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Abstract: This paper describes the problem of swedish crossword segmentation from images 

acquired using ordinary smartphone camera. To solve this problem, an image processing and seg-

mentation algorithm is presented. The algorithm is designed as a part of a larger application capable 

to recognize crossword grid and clues, and solve the crossword using crossword dictionary. 
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1 ÚVOD 

Švédská křížovka je druhem křížovky, který je v České republice velmi rozšířen. Jejími hlavními 

znaky je legenda vepsaná do obrazce a tajenka. Snahou této práce je vytvořit robustní algoritmus, 

který provede správnou segmentaci křížovky v co největším počtu případů. Vstupem algoritmu je 

digitální obraz křížovky pořízený kamerou mobilního telefonu a uložený v některém z běžně použí-

vaných formátů (např. JPEG). Výstupem je informace o úhlu, který křížovka svírá se souřadnicovými 

osami obrazu, a informace o poloze rohů políček křížovky v obraze. 

Tento algoritmus se stane součástí aplikace pro Android, která dále v segmentované křížovce rozpo-

zná typ políčka, rozpozná text legendy, zobrazí digitální verzi křížovky a najde hledaná slova s vyu-

žitím křížovkářského slovníku. 

2 ROZBOR ÚLOHY 

Tvorba křížovek se řídí Směrnicemi pro tvorbu křížovek, vytvořenými Českým svazem hádankářů a 

křížovkářů. Směrnice není příliš striktní, co se týče vzhledu křížovky [1], proto není neobvyklé se 

setkat s křížovkami jiných než obdélníkových tvarů nebo s různě barevně a stylově odlišenými mříž-

kami. Snímky křížovky jsou navíc pořizovány uživatelem aplikace, a proto se jejich kvalita může 

výrazně lišit. Úloha je tedy definována volně a je nutné brát ohled na celou řadu problémů, které se 

mohou vyskytnout. Zdrojem těchto problémů jsou jak podmínky pořízení snímku křížovky, tak i 

samotná křížovka. 

Švédská křížovka se obvykle vyskytuje v obdélníkové nebo trojúhelníkové podobě, ale může obsa-

hovat i výklenky. Je proto třeba předpokládat téměř libovolný tvar vnějšího okraje křížovky. Kří-

žovka může také obsahovat obrázky, což znamená, že křížovka může mít i vnitřní okraj. Dále může 

být narušena pravoúhlost křížovky a velikost políček, kvůli deformaci papíru. Navíc se křížovka 

často vyskytuje v blízkosti odstavců textu, které mohou napomoci detekci falešných políček, které 

je nutné odlišit od správných na základě jejich pozice a obsahu.  

V případě samotného snímku může být křížovka špatně nebo nerovnoměrně osvětlena a může být i 

otočena. Dále může dojít k její deformaci vlivem perspektivního zkreslení. Nakonec je potřeba uva-

žovat i různé rozlišení snímku. To má za následek, že mřížka stejné křížovky zabírá různý počet 

obrazových bodů na snímcích s různým rozlišením, což bude mít vliv na každou operaci pracující 

s jednotlivými obrazovými body. 
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3 ŘEŠENÍ ÚLOHY 

Jako řešení této úlohy je navržen následující postup, který byl zrealizován souborem funkcí v jazyce 

C++ s využitím knihovny OpenCV 3.1.0. Nejprve proběhne předzpracování vstupního barevného 

snímku křížovky, které snímek připraví pro následující operace. Dále je provedena hrubá detekce 

mřížky pomocí Houghovy transformace (dále jen HT) za účelem narovnání otočené křížovky a od-

hadu rozměru políček. Nakonec je nalezena přesná poloha políček segmentací za pomocí křížové 

masky. 

3.1 PŘEDZPRACOVÁNÍ 

Pokud je vstupní snímek příliš velký, je zmenšen na rozlišení 4 megapixelů, jinak je ponechán beze 

změny. Tím je potlačen problém neznámého rozlišení a sníží se množství dat pro další zpracování. 

Následně je obraz převeden z barevného na šedotónový a šum v obraze je potlačen Gaussovým fil-

trem. Z obrazu se získá hrubá hranová reprezentace pomocí adaptivního prahování, které je necitlivé 

na proměnné osvětlení a vytváří silné hrany, vhodné pro HT. Nastavení adaptivního prahování před-

pokládá křížovku s tmavou mřížkou a světlým pozadím. 

3.2 DETEKCE MŘÍŽKY 

Hrubá hranová reprezentace je očištěna od malých objektů, jako jsou písmena, semínkovým vyplňo-

váním oblastí, jejichž opsaný obdélník má menší rozměry než daná tolerance. Tím se sníží množství 

falešných přímek nalezených v řádcích textu apod. Na očištěný obraz je použita HT pro hledání 

přímek [2, s. 755]. Následně je získán dominantní úhel jako nejčastější úhel nalezených přímek a 

jsou odstraněny přímky, jejichž úhel neodpovídá dominantnímu úhlu, ani úhlu na něj kolmém. 

Blízké přímky stejného úhlu jsou poté sloučeny v jednu přímku, která je rovna váženému průměru 

těchto přímek, kde váha je počet hlasů, které přímka obdržela v HT. Většina zbylých přímek teď už 

odpovídá úsečkám, které tvoří mřížku křížovky, a je možné ze vzdálenosti mezi těmito přímkami 

určit přibližnou šířku a výšku políčka. Kvůli deformacím a různým tvarům mřížky se nelze na dete-

kované přímky spolehnout při segmentaci políček. Proto jsou na narovnaném obrazu hledány rohy a 

průsečíky pomocí křížové masky. Původní neočištěný obraz hrubé hranové reprezentace je otočen 

podle dominantního úhlu tak, aby byla mřížka křížovky zarovnána se souřadnicovými osami obrazu. 

Díky tomu není následně nutné otáčet křížovou masku. 

3.3 SEGMENTACE POLÍČEK 

Pro segmentaci je použit narovnaný obraz hrubé hranové reprezentace, který je očištěn od objektů 

menších, než je rozměr políčka, ale zároveň větších než 6 pixelů, aby se zabránilo odstranění tenkých 

vodorovných a svislých objektů jako jsou přerušené úseky mřížky. Tím je zachován i šum, který je 

následně odstraněn morfologickou operací otevření [2, s. 690]. Na obraz je nakonec použita Guo-

Hall metoda morfologického ztenčování [3], která ztenčí původně silné hrany na tloušťku 1 pixelu. 

V takto upraveném obrazu hran jsou poté nalezeny body konvolucí s binární křížovou maskou (viz 

obrázek 1). Křížová maska se na krajích rozšiřuje, aby se kompenzovala případná deformace mřížky. 

Nalezené body musí mít alespoň pod dvěma rameny křížové masky více hranových bodů, než je 

šířka ramene. Body, které tuto podmínku splňují pouze pro dvě protilehlá ramena, jsou vyloučeny. 

Tím získáme pouze ty body, které odpovídají rohům a průsečíkům. 

 

Obrázek 1: Křížová maska 

Příliš blízké body jsou sloučeny v jeden výběrem bodu, který má největší počet hranových bodů pod 

maskou, a ostatní body jsou smazány. Tyto body poté projdou filtrací, která vybere bod s největším 
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počtem hranových bodů pod maskou a k němu hledá sousední body, které jsou přibližně ve vzdále-

nosti odpovídající šířce, popřípadě výšce, políčka, zjištěné v části detekce mřížky. Pro tyto body jsou 

stejným způsobem hledány další body, dokud nelze přidávat další body. Ostatní body jsou smazány. 

Body jsou ukládány do 2D pole, které obsahuje body rohů a průsečíků mřížky a během přidávání 

bodů je také zpřesňován odhad šířky a výšky políčka. 

Nakonec se provede oprava mřížky. Jsou odstraněny body vystupující z mřížky a doplněny chybějící 

body v mřížce, které nebyly nalezeny křížovou maskou. Doplnění bodu je posouzeno podle počtu 

hranových pixelů, které se nachází v obraze mezi chybějícím bodem a sousedními body. 

Výsledkem je 2D pole bodů, jejichž uspořádání a souřadnice odpovídají mřížce křížovky v obraze. 

Na obrázku 2 vlevo je výřez z obrazu trojúhelníkové křížovky a vpravo výřez ze stejného obrazu po 

zpracování výše uvedeným postupem. Červené body odpovídají nalezeným bodům mřížky. 

  

Obrázek 2: Výřez původního a zpracovaného snímku švédské křížovky 

4 ZÁVĚR 

Navržený postup zpracování snímku křížovky dokázal správně detekovat mřížku na většině snímků 

použitých k jeho kontrole. Selhává pouze na snímcích křížovek, které jsou výrazně zdeformované 

ohybem nebo velmi špatně osvětlené. Přestože je navržen jako součást aplikace, která je zaměřena 

výhradně na české švédské křížovky, lze tento postup použít na detekci kterékoliv podobné mřížky 

složené ze čtvercových políček. Funkce realizující tento postup však obsahuje několik konstant, jako 

například velikost křížové masky, jejichž hodnoty byly zvoleny heuristicky, a proto nemusí být op-

timální. Výsledná aplikace pro Android bude mimo jiné provádět i rozpoznání obsahu políčka, díky 

kterému lze zpětně zvýšit přesnost detekované mřížky odstraněním případných falešných políček. 
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