezentuje navržený algoritmus postupné segmentace not pro detekci 

čtvrtinových a kratších not. Další test se zaměřil na binarizaci obrazu a problémy, které 

mohou při detekci nastat. Další testy neproběhly z důvodu jeho nekompletnosti. Zatím se 

nepodařilo vytvořit spolehlivý model pro klasifikaci ostatních symbolů a část 

postprocessingu.  

4.4.1 Test 1: 

Test předvádí detekční schopnosti algoritmu detekující čtvrtinové a kratší noty. Spousta 

scanů not se ukládá do databází v binarizované formě (kvůli optimalizace velikosti), 

Vstupem byl již nekvalitně binarizovaný obrázek. Z obrazu program akorát eliminoval 

linky. Algoritmus předpokládá i porušené notové linky v obraze, které se v něm velmi 

často vyskytují. Notové hlavičky jsou spojeny dohromady, pokud sdílejí stejnou linku. 

Na Obrázek 26 jsou notové hlavičky vyznačeny červeným rámečkem, detekována notová 

linka zeleně. Číslo u notové hlavičky deklaruje kolik  trámců nebo praporků se nachází u 

dané noty. Chybovost detekce hlavičky byla nízká. (záleží na složitosti notové osnovy). 

Z toho bylo detekováno více falešných detekcí, než aby algoritmus vynechal notu (pokud 

nota nebyla velmi poškozená). To umožňuje algoritmus dále rozšířit a zavést další 

podmínky, které tyto falešné detekce potlačí. 

  

Obrázek 26 – Test 1 
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4.4.2 Test 2: 

Vstupem tohoto testu je kvalitnější, ale stále předem binarizovaný obrázek. V tomto testu 

bylo na stejném řádku notové osnovy více trámců a praporků.  Algoritmus je schopen 

správně odlišit a detekovat řádky s více trámci a praporky horizontálně nad sebou i hustě 

formátované notové osnovy.   

 

 

 

Obrázek 27 - Test 2 
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4.4.3 Test 3 

V tomto testu je poukázáno i na špatné detekce, které se mohou vyskytnout. Vstupem 

v tomto případě byla fotka, s nehomogenním osvětlením a rotací 7°. V tomto případě 

proběhl celý řetězec preprocessingu s binarizací obrazu. V Obrázek 28 je tato situace 

zobrazena. Malé trámce u šestnáctinových částí not jsou klasifikovány správně, ale 

obrázek obsahuje 3 špatné detekce (označené červeným kroužkem). První chyba je 

problémem binarizačního Otsu algoritmu, který spojil taktovou linku s notou a velmi 

poškodil její tvar. Řešením by mohla být citlivější binarizační algoritmus, či interpolace 

obrazu do vyššího rozlišení a následné binarizace. Mimo tento problém, binarizace 

v celém obraze nezpůsobila další komplikace a u scanů s rovnoměrným osvětlením 

spolehlivě funguje. Další dva problémy jsou falešné detekce, kdy jako nota byl označen 

jiný symbol a v druhém případě část trámce. Řešení těchto komplikací může být 

předmětem práce dalšího ladění algoritmu. Z obrázku je patrný i problém béček, jejíž 

segmenty jsou odděleny (stejný problém vykazují i půlové noty), což způsobuje metoda 

pro odstranění linek. Béčka byly porušeny i při použití jiných metod pro odstranění linek 

(Carter, RoachTatem, Skeleton) a k tomuto problému jsem zatím nenalezl jiné spolehlivé 

řešení, než spojováním segmentů na základě jejich vzdálenosti. 

 

c  

 

Obrázek 28 - Test 3 
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5 ZÁVĚR 

Diplomová práce řeší problematiku digitálně tištěných notových zápisů různě složitého 

charakteru a povahy. Konkrétní kroky se zaměřily na možnosti přenosu tištěných zápisů  

do digitální formy. Účelem bylo opticky rozpoznávat notový záznam s  podrobnou 

analýzou metod pro vytváření OMR systému a vytvoření testovacího programu, který 

automaticky převede obrázky zapsané v notovém zápisu na digitální formát 

MusicXML.  Vývojová část práce  tedy vlastní aplikační návrh byl zaměřen na různé 

postupy řešení OMR systému. Zvolené a  testované metody v navrhované aplikaci výše 

uvedené jsou standartními postupy. Velkou výhodou vytvořené aplikace je schopnost 

robustně rozpoznat noty, které jsou psány v hustém zápisu, se složitými trámcemi i 

s případnými defekty a zapsat tyto výsledky do souboru MusicXML. Byly vytvořeny 3 

testovací verze, kde první dva testy prezentuje navržený algoritmus postupné segmentace 

not pro detekci čtvrtinových a kratších not, třetí test se zaměřil na binarizaci obrazu a 

problémy, které mohou při detekci nastat. Vytvoření algoritmu pro postupnou segmentaci 

not  si vyžaduje systematickou časově náročnou programovací činnost z hlediska dalších 

subjektivních hodnoceni a kvalifikací dat. Další vývoj je tak předmětem dlouhodobější 

studie. Zpracované výsledky v této diplomové práci jsou kvalitním podkladem pro 

vytvoření robustní OMR aplikace. Pro nalezení robustního řešení klasifikace ostatních 

symbolů, je vhodné vytvořit manuální a posléze poloautomatickou aplikaci pro získávání 

nových segmentů do tréninkové množiny (s ověřením uživatelem),  protože její rozšíření 

by velmi pozitivně ovlivnilo detekční schopnosti programu. Další vývoj programu může 

spočívat v nahrazení knihovny Gamera za optimalizovanější knihovnu (např. OpenCV) a 

zrychlení aplikace.   
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Příloha 3. Obsah CD 



A 

 

GRAFICKÉ PROSTŘEDÍ APLIKACE OMRNOTES 
Grafické prostředí bylo vytvořeno pro snadnou analýzu a testování použitých algoritmů 

v aplikaci. V seznamu levého panelu jsou jednotlivé prvky detekčního řetězce a vážou se 

na obrázek, který zobrazuje jejich výstup. Po kliknutí na položku v seznamu lze danou 

metodu spustit (Následným kliknutím na Process -> Run v hlavním panelu) nebo zobrazit 

výstupní obrázek. Obrázek je zoomovatelný a posunovatelný. Velkou výhodou je, že 

aplikace zobrazuje stejný detail obrázku i při přepnutí na výstup jiného řetězce. Spodní 

panel slouží k textovému výpisu činností algoritmů, pro snadný debugging. Aplikace 

dokáže otevřít velké množství datových typů obrázku včetně PDF i více obrázků 

najednou. Aplikace OMRnotes zatím nedokáže zobrazit výstupní XML formát. Ten je 

vygenerován a spuštěn v jiném vlákně aplikací umožňující jeho zobrazení (např. 

MuseScore). 

 

 

Obrázek 1 - Grafické prostředí aplikace OMRnotes 
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ALGORITMUS ŘEŠÍCÍ POSTUPNOU SEGMENTACI NOT 

V PROGRAMU OMRNOTES 

 

Algoritmus nejprve vytvoří obraz vyfiltrovaných hlaviček. Ten získá odstraněním 

napojení hlaviček na linky. To je řešeno horizontální RLE filtrací úseků kratších jak 

dvojnásobek šířky linky. Poté vertikální filtraci o šíře třetiny mezery, pro odstranění 

pomocných linek. Hlavičky mají větší rozměry než tyto funkce dokážou vyfiltrovat a 

zůstávají zachovány. Detekční funkce v první fázi validuje hlavičky ze získaných 

segmentů (segmentováno metodou spojených komponent). Validace je závislá na 

rozměrech a poměru černých a bílých pixelů v segmentu a okolí nevyfiltrovaného 

obrázku. Validním segmentům z první fáze je v druhé fázi hledána trajektorie linky v 

dolním levé části segmentu směrem dolů nebo v pravé horní části segmentu směrem 

nahoru. Nejdelší trajektorie jsou srovnaný na základě přímosti. Pokud některá z trajektorií 

dosahuje minimální stanovené délky, je detekovány segment hlavičkou. V třetí fázi jsou 

hledány trámce. Od konců nalezených trajektorii (notových linek) jsou hledány 

trajektorie v pravém úhlu směru linky pro pravé i v levém okolí.  Hledání je ukončeno  

podmínkou maximální mezery pro levou i pravou část nalezených trajektorii (místo kde 

trámce končí). Tyto trajektorie jsou následně validovaný a na jejich základě je určena 

rytmická hodnota noty (maximální nalezený počet linek trámců). 

 

Algoritmus pro trasovaní trajektorii linek v jakémkoli úhlu. 

Možnost použiti jakéhokoli úhlu zajišťuje natočeni obrazu v žádaném směru a použiti 

trasovaní v sestupném směru. Rotace obrazu změní souřadnice vstupního bodu. Natočeni 

obrazu knihovnou GAMERA automaticky přizpůsobí okraje obrázku (obrázek je ořezán 

nebo zvětšen na celou velikost rotovaného obrázku). Je potřeba tuto skutečnost zahrnout 

do rovnice transformace. Pro jiné úhly jak násobky 90 knihovna přidává další offset 2px 

od okraje. 

 

Vstupy: 

 range - startovní sledovací body – algoritmus hledá trasu pro všechny tyto body 

 img - vstupní obrázek 

 imgrot - rotovaný obrázek 

 angle - úhel o který je obrázek rotovaný 

 sub - šířka sledovacího kanálu 

 jump - maximální délka bílé mezery (přerušeni linky) 

 black - minimální počet černých pixelu v kanálu     

Výstupy: 

 list argumentů vygenerovaných pro každý sledovací bod 

Hodnoty v indexech jednoho argumentu pro jeden bod: 



C 

 

o argument[0] – vzdálenost trasy 

o argument[1] - zpětně transformovaný počáteční bod 

o argument[2] - index bodu 

o argument[3] - faul - přímost linky 

o argument[4] - zpětně transformovaný konečný bod linky 

 x – souřadnice středního výskytu černých pixelu v horizontální 

poloze 

 y - konečná poloha linky 

 

Trasovaní probíhá směrem dolů v sirce sledovacího kanálu po všechny body. Algoritmus 

postupuje od sledovaného bodu, dokud není překročena podmínka maximální mezery. 

Tím dokáže detekovat i krátce přerušené linky. Černé pixely v řádku nesplňující 

podmínku stanoveného minimálního počtu, jsou považovány za bílé. Výsledná stanovená 

délka je ve vzdálenosti od počátku do poslední platné detekce černých pixelů. Algoritmus 

také urči přibližnou horizontální polohu středu linky, na základě nejčastěji se 

vyskytujících černých pixelů v kanálu. Parametr faul značí přímost linky (to jak se linka 

horizontálně pohybuje ve sledovacím kanálu). Transformace vstupního bodu vychází 

z afinní transformace rotace. Dále je potřeba stanovit bod ve kterém se rotuje (střed 

obrazu) a posun obrazu, tak aby byly zarovnány jeho okraje. 

 

Matice rotační transformace: 

[
𝑞
𝑟

] = [
cos 𝜑 sin 𝜑 𝑎

− sin 𝜑 cos 𝜑 𝑏
] ∙ [

𝑥
𝑦
1

] 

 

Matice zpětné transformace (byla vypočítána nematicovým postupem): 

[
𝑥
𝑦] = [

cos 𝜑 − sin 𝜑 − cos 𝜑
sin 𝜑 cos 𝜑 − sin 𝜑

sin 𝜑
− cos 𝜑

] ∙ [

𝑞
𝑟
𝑎
𝑏

] 

Posun v obraze je stanoven rovnicí: 

𝑎 = (1 − cos 𝜑) ∙ 𝑐𝑥 − sin 𝜑 ∙ 𝑐𝑦 +  |cos 𝜑| ∙ 𝑐𝑥 + |sin 𝜑| ∙ 𝑐𝑦 − 𝑐𝑥 + 𝑓 

𝑏 = (1 − sin 𝜑) ∙ 𝑐𝑦 + cos 𝜑 ∙ 𝑐𝑦 +  |sin 𝜑| ∙ 𝑐𝑥 + |cos 𝜑| ∙ 𝑐𝑦 − 𝑐𝑦 + 𝑓 

 

𝑐𝑥 − ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡á𝑙𝑛í 𝑠𝑡ř𝑒𝑑 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑧𝑢 

𝑐𝑦 − 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘á𝑙𝑛í 𝑠𝑡ř𝑒𝑑 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑧𝑢 

𝑥 − 𝑏𝑜𝑑 𝑣 𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑜𝑣𝑎𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑧𝑒 𝑛𝑎 𝑜𝑠𝑒 𝑥 

𝑦 − 𝑏𝑜𝑑 𝑣 𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑜𝑣𝑎𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑧𝑒 𝑛𝑎 𝑜𝑠𝑒 𝑦 

𝑞 − 𝑏𝑜𝑑 𝑣 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑜𝑣𝑎𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑧𝑒 𝑣 𝑜𝑠𝑒 𝑥 

𝑟 − 𝑏𝑜𝑑 𝑣 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑜𝑣𝑎𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑧𝑒 𝑣 𝑜𝑠𝑒 𝑦 

𝑓 − 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘č𝑛í 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜 𝑘𝑛𝑖ℎ𝑜𝑣𝑛𝑢 𝐺𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 (2𝑝𝑥) 
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