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Abstrakt 

Tento dokument se zabývá algoritmy pro vyhledávání v rozpoznaném textu z pořízeného snímku a 
vývojem aplikace pro mobilní platformu Android. V této práci jsou představeny knihovny pro 
rozpoznávání textu v obraze a existující algoritmy pro vyhledávání textových řetězců. Praktická část 
se věnuje návrhu a realizaci aplikace pro automatizované vyhledávání tajenky osmisměrky 
z fotografií pořízených uživatelem aplikace. 
V teoretické části práce jsou popsány důležité nástroje pro vývoj aplikace pro platformu Android, 
principy rozpoznávání textu z obrazu a pravidla hlavolamu osmisměrka. Na konci práce jsou shrnuty 
výsledky testování a zhodnocení úspěšnosti vyhledání tajenky, intuitivnosti grafického uživatelského 
rozhraní a celkové použitelnosti aplikace. V závěru jsou zhodnoceny výsledky a nastíněna možná 
rozšíření aplikace. 
 
 

Abstract 

This thesis deals with algorithms for search in the recognized text of the captured image and it 
discusses the development of applications for the Android mobile platform. This paper presents the 
libraries for text recognition in image and existing algorithms to search for text string. The practical 
part is devoted to the design and implementation of applications for autonomous search crossword 
puzzles from photos taken by the user. 
The teoretical part describes the important tools for developing applications for the Android platform, 
the principles of text recognition from the image and puzzle WordFind rules. At the end the paper 
summarizes the results and evaluation to find success solution, intuitive GUI and overall usability. In 
the conclusion, the evaluation of results and outlines possible application extension. 
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1 Úvod 
Tato bakalářská práce se věnuje vyhledávání v rozpoznaném textu. Konkrétně automatizovanému 
vyhledávání tajenky hlavolamu Osmisměrka v textu rozpoznaném z obrazových dat, což bude 
realizováno aplikací Luštič osmisměrky, jehož prototyp byl vyvinut pro mobilní platformu Android. 
 Cílem mé práce je navrhnout metodu pro automatické vyhledání tajenky osmisměrky a 
vytvořit funkční prototyp aplikace pro rozpoznávání textu v mřížce i mimo mřížku a následné 
vyhledávání v rozpoznaném textu. Dále popis teoretických odvětví a pojmů, se kterými vývoj tohoto 
prototypu souvisí, a také popis praktické části vývoje a následné testovaní a experimentování 
s prototypem. A v neposlední řadě také analýzou nasbíraných výsledků. 
 Celá práce je rozdělena do několika kapitol. V části Teorie je krátce popsána  platforma 
Android, pro kterou je prototyp vyvíjen. Jsou zde představeny nástroje, které jsou potřebné pro 
praktickou část práce. Dále zde jsou načrtnuty obecné metody rozpoznání textu z obrazu a metody 
práce s textovou maticí. Také se zde nachází zhodnocení známých vyhledávacích algoritmů a je zde 
přiblížen princip a cíl hlavolamu Osmisměrka. V kapitole Návrh řešení je detailně rozebráno zadání 
práce, jsou zde specifikovány možnosti uživatele aplikace a možnosti aplikace jako takové formou 
případů užití. Jsou zde formulovány jednotlivé cíle a jejich části a definovány jednotlivé kroky 
postupu vedoucí k celkovému cíli. V kapitole věnované Realizaci je ukázáno a vysvětleno to důležité, 
či zajímavé z implementovaného programu a poukázáno na problémy, které bylo třeba vyřešit. Také 
je tu představena množina testovacích dat, která byla použita pro testování. Předposlední kapitola se 
bude zabývat testováním vytvořené aplikace s uživateli a experimentováním a analýzou 
nashromážděných výsledků. V Závěru práce hodnotím, zda vzniklý prototyp odpovídá předpokladům, 
zda funguje podle očekávání, shrnu výsledky z analýzy experimentů, a zhodnotím přínos této práce 
pro danou oblast. 
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2 Teorie 

Pro snadnější orientaci si tato kapitola si klade za cíl seznámit čtenáře s důležitými pojmy ze 
zkoumané problematiky. Také je zde přiblížen současný stav vývoje na platformě Android. A dále 
představen přehled tohoto operačního systému. Také jsou tu popsány nástroje, které mohou nebo 
musejí být pro vývoj na této platformě použity. 
 V další části kapitoly jsou přiblíženy obecné možnosti a postupy zpracování obrazu a 
rozpoznávání textu. A v neposlední řadě ukázány principy vyhledávání textových řetězců a práce 
s textem v maticovém formátu a také tu jsou připomenuta pravidla a historie osmisměrky. 

2.1 OS Android a nástroje pro vývoj aplikací 
Jako cílovou platformu jsem zvolil, mobilní systém Android [1]. Jak popíši níže, jde o otevřený a 
velmi rozšířený operační systém, což byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem jej zvolil. 
 Mezi další důvody patří snadná dostupnost nejrůznějších návodů a tutoriálů, nástrojů a 
integrovaných vývojových prostředí. Důležitým kladem bylo také to, že sám jeden přístroj s tímto 
operačním systémem vlastním a vyvinutou aplikaci bude snadné otestovat. 
 Mezi nevýhody této platformy bych snad zařadil programovací jazyk Java, a tedy běh 
aplikací ve virtuálním stroji, což může být i výhoda díky snadnému použití na různých typech 
zařízení. 
 
Tento operační systém je založen na jádře Linuxu. S dalšími vrstvami vyobrazenými na obrázku 1. 

• Android Runtime - vrstva obsahující aplikační virtuální stroj, Dalvik, používající jazyk Java. 
• Application framework - poskytující služby přímo pro aplikace 
• Další knihovny - napsané především v jazycích C/C++ 

 

 
 

Obr. 1: Vrstvy systému Android1 

                                                      
1 Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)
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Tento operační systém je použit ve velkém množství smartphonů a tabletů světových 
výrobců, díky uskupení Open Handset Alliance (Google, HTC, Intel, LG, Motorola, Samsung, 
Nvidia), které se zabývá výrobou mobilních telefonů, čipů, a také správou projektu Android. 

Současný vývoj vede Google v projektu Android Open Source Project (AOSP)1. Hlavním 
cílem je udržet tento systém otevřený, kompatibilní s aplikacemi a hardwarovými prostředky. 
Podle posledních trendů, které přestavili výrobci na veletrhu CES 20132, se ovšem android dočká 
použití i v čistě herních zařízeních a je možné jej vidět i v chytrých hodinkách a dalších zařízeních. 

Nástroje pro vývoj aplikací pro Android 
V této části popíši všechny potřebné prerekvizity pro vývoj na této platformě a jejich použití. 
Nebudu se zde zabývat jejich zprovozněním, jelikož těchto návodů je na webu publikováno velké 
množství a jsou zpracovány velmi solidně. Doporučená konfigurace a verze jednotlivých nástrojů je 
popsána v Manuálu ke spuštění aplikace v příloze. 

Android SDK 

Pro vývoj aplikací je dostupný nástroj Android Software Development Kit (ASDK), který umožňuje 
poměrně snadnou orientaci v prostředí balíčků a jednotlivých verzí systémů Android. Lze jej zdarma 
stáhnout na webové stránce3, kde je i detailní návod jak při instalaci postupovat a které další 
komponenty jsou zapotřebí. Po stažení a nainstalování umožňuje programátorovi stáhnout příklady, 
dokumentaci a veškeré potřebné balíčky pro úspěšný překlad budoucích aplikací.  
Mé doporučení je stáhnout všechny dostupné balíčky a volit jako nejnižší verzi 2.1, kvůli zpětné 
kompatibilitě se staršími zařízeními. 

Vývojové prostředí, ADT a AVD, NDK 

Standardně jsou aplikace napsány v programovacím jazyce Java, k čemuž je třeba mít nainstalovanou 
Javu na svém počítači JDK4 (Java Development Kit). Případně lze vyvíjet i nativní aplikace formou 
knihoven v jazyce C/C++ pomocí NDK5 (Native Development Kit). Takto napsaný kód je ryzí 
knihovnou a nemá možnost použít prvky uživatelského rozhraní. Používá se hlavně pro rozsáhlejší 
systémy nebo enginy. 

Nejvýhodnější a nejvíce podporované vývojové prostředí pro pohodlnou tvorbu aplikací pro 
Android je v současnosti Eclipse6, což je multiplatformní vývojové prostředí (IDE) s podporou 
mnoha jazyků, které je také napsáno v Javě, což je další důvod proč instalovat JDK. Do tohoto IDE se 
vyplatí doinstalovat plugin ADT7 (Android Development Tools), který umožňuje vytvářet projekty 
pro Android přímo v prostředí Eclipse napříč různými systémy. ADT plugin je úzce spojen s ASDK a 
za běhu vývojového prostředí kontroluje a přidává reference. 

Doporučuji také plugin AVD8 (Android Virtual Device), který dovoluje vytvářet virtuální 
zařízení pro potřeby simulací a debugování vytvořených programů. Není tak zapotřebí fyzicky 
vlastnit nějaký specifický typ či verzi telefonu, stačí ji pouze emulovat a vyzkoušet funkčnost 

                                                      
2 Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Show 
3 Zdroj: http://developer.android.com/sdk/index.html 
4 Zdroj: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 
5 Zdroj: http://developer.android.com/tools/sdk/ndk/index.html 
6 Zdroj: http://www.eclipse.org/ 
7 Zdroj: http://developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.html 
8 Zdroj: http://developer.android.com/tools/devices/index.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Show
http://developer.android.com/sdk/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://developer.android.com/tools/sdk/ndk/index.html
http://www.eclipse.org/
http://developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.html
http://developer.android.com/tools/devices/index.html


 5 

prostřednictvím emulace. Emulátor je však oproti reálnému zařízení o poznání pomalejší a na 
počítačích se slabší konfigurací takřka nepoužitelný. 

Struktura aplikací 
Androidí aplikace napsané v jazyce Java mohou používat až 4 základní komponenty, jimiž jsou [1]: 
Aktivity (Activity), které představují aplikační obrazovku s grafickým uživatelským rozhraním. 
Nejčastější je stav, kdy je jedna z aktivity hlavní a je tedy přístupovým bodem pro celou aplikaci. Při 
přechodu mezi jednotlivými aktivitami jsou ty staré ukládány na zásobník, a lze se k nim opět vracet. 
Druhou komponentou jsou Služby (Service), které umožňují běh dlouho trvajícím procesům na 
pozadí. Služby neposkytují žádné rozhraní a hodí se tak pro akce jako je třeba poslech rádia nebo 
v tomto případě neblokující rozpoznávání textu. 
Poskytovatel obsahu (Content provider) je aplikační rozhraní pro sdílení dat mezi aplikacemi nebo 
jednotlivými aktivitami. Řídí správu a ukládání dat aplikace například v lokálním souborovém 
systému, SQLite databázi nebo na webovém úložišti. 
Poslední komponentou jsou přijímače přenosů (Broadcast receiver), které slouží k naslouchání a 
zachycení oznámení a systémových zpráv. Příkladem použití může být například oznámení o přijaté 
sms zprávě. V této práci by se daly využít jako ohlašovač rozpoznávání ve stavovém řádku. 

Speciální schopností aplikací pro Android je možnost definovat více vstupních bodů a 
zpřístupnění aplikace jiným aplikacím. To umožňuje například použití jiné aplikace bez nutnosti 
implementace její funkčnosti. V tomto případě se dá uvažovat o použití aplikace používající 
fotoaparát. 

2.2 Získání textu z obrazu 
Zpracování obrazu je velmi rozsáhlá a složitá problematika, proto zde jen nastíním základní principy 
a možnosti řešení. Tato práce se zaměřuje především na metodu zpracování textu, což bude 
předmětem popisu dalších podkapitol. Textová data jsou získána pomocí Open source OCR 
knihovny. Nabízela se i možnost rozpoznávání na serveru, tuto variantu jsem však zamítl z důvodu 
stále nízké konektivity uživatelů k internetu v České republice [2]. 

Detekce textu v obraze 
Detekcí textu se zabývají různě složité a propracované algoritmy a celé knihovny. V této části pouze 
představím obecné základy, protože samotné algoritmy ani knihovny nejsou jádrem této práce. 
Zjednodušený postup řešení jak získat textová data z dat obrazových vypadá takto: 

I. Vstupní obraz 
II. Prahování (převod na černý text a bílý podklad) 

III. Rozdělení na jednotlivé řádky 
IV. Odstranění nežádoucích poruch obrazu  

(skvrny, čáry, okraje, tabulky, vyrovnání sklonu, aj.) 
V. Rozdělení na jednotlivé znaky 

VI. Realizace rozpoznávání podle naučených předloh 
(rozdělení do pásem, průsečíky, viz dále). 
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OCR 
OCR je zkratka pro Optical Character Recognition [3][4], optické rozpoznání znaků. Jedná se o 
techniku naskenování tištěného textu a jeho převod na normální počítačový text. Jinými slovy tato 
metoda umožňuje digitalizaci tištěných textů, se kterými lze poté pracovat jako s normálním 
počítačovým textem. Počítačový program převádí obraz automaticky nebo pomocí naučených 
předloh. Tato technika je využita pro nahrazení lidské činnosti při přepisu textů. OCR je vhodné pro 
všechny typy tištěných výstupů laserových, termosublimačních, jehličkových a inkoustových 
tiskáren. Tato technika však stále není bezchybná a je potřeba lidská korektura. 
Metody: 
 Rozdělení do pásem - políčko s lokalizovaným znakem je rozděleno na několik oblastí a je 
zkoumán histogram tmavých míst v jednotlivých oblastech znaku. Histogramy se poté porovnávají s 
rysy jednotlivých znaků, které vznikly z trénovacích dat. Ukázka rozdělení je na obrázku 2 vlevo. 
 

     
Obr. 2: Rozdělení do pásem (vlevo) a průsečíky (vpravo) [5] 

 Průsečíky - Tato metoda je založena na počtu průsečíků předem zvolených vektorů v políčku 
se znakem. Metoda rozpoznávající na základě specifických rysů je nazývána strukturální analýzou, 
kdy jsou jednotlivé znaky popisovány geometrickou a topologickou strukturou znaků. Tato metoda je 
však ještě předmětem aktivního výzkumu. Průsečíky se znakem jsou zobrazeny na obrázku 2 
vpravo.[5] 
 

 
 

 
Obr. 3: OCR-A (nahoře) a OCR-B (dole) [6] 

První OCR umělo zpracovat jen znaky specializovaného fontu OCR-A, obrázek 3 nahoře, který byl 
pro tyto účely vyvinut. Později byl představen nový standard OCR-B, obrázek 3 dole, který je pro 
člověka lépe čitelný. Dnes je snaha o více fontové sestavy, rychlejší a přesnější OCR. [6][7] 
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Mezi hlavní softwarové OCR enginy patří například: 

• Adobe Acrobat  - komerční licence 
• Ocrad   - GPL licence 
• SimpleOCR  - freeware licence 
• Tesseract  - Apache licence 

 
 abbyyocr cuneiform gocr ocrad tesseract 

courier 100% (2.92s) 61% (1.11s) 67% (0.09s) 21% (0.02s) 81% (0.63s) 
justy 11% (3.62s) 3% (1.14s) 31% (0.11s) 1% (0.02s) 15% (0.61s) 
times 100% (2.80s) 96% (1.07s) 76% (0.16s) 82% (0.03s) 92% (0.74s) 

verdana 100% (2.90s) 95% (1.07s) 98% (0.10s) 98% (0.03s) 98% (0.45s) 
 

Tab. 1: Tabulka porovnávající úspěšnost a čas různých OCR enginů na různých fontech [8] 

Tesseract 
Jde o Open Sourcovou knihovnu či engine [9], pro rozpoznávání znaků. Původně vyvinutý 
společností Hewlett-Packard, sponzorován společností Google a vydán pod licencí Apache9. Jedná se 
o multiplatformní řešení, které lze použít jak na Linuxu, Windows (pomocí VC++ nebo CygWin) tak 
na Mac OSX. Jak bylo zmíněno výše, Android běží na linuxovém jádře a lze tedy tento engine použít 
i na mobilních zařízeních. Použití je možné jak přes příkazovou řádku, tak přes aplikace s GUI nebo 
jako knihovnu.  
 Tuto knihovnu jsem zvolil, protože je velmi rozšířená, dostupná a stále se vyvíjí. Je funkční 
na různých platformách. Na internetu jsou pro ni návody a tutoriály. Podporuje UTF-8 znaky včetně 
češtiny a mnoha dalších jazyků, také lze v tabulce 1 pozorovat uspokojivé výsledky v poměru 
úspěšnosti a doby zpracování. Velký důraz byl kladen i na licenci k volnému použití. Knihovna je 
napsaná v jazyce C/C++ a běží tedy mimo virtuální stroj, což přináší výhody i nevýhody. Mezi 
výhody lze jistě počítat rychlost. 
 Mezi nevýhody pak patří nutnost kompilace pomocí NDK, nutnost instalace do interní paměti 
zařízení, a větší paměťová náročnost způsobená trénovací sadou znaků. Také odchytávání výjimek 
není jednoduchou záležitostí. 

2.3 Zpracování textu 
Cílem metody je nalézt tajenku osmisměrky. Jedná se tedy o sadu problémů souvisejících s 
vyhledáváním textových podřetězců v nějaké množině znaků. Jedním z problémů, které bude muset 
prototyp řešit, je i korekce znaků chybně rozpoznaných blokem OCR. 

Vyhledávací algoritmy textových řetězců 
Na vyhledávání textových podřetězců existuje mnoho efektivních metod, jako je Boyer-Moorův nebo 
Knuth-Morris-Prattův algoritmus [10]. Společným rysem obou je skutečnost, že vyhledávají všechny 
výskyty hledaného řetězce v textu. 

                                                      
9 Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_License 

http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_License
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 Nejzákladnější metodou je tzv. Naivní algoritmus, jehož údělem je projít všechny znaky a 
každý porovnat. Principem je v každém kroku porovnat aktuální znak zda tu nezačíná hledaný 
vzorek. Na následujícím obrázku číslo 4 je ukázán postup prohledávání. 

 
Obr. 4: Průchod naivního algoritmu [11] 

Zde lze ukázat jeden z problémů, kterým tato metoda trpí. A to že algoritmus nevyužívá informací již 
získaných v minulých krocích a musí tak opravdu projít celý textový vstup. Na obrázku 4 je v druhém 
kroku nalezena shoda a je tedy jasné, že v dalším kroku není potřeba kontrolovat hned následující 
znak, kde se nachází „b“. Jediné zlepšení oproti kontrole opravdu všech znaků je vidět ve čtvrtém 
kroku, kdy si je algoritmus vědom délky hledaného vzorku a délky prohledávaného řetězce. 
Pokud n je délka textu, ve kterém se vyhledává a m je délka vyhledávaného vzorku, pak se provede 
právě n-m+1 kroků a časová složitost je O((n-m+1)*m). 

 
Knuth-Morris-Prattův algoritmus je dílem pánů Donalda Knutha, Vaughana Pratta a 

Jamese H. Morrise. Tento algoritmus se dá přirovnat ke konečnému automatu a je rozdělen na dvě 
části: vypočítání hodnoty posunu pomocí prefixové funkce a samotné vyhledávání. 
Zjednodušeně lze říct, že vzorek vyhledávaného textu je porovnáván postupně znak po znaku a 
v případě neshody je určen posun vzorku v textu, ve kterém je vyhledáván.  
 

 
Obr. 5: Posun vzorku Knuth-Morris-Prattova algoritmu [11] 

Na obrázku 5 je ukázán posun vzorku, v prvním případě o 3 znaky, v dalším pak o jeden. Obecně lze 
říct, že záleží jak na vzorku, tak na textu a použité abecedě. A platí, že časová složitost výpočtu 
prefixové funkce je O(m) a složitost vlastního vyhledávání je O(n), z toho plyne, že celková časová 
složitost algoritmu je O(m+n). 
 

Boyer-Moorův algoritmus vynalezli pánové Robert S. Boyer a Strother Moore. Principem je 
předzpracování vzorového textu a nikoliv podřetězce, který bude vyhledáván. Tím je vhodný pro 
aplikace, kde se text během několika vyhledávání může měnit. Tento algoritmus používá informace 
shromážděné během kroku předzpracování, čímž může části textu při vyhledávání přeskočit a tím 
snižuje konstantní faktor oproti jiným algoritmům. Obecně platí, že se zvyšující se délkou vzoru se 
vyhledávání zrychluje. Na Boyer-Moorův algoritmus se dá nahlížet jako na naivní vyhledávací 
algoritmus s dvěma důležitými heuristikami. Principem je posun vzorku v textu a porovnávání zprava 
doleva, tedy od konce a v případě neshody se posun určí pomocí heuristik - bad-character a 
good-sufix. Posun je v takovém případě větší než jeden znak, některé znaky jsou dokonce přeskočeny. 
Na obrázku 6 je vidět použití obou zmiňovaných heuristik. Dobrá přípona (good-sufix), v tomto 
případě „ce“ se při prohledávání od konce vzorku shoduje. Následující, respektive předcházející znak 
je odlišný a je tedy špatným znakem (bad-character), zde „i“. 
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Obr. 6: Ukázka nalezení dobré přípony a špatného znaku [11] 

Na následujícím obrázku číslo 7 je další krok, kdy je posun doprava díky bad-character heuristice o 
tolik míst, aby se zarovnal se stejným místem, na kterém se shodný znak ve vzorku nejblíže 
vyskytuje. V tomto případě o čtyři místa. 

 
Obr. 7: Druhý krok algoritmu s návazností na obrázek 6 [11] 

Na obrázku 8 je ukázáno použití druhé z heuristik, zde je posun doprava o minimální počet míst 
v závislosti na délce přípony. Tento algoritmus tak dostává v lepším případě dvě doporučení o kolik 
se posunout. Horším případem je, když heuristika špatného znaku doporučení nezíská. Metoda si tedy 
vybírá lepší z obou doporučení. 

 
Obr. 8: Další krok při vyhledávání Boyer-Moorovým algoritmem [11] 

Časová složitost první z heuristik je O(|Σ|+m), kde |Σ| značí velikost abecedy. A druhá má složitost 
O(m). Nejhorším případem je tedy O((n-m+1)*m+|Σ|) v případě špatných heuristik. [11] 

Tyto vysoce optimalizované metody však ztrácejí účinnost ve spojitosti s nutností úpravy 2D 
textu pro jejich využití a následné značkování. Případné zlepšení z pohledu časové složitosti by mělo 
za následek zhoršení složitosti paměťové. Z toho důvodu jsem navrhl vlastní vyhledávací algoritmus 
podobající se spíše naivnímu algoritmu, který je pro praktické využití zcela dostačující a doba 
vyhledávání tajenky je oproti době rozpoznávání textu zcela zanedbatelná. Také je díky tomu 
algoritmus velmi flexibilní z pohledu následného návrhu samoopravného modulu s čímž by měly 
zmíněné algoritmy problémy. Problémy, se kterými se bude muset algoritmus vypořádat, se dotýkají i 
problematiky prohledávání stavového prostoru, tudíž jsou v konečném algoritmu použity principy, 
jako je prohledávání do hloubky [15] či zpětné vyhledávání [16]. 
  



 10 

Text jako matice 
Vstupní text, ve kterém budou vyhledávána požadovaná slova a následně i tajenka, je ve formátu 
matice. Matice je v podstatě dvourozměrné pole, k jehož prvkům přistupujeme pomocí 
indexů (pole[index_řádku][index_sloupce]). Alternativou je jednorozměrné pole, které se prochází 
skokově (pole[index_řádku * počet_sloupců + index_sloupce]). Matici lze procházet po řádcích, 
nebo po sloupcích. Obecný pohyb po matici lze vyjádřit směrovým přírůstkem, což může 
reprezentovat pomocná struktura se dvěma položkami, rozdíl v kroku ve směru svislém a 
vodorovném zobrazená v ukázce kódu číslo 1. 
 
  struct pom_smer_prirust 
  { 
   int dr, dc;  // delta row, delta column 
  } 

Kód 1: Ukázka jednoduché struktury pro směrový přírůstek v jazyce C [12] 

2.4 Grafické uživatelské rozhraní 
Uživatelské rozhraní je v Androidu definováno pomocí jednotlivých aktivit, jak bylo proklamováno 
v předchozích kapitolách. Definovat rozhraní lze buď v XML souborech, nebo přímo v kódu. 
Doporučuje se používat XML soubory pro definici vzhledu kvůli lepší udržovatelnosti a správě. 
Uživatelské rozhraní jako takové je tvořeno hierarchií objektů pojmenovaných View (pohled), které 
představují grafické komponenty, jako jsou textové boxy, tlačítka, přepínače a další. 

 

 
Obr. 9: Diagram závislostí návrhového vzoru MVC v Androidu [13] 

Architektura rozhraní je na platformě Android blízká návrhovému vzoru MVC 
(Model-View-Controller). To znamená, že je aplikace dekomponována na tři části: Model (model), 
který reprezentuje informace, se kterými aplikace pracuje. View10 (pohled), který převádí data 

                                                      
10 Nejedná se o stejný pohled jako objekt systému Android definovaný výše, ale je zde jistá souvislost. 
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modelu do podoby vhodné pro prezentaci uživateli aplikace. A Controller (řadič), který reaguje na 
události spuštěné uživatelem a zajišťuje změny modelu nebo pohledu. 
Na obrázku 9 je zobrazeno, jak na sebe jednotlivé složky modelu působí. Zelená postavička androida 
představuje uživatele aplikace, který díky pohledu vidí uživatelské rozhraní. Pokud použije některý 
z jeho elementů, jako například klávesnici, nebo tapnutí na tlačítko, zachytí událost řadič. Řadič 
přistoupí k modelu a aktualizuje data podle vůle uživatele. Model neboli doménová vrstva, zpracuje 
změněná data a upozorní pohled na neaktuálnost starých dat. Na tento popud pohled překreslí displej 
a uživatel vidí aktuální data. 

Tvorba uživatelského rozhraní pro Android 

Jak již bylo zmíněno, doporučuje se vytvářet GUI formou XML zápisu v externích souborech. Tento 
přístup má kromě již známých výhod jako snadná udržovatelnost i tu, že je v prostředí Eclipse 
dostupný grafický návrhový nástroj, který umožňuje ručně napsané rozhraní nejen interpretovat, ale i 
generovat XML z vizuálního návrhu, který lze „naklikat“ tamtéž. Druhý přístup se hodí spíše na 
jednodušší layouty nebo pro začátečníky, kteří neznají přesnou syntaxi pro definování rozhraní pro 
Android. 

2.5 Osmisměrka 
Jedná se o hlavolam, kde řešitel hledá slova zadaná seznamem v matici písmen [14]. 
Tento hlavolam byl poprvé publikován roku 1968 v časopise Selenby Digest autorem N. E. Gibatem.  
Je několik variant této hry: 

• Podle možných směrů - svisle/vodorovně/diagonálně a jejich kombinace včetně 
reverzní cesty 

• Podle seznamu hledaných slov - jsou/nejsou zadána hledaná slova 
• Podle typu úspěšného ukončení - vyhledání všech slov/vyhledání skryté tajenky 
• Podle tvaru matice - obdélníková/čtvercová/atypického tvaru 

Lze nalézt i velmi složité varianty. Jednou z nich je například „snaking puzzles“, kdy se slovo 
v matici kroutí jako had, to znamená, že na určitém znaku je slovo zalomeno o 90°. 
 Tento hlavolam je kromě zábavy často používán ve výuce a to především cizích jazyků. Je 
možné řešit osmisměrku na základě několika strategií jako je procházení zleva doprava po řádcích, či 
shora dolů, po sloupcích a hledání prvního písmene nebo vyhledání zdvojených písmen ve slově, 
pokud taková jsou. Další strategií může být vyhledávání znaků: Q, O, U, X, Z, které je snadné 
vizuálně objevit. Ze softwarového hlediska však připadá v úvahu jen vyhledávání znak po znaku 
s využitím vlastnosti brutální síly. 

V České republice je nejpoužívanější varianta čtvercového nebo obdélníkového tvaru matice 
s možností vyhledávat zadaná slova všemi osmi směry () s cílem nalézt tajenku 
skrývající se v nepoužitých, zbylých znacích. 
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3 Návrh řešení 
V této kapitole Vám přiblížím detailněji cíle práce a aplikace. Rozeberu zde jednotlivé kroky vývoje a 
postup práce. Dále představím svůj návrh řešení daného problému, možnosti uživatele při použití 
aplikace a abstraktně i vnitřní část programu, které se bude více do hloubky věnovat kapitola 
Realizace.  

Dále tato kapitola načrtne postup práce a rozčlení doposud jednotný projekt do podúloh, které 
až do finálního sjednocení budou vyvíjeny separátně. Projekt bude rozdělen na část GUI, která bude 
komunikovat s uživatelem, získávat od něj vstupy a prezentovat mu výstupy, část extrakce textu z 
obrazu, kde se bude z obrazových vstupních dat rozpoznávat text a část vyhledávání v matici, kde 
se budou nejprve vyhledávat slova a následně tajenka, včetně případné opravy textu. 

3.1 Rozbor a analýza 
Cílem práce je vytvořit funkční prototyp aplikace pro mobilní platformu Android. Tato aplikace bude 
uživateli skrze grafické uživatelské rozhraní umožňovat automatizovaně vyluštit tajenku hlavolamu 
Osmisměrka. 

Uživatel vloží vstupní data ve formě matice, ve které se budou vyhledávat slova, zadaná ve 
formě seznamu. A to jednou z několika možností. První je vyfocení textu pomocí vestavěného 
fotoaparátu. Další jsou výběr již vyfoceného snímku z galerie nebo vložením vstupů přímo v textové 
formě. Všechny možnosti jsou plně zaměnitelné a kombinovatelné. Například matice zadaná pomocí 
klávesnice ve formě textu a seznam hledaných slov pomocí fotoaparátu a rozpoznávacího algoritmu 
nebo naopak. 
 Po zadání obou vstupů, které lze kdykoliv modifikovat, může uživatel spustit luštící 
algoritmus, který se pokusí vyhledat všechna slova ze seznamu ve vstupní matici. Pokud nedojde 
k žádné chybě a jsou nalezena všechna slova, vypíše program tajenku složenou z písmen, která 
zůstala v matici nepoužita, to znamená, že nebyla součástí žádného z hledaných slov. Uživatel dále 
může uložit aktuální stav, jak vyluštěné, tak nevyluštěné osmisměrky, v lokálním souborovém 
systému. A odtud je opět nahrát v nezměněné podobě zpět do systému.  
 Aplikace záměrně nebude umožňovat uživateli manuálně upravovat a manipulovat s 
obrazovými vstupy, ukládat stav luštění, v jiné než textové podobě a nebude ani dovolovat 
propagovat výsledek luštění, např. pomocí sociálních sítí. 

 
Obr. 10: Návrh rozhraní prototypu aplikace 
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 Obrázek 10 představuje první návrh výsledné aplikace, kde jednička je editační box matice, 
dvojka editační box seznamu slov a trojka box pro získanou tajenku. Pod čísly 4 - 6 se ukrývají 
tlačítka pro focení matice, focení slov a tlačítko start pro začátek luštění. Další specifika a použití 
aplikace je definováno v části Popis případů užití podkapitoly Návrh GUI a v příloze v detailech 
případů užití. 

Analýza proběhla ve dvou krocích. V prvním jsem definoval cíle a navrhl základní strukturu 
aplikace. A v druhém kroku jsem prvotní návrh diskutoval se zkušenými uživateli, kteří budou 
podrobeni testování. Již při první analýze se ukázalo několik základních problémů v prvotním návrhu. 
Například uživatelé nerozuměli některým anglickým popiskům v GUI. Bylo tedy potřeba celou 
aplikaci lokalizovat do češtiny. Dále pro rychlé znovu použití se ukázalo jako výhodné mít možnost 
smazat všechen textový obsah. To s sebou však přineslo problém nechtěného smazání a nutnost 
implementace vrácení změny. Dalším problémem bylo skrytí některých funkcí, na které tedy musel 
být uživatel výrazněji upozorněn. V dalším vývoji bude vhodné přidat možnost ručního výběru části 
fotografie a další vizuální prvky. Dalšímu měření a testování se věnuje kapitola 4. 

3.2 Návrh systému 
Tato podkapitola si klade za cíl seznámit čtenáře s mým návrhem založeným na teoretické části práce. 
Návrh funkčnosti celého programu byl specifikován v rozboru. Zde představím návrh jako celek před 
tím, než se budu zabývat jednotlivými částmi, na které byl systém po dekompozici rozložen. 
 

 

Obr. 11: Schéma metody automatizovaného vyhledávání tajenky 

Na obrázku 11 je schéma metody vyhledávání tajenky osmisměrky, respektive jsou zde zobrazeny 
jednotlivé cesty a transformace vstupních dat. Na druhou stranu na obrázku 12 je na systém 
nahlédnuto z druhé strany. Není zde ukázán průchod dat, ale pouze komunikace mezi jednotlivými 
částmi systému. Lze vidět, že bloky extrakce textu z obrazu a zpracování a vyhledávání textu jsou 
na sobě plně nezávislé, a tudíž znovu použitelné v jiné konfiguraci. Také je možné bloky měnit a 
upravovat nezávisle na sobě. Spojovací vrstvou je pouze GUI. Kdybychom chtěli části obrázku 11 
pojmenovat notací obrázku 12, platilo by, že první tři bubliny vlevo a poslední vpravo patří do GUI, 
OCR samozřejmě patří do bloku extrakce textu a Vyhledávání do stejnojmenného bloku. 
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Obr. 12: Základní funkční bloky s pseudokódem 

3.3 Návrh GUI 
Tato podkapitola nastíní postup při návrhu a realizaci uživatelského rozhraní. Grafické rozhraní bude 
jedna uspořádaná formulářová struktura, kde jednotlivá tlačítka spouštějí řadu událostí, na které bude 
GUI reagovat různými aktivitami, případně spuštěním jednoho ze dvou zbývajících funkčních bloků. 
Rozhraní bude navrženo co nejjednodušeji, ale zároveň tak, aby bylo efektivní a intuitivní pro 
zkušené uživatele Androidu i začátečníky. 
Jednotlivé kroky k vytvoření tohoto bloku jsou: 

• návrh rozložení jednotlivých prvků (tlačítka, textboxy, popisky) 
• propojení vstupně-výstupních prvků s ostatními bloky (textboxy) 
• napojení událostí od aktivačních prvků na procedury ostatních bloků (tlačítka) 

V MVC modelu představuje GUI v tomto případě pohled a dalo by se říct, že i část modelu, protože 
v případě textových dat, jsou znaky uloženy z aplikačního hlediska jen v textboxech rozhraní. 
 

  
 

Obr. 13: Úvodní aktivita (okno) aplikace - vlevo portrait, vpravo landscape 
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Obrázek 13 ukazuje dvě možné orientace aplikace - portrait a landscape mode. První z nich je 
aplikace právě po spuštění a na obrázku vlevo jsou již získány vstupy a vyluštěna tajenka. Větší 
čtvercové okno tedy obsahuje textovou matici, ve které se budou vyhledávat slova z menšího 
čtvercového okna obsahujícího seznam slov. A nejmenší obdélníkové okno bude obsahovat tajenku, 
která byla vyluštěna. 
Jednotlivá tlačítka, jejich funkčnost, možnosti oken, a další specifikace je popsána v části Popis 
případů užití a v příloze v detailech případů užití. 

Popis případů užití 
Následující část zobrazuje formou use-case diagramů základní možnosti uživatele pro ovládání 
aplikace a specifikuje akce, které se provedou po jednotlivých událostech. 
Legenda k obrázkům případů užití: 
 btn_tap - stisk/tapnutí tlačítka GUI 
 txtvw_tap - stisk/tapnutí na textview/textový prvek GUI 
 txtvw_lpress - dlouhé stisknutí textového prvku GUI 
 opt_tap - stisk/tapnutí na položku menu 
 hw_btn_menu - stisk/zmáčknutí hardwarového tlačítka menu 
 hw_btn_back - stisk/zmáčknutí hardwarového tlačítka back 
 hw_btn_home - stisk/zmáčknutí hardwarového tlačítka home 
Pozn.: pojmem hardwarové tlačítko jsou myšlena i původní softwarová tlačítka, dle zařízení11 
 
 

Obrázek 14 zobrazuje možnosti uživatele ihned po spuštění aplikace, což je nejčastější stav, ve 
kterém se aplikace nachází. Prvním krokem pak může být focení matice nebo slov, případně výběr již 
vyfocených snímků z galerie skrze kontextové menu. Detail v příloze. 

 
Obr. 14: Use-case diagram možností Úvodního okna 

                                                      
11 Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Android_devices 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Android_devices
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Obrázek 15 zobrazuje možnosti při focení seznamu slov k vyhledání. Use-case pro možnosti při 
focení matice znaků je zcela ekvivalentní, proto je místo use-case diagramu na obrázku 16 zobrazen 
přechod graficky. Modrá barva značí stisknutí tlačítka Vyfoť pole, zelenou barvou je znázorněno 
vyfocení, po kterém následuje automatizované rozpoznávání textu, a červenou zrušení focení a návrat 
k předchozí aktivitě. Možnosti v režimu fotoaparátu se už mohou lišit v případě použití různých 
aplikací pro focení. Detail v příloze. 

 
 

Obr. 15: Use-case diagram focení seznamu slov 

 
Obr. 16: Mapa přechodu případu užití - focení matice 
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Obrázek 17 zobrazuje možnosti uživatele při stisknutí tlačítka menu. Detail v příloze. 
Všechny ostatní variace použití (tlačítko start, kontextové menu,…), které jsou uživateli povoleny, 
jsou tabulkovou formou vypsány v detailech případů užití v příloze dokumentu. 

 
Obr. 17: Use-case diagram Menu 

3.4 Návrh extrakce textu z obrazu 
Tento funkční blok, je přímo napojený na GUI, z kterého je spouštěn, vyvolá fotografování a spouští 
rozpoznávací proceduru. Na konci svého životního cyklu vrátí získaná data (rozpoznané znaky) do 
určeného prvku GUI. 
Jednotlivé kroky k vytvoření tohoto bloku jsou: 

• použít API fotoaparátu k vytvoření obrázku 
• načíst uloženou, pořízenou fotografii 
• použít knihovní funkce pro získání znaků 

Nejprve je potřeba získat snímek s polem znaků a seznamem slov. Jelikož jde jen o to, pořídit 
obrázek, není důvod, proč pro to nepoužít vestavěné aplikace případně aplikace třetích stran. To má 
výhody v tom, že tyto aplikace pro focení mohou být propracovanější a kvalitnější a mohou 
obsahovat nástroje pro úpravu některý atributů snímku, jako je jas, kontrast, případně nástroj pro 
ořez. Také jsou často aktualizované a uživatel je s jejich používáním dobře obeznámen. Důležitou 
funkčností je i možnost výběru snímku z galerie, protože ne všechny androidí zařízení disponují 
vestavěným fotoaparátem. Některé tablety mají na druhou stranu fotoaparát jen na přední straně, a 
proto jsem do návrhu přidal i filtr pro zrcadlové obrácení snímku podle svislé osy. 

Po získání snímku z fotoaparátu nebo galerie je snímek případně zrcadlově otočen a následně 
předán OCR knihovně. Jak napovídá část podkapitoly 2.2, použije se knihovna Tesseract. Ta je 
ovšem napsána v jazyce C/C++ a proto ji nelze použít přímo. To znamená, že je nutné ji přeložit 
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pomocí NDK a používat skrze wrapper napsaný v jazyce Java - tess-two12. Ten již zpřístupňuje 
dalším projektům veřejné funkce knihovny do prostředí Javy a tím i Androidu. Základní verze 
programu nebude obsahovat žádné předzpracování obrazu, kromě toho již obsaženého v Tesseractu. 
 

 
Obr. 18: Schéma více vláknového přístupu 

Samotný proces rozpoznávání je ve srovnání s ostatními akcemi velice pomalý a tím blokuje 
celou aplikaci. Z tohoto důvodu je vhodné navrhnout komunikaci tak, aby rozpoznávání probíhalo na 
pozadí v druhém vláknu, zatímco grafické rozhraní včetně všech dalších funkcí jsou uživateli stále 
plně dostupné. Je tak možné například fotit seznam slov během rozpoznávání pole znaků. Tento 
princip je ukázán na obrázku 18, kde zelené šipky představují hlavní vlákno a žluté vlákna potomků. 

3.5 Návrh vyhledávání v matici 
I tato část je přístupná uživateli skrze uživatelské rozhraní tlačítkem start. Na základě matice znaků a 
seznamu slov vyhledá tajenku a umístí ji do určeného prvku GUI. 
Jednotlivé kroky k vytvoření tohoto bloku jsou: 

• vytvoření vnitřní matice z textové matice 
• zkontrolování vstupů 
• vyhledání slov ze seznamu v matici 
• oprava poškozených slov a znaků 
• průchod maticí a nalezení tajenky 

Jak bylo ukázáno na obrázku 11, je i samotné zpracování textu rozděleno na několik sekvencí, které 
jsou však na sobě přímo závislé. Prvním krokem je příprava rozpoznaného textu. 

Tesseract a obecně OCR enginy zatím nedokážou rozpoznat znaky vždy správně, především 
na fotografiích horší kvality, či při deformovaném textu. Z tohoto důvodu je nutné provést korekci 
jejich výstupu. Před samotným vyhledáváním je spuštěna automatizovaná korekce textu, která odhalí 
shluky nesmyslných znaků, případně jednoduché opravy typu „|“ (svislá čára) => „I“ (velké písmeno 
i). 

Dalším krokem je ze vstupu ve formátu textového řetězce vytvořit ekvivalentní maticovou 
reprezentaci. Při tomto kroku je nutno zvážit několik možných problémů. Jedním z nich je rozměr 
matice. Pokud je text správně rozpoznán, neměly by žádné problémy nastat. V opačném případě je 
vyžádána oprava ze strany uživatele. Špatně rozpoznané znaky je třeba opravit, což blok v tomto 
stavu zatím nerozpozná. Chybějící znaky je třeba doplnit, což program pozná, pokud chybí počet 
                                                      
12 Zdroj: https://github.com/rmtheis/tess-two 

https://github.com/rmtheis/tess-two
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znaků nesoudělných s délkou řádku nebo není matice tvarově symetrická. Na tuto chybu může 
aplikace uživatele upozornit. Vlastní zpracování textu je rozděleno do dvou fází: fáze vyhledávání 
slov a tajenky a fáze pro opravu chybných znaků. 

Vyhledávací algoritmus 
Po provedení všech akcí popsaných výše a za předpokladu že je správný počet znaků a matice má 
správné rozměry, je vygenerována vnitřní programová matice a přechází se k fázi vyhledávání slov ze 
seznamu. Je spuštěna fáze jedna, která je tvořena následující posloupností.  

Prvním krokem je výběr prvního slova ze seznamu hledaných slov. Porovnání prvního 
písmene aktuálního slova s jednotlivými písmeny matice ve směru zleva doprava a shora dolů. Při 
shodě spuštění porovnávání druhého znaku hledaného slova, se znaky v Moorově okolí (osmiokolí) 
prvního znaku. V případě nulové shody je pokračováno v hledání prvního písmene. V případě 
úspěchu je určen směrový vektor počínaje prvním shodným písmenem. Dalším krokem je 
porovnávání zbytku slova se znaky v mřížce ve směru směrového vektoru. Při nalezení celého slova 
jsou jednotlivá písmena označena. Tento vyhledávací algoritmus je, jak již bylo zmíněno v kapitole 
Teorie, podobný naivnímu vyhledávacímu algoritmu. 

Tato metoda je metodou postupného hledání do hloubky, DFS[15] s použitím 
Backtrackingu[16], při chybě. Postup algoritmu lze například ukázat na obrázku 18 při hledání slova 
PANORAMA. V rekurzivní proceduře se pohybujeme s jednotkovými přírůstky směrem udaným 
směrovým vektorem. Pokud nedošlo během hledání k chybě a jsou nalezena všechna slova, je matice 
předána další části bloku, kde se projde matice zleva do zprava a shora dolů a vrátí všechna 
neoznačkovaná písmena v jednom řetězci, což je tajenka. 
Tento řetězec je propagován do bloku GUI a tím končí životní cyklus bloku na zpracování textu. 

  
Obr. 18: Průchod vyhledávacího algoritmu Obr. 19: Chybně rozpoznaný znak (R => P) 

Samoopravný modul 
Stav kdy nebyla nalezena všechna slova, indikuje chybně rozpoznané písmeno. Proto je tento 
jednoduchý princip rozšířen o post-vyhledávací logiku, která se snaží zpětně opravit znaky v mřížce i 
v seznamu slov. Celý princip je založen na teorii, že při dostatečném množství hledaných slov lze 
s pomocí již nalezených slov validovat znaky v nich obsažené. Slova, která nebudou při prvním 
průchodu nalezena, budou hledána s možností použití dočasné transformace jednoho až n znaků na 
znak jiný. Lze předpokládat, že u delších slov bude úspěšnost vyšší, jelikož pravděpodobnost, že se 
stejná posloupnost netransformovaných znaků objevuje i jinde v mřížce, klesá s délkou hledaného 
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slova. Na druhou stranu v delším slově se může vyskytovat více chyb a tak je zlepšení oproti kratším 
slovům pouze relativní. 

Tento algoritmus zároveň ukládá transformované znaky do dynamické struktury, ze které se 
na konci vybere finální kandidát, který bude odpovídat nejvíce slovům křížícím se na tomto místě. 
Tento postup se opakuje, dokud je aktuální iterace úspěšná oproti té předchozí. V případě neúspěchu 
je vyžadována korekce ze strany uživatele. Tato metoda také musí mít nějaký práh pro maximální 
velikost n vzhledem k délce slova, který zamezí případům, kdy by byla kratší slova úplně 
transformována na jiná. Do dalších verzí uvažuji o přidání slovníku znaků, které jsou mezi sebou 
často z pohledu OCR zaměňovány, jako například X a K. Tento slovník by do problému výběru 
kandidáta vložil racionální váhy. 

Na obrázku 19 lze pozorovat záměnu P za R, což způsobilo chybu jak ve slově POKLOP tak 
ve slově PANÁK. Vzhledem k tomu, že je to v obou případech stejné písmeno a ani jedno slovo se 
jinde v mřížce nevyskytuje, je pravděpodobné, že byl znak špatně rozpoznán a je transformován na 
nejvhodnějšího kandidáta - P. 

 

Obr. 20: Blokové schéma znázorňující vyhledávací rutinu 

Na diagramu na obrázku 20 lze vidět řadu kontrol, které algoritmus provádí před samotným 
spuštěním vyhledávání. Pokud po čas vyhledávání nenastala chyba, je na konci rutiny zobrazena 
tajenka v ResultView. V opačném případě je jak bylo zmíněno výše spuštěn opravný modul. 



 21 

4 Realizace a testování 

V této kapitole popíši detailněji jak je prototyp aplikace napsaný a jak mezi sebou jednotlivé funkční 
bloky komunikují. Také ukážu zajímavé části programu a shrnu postupy, které vedly k funkčnímu 
prototypu. Podkapitola Implementace se bude zabývat samotnou aplikací a jejími částmi. A 
podkapitola Použitá data naopak předvede ukázku různých typů osmisměrek, které má aplikace ve 
svém portfoliu. 

Dále kapitola popisuje, jak byla aplikace testována, jaké výsledky testování přineslo a co jsem 
z nich vyvodil. Vzhledem k použití Open Source OCR knihovny pro rozpoznání znaků, není jádrem 
této kapitoly testování správnosti, či rychlosti tohoto enginu, i přesto že hraje v celkové úspěšnosti 
aplikace velkou roli.  

Testována byla především intuitivnost uživatelského rozhraní, které jednoduchou formou 
dává jednotlivými funkcemi uživateli k dispozici funkčnost rozpoznávání a vyhledávání. A také 
celkovou účinnost a použitelnost aplikace a především vyhledávacího algoritmu. 

4.1 Implementace 
Pro napsání kódu lze použít libovolného textového editoru, já jsem zvolil Eclipse, který jsem zmínil 
v kapitole Teorie, a s ním další doplňky jako SDK, NDK, ADT a další. 
 Celá aplikace se skládá ze dvou projektů. Z jádra aplikace (8wayhacker) a OCR knihovny 
(tess-two), která byla představena v kapitole Návrh. Knihovna je přeložena pomocí NDK a dále 
používána jen skrze veřejné metody. 

Androidí aplikace dovoluje vývoj GUI a datové části programu dvěma způsoby. 

• Vše v kódu (Java) 
• Rozdělení na GUI (xml), kód (Java) a další (xml, txt, obrázky, …) 

Já jsem zvolil druhou variantu, protože má své výhody jako snadnou udržovatelnost, přehlednost a je 
více flexibilní. Hlavní grafická část je tak popsána v xml souboru activity_main.xml, další grafické 
součásti, jako jsou dialogy, jsou pak v dalších xml souborech. Separátně jsou i všechny ostatní zdroje, 
mezi které patří styly umístěné v styles.xml, pole umístěná v arrays.xml, barvy v souboru 
colors.xml, nebo textové řetězce v strings.xml. Další důležitou součástí je soubor 
AndroidManifest.xml, kde se aplikaci specifikuje, jaká bude požadovat práva pro svůj běh, jaké 
periferie bude využívat, jak lze aplikaci spouštět a kde je její počáteční bod. A také jaké podporuje 
rozměry obrazovek a na jaké verze operačního systému Android ji lze instalovat. 

OCR knihovna kromě vstupního snímku potřebuje i set testovacích znaků, trénovací sadu, 
která je jí za běhu předávána. V současnosti je v aplikaci použita anglická (eng.traineddata) a česká 
(ces.traineddata) trénovací sada. Tyto soubory se podílejí nemalou měrou na velikosti celé aplikace. 
Anglická sada má 1,8MB a česká dokonce 2,5MB, což je v poměru k 12,8MB velikosti nainstalované 
aplikace alarmující skutečnost. 
 V neposlední řadě jsou zde soubory s kódem. Primární i sekundární bloky programu jsou 
rozděleny do jednotlivých tříd, které jsou vždy ve vlastním stejnojmenném souboru. Při zachování 
dosavadního rozdělení na tři části - GUI, zpracování obrazu, a zpracování textu, lze i třídy podobným 
způsobem rozdělit. 
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Do části GUI lze zařadit: 
• MainActivity - hlavní jádro GUI s napojením na všechny další bloky 
• SaveActivity_dialog - aktivita spouštěná při ukládání osmisměrky jako projektu 
• LoadActivity_dialog - aktivita spouštěná při načítaní uloženého projektu 
• InfoActvity_dialog - obecná aktivita spouštěná při komunikaci s uživatelem (oznámení) 

Do části zpracování obrazu patří: 
• myOCR - příprava na rozpoznávání, různé kontroly a spouštění rozpoznávání 
• AsyncRecognize - volání knihovních funkcí pro rozpoznání v samostatném vlákně 

Do části zpracování textu: 
• myFinder - obsahuje veškerou logiku hledání tajenky a práce s textem 

Pro celou aplikaci je však potřeba víc než tyto třídy a tak v samostatné kategorii jsou: 
• Entry - objekt reprezentující jedno políčko pole osmisměrky 
• Errors - toto není třída, ale enumerace pro všechny druhy chyb 
• forAsyncOCR - spíše než třídu reprezentuje strukturu pro předání dat dceřinému vláknu 
• Loader - třída obsahující logiku pro načítání dříve uložených projektů 
• Saver - třída obsahující logiku pro ukládání projektů 
• StartCell - reprezentuje strukturu dat pro samoopravnou část vyhledávacího algoritmu 
• Settings a Preferences - třídy pro uživatelské nastavení aplikace 

 
První zastávkou aplikace je získání snímku a jak bylo nastíněno v kapitole Návrh řešení, je k tomu 
použita aplikace fotoaparátu, kterou už má uživatel nainstalovanou a pokud jich má více, může si 
vybrat kterou použít. Vybrané aplikaci je poté pouze předán řetězec obsahující umístění a jméno 
fotografie, která bude vyfocena, což ukazuje kód 2. Po této spolupráci je do naší aplikace vrácen 
návratový kód, který indikuje, zda proběhlo focení v pořádku, nebo došlo k chybě či uživatel focení 
zrušil. 
 
   public void startFoto_grid(View v) { 
 Intent intent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE); 
 fileUri = getOutputMediaFileUri(GRID); 
 intent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, fileUri); 
 startActivityForResult(intent, GRID); 
   } 

Kód 2: Volání aplikace fotoaparátu 

Další zajímavou částí je metoda v ukázce 3 také ze třídy MainActivity. Tentokrát je statická, jelikož 
je volána z druhého vlákna a má odstranit často se opakující nepřesnosti při rozpoznávání textu. Mezi 
další automatické opravy patří 1 => I, 5 => S. Nejdelší regulární výraz odstraňuje všechny znaky, 
které přímo nepatří do běžné české abecedy. Nenápadná metoda diacritics řeší častý problém se 
špatně rozpoznanými písmeny s háčky, která jsou interpretována jako znak a čárka. Princip opravy 
spočívá v nahrazení takovéto dvojice složené z jednoho z písmen (C, D, N, R, S, T, Z, E) a čárky, za 
ekvivalentní náhradu s háčkem. 
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   public static String cleverOCRedGrid(String recognized){ 
 recognized = recognized.replaceAll("\\|", "I"); 
 recognized = recognized.replaceAll("\\\\","I"); 
 recognized = diacritics(recognized); 

recognized = recognized.replaceAll("[^a-zA-Z0-9\\s\\p{InLatin-1 
Supplement}\\p{InLatin Extended-A}]+", ""); 

 recognized = recognized.replaceAll("0", "O"); 
 recognized = recognized.replaceAll("8", "B"); 
   ... 
   } 

Kód 3: Zkrácená ukázka metody pro korekci chyb 

Tím už se dostáváme ke třídě myOCR, která má za úkol zkontrolovat, jestli existují všechny potřebné 
složky a soubory, jako například trénovací sada. Dále načíst obrázek do bitmapy, zjistit jeho orientaci 
a nakonec předat všechna tato data novému vláknu, které poběží na pozadí, aby neblokovalo GUI. To 
má mimo jiné výhodu v tom, že aplikace může zároveň rozpoznávat například pole znaku a fotit 
seznam slov, případně jej už také rozpoznávat. Toto nové vlákno obsluhuje kód třídy 
AsyncRecognize, kde se po předání všech dat volá API OCR knihovny, která začne rozpoznávat text. 
Volání je vidět na ukázce 4. V této fázi jsem narazil na problém s tím, že pokud běží v aplikaci druhé 
vlákno na pozadí, je vázáno na aktivitu odkud bylo spuštěno a pokud se mezi tím změní orientace 
telefonu, ukončí se aktivita a napojení vlákna na pozadí je ukončeno. Zvolil jsem nejjednodušší 
řešení, a to že po dobu běhu druhého, resp. dalšího vlákna, je změna orientace zakázána a povolí se až 
po jeho dokončení. 
 

TessBaseAPI baseApi = new TessBaseAPI(); 
  baseApi.setDebug(true); 
  baseApi.init (PATH,lang); 
  baseApi.setImage(bitmap); 
  String recognizeText = baseApi.getUTF8Text(); 
  baseApi.end(); 
 

Kód 4: Knihovní volání pro rozpoznání textu 

Po rozpoznání obrázků nebo ručním vepsání dat, či načtení uloženého projektu, lze spustit luštění 
tajenky. Celá implementace od kontroly vstupních dat, až po vypsání tajenky je obsažena ve třídě 
myFinder. Vstupním bodem luštění je metoda startFinding, která po různých sekundárních 
kontrolách vytvoří vnitřní reprezentaci vyhledávacího pole a seznam vyhledávaných slov. Pro každé 
slovo se následně volá metoda hledejSlovo, která vyhledá shodu prvního písmene a zavolá 
metodu rekurzHledej, která vyhledá zbytek slova a otaguje použité znaky. Pokud slovo není 
nalezeno, je uloženo do pomocného hash seznamu. Po vyzkoušení všech slov se přejde buď k výpisu 
tajenky, pokud byla nalezena všechna slova, nebo pokud hash seznam není prázdný, pokusí se 
aplikace najít i tato slova. Ta jsou hledána podobnou metodou avšak s jediným rozdílem, vyhledávací 
metoda se vždy pokusí přeskočit jedno chybné písmeno a kandidátské si uloží do pomocného 
seznamu. Po projití celého hash seznamu nenalezených slov se metoda overFind pokusí vybrat 
nejlepšího kandidáta a rekonstruovat tak vyhledávací pole, případně slova. Úspěšně opravená slova se 
otagují v poli a zruší v hash seznamu. Tato posloupnost je volána do doby, dokud není hash seznam 
prázdný nebo dokud nemá stejnou velikost po dvě, po sobě následující iterace, což indukuje, že už 
další automatická oprava není možná. Nakonec se celé pole projde metodou vypisTajenku, která 
vyhledá neotagovaná písmena a složí je do tajenky. 
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4.2 Použitá testovací data 
V této podkapitole představím typy osmisměrek, pro které je aplikace vyvíjena. Jak bylo zmíněno již 
v kapitole Návrh řešení, je aplikace určena výhradně pro čtvercové a obdélníkové tvary polí 
obsahující českou nebo anglickou abecedu. I zde jsou však některá omezení a výjimky. Například 
české písmeno „CH“ v poli musí být prezentováno jako dva znaky, v opačném případě doporučuji jej 
zaměnit za „H“. Méně často se v osmisměrce mohou vyskytovat číslice. Některé jsou propagovány na 
výstup, jiné jak bylo ukázáno v předchozí podkapitole, jsou úmyslně měněny na tvarově podobná 
písmena. 

 
Obr. 21: Ukázka testované osmisměrky F1 (ENG)13 

Obrázek 21 zobrazuje čtvercový typ osmisměrky se zadaným seznamem hledaných slov. Jedná se 
ovšem o anglickou verzi, což nereflektuje pouze jazyk ale i typ, kde úspěšné vyluštění znamená 
pouze najít všechna slova a tajenka není důležitá (ani smysluplná). 
 Na rozdíl od předchozí ukázky je ta následující na obrázku 22 přesně typ, který bude aplikace 
řešit (pro který je optimalizovaná). Ze zbylých písmen v matici je po nalezení všech slov ze seznamu 
složena tajenka, která doplňuje přísloví, anekdotu nebo příběh. 

 
Obr. 22: Ukázka testované osmisměrky F3 (CZE) 

Další ukázkové vstupy, které byly testovány (F1-F6), jsou vloženy jako příloha v části Testovaná 
data. 
                                                      
13 Zdroj: http://www.squidoo.com/wordpuzzlesandgames 

http://www.squidoo.com/wordpuzzlesandgames
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4.3 Popis měření 

Testování metody 

Po zvolení správných testovacích dat, která budou představena v  podkapitole Použitá testovací data, 
jsem ověřoval, jaký vliv má na úspěšné vyluštění použitý font, osvětlení, skosení a selekce focené 
části. Tyto aspekty nesouvisí přímo s jádrem práce, protože jsou doménou spíše OCR bloku, ale mají 
přímý dopad na jeho výsledky, se kterými již pracuje blok pro luštění a opravu. Tímto testem tedy 
bude ověřena schopnost metody vyrovnat se s nepříznivými vlivy okolí, které jsou OCR blokem 
propagovány do jeho výstupu jako špatně rozpoznané znaky a taky robustnost a odolnost metody jako 
takové. Měřen byl počet opakování focení pole, či seznamu slov a počet ručních zásahů do textové 
oblasti aplikace. Toto měření bylo provedeno dvakrát, jednou s aktivní opravou chyb a podruhé bez ní 
a získané výsledky budou srovnány mezi sebou. 

Testování rozhraní 

V druhé části měření jsem zvolil dvě skupiny uživatelů. Skupinu A, zkušené uživatele, kteří jsou 
znalí, samostatní a používají složitější funkce Androidu. A skupinu B, méně zkušené uživatele, se 
kterými jsem prošel základní funkce operačního systému a zvyklosti Androidních aplikací. Oběma 
skupinám jsem předložil testovací formulář, který je součástí přílohy, testovaná data a aplikaci, 
případně i zařízení. Získaná data jsem poté srovnával mezi sebou a s limitem, což je mnou nastavená 
hranice. Toto testování se zaměřuje na rozložení grafických elementu a způsob, kterým na sebe 
upozorňují. Očekávané výsledky budou nemalou měrou ovlivňovat použitelnost celé aplikace. 
Výsledky budou nakonec vyhodnoceny v podkapitole Výsledky na základě získaných časů a dalších 
atributů a tabulek a grafů z nich sestrojených. 

Formulář, který je uživatelům předložen, obsahuje pokyny s informacemi, které musí uživatel 
znát, a čtyři úkoly pro obě skupiny. Během jednotlivých úkolů bylo měřeno, jak dlouho uživatelům 
jednotlivé úkony trvají a co jim dělá největší problémy. Jednotlivé úkoly jsou zaměřeny na základní 
funkce aplikace a další často používané akce. Nakonec jsem se pokusil i o reálné srovnání s lidským 
luštitelem. 
 

4.4 Výsledky 
Výsledky první části měření jsou zobrazeny v následující tabulce 2. Všechny osmisměrky z testovací 
sady F1-F6 jsou v původním provedení ukázány v kapitole 4.2 a v příloze. Za patkové písmo je 
považován Times New Roman a za nepatkové Arial, případně Calibri. Velikost písma byla 
hodnocena subjektivně s poměrem 1:1, střední velikosti k standardní velikosti 11bodového písma. 
Opakování polí, resp. opakování slov je minimální počet opakování focení téže osmisměrky, než byl 
výsledek vizuálně prohlášen za uspokojivý. Vlastnost „ruční zásahy“ je součet počtu nutných úprav 
v poli znaků, kde se počítala úprava každého jednoho znaku, a počtu úprav v seznamu slov, kde bylo 
jako jedna úprava hodnoceno celé slovo, resp. jeho část. 
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označení opakování polí opakování slov ruční zásahy patkové velikost uspořádání slov 
F1 0 0 0 ne velká sloupec 
F2 1 0 9 (4 + 5) ne střední dva sloupce 
F3 2 3 15 (3 + 12) ne střední dva sloupce 
F4 1 7 5 (1 + 4) slova větší řádek a čárky 
F5 0 2 8 (0 + 8) slova větší řádek a čárky 
F6 1 1 15 (3 + 12) ne slova malá dva sloupce 

 Tab. 2: Tabulka s výsledky prvního měření s aktivní opravou 

Ze získaných výsledků nelze přímo odvodit jaká kombinace vlastností má pozitivní či 
negativní vliv na konečný výsledek. Lze ale pozorovat větší chybovost v části pracující se seznamem 
slov, což by mohl do budoucna korigovat nějaký druh slovníku. Ovšem lze konstatovat zjištění, že 
záleží především na kvalitě fotografie a úrovni deformování textu. Klíčovým prvkem k úspěšnému 
vyluštění je tedy ostrá a především selektovaná fotografie. Velký vliv mají ale i vlastnosti focené 
osmisměrky. Při srovnání testování s aktivní opravou a bez ní, které je zobrazeno v tabulce 3, je 
patrné zlepšení minimálně o 50% a v průměru tak aktivní přístup přináší zlepšení až o dvě třetiny, 
tedy 66%. Na obrázcích 23 je zobrazena jedna z testovacích sad s vysokou úspěšností vyluštění 
tajenky. 

 
označení opak. polí / rozdíl opak. slov / rozdíl ruční zásahy / rozdíl celk. rozdíl 

F1 2 / 100% 3 / 100% 8 (4 + 4) / 100% 100% 
F2 3 / 66% 2 / 100% 18 (8 + 10) / 50% 72% 
F3 5 / 60% 7 / 57% 26 (7 + 19) / 42% 53% 
F4 2 / 50% 13 / 46% 11 (3 + 8) / 54% 50% 
F5 2 / 100% 5 / 60% 16 (4 + 12) / 50% 70% 
F6 3 / 66% 3 / 66% 23 (7 + 16) / 34% 55% 

Tab. 3: Výsledky měření bez aktivní opravy a rozdíl obou přístupů 

   
Obr. 23: Ukázka reálných vstupních dat F2 a jejich interpretace aplikací 

I přesto, že budou nalezena všechna hledaná slova, což označí znaky jimi použité, zbudou zde 
nepoužité znaky, které tvoří skrytou tajenku. Z podstaty věci nedokáže postup popsaný v pasáži 
Samoopravný modul odhalit ty špatně rozpoznané mezi zbylými znaky. Tajenka tak může obsahovat 
drobné i větší chyby. Vzhledem k tomu, že tajenka bývá často část věty či nějaké sousloví, má 
uživatel šanci, že se mu podaří tajenku doplnit. Pravděpodobnost, že bude více písmen právě 
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v tajence chybných, je nízká v případě úspěšného vyhledání všech slov. Na obrázku 23 vpravo lze 
naopak pozorovat, správně vyluštěnou tajenku i přes neprávně rozpoznaná slova (např. VOUSY => 
VOUSV). 

V druhém měření byli testováni uživatelé, kteří byli rozděleni do dvou skupin - zkušení 
uživatelé a začátečníci. V tabulce 4 jsou zobrazeny časy14 obou skupin a chybovost v jednotlivých 
úkolech daných testovacím formulářem, který je v příloze.  

 
A B 

1 2 3 4 1 2 3 4 
0:57 0 0:57 0 0:33 0 0:18 0 9:49 5 2:00 2 1:11 1 0:18 0 
3:58 3 1:41 1 0:32 0 0:13 0 3:74 4 1:31 2 0:30 0 0:23 0 
3:35 2 1:25 1 0:35 0 0:16 0 9:28 7 4:00 3 1:58 1 2:15 2 
2:40 1 1:02 0 0:33 0 0:14 0 7:05 4 3:20 2 0:59 1 1:13 0 
3:18 2 1:20 1 0:40 1 0:17 0 5:35 4 2:27 2 1:14 1 0:38 0 
 

Tab. 4: Tabulka časů jednotlivých úkolů 

Z časových údajů v tabulce lze vyvodit dvě věci. Zaprvé nezkušení uživatelé reprezentováni skupinou 
B často zmatkují a zadruhé neznají zvyklosti aplikací na platformě Android. Dále lze pozorovat 
zlepšování v každém následujícím úkolu. Nemalou měrou na to, má vliv to, že jsou zdlouhavější 
úkoly první, ale také se uživatelé seznamují s aplikací a jejími principy. Stejný trend lze pozorovat i u 
počtu chybných kroků, který se postupně snižuje. Oba tyto ukazatele jsou zobrazeny v grafech 1 a 2. 

 
Graf 1: Porovnání časů napříč úkoly a skupinami 

Na grafu 1 je patrné zlepšení především mezi průměrem skupiny A a limitem, což je mnou nastavená 
úroveň pro porovnání.  

Na druhém grafu 2 je porovnání jednotlivých skupin v jednotlivých úkolech z pohledu počtu 
chyb. Za chybu bylo považováno použití jiného ovládacího prvku, než který vedl přímo k cíli aktuální 
úlohy. Například zobrazení softwarové klávesnice při pokusu o focení matice znaků nebo seznamu 
slov. Všechny sloupce skupiny limit jsou v grafu nulové, což znamená, že k žádné chybě nedošlo. 
                                                      
14 formát času je m:ss, kde m jsou minuty a ss sekundy 
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Stejně jako je tomu u skupiny A ve čtvrtém úkolu. Na tento graf již nemá vliv časové zpoždění 
aplikačních událostí, na které musí uživatel počkat, jako například procedura rozpoznávání textu. A 
protože si jsou jednotlivé úkoly složitostí velmi podobné, potvrzuje se, že se uživatelé po seznámení 
s principy aplikace dokážou velmi dobře zorientovat a že grafické rozhraní neobsahuje matoucí prvky 
a lze jej efektivně používat ke svému účelu. 
 

 
Graf 2: Porovnání počtu chyb jednotlivých skupin různých úkolů 

 Nakonec, aby byly výsledky reálně srovnatelné, vyluštil jsem ručně osmisměrku F1. V můj 
prospěch hrály všechny okolnosti: 

• velké písmo 
• málo slov na celkovou velikost pole 
• částečná znalost umístění slov 

I přesto mi vyluštění trvalo 5 minut a 49 sekund. Stejnou osmisměrku lze vyluštit aplikací za pouhých 
57 sekund. Aplikace tak dosáhla 612% zrychlení oproti člověku. Výsledek je velmi subjektivní, ale 
zobrazuje zlepšení, jakého lze v ideálních podmínkách dosáhnout. 
 Ze získaných výsledků tedy vyplývá, že grafické rozhraní je i přes svou jednoduchost 
efektivní, ovšem pro méně zkušené uživatele možná nepříliš samovysvětlující, ale po počátečním 
zaučení přehledné. Pomoci by v příští verzi mohla nápověda spouštěná po prvním spuštění aplikace. 
Dalším zjištěním je, že použitelnost samotné aplikace je omezena kvalitou pořízených fotografií 
(osvětlení, kontrast, …) a dostatečně selektovanou částí focené osmisměrky. Dalším zlepšením by 
mohlo být přidání možnosti manuální selekce části snímku s hlavolamem, či přidání nástrojů pro 
ruční či automatické předzpracování fotografií horší kvality. Poslední z testů ukázal, že i přesto, že 
jde o prototyp, tak jej lze s úspěchem použít. 
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5 Závěr 

Cílem práce bylo navrhnout systém pro získání tajenky z osmisměrky pořízené fotoaparátem. Dílčími 
cíli bylo stanoveno získání textového vstupu z obrazových dat a získání tajenky z textového vstupu. 

Prvním krokem bylo nastudování teorie problematiky a následný návrh řešení. Seznámení se 
s nástroji potřebnými pro vývoj prototypu a dále jeho realizace a vylepšování. Dalším krokem bylo 
prvotní testování a další iterace úprav a vylepšení prototypu. V poslední fázi řešení bylo potřeba 
provést další testování a experimenty s prototypem aplikace, např. na lidech, a sumarizace a 
vyhodnocení získaných výsledků. 

Po zvážení všech okolností bylo pro dosažení prvního dílčího cíle použito existující řešení ve 
formě Open-Source OCR knihovny - Tesseract, která rozpozná text z pořízeného snímku a 
zpřístupňuje ho jako textový řetězec. Druhým podcílem byl návrh a realizace vyhledávacího 
algoritmu, který vyhledá všechna zadaná slova v mřížce znaků a z nepoužitých písmen poskládá 
tajenku. Součástí je i samoopravný modul pro korekci chyb vzniklých nedokonalým rozpoznáním 
OCR bloku. Celkový výsledek obou podcílů je potom realizován a použit v prototypu aplikace pro 
mobilní platformu Android, k čemuž bylo navíc navrhnuto odpovídající grafické uživatelské rozhraní, 
tak aby uživatelům ulehčilo používání. 

Mezi základní navrhované funkce, které se podařilo realizovat, samozřejmě patří získávání 
snímku pomocí vestavěného fotoaparátu, dále výběr dříve pořízeného snímku z galerie nebo vložení 
dat v textové podobě pomocí klávesnice. Nechybí ani možnosti jako je ukládání a načítání uložených 
osmisměrek nebo spouštění aplikace prostřednictvím projektových souborů. Aplikace disponuje i 
sekcí s nastavením, kde lze například zapnout filtr pro zrcadlové focení, měnit lokalizaci 
rozpoznávání nebo rozhodnout zda se mají focené snímky ukládat nebo mají být po použití smazány. 

Na základě testování lze říci, že blok pro vyhledávání tajenky osmisměrky je robustní vůči 
chybám a aplikace jako celek dosahuje v laboratorních podmínkách výborných výsledků. Na konečný 
výsledek má stále vliv mnoho negativních faktorů, které se mohou při praktickém používání 
vyskytovat. Mezi tyto vlivy patří špatné osvětlení, špatná kvalita snímku nebo vlivy papíru a další. 
Ale samoopravný modul a aktivní oprava tyto vlivy až ze dvou třetin potlačuje. 

Mezi možnosti dalšího vývoje a se dá zařadit rozšíření rozpoznávací části o jiný OCR engine. 
Dále do samoopravného modulu přidání seznamu často zaměňovaných znaků a přidání seznamu 
existujících slov, pro korekci nesmyslných shluků písmen. V GUI by uživatelé mohli uvítat rozšíření 
související s obrazovým vstupem, jako je ruční ořez části snímku přímo v prostředí aplikace. Dále by 
se zde hodilo rozšíření z pohledu komunikace a zobrazování aktuálního stavu vyhledávání a možnost 
jeho krokování. 

Zmiňované úpravy a rozšíření však představují spíše kosmetické vylepšení. A i přes některé 
nedokonalosti se podařilo vyvinout aplikaci, která dobře plní svůj účel, tedy vyluštění tajenky 
osmisměrky. Tento luštič je jednoduchou utilitou, která může luštitelům pomoci zkontrolovat jejich 
dosažené výsledky. 
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Příloha 1: Detaily případů užití 

Identifikátor: UC01 Název: Grid 

Popis: Uživatel vyfotí matici osmisměrky Priorita: Vysoká 

Frekvence: vícekrát za spuštění aplikace Uživatel: U 

Vstupní podmínka: Úvodní okno aplikace 

Výstupní podmínka: GridView úvodního okna obsahuje matici 

Základní posloupnost 

Krok: Činnost: 

1 U se nachází v úvodním bodu aplikace 

2 U stiskne tlačítko “Vyfoť pole“ 

3 U vyfotí požadovanou matici 

4a U potvrdí vyfocenou matici 
4b U zamítne hw(sw) tlačítkem back a vrací se na úvodní okno aplikace 
5 U je zobrazena informace o rozpoznávání a matice je vystavena do GriedView 

Alternativní postup: - 
Poznámka: - 
 

Identifikátor: UC02 Název: Words 

Popis: Uživatel vyfotí hledaná slova Priorita: Vysoká 

Frekvence: vícekrát za spuštění aplikace Uživatel: U 

Vstupní podmínka: Úvodní okno aplikace 

Výstupní podmínka: WordsView úvodního okna obsahuje slova 

Základní posloupnost 

Krok: Činnost: 

1 U se nachází v úvodním bodu aplikace 

2 U stiskne tlačítko “Vyfoť slova“ 

3 U vyfotí hledaná slova 

4a U potvrdí vyfocená slova 

4b U zamítne hw(sw) tlačítkem back a vrací se na úvodní okno aplikace 

5 U je zobrazena informace o rozpoznávání a slova jsou vystavena do WordsView 

Alternativní postup: - 
Poznámka: - 
 

  



 34 

Identifikátor: UC03 Název: Start 

Popis: Uživatel vyluští tajenku osmisměrky Priorita: Vysoká 

Frekvence: vícekrát za spuštění aplikace Uživatel: U 

Vstupní podmínka: Úvodní okno aplikace s vyplněným GridView a WordsView 

Výstupní podmínka: ResultView úvodního okna obsahuje tajenku 

Základní posloupnost 

Krok: Činnost: 

1 U se nachází v úvodním bodu aplikace 

2 U stiskne tlačítko Start 

3 Tajenka je vystavena do ResultView 
Alternativní postup: - 
Poznámka: Pokud dojde k chybě je o tom U informován prostřednictvím dialogu 
 

Identifikátor: UC04 Název: Menu 
Popis: Uživatel otevře Menu a použije jeho prvek Priorita: Střední 

Frekvence: jednou za spuštění aplikace Uživatel: U 

Vstupní podmínka: Úvodní okno aplikace  

Výstupní podmínka: Vybrání prvků z Menu a dokončení příslušné události 

Základní posloupnost 

Krok: Činnost: 

1 U se nachází v úvodním bodu aplikace 

2 U stiskne hw(sw) tlačítko menu 

3 U je zobrazeno menu s dalšími položkami (Uložit,Načíst,Vymaž vše, Nastavení,…) 

4a U si vybírá možnost “Načíst“, kde si vybere dříve uložený projektový soubor 
4b U si vybírá možnost “Uložit“ a vloží jméno pro projektový soubor a uloží jej. 
4c U si vybírá možnost “Vymaž vše” pro smazání všeho textového obsahu 
4d U si vybírá možnost “Nastavení” a na další obrazovce nastaví aplikaci 

4e 
U si vybírá možnost “O aplikaci” a jsou mu zobrazeny základní informace o aplikaci 
a jejím tvůrci 

4f U si vybírá možnost “Ukončit” a aplikace je ukončena 
Alternativní postup: 4f je ekvivalentní ukončení hw(sw) tlačítkem back z úvodního bodu aplikace 

4c je ekvivalentní stisknutí tlačítka “Vymaž vše” v landscape modu 
Poznámka: - 
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Identifikátor: UC05 Název: Kontext menu 
Popis: Uživatel otevře kontextové Menu Priorita: Vysoká 

Frekvence: vícekrát za spuštění aplikace Uživatel: U 

Vstupní podmínka: Úvodní okno aplikace  

Výstupní podmínka: Prvek kontextového menu byl vybrán a událost dokončena 

Základní posloupnost 

Krok: Činnost: 

1 U se nachází v úvodním bodu aplikace 

2 U přidrží okno pro GridView nebo WordsView 

3 U se zobrazí kontextové menu 

4 U vybírá jednu z možností kontextového menu 

5a 
U vybírá možnost “Vyber snímek z galerie” a skrze defaultní systémovou galerii 
vybírá snímek s maticí nebo seznamem slov 

5b U si vybírá možnost “Vymazat textový obsah” což smaže text v příslušném prvku 

5c 
U si vybírá možnost “Obnovit poslední textový obsah” což navrátí poslední smazaný 
text 

Alternativní postup: Efektu 5b se dá dosáhnout prostřednictví Menu nebo tlačítka “Vymaž vše” 
Poznámka: 5b je k dispozici jen pokud prvek obsahuje text 

5c je k dispozici jen pokud z prvku byl předtím aplikací smazán text15 
 

                                                      
15 Aplikačně smazaný text v tomto případě znamená za použití menu, tlačítka nebo kontextového menu, nikoliv 

klávesnicí 
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Příloha 2: Testovaná data 
 

 

Z S U B M A B É M A 

K O P R Y S Y R K V 

F E V A N O L C O Z 

M A S O S N I K L K 

V K U O D E N Í K U 

N Z O N O T A O Y M 

E Á D N A N R I S A 

R K C O D O P K U V 

N A E E R O O Á O K 

A Z B P O T R A V A 

 

 

Příloha 2.1: Ukázka obdélníkového tvaru, F2 (CZE)16 

 

 

Příloha 2.2 a 2.3: Ukázka obdélníkového tvaru, F4 vlevo a nahoře, F5(CZE)17 

 

                                                      
16 Zdroj: http://vzduchie.blogspot.cz/2008/02/blog-post.html 
17 Zdroj: http://www.zsmitusova16.cz/data/201202/fille.pdf 

AKCIE AMÉBA 

BAMBUS BEDNA 

BOUDA BROK 

BYLINA CLONA 

DENÍK DOVOZ 

ERNA  FAUNA 

KOLKY KONDOR 

KOPR  KRYSY 

MASO  MRVA 

NEDOUK NIKL 

NOUZE POTRAVA 

PROROK SKOT 

SONET VÁPNO 

   

  

 

 

 

http://vzduchie.blogspot.cz/2008/02/blog-post.html
http://www.zsmitusova16.cz/data/201202/fille.pdf
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Příloha 2.4: Ukázka čtvercového tvaru, F6 (CZE)18 

                                                      
18 Zdroj: http://osmismerky-online.cz/osmismerka_detail.php?ID=176 

http://osmismerky-online.cz/osmismerka_detail.php?ID=176
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Příloha 3: CD se zdrojovými kódy prototypu  

Obsah CD 

• Zdrojové kódy prototypu aplikace v adresáři /8wayhacker/src 

• Projekty pro překlad v adresáři /8wayhacker a /tess-two 

• Programová dokumentace vytvořená nástrojem Doxygen v adresáři /8wayhacker/doc 

• Tato práce ve formátu PDF v adresáři /technická zpráva 

• Zdrojové kódy této práce ve formátu DOC a DOCX v adresáři /technicka zprava/doc 

• Přeložený spustitelný soubor aplikace ve formátu APK v adresáři /8wayhacker/bin 

• Plakát ve formátu PNG a PDF v adresáři /plakat 

• Video ve formátu MPG, náhled videa ve formátu PNG a popis videa ve formátu XML 

v adresáři /video 

• Manuál k překladu aplikace ve formátu TXT v kořenovém adresáři 
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Příloha 4: Programový manuál 
Tento programový manuál je návodem jak zprovoznit prototyp aplikace ze zdrojových kódů na 
operačním systému Windows. Řešení je do jisté míry multiplatformní a bez velkých potíží lze 
zprovoznit i na Linuxu. Všechny nástroje, které zmíním, budou včetně použité verze, na které je 
postup ověřen. 

 
Prerekvizity: 

• operační systém Microsoft Windows 7 
• JDK 7 
• Eclipse SDK 4.2 Juno + Android ADT plugin 
• Android SDK tools v21 + balíčky (v2.1+) 
• Android NDK r8d 
• Cygwin 
• 8wayhacker - projekt 1 
• tess-two19 - projekt 2 (wrapper OCR knihovny) 

 
Postup: 

1. přeložení C++ knihovny pomocí NDK (tess-two) 
cd <project-directory>/tess-two 
ndk-build 
android update project --path . 
ant release 

2. import obou projektů do eclipse 
3. prolinkování projektů 

a. tess-two je knihovna (properities >> android >> check Is Library) 
b. 8wayhacker je závislý na tess-two (properities >> android >> add referecne to 

tess-two) 
4. přeložení projektů (project >> build all) 
5. spuštění (Run as) 

a. androidí telefon 
b. AVD emulátor 

 
Další informace jsou na přiloženém CD v souboru README.txt . 

  

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

https://github.com/rmtheis/tess-two
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Příloha 5: Testovací formulář 
Obě verze testovacích sad byly z důvodu kompaktnosti sloučeny do jedné. 

Testovací sada: [A] a [B] 

Znalost uživatelé: 

[A] Jsou znalí, nebo obeznámeni s operačním systémem Android. Dostanou informaci, co vše aplikace 
umí. 
[B] Jsou méně zkušení, nebo začátečníci s operačním systémem Android. Dostanou informaci, co vše 
aplikace umí. A jak se co dělá na Androidu. 
Prerekvizity: 

Mobilní telefon nebo tablet s operačním systémem Android a vestavěnou kamerou/fotoaparátem. 
Nainstalovaná aplikace luštiče, předpřipravené fotky v galerii, na papíře vytištěné osmisměrky. 
Popis pro uživatele: 

Aplikace pro luštění osmisměrek za pomoci fotoaparátu. Aplikaci lze vyfotit pole osmisměrky a 
vyhledávaná slova (zvlášť, a i vícekrát), dále lze již nafocené snímky vybrat z galerie, nebo osmisměrku 
vkládat i textově pomocí klávesnice. Textovou podobu osmisměrky lze libovolně upravovat, ukládat, 
načítat. Aplikace má i položku menu, s dalšími možnostmi. 
Shrnutí funkcí: 

• Focení 
• Výběr 
• Vkládání 
• Ukládání 
• Načítání 
• Automatické Luštění 

Úkol: 

1. Pokuste se vyluštit tajenku osmisměrky č. F1, získanou pomocí fotoaparátu z připraveného 
papíru. 
[B] [upozornění: fotit zvlášť pole a zvlášť slova] 
čas: _______s  problém: ________________________________________________. 

2. Vymažte všechen textový obsah a vyberte obrázky č. G1 z galerie a vyluštěte tajenku. 
[B] [upozornění: mazání lze provést více způsoby, výběr z galerie je zase oddělený] 

čas: _______s  problém: ________________________________________________. 

3. Opět vymažte všechen textový obsah a poté jej opět vraťte zpět, následně celý obsah uložte. 
[B] [upozornění: podobná metoda mazání, menu] 

čas: _______s  problém: ________________________________________________. 

4. Ještě jednou vymažte všechen textový obsah a následně načtěte váš uložený projekt a vyluštěte 
ho. 
[B] [upozornění: menu] 

čas: _______s  problém: ________________________________________________. 
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Příloha 6: Plakát 
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