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Abstrakt
Tato práce se zabývá zpracováním obrazu na Petriho miskách. V první části práce je souhrn
odborných výrazů a postupů v laboratorní praxi. Následuje přehled zařízení a algoritmů
pro analýzu obrazu Petriho misek. V druhé části je návrh a implementace vlastní aplikace
pro automatické počítání bakteriálních kolonií, která byla vyvíjena ve spolupráci s mik-
robiologickou laboratoří. Aplikace je určena pro mobilní zařízení s operačním systémem
Android. Součástí práce je také návrh a vytvoření dvou osvětlovacích jednotek, které slouží
jako příslušenství pro dosažení lepších výsledků při analýze Petriho misky. V závěru práce
jsou uvedeny dosažené výsledky, porovnání osvětlovacích jednotek a různých typů mobilních
zařízení, na kterých byla aplikace testována.

Abstract
This master thesis deals with image processing of Petri dishes. The first part is about terms
and procedures in laboratory practice. The following part is about devices and algorithms
for image analysis of Petri dishes. The second part is about draft and implementation of
own colony counting application, which was developed in cooperation with the microbiolo-
gical laboratory. The application is developed for mobile devices running Android OS. The
master thesis also includes the design and creation of two lighting units, which uses as an
accessory for better results in the analysis of Petri dishes. In conclusion are presented re-
sults, compared lighting units and various types of mobile devices, on which the application
was tested.
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Kapitola 1

Úvod

V moderní době, kdy je trendem neustálé zmenšování výpočetních zařízení a navyšování
jejich výpočetní kapacity, se velké množství aplikací dostává i na mobilní zařízení, která
se tak stávájí dostupnějšími pro všechny obyvatele naší planety. Není tomu tak dávno, kdy
si mobilní telefon, který uměl jen telefonovat a případně psát krátké textové zprávy, mohl
dovolit jen málokdo. V dnešní době chytrých telefonů a tabletů se tato zařízení stávájí
nedílnou součástí každodenního života a dostávájí se i do odvětví, kde nemohly konkuro-
vat stolním počítačům. Využití těchto zařízení stále roste v různých odvětvích průmyslu,
výzkumu a nově se dostává i do oblasti medicíny. Je zřejmé, že v medicíně tato zařízení
neslouží k přímému léčení pacientů, ale mohou velice usnadnit vyhodnocování nejrůznějších
testů, které se ještě donedávna vyhodnocovaly ručně případně za pomoci drahých strojo-
vých řešení.

V laboratorní medicíně je bez nadsázky nespočet různých druhů testů. Na tyto testy
jsou využívány specializované přístroje s nejrůznější funkčností a s použím velkého spek-
tra technologií. Pokud bychom chtěli všechny tyto přístroje nahradit mobilními zařízeními,
nebylo by to v dnešní době možné. Existuje řada testů, která by se dala provádět i na mobil-
ních zařízeních bez použití, nebo s minimálním použitím dalších zdrojů. Jedním z takových
testů je počítání a analýza kolonií bakterií na Petriho misce.

Aplikace pro chytré telefony nebo tablety určená k počítání kolonií v Petriho miskách by
mohla nahradit přístroje, které se této problematice věnují. Tyto přístroje jsou nákladné,
a tak nejsou dostupné pro všechny laboratoře, avšak používání mobilních telefonů je celo-
světový trend a je možné říci, že taková aplikace by byla skutečně dostupná pro každého,
kdo by o ni projevil zájem, a to i v zemích kam se moderní laboratorní technika dostává
velmi těžce, ale naopak mobilní zařízení jsou lehce dostupná. Využití podobných aplikací
nepřináší do laboratoří jen zvýšení efektivity práce, ale také úsporu materiálů a tím i ná-
kladů.

K tomuto tématu mě přivedla profesní zvědavost. Při vývoji nejrůznějších laboratorních
zařízení, která mají vysoké požadavky na přenost a urychlení práce laborantům, vzešel
nápad, zda by se některé laboratorní testy nedaly provádět také na mobilních zařízeních,
čímž by se výrazně snížily náklady na výrobu a distribuci a takové řešení by se stalo
dostupnější pro celý svět.

Součástí práce je základní přehled laboratorní praxe týkající se kultivace mikroorga-
nismů na Petriho misce. Tomuto tématu se věnuje celá druhá kapitola. Dále následuje pou-
žití metod zpracování obrazu u dostupných přístrojů, které se touto problematikou zabývají.
V následující kapitole je uvedeno krátké shrnutí aktuálního stavu používaných technologií
v laboratorní praxi. Tato zařízení jsou rozdělena do kapitol podle použití, přičemž největší
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pozornost je věnována zařízením určeným pro automatické počítání bakteriálních kolonií
na Petriho miskách. Součástí práce je také seznam důležitých parametrů aplikace, které
byly stanoveny ve spolupráci mikrobiologickou laboratoří. Dále jsou v práci uvedeny po-
stupy, které byly použity pro implementaci aplikace a příslušenství, načež následuje popis
vytvořené aplikace ColonyCatcher. Závěr práce se věnuje testování aplikace a naměřeným
výsledkům, které mohou být použity pro validaci a verifikaci aplikace.
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Kapitola 2

Laboratorní praxe

V běžné laboratorní praxi je stanovování celkového počtu organismů na Petriho misce stan-
dardní úlohou. Tento počet kolonií ukazuje, např. nejen v potravinářství, na kvalitu surovin,
účinnost desinfekce nebo vhodnosti technologických postupů. Částečná automatizace celého
procesu může znamenat zvýšení reprodukovatelnosti metody, a zejména při možnosti ar-
chivace lze uchovávat podpůrný materiál pro případné odborné diskuze. Stejně tak jsou
záznamy využitelné jako průkazová dokumentace. V první části je popsána morfologie bak-
terií, dále pak teoretické i praktické způsoby určování počtu organismů na Petriho miskách.

2.1 Petriho misky a Agar

Petriho misky a agar neboli živná půda či médium jsou nedílnou součástí počítání kolonií,
proto v této kapitole budou popsány typy Petriho misek a agarů, které jsou k tomotu účelu
používány.

2.1.1 Petriho misky

Petriho miska je mělká skleněná nebo plastová nádobka s volně přiléhajícím víčkem pou-
žívaná v mikrobiologii, mykologii a rostlinných biotechnologiích ke kultivaci mikrobiálních,
houbových nebo rostlinných kultur. Původní Petriho miska, pojmenovaná po svém němec-
kém vynálezci Juliu Richardu Petrim, měla kruhový tvar a průměr 90mm. I v dnešní době
je tento typ misek nejpoužívanější, ale dustupné jsou misky jak různých rozměrů, tak i
tvarů 2.1), které se použivájí v široké škále aplikací. Petriho misky mohou také obsahovat
různá vylepšení, jako je rozdělení do sektorů pro použití na odlišná zředění, nebo přidanou
mřížku pro snadnější počítání narostlých kolonií.

2.1.2 Agary

Agar, nebo také agar-agar, je přírodní polysacharid (linerární polymer galaktózy) s vyso-
kou mírou gelující schopnosti. Agar se vyrábí z červených mořských řas rodů Floridae a
Gelidium. Agar jako gelová hmota, která taje při 96 ◦C a tuhne při 40 ◦C, se nejčastěji
používá jako živné médium pro kultivaci mikroorganismů a rostlin [34]. Také se používá v
potravinářství jako ochucovadlo, stabilizátor a zhušťovadlo.

V mirobiologii se používá velké množství druhů agarů, které jsou v tekuté formě na-
lity do Petriho misky, kde se nechají ztuhnout a následně jsou použity pro řadu různých
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Obrázek 2.1: Tvary a typy Petriho misek

testů, ke kterým jsou jednotlivé agary vhodné. Typy agarů se liší různými příměsemi, které
se do želatinové hmovy přidávají.

Základní rozdělení živných půd je podle účelu, a to na selektivní a neselektivní. Selek-
tivní půdy podporují růst pouze určitého typu bakterií nebo jen bakterií jednoho rodu.
Na neselektivních půdách se mohou objevit nejrůznější typy bakterií. Nejčastěji používané
typy agarů jsou popsány níže a vybrané jsou uvedeny na obrázku 2.2.

Krevní agar je jedna z nejpoužívanějších kultivačních půd v laboratorní medicíně a
je vhodná pro kultivaci většiny běžných lidských i zvířecích bakterií a umožňuje rozlišovat
různé typy hemolýzy u naočkovaných bakterií. Krevní agar je vyráběn přídavkem 5%-10%
ovčí nebo koňské krve [15]. Barva krevního agaru je převážně sytě červená, ale může být
i tmavně hnědá, a to tehdy když se agar zahřívá na vyšší teplotu. Takovýto agar se na-
zývá čokoládový. Naopak světlejší růžová barva je typická pro Endův agar, což je také typ
krevního agaru.

Chromogenní agar se vyznačuje změnou charakteru média na základě přítomnosti
organismu. Jedná se o selektivní agarovou živnou půdu, která se používá k stanovení ko-
liformních katerií s Escherichia coli ve vodě a potravinách, které se vyznačují zmodráním
agarového média. Chromogenních agarů je celá řada, ty nejčastěji používané jsou TBX
Agar (Tryptone Bile X-Glucuronide Medium), VRBL Agar (Violet Red Bile Agar). Bílý
chromogenní agar slouží v potravinářství pro stanovení počtu bakterií rodu Salmonella
a v klinických testech jako uriselektivní agar pro identifikaci a konfirmaci bakterií spojova-
ných s infekcí močového traktu.

PCA (Plate Count Agar) je živnou půdou pro stanovování celkového počtu bakterií.
Jedná se o neselektivní živnou půdu.

MRS agar (Man, Rogosa, Sharpe) je živné médium ke kultivaci a stanovení počtu
bakterií rodu Lactobacillus. Použivá se převážně v potvravinářství pro stanování kvality
mléčných výrobků.

MHA (Mueller Hinton Agar) je živná půda podporující růst různých typů mikroorga-
nismů. Používá se také pro rezistenci bakterií na antibiotika.

BPA (Baired Parker Agar) je živnou půdou pro stanovování počtu bakterií rodu Sta-
phylociccus aureus. Agar se vyznačuje béžovou barvou s černými koloniemi.

TSC agar (Tryptose Sulfite Cycloserine) je živnou půdou pro stanovování počtu bak-
terií rodu Clostridium perfringens. Vyznačuje se béžovou až žlutavou barvou s černými
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koloniemi.

MYP agar (Mannitol Egg Yolk Polymyxin) je živnou půdou pro stanovování počtu
bakterií rodu Bacillus Cereus. Tyto bakterie se vyznačují růžovými koloniemi se zónou
projasnění1. Kolonie s nejasným charakterem mohou být podrobeny dalším konfirmačním
testům.

BGA (Briliant Green Agar) je živnou půdou pro izolaci bakterie rodu Salmonella.

SACG agar (Sabouraud chloramphenicol gentamicin) a DRBC agar (Dichloran Rose
Bengal Chloramphenicol) jsou živné půdy používané pro růst plísní a kvasinek.

Obrázek 2.2: Horní řada zleva: TBX, URI, MHA, MRS; Dolní řada zleva: MYP, PCA,
VRBL, BPA

2.2 Morfologie bakteriálních organismů

Bakterie nebo také eubakterie jsou jednobuněčné prokaryotické organismy, které jsou nej-
rozšířenější skupinou živých organismů na světě. Počet druhů bakterií není možné přesně
určit, ale odhaduje se na 107 až 109 druhů [17]. Bakterie kultivované na určeném agarovém
médiu vytváří charakteristické kolonie. Jejich vzhled je závislý nejen na druhu bakterií, ale
i na jejich metabolismu vztaženém na živnou půdu. Základními charakteristikami kolonií
jsou:

• velikost

• tvar

• pigmentace a povrch

• elevace

• okraj

1Bakterie způsobí v nejblížším okolí zesvětlání agaru až k jeho úplné průhlednosti
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• změna okolí

2.2.1 Velikost

Velikosti bakteriálních kolonií se mohou velmi lišit. Velikost tečkovité nebo kruhovité kolonie
lze vyjádřit průměrem v milimetrech. Velikost kolonií závisí i na tom, jakým způsobem byl
vzorek připraven. Kolonie zalité agarem, které rostou v médiu, budou menší než kolonie na
povrchu. Pokud jsou blízko sebe velmi malé kolonie, na agaru může být znatelný jen jiný
barevný nádech části misky, kde se kolonie vyskytují. Pokud jsou kolonie velmi blízko sebe,
ať už na povrchu, nebo v médiu, jejich velikost bude tímto ovlivněna.

Je zjevné, že pokud je připraven vzorek s vyšším stupněm zředění, na agarovém médiu
bude nižší počet kolonií. Z tohoto důvodu bude jejich velikost větší, protože budou mít lepší
přístup k živinám v médiu, větší životní prostor apod. Celkový vzhled kolonií je závislý
rovněž na typu živného média, délce inkubace apod. Nelze tedy objektivně stanovit
závislost mezi velikostí jednotlivých kolonií a stupněm zředění [16].

2.2.2 Tvar

Tvary, které mohou kolonie mít, jsou velmi rozmanité (Obrázek 2.3). Tvar kolonií je zá-
vislý na několika faktorech. Jedním z hlavních faktorů je druh bakterie, který je na misce
kultivován. Ředění je dalším faktorem, který ovlivňuje tvar kolonií. Pokud máme na médiu
nízké ředění, kolonie se navzájem mohou ovlivňovat. V neposlední řadě ovlivňuje tvar také
příprava živného média. U kolonií, které rostou uvnitř média, se setkáváme spíše s vřeteno-
vitým tvarem, kdežto stejný typ kolonií na povrchu média může mít tvar kruhovitý nebo
tečkovitý.

Obrázek 2.3: Rozmanitost tvarů kolonií

2.2.3 Pigmentace a povrch

Barva kolonií je velmi široká. V podstatě se nedá určit druh kolonie pouze na základě její
barvy nebo pigmentu. Pigment kolonií je silně ovlivňován prostředím, ve kterém kolonie
žijí. Ovlivňuje jej také změna barevného indikátoru v živné půdě. Kolonie bakterií se mo-
hou jevit jako neprůhledné, průhledné, matné nebo lesklé. Barva kolonií nejčastěji slouží
k odlišení více druhů bakterií na jednom zkoumaném médiu. Barvu může také ovlivňovat
světlo dopadající na kolonie. Například kolonie bakterie rodu Legionella emitují jasné bílé
světlo, pokud jsou ozářeny ultrafialovým světlem.

2.2.4 Elevace a okraj

Tak jako u tvaru i elevace a okraj kolonií jsou velmi závislé na typu bakterie a živném médiu,
na kterém jsou kolonie kultivovány. Na obrázku 2.4 jsou uvedeny různé druhy profilů kolonií.
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Obrázek 2.4: Rozmanitost profilů kolonií

Dále na obrázku 2.5 jsou uvedeny nejčastěji vyskytující se typy okrajů kolonií.

Obrázek 2.5: Rozmanitost okrajů kolonií

2.2.5 Změna okolí

Další charakteristickou vlastností kolonií je změna okolí. Některé typy kolonií dokáží měnit
své blízké okolí na živném médiu. Tuto vlastnost můžeme pozorovat jako změnu barvy
agaru. Hemolýza, což je rozpad erytrocytů a následný pokles hemoglobinu v krvi [20],
způsobená bakterií na krevním agaru zapříčiní zesvětlání až průhlednost agaru v blízkém
okolí hemolitické bakterie (Obrázek 2.6). Jiným případem změny barvy indikátoru může
být například změna pH v blízkosti kolonie.

Obrázek 2.6: Hemolýza (vlevo), změna pH(vpravo)

2.3 Příprava vzorku na Petriho misce

Počítání kolonií na Petriho miskách slouží k mikrobiologickému rozboru a rozpravě o zkou-
maném vzorku. Vzorkem může být prakticky cokoli, co je potřeba vyšetřit na přítomnost
bakterií. V oblasti hygieny to mohou být stěry z podlah, sociálních zařízení apod. V potra-
vinářském průmyslu se může jednat o obsah prospěšných bakteriích v různých výrobcích
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a v neposlední řadě v medicíně, kdy můžeme vzorky získat z krve, moči či jiných tělních
tekutin. Takovéto vzorky je nutné správně skladovat do doby, než budou použity k testu.
Příprava testu samotného se skládá ze tří základních částí.

• Homogenizace vzorku: je jedním ze základních předpokladů k získání správného
výsledku při mikrobiologickém rozboru. Při homogenizaci dochází k rovnoměrnému
rozptýlení přítomných mikroorganismů ve vzorku nebo jeho ředění. Homogenizace je
závislá na charakteru vzorku. Nejjednodušší homogenizace je homogenizace tekutých
vzorků, která se provádí pozvolným protřepáním [11].

• Ředění vzorku: je dalším krokem v přípravě testu. Jestliže se předpokládá, že vzorek
obsahuje vyšší počet mikroorganismů, je třeba podle předběžně odhadnutého počtu
zvolit ředění, která budou analyzována. Pokud se předpokládá nízký výskyt orga-
nismů, vzorek se očkuje bez ředění.

Výchozí (základní) ředění je definováno takto: suspenze, emulze nebo roztok, zís-
kané z naváženého nebo odměřeného množství vzorku, smíchané s devítinásobným
množstvím ředícího roztoku a důkladně promíchané. Jedná se tedy o první ředění
vyšetřovaného vzorku. Další ředění se připraví smísením 1 ml prvního ředění s 9 ml
ředícího roztoku, jak je tomu na obrázku 2.7. Tímto postupem se připraví ředění,
která jsou potřebná pro provedení mikrobiologického rozboru tak, aby výsledek bylo
možno objektivně vyhodnotit.

Obrázek 2.7: Schématické znázornění přípravy ředění

• Očkování vzorku: je poslední fáze přípravy testu. Jedná se o nanesení vzorku, nebo
jeho ředění o objemu 100µl na Petriho misku. Tento úkon se nejčastěji provádí dvěma
postupy. První metodou je metoda přelivu, při které se na Petriho misku aplikuje
vzorek a následně je přelit rozpuštěným agarem. Směs se důkladně promíchá a nechá se
vytuhnout. U druhé metody, která se nazývá metoda roztěru, se agar nalije na misku
a nechá se vytuhnout. Na povrch vytuhlého agaru se rovnoměrně rozetře malá část
vzorku [11].
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Takto připravené Petriho misky se přemístí do termostatu o zvolené kultivační teplotě,
nejčastěji 37 ◦C, a otočí se dnem vzhůru (kvůli případné precipitaci 2 vody na povrch
zaočkované půdy). Petriho misky se takto nechají po dobu nezbytně nutnou pro kultivaci
[11].

2.4 Počítání kolonií

Po kultivaci se v laboratorní praxi vybírají Petriho misky, které jsou vhodné k manuál-
nímu počítání. Takové misky by měli obsahovat odhadem 10 - 300 kolonií. Toto omezení
vyplývá z fyziologie kolonií, kdy větší počty kolonií na jedné misce se mohou překrývat a
tím znehodnotit celé počítání. Také manuální počítání většího počtu kolonií na jedné misce
by bylo časově velmi náročné.

V praxi se manuální počítání kolonií provádí více způsoby. Ve všech případech je vhodné
si misku rozdělit na sektory, ve kterých jsou počítány kolonie. Sektory mohou mít tvar
kruhové výseče avšak nejčasti jsou misky rozděleny do čtvercových polí. Při počítání kolonií
s průhledným agarem laborant uchopí misku a otočí ji dnem vzhůru. [29] Misku nastaví
proti světlu a pomocí obyčejného popisovače označuje započítané kolonie na spodní stranu
Petriho misky viz obrázek 2.8. V případech, kdy je agar neprůhledný, lze použít uzavřenou
misku a kolonie označovat na víčko. Nevýhodou této metody je, že víčko se velmi snadno
pootočí.

Obrázek 2.8: Označení počítaných kolonií [29]

Díky tomu, že se pro jeden vzorek připravuje více ředění, je možné vybrat správnou
Petriho misku a následně určit CFU (Colony Forming Unit) vzorku. Pro výpočet CFU na
jedné Petriho misce je použit vzorec 2.1 [10].

CFU/ml =
Σc
V ∗ d

(2.1)

Kde:

• Σc: počet kolonií na Petriho misce

• V : objem vzorku na misce

• d: diluční 3 faktor
2vysrážení, vypadnutí sraženiny z roztoku. P. je možné pozorovat např. při reakci protilátky s příslušným

antigenem imunoprecipitace; tento jevu se využívá v diagnostice. [20]
3Faktor zředění: jedná se o konstantu, která udává míru zředění vzorku na Petriho misce.
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Při použití více ředění pro výpočet CFU je nutné aplikovat vzorec 2.2 [11].

CFU/ml =
Σc

V ∗ (n1 + 0.1 ∗ n2)d
(2.2)

Kde:

• Σc: součet kolonií ze všech použitých ředění

• V : objem vzorku použitého na jednotlivá ředění

• n1: počet ploten vybraných k výpočtu z prvního vybraného ředění

• n2: počet ploten vybraných k výpočtu z druhého vybraného ředění

• d: diluční faktor

Vzorce 2.1 a 2.2 jsou uvedny pro počítání CFU na celé misce. Ovšem používají se i
pro výpočet CFU při různých testech, kde se na jednu Petriho misku očkuje více ředění a
odděleně se počítají jednotlivé regiony na misce. V takovém případě se regiony považují za
počítané plotny. Testy, které se nejčastěji používají v laboratořích, jsou uvedeny níže.

2.4.1 Miles & Misra test

Metoda Miles & Misra neboli kapkování (drop plate method, surface viable method) je al-
ternativní způsob určování CFU. Metoda je založena na desetinásobném postupném ředění
(1:9). Agarová plotna je rozdělna nejčastěji na šest klínových sektorů, jak je uvedeno na
obrázku 2.9. V každé takové části jsou naneseny 3 kapky o objemu 10 − 20µl s rozdílným
ředěním vzorku. Vzorek se neroztírá.

Obrázek 2.9: Miles & Misra test [23]

Při určování CFU v jednotlivých sektorech se využívá aritmetického průměru pro určení
počtu kolonií v jedné kapce [23]. Následně se použije pro výpočet CFU vzorec 2.2. Ve
srovnání se standardní metodou pro určování počtu kolonií je při Miles & Misrově metodě
stanovován počet CFU v kapce. Také se liší objem nanášeného vzorku. Výhodou této
metody je úspora materiálu, avšak nevýhodou je složitější příprava.

2.4.2 Spirálový test

Tak jako u Miles & Misra testu, u spirálového testu dochází k nanesení více ředění na jednu
Petriho misku. Spirálový test je v dnešní době hodně často spojován s použitím automati-
zační techniky, která médium připraví. U spirálového testu se nanáší vzorek postupně od
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středu misky směrem k okraji v podobě spirály, nebo soustředných kružnic [19]. Každá
kružnice nebo každé zanoření spirály obsahuje menší zředění, a tedy se dá říct, že i výskyt
kolonií zde bude vzácnější 2.10. Vyhodnocení takového média je stejné jako u Miles & Misra
testu, jelikož známe objem vzorku nanesený na kružnici i diluční faktor.

Obrázek 2.10: Spirálový test [19]

Tento test je složitý na přípravu, protože je nutné, aby kružnice byly rovnoměrné a měly
konstatní rozestupy. Z tohoto důvodu je ideální pro tento typ testu použít strojové řešení
nanesení vzorku na médium.

2.4.3 Křížový roztěr

Křížový roztěr je také velmi často používanou metodou, ale na rozdíl od předchozích dvou
testů se používá k ověření čistoty vzorku nebo k izolování jednotlivých kolonií. Při tomto
testu není nutné počítat celkové množství kolonií, ale vyhodnocuje se jejich přítomnost
nebo přijatelné množství[14].

Obrázek 2.11: Křížový test [22]

Příprava a provedení testu je poměrně jednoduchá. Na okraj misky se naočkuje vzorek,
který je následně rozetřen sérií čar po obvodu misky[22]. V druhém kroce se rozetře další
serie čar a poté ještě jednou. V poslední fázi se zaplní zbytek živné půdy klikatou čárou
přes poslední sérii, jak je vidět na obrázku 2.11. Touto metodou se postupně snižuje ředění
a snadno se tak získá představa o čistotě vzorku.
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Kapitola 3

Moderní technologie v počítání
bakteriálních kolonií

Tato kapitola popisuje moderní technologie, které jsou použity při analýzách Petriho misek
v mikrobiologii. Níže jsou popsány jednotlivé kategorie, do kterých bychom zařízení mohli
zařadit. Jednotlivé kategorie jsou:

• Tužky pro počítání kolonií

• Automatické systémy pro počítání kolonií

• Softwarové řešení pro počítání kolonií

V každé kategorii je uveden minimálně jeden zástupce, který je pečlivě popsán. Kapitola
dále pokračuje popisem použitých algoritmů v přístrojích a v poslední části této kapitoly
je uvedeno shrnutí aktuálního stavu používání moderních technologií.

3.1 Nástroje pro poloautomatické počítání kolonií

Nástroje pro poloautomatické počítání kolonií jsou asi prvním vstupem informačních tech-
nologií do světa laboratorní mikrobiologie. I když do této kategorie spadá celá řada přístrojů,
mohou se od sebe velmi lišit. Ale i přesto všechny tyto přístroje mají něco společného.
Obecně se dá říct, že nemají žádný výpočetní výkon a nemají ani akviziční jednotku, ve
které by byly pořizovány snímky. Jedná se tedy o poloautomatické nebo podpůrné systémy
pro počítání kolonií na Petriho miskách. Jejich princip je velmi prostý a podobný manu-
álnímu počítání. Tyto nástroje se dají rozdělit do dvou kategorií, a to tužky pro počítání
kolonií a stanice pro počítání kolonií.

3.1.1 Tužky pro počítání kolonií

Tužky pro počítání kolonií jsou velmi podobné obyčejným tužkám, jak je vidět na obrázku
3.1. Tento typ tužek je vybaven tlakovým senzorem. Počítání kolonií probíhá stejně jako
u manuálního počítání, kdy při označení kolonie na Petriho misce je tužkou vyvinut tlak,
který je zaznamenán tlakovým senzorem a tím se připočítá označená kolonie. Jelikož je tu-
žka vybavena popisovacím hrotem, kolonie je označena stejně jako u manuálního počítání.
Aktuální počet kolonií je zobrazen na malém LCD displeji, kterým je tužka také vybavena.
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Tužky často obsahují zvukou signalizaci, která indikuje přidání kolonie. Některé dokáží se-
parovaně počítat kolonie [33]. Tužky pro počítání kolonií, narozdíl od manuálního počítání,
přináší snížení chyb lidského faktoru, ale nezrychlují celý proces počítání kolonií. Ceny
těchto tužek se pohybují řádově v tisících korunách.

Obrázek 3.1: eCount tužka pro počítání kolonií společnosti Heathrow Scientific [33]

3.1.2 Stanice pro počítání kolonií

Stanice pro počítání kolonií pracují na velmi podobném principu jako výše popsané tužky.
Stanice se skládá z podstavce, ve kterém je kruhový otvor pro umístění Petriho misky jako
na obrázku 3.2. Velikost otvoru se odvíjí od velikosti největší podporované misky. V pod-
stavci je umístěno osvětlení, které osvětluje Petriho misku ze spodní strany, což zvýrazňuje
kultivované kolonie. Otvor na podstavci je překryt sklem, na kterém jsou vykresleny sektory
pro počítání kolonií.

Obrázek 3.2: Stanice pro počítání kolonií společnosti Schuett-Biotec [32]

Při počítání může být použit obyčejný popisovací fix, kterým jsou kolonie označovány.
Tlakem vyvinutým na misku se aktivuje tlakový senzor, který je připevněn na spodní straně
skla. Přidání kolonie je opět signalizováno zvukem a zobrazeno na displeji [32]. Narozdíl od
tužek pro počítání kolonií jsou stanice často vybaveny lupou a horním osvětlením pro lepší

14



viditelnost kolonií na Petriho misce. Ceny stanic začínají na třiceti tisících korunách.

3.2 Automatické počítače kolonií

Automatické počítače kolonií jsou daleko komplexnější zařízení narozdíl od výše popsaných
poloautomatických nástrojů. Tyto systémy již obsahují akviziční jednotku vybavenou sní-
mací kamerou a specializovaný software, pomocí kterého jsou počítány kolonie. Automatické
systémy přináší velkou řadu výhod. Hlavní výhodou je velká úspora času při stanovování
počtu organismů na misce. Systémy pořídí obrázek dané Petriho misky a následně jej vy-
hodnotí. Tento postup je plně automatický nebo vyžaduje minimální obsluhu, která má za
úkol kontrolovat případně lehce upravovat výsledky. Zařízení mohou přinášet i úsporu pro-
středků, jelikož díky nim není nutné dělat tolik ředění. Avšak ekonomických úspor nemusí
dosáhnout každá laboratoř, která by tyto přístroje používala, jelikož jejich pořizovací cena
je vyšší než sto tisíc korun.

Na trhu jsou k dostání i automatické počítače kolonií, které nepotřebují žádnou ob-
sluhu. V jejich vybavení je i zásobník misek, ze kterého jsou misky automaticky podávány
k vyhodnocení a následně uloženy. Existují i daleko rozsáhlejší řešení, která zastupují ce-
lou mikrobiologickou laboratoř. Tyto systémy se potom skládají z několika částí jako jsou
plničky agaru, systém pro očkování a kultivaci organismů a také systémy pro jejich vyhod-
nocení.

Součástí této kapitoly je popis vybraných automatických systémů včetně akvizičních
jednotek pro vyhodnocení počtu organismů na Petriho misce.

3.2.1 Flash & Go - Automatický počítač kolonií

Systém pro počítání kolonií Flash & Go od společnosti IUL Instrumets je plně automatické
zařízení pro počítání kolonií a inhibičních zón 1 na Petriho misce.

Obrázek 3.3: Flash & Go - Automatický počítač kolonií [13]

Akviziční jednotka je vybavena horním i spodním LED osvětlením bez možnosti za-
krytí vzorku. Součástí zařízení je také kamera s vysokým rozlišením. Podrobnější technická
specifikace akviziční jednotky je uvedena v příloze 58.

1kruhová zóna kolem terčíku při diskovém difůzním testu rezistence bakterií na antibiotika [31]
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Software dodávaný k zařízení analyzuje celou Petriho misku. Systém pracuje s barevným
obrazem a je schopný kolonie rozlišit podle barvy a velikosti. Uživatel může v aplikaci vybrat
region, ve kterém proběhne analýza obrazu a v tomto regionu je opět dostupná klasifikace
bakterií. Do systému lze vložit obecné informace o vzorku jako jsou původ, ředění, typ
bakterie, identifikační číslo pod kterým je Petriho miska v laboratoři vedena. Software
dokáže jednotlivé testy uložit pro následnou kontrolu či diskuzi.

3.2.2 ScanTM1200 - Interscience

ScanTM1200 od společnosti Interscience je jedním z nejvíce používaných automatických
počítačů kolonií. Zařízení je vybaveno dvěma typy osvětlení, které jsou plně ovládány přes
dodávaný software. Typ osvětlení se nastavuje v rámci znalostní databáze. Pro každy typ
agaru a bakterie je předem vybrán typ a intenzita osvětlení. Akviziční jednotka je vybavena
kamerou s vysokým rozlišením. Zajímavým faktem je, že uživatel vidí neustále živý náhled
na misku, nikoliv jen její pořízený snímek. Bližší technické specifikace jsou uvedeny v příloze
59.

Obrázek 3.4: ScanTM1200 - Interscience [12]

Software obsahuje všechny ovládací prvky v jednom okně. Je schopný detekovat kolonie
v předem vybraném regionu a povoluje následnou úpravu nalezených kolonií uživatelem.
Software dokáže exportovat výsledky testů do několika podporovaných formátů jako jsou
například PDF, JPEG, BMP, Ms Exel. Celý systém je také připraven na připojení čtečky
čárových kódů, pomocí které může laborant načítat označení Petriho misek v laboratoři
[12].

3.2.3 ColonyDoc-ItTMUVP

Další vybrané zařízení pro automatické počítání kolonií je ColonyDoc-ItTMod společnosti
UVP. Toto zařízení je vybaveno kamerou s velmi vysokých rozlišením. Největším rozdílem
od ostatních popsaných zařízení je, že ColonyDoc-ItTMumožňuje uzavření vzorku v akviziční
jednotce a tím odstínit ambientní osvětlení. Tato vlastnost s kombinací speciálního osvětlení
pro luminiscenci2, umožňuje rozpoznání kolonií bakterií, které jsou citlivé na světlo [36].
Bližší technické specifikace jsou uvedeny v příloze 60.

2vyzařování elektromagnetického záření (světla) po předchozím dodání energie [1]
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Obrázek 3.5: ColonyDoc-ItTMUVP [36]

Software, který je dodáván k ColonyDoc-ItTM, umožňuje automatické počítání kolonií
s manuální úpravou. Systém opět umožňuje detekci kolonií ve zvoleném regionu a následné
zobrazení detailů o vybrané kolonii jako je její průměr, plocha a barva. Kolonie lze rozřadit
do několika specifikovaných kategorií.

3.2.4 PetrilyzerTMBioras

PetrilyzerTMod společnosti Bioras je trochu odlišný od ostatních zařízení, která jsou po-
psána výše. Systém obsahuje velmi jednoduchou akviziční jednotku, která je vybavena
manuálním podavačem a zásobníkem misek. Výhodou tohoto podavače je, že laborant ne-
musí při práci přicházet do kontaktu s Petriho miskami. Akviziční jednotka je jednodušší
konstrukce, jak lze vidět na obrázku 3.6. Zařízení je vybaveno pouze horní osvitovou jed-
notkou tvořenou LED páskem. Ovládání světla je pomocí manuálního spínače ve spodní
části zařízení. Další technické specifikace jsou uvedeny v příloze 61.

Obrázek 3.6: PetrilyzerTMBioras [4]

Pomocí dodávaného softwaru je ovládána kamera uvnitř zařízení. V prvním kroku ana-
lýzy Petriho misky je nutné pořídit obrázek. V nastavení kamery je možné najít délku
otevření uzávěrky a jiné barevné nastavení pořizovaného obrazu. V dalším kroku je nutné
vyloučit z analýzy obrazu okraje misky. To udělá laborant ručně nastavením kružnice vý-
běru regionu. Dále se v aplikaci nastavuje kontrast, velikost šumu a světlost objektů. Změny
všech těchto nastavení vidí uživatel v živém náhledu. Následné počítaní a rozřazení kolonií
do kategorií podle barev může uživatel manuálně změnit a tím ovlivnit výsledky analýzy.
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Výsledky analýzy je možné zobrazit v histogramu [4].

3.2.5 BioVendor Instruments - Colony Counter Camera

Colony Counter Camera od společnosti Biovendor Instruments je novým zařízením na trhu,
které v sobě ukrývá velké množství výhod a pokrývá velmi širokou škálu parametrů, které
různé laboratoře požadují. Colony Counter je osazen barevnou kamerou s vysokým roz-
lišením. Jako jediné z vybraných zařízení je vybaveno automatickým výsuvným systémem,
který umožňuje snadnou manipulaci se vzorky a zárověn skrytí vzorku před okolním svět-
lem a jiným rušivým elementům. Zařízení obsahuje spodní i horní osvit tvořený bílými LED
pásky, a také UV osvětlení [5]. Další technické specifikace jsou uvedeny v příloze 62.

Obrázek 3.7: BioVendor Instruments - Colony Counter Camera [5]

Software dodávaný k zařízení obsahuje živý náhled kamery s možností změny osvětlení a
nastavení kamery. Software se skládá z několika modulů, které umožňují různé automatické
testy například Spirálový nebo Membránový test. Software také dovoluje uživateli vybrat
region pro počítání kolonií, manuální úpravu počtu kolonií, rozdělení kolonií podle barvy a
velikosti a v neposlední řadě také uložení výsledků testů.

3.3 Softwarové řešení pro počítání kolonií

U výše popsaných komerčních systémů, které obsahují kompletní řešení včetně akvizičních
jednotek pro počítání kolonií na Petriho misce, není možné přesně zjistit, na jakých princi-
pech a algoritmech pracuje dodávaný software. Existují ale i softwarová řešení, která jsou
volně dostupná. Neumožňují sice pořízení obrázku, ale je možné na nich provést analýzu
Petriho misky, například z databáze nebo souboru.

3.3.1 OpenCFU

OpenCFU je kompletní open-source aplikace navržená pro počítání seskupených kruhových
objektů, jako jsou bakteriální kolonie na Petriho miskách. Aplikace je schopná zpracová-
vat digitální obraz nebo také živý stream z videozařízení, jako jsou například webkamery.
OpenCFU je volně stažitelná multiplatformní aplikace3. Jedná se o verzi 3.8-Beta z poloviny

3Software ke stažení na: http://sourceforge.net/projects/opencfu
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roku 2013.

Obrázek 3.8: OpenCFU - uživatelské prostředí

Aplikace vyžaduje po spuštění vložení obrázku ze souboru. Vložením obrázku se au-
tomaticky provede analýza s výchozím nastavením a v horní části aplikace vypíše počet
nalezených kolonií, tak jak je vidět na obrázku 3.8. Aplikace je rozdělena do několika sekcí.
V levé části jsou umístěny prvky nastavení pro obrazovou analýzu, v pravé horní části je ná-
hled na zpracovávaný obraz a ve spodní části jsou uvedeny informace a statistiky provedené
analýzy.

Nastavení je přehledně rozděleno do několika podčástí. V první podčásti je možné upra-
vovat typ zobrazení detekovaných kolonií. Pak se zde nachází možnost přidání obrázku
pro další analýzu. Další nastavení již ovlivňují samotnou analýzu obrazu. Nejprve uživatel
nastavuje typ prahu, a to regulérní, inverzní a bilaterální práh. Dále je zde k dispozici mož-
nost nastavení konstanty pro ponížení automaticky vypočítaného prahu. V další podčásti
je možné nastavit rozmezí velikosti hledaných kolonií a regionu, ve kterém se bude ana-
lýza provádět. Poslední nastavení, která je uživatel schopen ovlivnit, jsou barevný filtr k
detekci kolonií vybrané barvy, zapnutí nebo vypnutí automatické detekce hrany misky a v
neposlední řadě také rozřazení kolonií do skupin podle barvy.

Na obrázku 3.8 je nejlépe dosažený výsledek analýzy obrazu. Algoritmy, které jsou v
aplikaci OpenCFU použity, jsou popsány v další kapitole. Diagram reprezentující postup
zpracování obrazu je uveden v příloze 63.
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3.3.2 Ostatní aplikace

Existuje i celá řada dalších aplikací, které by se daly použít pro automatické počítání kolonií
na Petriho miskách. Avšak tyto aplikace nejsou primárně k tomuto úkolu určeny. Jedná se
například o open-source aplikaci ImageJ pro zpracování obrazu, ve které pomocí sady po
sobě jdoucích úkonů je možné dosáhnout podobných výsledků, jakých dosahují aplikace
přímo určené pro počítání kolonií [28]. Dalším příkladem je aplikace CellProfiler, která je
primárně určena pro detekci a profilování buněk z obrazu mikroskopu [37]. Jelikož tyto
aplikace jsou určené k jinému použití, dosažení správných výsledků pro počítání kolonií je
zdlouhavé a často náročné, proto jejich nastavení a použití je nad rámec této práce.

3.4 Algoritmy pro zpracování obrazu Petriho misek

Algoritmy pro zpracování obrazu Petriho misek se dají rozdělit do dvou skupin. První
skupinou by byly algoritmy, které jsou vhodné pro předzpracování obrazu neboli binarizaci
a druhá skupina algortimů pro detekci, počítání a rozdělení srostlých kolonií.

Algoritmy, které jsou používány pro zpracování obrazu při analýze Petriho misek, jsou
popsány v této části níže.

3.4.1 Prahování

Prahování je základní operací při segmentaci obrazu. Jedná se o oddělení objektů a pozadí
na základě jasové hodnoty obrazového bodu. Triviální metodou takové segmentace je pra-
hování s jedním pevným prahem, čímž vzniká obraz se dvěmi výstupními úrovněmi neboli
binární obraz. Tento základní algoritmus prahování obrazu f na výsledný obraz g můžeme
vyjádřit rovnicí 3.1.

g(i, j) =
{

1 pro f(i, j) ≥ T,
0 pro f(i, j) < T

(3.1)

V rovnici 3.1 je T předem určená konstanta nazývaná práh. g(i, j) je rovna 1 pro ob-
razové elementy náležící objektům a je rovna 0 pro pixely náležející k pozadí [18]. Hod-
notu prahu lze určovat interaktivně nebo pomocí některé z metod automatického určování
prahu. Zpravidla není možné úspěšně použít stejný práh na celé ploše obrazu, dokonce ani
ve zcela jednoduchých scénách nemusí dát globální prahování s jediným prahem požado-
vané segmentační výsledky. To může být způsobeno změnou jasu objektů nebo změnami či
nekonstantností osvětlení. V takovýchto situacích je vhodné použít prahování s proměnli-
vým prahem, kdy hodnota je určována podle lokálních vlastností obrazu. Takováto metoda
se nazývá adaptivní prahování. Obraz je rozdělen do několika stejně velkých podobrazů, ve
kterých je automaticky určen práh. Práh je možné určit například zprůměrováním hodnot
jasu nebo pomocí složitějších postupů, jako je například metoda Otsu, která je použita v
apliakci OpenCFU [9].

Metoda Otsu pracuje s údaji histogramu. Výsledný práh metody je vybrán na základě
rozdělení pixelů do dvou skupin, a to takových aby měly hodnoty pixelu v každé skupině
co nejmenší rozptyl 3.2 nebo aby rozptyl mezi skupinami byl co největší 3.3.

σ2
w(T ) = ω0(T )σ2

0(T ) + ω1(T )σ2
1(T ) (3.2)

σ2
b (T ) = ω0(T )ω1(T )(µ0(T )− µ1(T ))2 (3.3)

20



Pro výpočet ω0(T ) a ω1(T ) platí následující rovnice 3.4:

ω0(T ) =
T−1∑
i=0

p(i) ω1(T ) =
N∑

i=T

p(i) (3.4)

Hodnota pi je hodnota relativního histogramu v jasu i. N je počet úrovní jasu a T je
práh [24].

3.4.2 Detektor hran

Detektor hran je v aplikacích pro počítání kolonií na Petriho misce používán přímo pro
detekci kontur kolonií. Taková hrana vzniká na přechodu agaru a kolonie. Hranu můžeme
chápat jako vlastnost obrazového bodu započteného jako funkci obrazu v okolí tohoto bodu.
Hrana je pak reprezentována velikostí a směrem. Příkladem takového detektoru je Cannyho
detektor hran, který využívá první derivaci obrazu [38].

Cannyho detektor hran využívá k detekci hran velikost a úhel gradientu. K výpočtu
gradientu se přistupuje jako ke konvolučnímu filtrování obrazu. Pro Cannyho detektor jsou
použita Sobelova konvoluční jádra 3.5 a 3.6.

1
4

∣∣∣∣∣∣
1 0 −1
2 0 −2
1 0 −1

∣∣∣∣∣∣ (3.5)

1
4

∣∣∣∣∣∣
1 2 1
0 0 0
−1 −2 −1

∣∣∣∣∣∣ (3.6)

Následně pro výpočet velikosti gradientu je použita rovnice 3.7 a pro výpočet úhlu
gradientu rovnice 3.8, kde GR a GS je výsledný obraz po konvoluci s jednotlivými jádry 3.5
a 3.6.

G(i, j) =
√
GR(i, j)2 +GS(i, j)2 (3.7)

θ(i, j) = arctan
GS(i, j)
GR(i, j)

(3.8)

Uvedené operátory pro zvýraznění hran byly vyvinuty heuristicky. Analytický přístup
zvolil Canny. Impulzní odezva Cannyho operátoru je nastavená tak, aby co nejlépe vyho-
vovala následujícím podmínkám:

• Dobrá detekce - velikost poměru signál-šum je co největší, aby pravděpodobnost
selhání výběru hrany byla co nejmenší

• Dobrá lokalizace - vybrané hranové body by měly být co nejblíže středu hrany.

• Jedinečná odezva - měla by existovat jen jedinečná odezva na skutečnou hranu.

Analytická realizace není kvůli složitosti podmínek možná. Cannyho operátor je proto
realizován různými způsoby, které se snaží co nejlépe vyhovět stanoveným podmínkám.
Jednou z možností je využití operátoru první derivace Gaussovské funkce. Další možností
je použití adaptivního prahování nebo techniky potlačení nemaximálních hodnot [38].
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3.4.3 Houghova transformace

Houghova transformace je metoda pro nalezení parametrického popisu objektů v obraze. V
případech analýzy Petriho misek jde o hledání kruhových objektů neboli kolonií, jak je po-
psáno v [3]. Při implementaci je třeba znát analytický popis tvaru hledaného objektu. Tato
transformace je používána pro detekci jednoduchých objektů v obraze, jako jsou přímky,
kružnice, elipsy, atd. Jedná se o transformaci z Kartézského souřadnicového systému do
polárního.

Přímku v rovině lze popsat několika způsoby. Modelem přímky může být rovnice 3.9.

x cos θ + y sin θ = r (3.9)

V rovnici 3.9 je r délka normály od přímky k počátku souřadnic a θ je úhel mezi
normálou a osou x. Vstupními daty jsou souřadnice pixelů a neznámými jsou parametry
r a θ. Dosazením do rovnice libovolného bodu pak množina všech možných řešení vytvoří
v Houghově prostoru spojitou křivku. Pokud se promítnou všechny body ležící na přímce
p do Houghova prostoru, všechny vytvořené křivky se protnou v jednom bodě. Souřadnice
bodu jsou hledané parametry r a θ [25].

Stejný postup můžeme použít pro nalezení parametrů hranic objektů, které lze popsat
analytickou rovnicí. Například v případě kružnice je tento geometrický objekt popsán rov-
nicí 3.10.

(x− a)2 + (y − b)2 = r2 (3.10)

V této rovnici jsou hledanými parametry a, b a r. V takovémto případě výpočetní
náročnost algoritmu vzroste, jelikož jsou hledány tři parametry, a tím pádem bude mít
Houghův prostor tři dimenze [25].

3.4.4 Morfologické operace

Morfologické operace mohou být použity při detekci kolonií na Petriho misce v mnoha
případech například při detekci hran, k získání kostry objektu nebo k nalezení středů pro
algoritmus watershed. Matematická morfologie vychází z vlastností bodových množin.

Morfologicické opearace jsou realizovány jako relace obrazu s jinou menší bodovou
množinou B, tzv. strukturním elementem. Tuto operaci si lze představit jako určitý sys-
tematický pohyb strukturního elementu B po obraze X a vyhodnocení odezvy podle typu
operace. Mezi dvě základní morfologické operace patří dilatace a eroze.

Dilatace skládá body dvou množin pomocí vektorového součtu. Objekty v obraze jsou
po aplikaci tohoto elementu zvětšené na úkor pozadí. Dilatace se používá k zaplnění děr
popř. zálivů a její definiční vztah je dán vzorcem 3.11 [27].

X ⊕B = {d ∈ E2 : d = x+ b, x ∈ X, b ∈ B} X ⊕B =
⋃
b∈B

Xb (3.11)

Druhou základní morfologickou operací je eroze. Eroze skládá dvě bodové množiny s
využitím vektrorového rozdílu. Je duální transformací k dilataci a používá se pro zjednodu-
šení struktury objektů v obraze nebo například pro získání kostry objektu. Eroze je dána
vzorcem 3.12 [27].

X �B = {d ∈ E2 : d+ b ∈ X pro ∀b ∈ B} X �B =
⋂
b∈B

X−b (3.12)
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3.4.5 Watershed

Watershed transformaci je možné zařadit mezi region-based segmentační metody. Tato mor-
fologická metoda segmentace je postavena na myšlence pocházející z geografie. Obraz je
chápán jako terén nebo topografický reliéf, který je postupně zaplavován vodou. Povodí
jsou z počátečních bodů, což jsou lokální minima, zaplavovány vodou. V místech, kde by se
voda ze dvou různých povodí mohla slít, jsou vytvořeny hráze. Proces postupného zaplavo-
vání je zastaven ve chvíli, kdy se dosáhne nevyššího bodu terénu neboli maxima v obraze.
Výsledkem je obraz rozdělený do regionů, jenotlivých povodí oddělených hrázemi. Vzniklé
hráze jsou nazývány watersheds. Metoda produkuje velký počet regionů. Výsledkem je nad-
měrná segmentace obrazu. Obvyklým řešením je proces spojování regionů, jenž následuje
po transformaci. Regiony patřící do stejného segmentu nebo obrazové struktury jsou spo-
jovány [38]. Watershed algoritmus je použit pro oddělování strostlých kolonií v obraze v
aplikaci OpenCFU [9] a také v postupu popsaném v [6].

3.4.6 Shluková analýza

Shluková analýza neboli clustering (z ang. cluster analysis) je vícerozměrná statická metoda,
která se používá ke klasifikaci objektů. V případě použití při analýze Petriho misek se shlu-
ková analýza nejčastěji používá k rozdělení kolonií do různých tříd podle jejich vlastností,
jako je například barva. Pro clustering na základě barevné informace kolonie je vhodné
použít algoritmus k-means.

K-means je nehierarchický algoritmus, který třídí data do shluků na základě jejich vlast-
ností. Úkolem této metody je rozdělit množinu vektorů dimenze n do k podmnožin tak, aby
byla nejmenší suma vzdáleností jednotlivých vektorů od středu příslušné podmnožiny. Tuto
podmínku můžeme zapsat jako minimalizaci veličiny V ve vzorci 3.13 [26].

V =
k∑

i=1

∑
xj∈Si

(xj − µi)2 (3.13)

Vstupem algoritmu K-means je množina všech vektorů a počet podmnožin, do kterých
se vektory mají rozřadit. Náhodně se zvolí středy podmnožin a v dalším kroku algoritmu je
na základě funkce vzdálenosti každý z vektorů přiřazen do shluku, jehož střed má nejmenší
vzdálenost. Pro barevnou informaci je možné použít euklidovskou vzdálenost ve trojrozměr-
ném prostoru, kde dimenze budou reprezentovat jednotlivé barevné kanály. V následujícím
kroku je spočítán nový střed podmnožiny a algoritmus opět přepočítá vzdálenosti vektorů
od nových středů podmnožin a přeřadí vektory do podmnožin s nejmenší vzdáleností od
sředu. Algoritmus se opakuje tak dlouho, dokud dochází ke změnám vektorů v podmnoži-
nách [26].
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Kapitola 4

Analýza aktuálního stavu v
mikrobiologické praxi

V mikrobiologické praxi je používání výpočetních technologií na rychlém vzestupu. Vý-
početní technologie napomáhají nejen ve vyhodnocování testů, ale mohou usnadňovat práci
laborantům už i při jejich přípravě. Existuje celá řada zařízení pro usnadnění počítání ko-
lonií na Petriho miskách, ať už jde o prostředky podpůrné nebo systémy plně automatické.
Hlavním cílem těchto zařízení je úspora času a nákladů na takovéto testování. Bohužel spe-
cializovanost zařízení zvyšuje jejich ceny, a proto tato zařízení nejsou dostupná pro všechny
typy laboratoří. V podstatě si tato zařízení mohou dovolit pouze laboratoře, které zpra-
covávají velký objem Petriho misek, a tím pádem se pořízení takovýchto zařízení vyplatí,
kdežto střední a menší laboratoře, které nejsou zaměřeny jen na analýzu Petriho misek,
si taková zařízení dovolit nemohou, jelikož by náklady nejspíše přesáhly úsporu, kterou by
pořízením získaly.

4.1 Shrnutí vlastností zařízení k analýze Petriho misek

Zařízení, která se zabývají automatickým zpracováním obrazu Petriho misek, často vyžadují
spolupráci s uživatelem, ať už při nastavování různých parametrů nebo korekci nalezených
kolonií. Ovšem i přesto přináší do laboratoří velké časové úspory. Díky tomu se tato zaří-
zení stávají čím dál víc populárními, o čemž jsem se přesvědčil na výstavě Medica 2014 v
Düsseldorfu 1, kde jsem měl možnost se podívat na některá zařízení podrobněji, nebo se s
nimi seznámit po stránce uživatelské. Většina vyzkoušených zařízení zpracovávala obraz z
Petriho misek, avšak téměř vždy bylo nutné dané výsledky upravit ať už přidáním kolonie
nebo manuálním odstraněním nežádoucích artefaktů. Nutnost korekce výsledků automa-
tické analýzy je velmi důležitá už jen z toho důvodu, že i dva odlišní experti na analýzu
Petriho misek se mohou lišit ve svém výsledku, což dokazuje na náročnost tohoto úkolu.
V laboratořích jsou často kladeny různé požadavky, které se snaží výrobci zařízení spl-
nit. Jedním z prvních požadavků je úspora místa. V laboratořích se nacházejí nejrůznější
přístroje, které plní rozdílné funkce. Výrobce přístrojů se tedy vždy snaží minimalizovat
prostor, který jejich zařízení zabere. Nejedná se jen o přístroje jako takové ale i počítače,
které jsou k přístrojům připojeny. Pokud by každý přístroj měl mít svůj vlastní počítač,
velká část laboratoře by byla zabrána pouze počítači. Požadavky, které jsou kladeny na
zařízení určené k počítání kolonií, jsou velmi odlišné v rámci každé laboratoře, avšak z

1světový veletrh medicíny a laboratorní techniky
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velké míry jsou ovlivňovány cenou těchto zařízení. Pokud si ovšem laboratoř může dovolit
pořídit zařízení pro automatické zpracování obrazu Petriho misek, jsou kladeny nejrůznější
specifikace a požadavky na vlastnosti těchto zařízení. Požadované specifikace jsou uvedeny
v tabulce 4.1.

Požadavky F S C P B O

Potřeba PC X X X X X X
Spodní osvětlení X X X − X −

Horní osvětlení X X X X X −
UV osvětlení − − X − X −

Uzavření vzorku − − X X X −
Automatické počítání X X X X2 X X

Manuální počítání X X X X X −
Barevný obraz X X X X X −

Rozdělení podle barev X X X X X X
Rozdělení podle velikosti X X X X X X

Výběr regionu X X X X X X
Výpočet CFU X X X X X X
Uložení testů X X X X X X

Spirálový test X X1 X1 X1 X X1

Křížový roztěr X1 X1 X1 X1 X X1

Miles & Misra X1 X1 X1 X1 X X1

Cennová dostupnost − − − − − X

F - Flash & Go, S - ScanTM1200 - Interscience, C - ColonyDoc-ItTMUVP, P - PetrilyzerTMBioras, B -

BioVendor Instruments Colony Counter Camera, O - OpenCFU

1 - pomocí nastavení regionů, 2 - s nutností mnoha uživatelských nastavení

V oblasti, která by propojovala mikrobilogické laboratoře a mobilní zařízení, nejsou
zatím žádné velké projekty. Některé dostupné aplikace pro mobilní zařízení zabývající se
touto problematikou jsou pouze podpůrné nebo zatím ve stádiu vývoje a v praxi nejsou
využívány.

4.2 Zadání realizace aplikace a příslušenství - ColonyCatcher

Aplikace pro počítání bakteriálních kolonií na Petriho miskách by měla odpovídat všem
potřebám laborantům, kteří by takovou aplikaci mohli používat, proto by aplikace měla
zvládat nejrůznější typy misek, agarů a bakterií. Zároveň by aplikace ColonyCatcher měla
v ideálním případě splňovat co nejvíce požadavků v tabulce 4.1 a přitom zůstat cenově
dostupná, jednoduchá na ovládání a velmi přehledná. Uživatelské prostředí by nemělo ob-
sahovat prvky nastavení, kterým by laborant nerozuměl, případně by mělo být vše řádně
vysvětleno a popsáno.

Parametry osvětlovací jednotky
Jelikož se jedná o aplikaci pro mobilní zařízení, nebude k výpočtům samotným

potřeba žádný speciální počítač, který by v laboratoři zbytečně zabíral místo. Mobilní
zařízení, ať už mobilní telefon nebo tablet, jsou skladné a mají řadu výhod, ale i
nevýhod.
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Výhodou mobilních zařízení je přítomnost kamerového modulu, který může na-
hrazovat část akviziční jednotky. Některé modely mobilních zařízení také obsahují
diodový blesk, který může do určité míry nahrazovat horní osvětlení, které je použí-
váno v komerčních zařízeních pro automatické počítání bakteriálních kolonií. Nevý-
hodou mobilních zařízení může být podstatně nižší výpočetní výkon, než mají stolní
počítače a tím pádem bude muset být brán ohled na rychlost a náročnost celé apli-
kace. Pomocí samostatného mobilního zařízení není taky možné osvětlovat vzorky
Petriho misek ze spodní strany, což by mohlo být velkou nevýhodou při zpracování
misek s průhlednými nebo poloprůhlednými agary. Proto by bylo vhodné k celé apli-
kaci vytvořit spodní osvětlovací jednotku. Spodní osvit může být vytvořen dvěma
způsoby. První a jednodušší způsob je vytvoření jednoduché aplikace pro mobilní za-
řízení, která bude pomocí jasu displeje prosvětlovat Petrihu mistku umístěnou přímo
na displeji, tak jak je vidět na obrázku 4.1.

Obrázek 4.1: Ukázka použití aplikace pro spodní osvětlení

Druhým způsobem jak vytvořit spodní osvit je navržení malé osvětlovací jednotky,
která bude pomocí bílého LED pásu osvětlovat Petriho misku. Bílý LED pás je pro
osvětlení Petriho misky ideální, jelikož známé druhy bakteriálních kolonií jsou vidi-
telné v širokém světelném spektru. Z tohoto důvodu není nutné použití žádných spe-
ciálních barevných filtrů nebo úpravy vlnových délek zdroje světla. Tato osvětlovací
jednotka by mohla být ovládána přímo z aplikace ColonyCatcher pomocí bezdráto-
vého připojení bluetooth. Návrh malé osvětlovací jednotky a její možné použití je
vidět na obrázku 4.2.

Některá komerční zařízení také využívají osvětlení pomocí UV diod pro nasvícení
světlocitlivých bakteriálních kolonií. Tento typ osvětlení se uplatňuje pouze u velmi
úzkého spektra bakterií rodu Legionella, které emitují světlo viditelných vlnových
délek při buzení pomocí UV a tím je možné tyto kolonie odlišit od bakterií jiného rodu.
Aby bylo možné UV osvětlení používat, je nutné vzorek odstínit od veškerého okolního
osvětlení a tím ho tedy uzavřít v zařízení. Tato varianta osvětlení by pravděpodobně
prodražila náklady na výrobu osvětlovací jednotky a její přínos by pro celé zařízení

26



byl minimální. Z tohoto důvodu nebude UV osvětlení součástí vytvořeného řešení.

Obrázek 4.2: Ukázka použití osvětlovací jednotky

Parametry aplikace ColonyCatcher
Součástí celého řešení by měla být možnost uložit výsledky analýzy Petriho misek

ve srozumitelné a jednoduché formě. V praxi se výsledky ukládají do reportů, které
obsahují informace o Petriho misce. Jelikož je v laboratorní praxi problém s uchová-
ním Petriho misek, které podléhají nejrůznějším vlivům, například vysycháním agarů,
kontaminací vzorku jinými organismy, je dobré uchovávat v reportu i obrazovou infor-
maci o misce z doby, kdy byla analyzována. Uložený report by tedy měl mít podobu
protokolu o analýze s uvedenými a vypočítanými daty včetně pořízeného obrazu Pe-
triho misky. Pro ukládání jednotlivých reportů je vhodné zvolit externí úložiště, ke
kterému by byl umožněn přístup i z klasického počítače z důvodu snazší manipulace
s reportem a případného tisku. Proto v rámci práce bude vytvořen webový server
pro ukládání vytvořených reportů a jednoduchý webový systém, ve kterém si uživa-
tel bude moci procházet dříve vytvořené analýzy Petriho misek. Součástí webového
systému bude také jednoduchá správa uživatelů a jejich přístupů do systému.

Ve spolupráci s mikrobiologickou laboratoří bylo určeno několik nutných nastavení,
které by laborant měl znát. V první řadě jsou to informace o Petriho misce. Laborant
by měl být schopný vložit do aplikace základní parametry popisující Petriho misku
a její obsah. Mezi tyto parametry patří identifikační kód Petriho misky, pod kterým
je v laboratoři vedena, dále pak druh agaru, bakterie, velikost misky, ředění a objem
očkovaného vzorku. Ne všechny tyto parametry jsou povinné, například rod bakterie
nemusí být znám při klasickém testu bakteriální kontaminace.
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Dalším ze základních požadavků je, aby v aplikaci bylo možné vybrat region pro
počítání kolonií. Tento požadavek vznikl na základě skutečnosti, že některé naočko-
vané vzorky mohou být v určitých místech Petriho misky ovlivňovány jinými živými
organismy. U takovéhoto typu misky je nutný výběr regionu, kterým se určí plocha
misky bez kontaminace jinými živými organismy, tak jak vidět na ilustrativním ob-
rázku 4.3, kde je zvýrazněn region, který by měl být označen a analyzován. Po určení
počtu bakteriálních kolonií v daném regionu je nutné určit, jak velkou část Petriho
misky region zabírá a na základě toho upravit objem očkovaného vzorku. Po této
úpravě se získá přesnější hodnota CFU vztahující se k celé Petriho misce.

Obrázek 4.3: Výběr regionu kontaminované Petriho misky

Hlavní částí aplikace ColonyCatcher by mělo být automatické počítání bakteriál-
ních kolonií na Petriho misce. Při automatické analýze Petriho misek může docházet k
chybnému určení kolonie. Rozpoznání kolonie od jiných objektů na misce není možné
pouze z jednoho obrazu pořízeného z horního pohledu Petriho misky. Objekty, jako
jsou například bubliny v agaru nebo zbytky vzorků, mohou být na pořízeném obraze
velmi podobné koloniím. Určení, zda se jedná o kolonie nebo nežádoucí artefakty,
je možné pouze blízkým pozorováním Petriho misky z mnoha úhlů. Až na základě
podrobného zkoumání může expert vyhodnotit, zda se jedná o bakteriální kolonii či
nikoliv. Na obrázku 4.4 je Petriho miska, která je naočkována neznámým vzorkem.
Na misce jsou modře zvýrazněny artefakty, které byly označeny expertem jako bub-
liny v agaru. Obrázek je pořízen jako možný vstup aplikace ColonyCatcher. Z tohoto
důvodu je nutné, aby aplikace umožňovala manuální označování kolonií a zároveň
možnost odstranění detekované kolonie.

Posledním požadavkem na aplikaci je možnost rozdělení detekovaných kolonií do
skupin podle velikosti a barev. Pro selektivní typy agarů je typické, že na nich může
vyrůst pouze jeden rod bakterií, nebo hledaný bakteriální rod zbarví typickým způ-
sobem. Laborat by měl mít možnost vybrat barvu kolonie a následně aplikace vybere
kolonie podobné barvy a spočítá pro ně CFU. Jiné selektivní agary mohou podporo-
vat růst bakteriálních kolonií určitého druhu, proto je nutné, aby aplikace umožňovala
rozřadit kolonie podle velikosti, kterou uživatel zadá.
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Obrázek 4.4: Petriho miska s artefakty v agaru

Shrnutí potřebných vlastností
Výše popsané vlastnosi by měly být součástí aplikace ColonyCatcher a jejich na-

stavení by se mělo promítnou i do výsledných reportů, tak aby uživateli bylo zřejmé,
co bylo cílem analýzy Petriho misky. Pro zpřehlednění jsou níže shrnuty nejdůležitější
vlastnosti, které by výsledné řešení mělo obsahovat.

• Spodní osvětlovací jednotky

• Možnost výběru regionu na Petriho misce

• Automatické počítání bakteriálních kolonií

• Manuální počítání bakteriálních kolonií

• Možnost rozdělení bakteriálních kolonií do skupin

• Vytvoření a uložení reportu o analýze Petriho misky

Pokud budou všechny tyto vlastnosti splněny, aplikace by měla maximálně vyho-
vovat pracovníkům mikrobiologických laboratoří při počítání bakteriálních kolonií na
Petriho misce.
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Kapitola 5

Realizace osvětlovacích jednotek

Pro automatickou analýzu bakteriálních kolonií na Petriho misce je jedním z nejdůleži-
tějších faktorů získaní vhodného obrazu pomocí kamerových modulů v mobilních za-
řízeních. Obraz musí být pořízen z horního pohledu Petriho misek, aby nedocházelo k
optickému zkreslení tvaru kolonií. Pro nejlepší možný výsledek analýzy je nutné zís-
kat co nejvyšší kontrast kolonie a agaru, který pokrývá celou plochu Petriho misky.
Velké množství agarů je částečně nebo zcela průsvitné, a tedy jejich výslednou barvu
na obraze ovlivňuje pozadí misky. V laboratorní praxi se nejčastěji používá světlé a
tmavé pozadí. Světlé pozadí se většinou nahrazuje prosvětlováním ze spodní strany
Petriho misky z nejrůznějších zdrojů světla. Změna podkladu Petriho misky vede
k neustálé manipulaci se vzorkem. Z těchto důvodů byly v rámci práce vytvořeny
dvě osvětlovací jednotky, které simulují obě varianty pozadí bez nutnosti zbytečné
manipulace se vzorkem. Jednotlivé osvětlovací jednotky jsou popsány v této kapitole
níže.

5.1 ColonyCatcher LightScreen

ColonyCatcher LightScreen je jednoduchá aplikace pro mobilní zařízení se systémem
Android. Aplikace slouží jako spodní osvětlovací jednotka pro automatické počítání
bakteriálních kolonií.

Aplikace je vytvořena pomocí programovacího jazyka Java s využitím vývojového
kitu Android SDK a vývojářského prostředí Eclipse Luna. Nejnižší podoporovanou
verzí operačního systému mobilního zařízení je Android 3.0 s Android API level 11.
ColonyCatcher LightScreen je založena na velmi jednoduchém principu. Přes celou
plochu displeje je zobrazena komponenta třídy ImageView s nastaveným černým po-
zadím. Aplikace podporuje klasické Petriho misky o následujících rozměrech.

• 60 mm

• 90 mm

• 120 mm

• 150 mm

V závisloti na velikosti zařízení, na kterém je aplikace spuštěna, se určí maximální
možná velikost podporované Petriho misky. Tato velikost se určuje pomocí parametru
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densityDpi třídy DisplayMetrics, který nese informaci o počtu pixelů na jednom
palci. Pomocí této hodnoty lze snadno určit velikost displeje zařízení v milimetrech
dle rovnice 5.1, kde V je maximální velikost displeje v milimetrech, W a H jsou šířka
a výška displeje v pixelech.

V = Min(W,H)/(densityDpi/25.4) (5.1)

Podle maximální možné velikosti v milimetrech se určí, které rozměry Petriho
misek budou podporovány. Součástí aplikace je jednoduché menu s nabídkou pod-
porovaných Petriho misek. Po výběru rozměru misky se ve středu displeje vykreslí
tenkou červenou čárou kružnice. Tato kužnice slouží jako orientační bod pro umístění
Petriho misky na displej. Ve výchozím stavu je střed kružnice vykreslen černě, čímž se
simuluje tmavé pozadí. Pomocí jednoduchého tlačítka umístěného v pravém dolním
rohu je možné přepnout vykreslení kružnice bílou barvou, jak je vidět na obrázku
5.1, která simuluje světlé pozadí. Aplikace je nastavena, tak aby se při jejím běhu
nevypínal displej a zároveň aby byl zapnut nevyšší možný jas displeje pro co největší
prosvětlení Petriho misky.

Obrázek 5.1: Light Screen

Jelikož nejmenší podporované misky mají v průměru 60 mm, je tato aplikace spíše
určena pro tablety než pro mobilní telefony. Aplikace ColonyCatcher LightScreen má
jednu nevýhodu v porovnání s druhou osvitovou jednotkou. Tato nevýhoda spočívá
v nutnosti sterilizace zařízení po použití. Jelikož přímo na displej jsou pokládany
vzorky s bakteriálním obsahem, je proto vhodné tablet po každém použití očistit
desinfekčním přípravkem. U některých mobilních zařízení s plastovým krytem displeje
může při použití nevhodné desinfekce dojít k naleptání plastu, proto je vhodné před
použitím aplikace nejprve vyzkoušet vhodnost desinfekce v rozích displeje, aby v
případě naleptání plastu nedošlo k velkým škodám na zařízení.
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5.2 ColonyCatcher Light

ColonyCatcher Light je jednoduché zařízení pro spodní osvětlování Petriho misky při
automatickém počítání bakteriálních kolonií. Tato osvětlovací jednotka byla navržena
ve spolupráci s mikrobiologickou laboratoří, tak aby výsledný obraz Petriho misky
byl v nejlepší možné dosažitelné kvalitě.

V první fázi vývoje osvětlovací jednotky byl navržen model v softwaru Solid Works
2014. Tento model je vidět na obrázku 5.2. Jednotka byla navržena, tak aby byly
podporovány nejčastěji používané Petriho misky o průměrech 88 mm a 58 mm a
současně aby zařízení simulovalo jak tmavé, tak i světlé pozadí pro Petriho misky.

Obrázek 5.2: Model osvětlení

Při návrhu zařízení bylo nutné správně umístit světelný zdroj k prosvícení Pe-
triho misky. Osvětlení bylo nutné navrhnout, tak aby vzorek byl ve všech částech
konstantně osvětlen a nedocházelo k odrazům zdroje světla na agaru, které by mohly
ovlivňovat samotnou analýzu. V prvních návrzích byl použit bodový zdroj světla,
který byl umístěn v horní části osvětlovací jednotky, tak aby osvětloval odrazovou
plochu pod Petriho miskou. Tento způsob se ukázal jako nedostatečný, jelikož vý-
sledný obraz nebyl konstantně osvětlen a vzorek obsahoval jasně viditelné odrazy
zroje světla. Po mnoha pokusech nalézt ideální osvětlovací zdroj se osvědčil bílý LED
pás, který osvětluje vzorek pod velkým úhlem a je skryt pod krytem zařízení, tak aby
nebyl přímo vidět světelný zdroj z horního pohledu na osvětlovací jednotku.

Osvětlovací jednotka ColonyCatcher Light je velmi skladné a odolné zažízení vyro-
bené z několika základních dílů. Všechny tyto díly jsou běžně k dostání a jejich celková
pořizovací cena nepřesáhne pět set korun. Jednou z dílčích částí, ze kterých je zařízení
sestaveno, je krycí box. Tento box je vyroben z černého ABS1, což je amorfní ter-
moplastický průmyslový kopolymer2, který je odolný vůči mechanickému poškození,

1Akrylonitril-Butadien-Styren
2polymer, jehož makromolekuly se skládají z dvou nebo více druhů monomerů[7]
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tuhý, houževnatý a odolný vůči slabším kyselinám a zásadám[8]. Díky těmto vlastnos-
tem je možné zařízení desinfikovat běžnými antibakteriálními desinfekcemi. Celkové
rozměry krycího boxu a tedy i zařízení jsou uvedeny na konstrukčních výkresech 5.3
a 5.4.

Obrázek 5.3: Výkres osvětlovací jednotka: horní pohled

Hlavní nutnou úpravou krycího boxu je vytvoření otvoru pro Petriho misku. Tento
otvor je v ideálním případě nutné vyfrézovat, aby se dosáhlo co nejvyšší přesnosti.
Otvor na Petriho misky má průměr 88 mm a je zobrazen na výkrese 5.3. Součástí
krycího boxu jsou také malé gumové nožičky pro lepší stabilitu a přilnavost, které
jsou zaznačeny na výkrese 5.4.

Obrázek 5.4: Výkres osvětlovací jednotka: přední pohled

Otvor v krycím boxu je podlepen kruhovým krycím sklem, na které jsou poklá-
dány vzorky Petriho misek. Krycí sklo má přůměr 95 mm a tloušťku 4 mm. Krycí
sklo je možné nahradit čirým polyakrylátem, který je lehčí a také snáze opracova-
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telný. Při srovnání těchto dvou materiálů má sklo lepší vlastnosti, co se týče odolnosti
proti poškrábaní a vrypům, které by mohly ovlivňovat analýzu. Na druhou stranu
sklo je těžší a křehčí a tedy i méně odolné vůči nárazu. Umístěním krycího skla uvnitř
zařízení vznikne hrana pro lepší aretaci Petriho misky 5.5.

Obrázek 5.5: Výkres osvětlovací jednotka: řez

Pás LED diod je umístěn na úchytném kruhu, který je přichycen pod horní
stěnou krycího boxu, jak je vidět na obrázku 5.5. LED pás je tvořen 24 bílými diodami
osvětlující vzorek ze spodní strany Petriho misky. Uchytný kryt je vytvořen z hliníku
a mimo zajišťování správné pozice LED pásu, funguje také jako jeho chladič pro
odvod přebytečného tepla. Posledním konstrukčním dílem je dělící plát. Jedná se
o čtvercovou část tvořenou z černého ABS. Tento plát slouží k oddělení prostoru
plošného spoje a osvětlovacího prostoru, tak aby při horním pohledu nebyl skrz krycí
sklo vidět plošný spoj, jak je znázorněno na obrázku 5.5. Dělící plát tedy slouží jako
tmavé pozadí Petriho misky.

Součástí osvětlovací jednotky je plošný spoj, který obstarává řízení osvětlení a
připojení k aplikaci ColonyCatcher. Plošný spoj lze rozdělit do čtyř logických částí,
které jsou popsány níže.

• Napájení

• Ovládací mikrokontrolér

• Bluetooth modul

• Ovládání osvětlení

Napájení plošného spoje je 12 V . Od hlavního zdroje napájení vede jedna větev
s napětím 12 V , která napájí LED pás. Tento pás má délku 0, 4 m a výkon 5, 8 W .
Druhá větev jdoucí od hlavního zdroje napájení je upravena na 3, 3 V pomocí stabili-
zátoru napětí LF33CV, jehož podrobný popis a návod k zapojení lze nalézt v [35]. Při
převodu napětí dochází na stabilizátoru k výraznému zahřívání, proto je stabilizá-
tor opatřen větším hliníkovým chladičem, aby nedošlo k jeho přehřátí a případnému
poškození. K napájecí větvi s 3, 3 V je připojen 8-bitový řídící mikrokontrolér AT-
mega8, který se stará o základní komunikaci s aplikací a řídí logiku spínání světel.
Mikrokontrolér je nastaven na taktovací frekvenci 1 MHz pomocí interního krys-
talu a je naprogramován pomocí softwaru Atmel Studio 6.2. Program obsažený v
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mikrokontroléru je velmi jednoduchý. Mikrokontrolér naslouchá na pinech, ke kte-
rým je připojen bluetooth modul. Pokud příjde informace o změně stavu osvětlení,
mikrokontrolér změní napájení na pinu, ke kterému je připojeno ovládání osvětlení.
Podrobné informace a postup naprogramování mikrokontroleru je v [2].

Obrázek 5.6: Schéma zapojení plošného spoje

Bluetooth modul BTM-112, který přímo komunikuje s aplikací ColonyCatcher,
je také napájen pomocí větve s 3, 3 V . Modul je nastaven pomocí UART 3 komunikace
na následující hodnoty:

• Baud rate: 19 200 b/s

• Datových bitů: 8

• Parita: žádná

• Stop bity: 1

• Řízení toku: H/W nebo žádné

• Název: ColonyCatcher

Pro jednoduché použití a snadné nastavení osvětlovací jednotky v aplikaci je jed-
notka pojmenována ColonyCatcher. Podle tohoto názvu je i aplikací vyhledávána v
okolí pomocí bluetooth. Vypnutí pin kódu pomocí příkazu ATP0 usnadní spárování
zařízení. Další možnosti nastavení jsou uvedeny v manuálu modulu BTM-112 [30].
Ovládání osvětlení je provedeno pomocí elektromagnetického relé, které spíná větev s

3Universal Asynchronous Receiver Transmitter
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12 V . Sepnutí relé zajišťuje tranzistor MOSFET4, který je spínán pomocí mikrokon-
troléru v nule. Výsledné schéma zapojení je na obrázku 5.6, kde jsou pro bluetooth
modul vyvedeny pouze konektory SV1 - SV4. Návrh plošného spoje je uveden v
příloze 64.

5.3 Porovnání osvětlovacích jednotek

Osvětlovací jednotky jsou důležitou součástí aplikace ColonyCatcher. Osvětlovací jed-
notky mají své klady a zápory, které mohou ovlivňovat analýzu obrazu Petriho mi-
sek. Na druhou stranu mají i rozdílné vlastnosti, které se týkají použití. Osvětlovací
aplikace ColonyCatcher LightScreen umožňuje analyzovat Petriho misky bez použití
jakéhokoli příslušenství a jediné, co uživatel opravdu potřebuje, je druhé mobilní za-
řízení se systémem Android. Nevýhodou oproti druhé osvětlovací jednotce je fakt, že
po používání je vhodné tablet nebo mobilní telefon řádně očistit a desinfikovat.

Obrázek 5.7: Porovnání osvětlovacích jednotek

Při srovnání obrazů pořízených pomocí obou osvětlovacích jednotek lze vidět jisté
rozdíly. Na obrázku 5.7 je vyfocena stejná Petriho miska s rozdílným pozadím. Vlevo
je použit jako pozadí čistý bílý papír, uprostřed je miska podsvícena aplikací Colo-
nyCatcher LightScreen a vpravo je je podsvícena pomocí osvětlovací jednotky Co-
lonyCatcher Light. Při použítí bílého papíru jako pozadí je zřejmé, že viditelnost
bakteriálních kolonií je velmi špatná. Drobné kolonie nejsou vidět vůbec a kolonie,
které mají odlišnou barvu od pozadí, lze spatřit, avšak jejich kontrast vůči pozadí
není také ideální. V prostřední části obrázku je pro osvětlení použita osvětlovací
aplikace. Již na první pohled je velmi patrný rozdíl. Kontrast bakteriálních kolonií
vůči agaru je velký. Aplikace také zajišťuje konstatní osvětlení na celé ploše Petrho
misky. Nevýhodou však může být při bližším pohledu viditelnost pixelů displeje a
také zkreslení barev kolonií. Kolonie si nezachovávají původní barvu a viditelně jsou
tmavší. V právé části obrázku 5.7 je použita osvětlovací jednotka ColonyCatcher Li-
ght. Kontrast kolonií a agaru je vysoký a kolonie si také zachovávají svoji původní
barvu. Na okrajích Petriho misky lze však vidět výrazné zesvětlení obrazu, které je
způsobené blízkostí zdroje světla. Toto zesvětlení a lehké odrazy LED diod lze kom-
penzovat použitím difuzoru, který se umístí před LED pás, tak aby světlo bylo více
rozptylováno.

4Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
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Kapitola 6

Aplikace ColonyCatcher

Aplikace ColonyCatcher je implementována v programovacím jazyce Java s využitím
vývojového prostředí Eclipse Luna. Podporu mobilních zařízení zajišťuje vývojový
kit Android SDK a pro podporu zpracování obrazu je použita knihovna OpenCV
2.4.9. Pro bezproblémový běh aplikace na mobilních zařízeních je zvolena minimální
verze Android API 14 a cílová verze Android API 21. Součástí této kapitoly je popis
imlementace důležitých částí aplikace, jako jsou automatická detekce bakteriálních
kolonií a popis implementace komunikace s webovým serverem.

Analýza obrazu v aplikaci ColonyCatcher je rozdělena do pěti logických částí,
které jsou podrobněji popsány v kapitole 6.3. Každá z těchto částí je tvořena vlastní
aktivitou, která se stará o korektní zpracování dat. Mezi jednotlivými bloky jsou
předávána data pomocí objektu třídy ColonyCatcherDFO, který nese informace o
nastavení celé aplikace, informace o uživateli, nastavení kamerového modulu, infor-
mace o Petriho misce, data o vytvořeném regionu a v neposlední řadě také seznam
detekovaných kolonií.

6.1 Implementace detekce kolonií

Po pořízení snímku v první fázi analýzy je obraz upraven a ořezán do čtvercového
formátu, tak aby Petriho miska byla ve středu obrazu a její průměr byl roven délce
strany výsledného obrazu. Při přechodu na druhý krok analýzy Petriho misky se
provádí automatické počítání bakteriálních kolonií, které je navrženo podle uvedeného
schématu na obrázku 6.1. Navržený algoritmus využívá metody implementované v
knihovně OpenCV 2.4.9.

Nejdříve se z privátního úložiště načte vyřezaný obraz. Pokud byl uživatelem vy-
brán region, který se má zpracovávat, nejprve je nutné jej zrekonstruovat. Informace
o regionu jsou uloženy v objektu třídy ColonyCatcherDFO, kde je reprezentován jako
posloupnout bodů. Pomocí těchto bodů je následně zrekonstruovan obrazec, který je
vykreslen do masky obrazu. Pokud region nebyl definován, jako maska obrazu se pou-
žije kruh, který reprezentuje Petriho misku. Vytvrořená obrazová maska se aplikuje
na načtený obraz, jak je uvedeno ve schématu 6.1.

Po aplikování masky obrazu, se před samotným zpracováním provádí výběr nej-
vhodnějšího barevného kanálu. Obraz je rozdělen do jednotlivých barevných kanálů.
Pro každý vytvořený obraz reprezentující jeden barevný kanál je pomocí konvoluce
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Obrázek 6.1: Diagram zpracování obrazu

se Sobelovými jádry vypočítán průměrný gradient hran v obraze. Barevný kanál,
který má výsledný gradient největší, je použit jako vstupní šedotónový obraz pro
další zpracování.

V další fázi je nutné vybrat správný typ adaptivního prahování. Je důležité určit,
zda bakteriální kolonie jsou světlejší nebo tmavší než agar, aby po výsledném pra-
hování byly detekovány správné objekty. Nejprve se vedle vstupního obrazu vytvoří
obraz inverzní. Pro oba tyto obrazy se spočítá ideální velikost prahu pomocí his-
togramu, kde se hledá ideální rozložení jasu pixelů v obraze. Po určení prahu pro
oba typy obrazu se provede globální prahovování. U obou výsledných obrazů jsou
detekovány objekty, které mají vhodné vlastnosti a předpoklady pro to, aby byly
bakteriálními koloniemi. Sledované vlastnosti jsou minimální a maximální velikost
objektu, z důvodu aby se vyloučil případný šum, nebo velké objekty, jako například
okraje misky. Druhou sledovanou vlastností je kruhovitost objektu, která je počítána
podle vzorce 6.1, kde C je hledaná kruhovitost, O je obvodem objektu a S je plocha
objektu. V některých komerčních řešeních je pro detekci kruhových kolonií použita
Houghova transformace.

C =
O2

S
− 4Π (6.1)
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Pokud jsou v obou typech obrazu nalezeny objekty vyhovujících vlastností, nebo
naopak ani v jednom z obrazů nejsou takové objekty nalezeny, použije se adaptivní
prahovaní pro oba typy obrazu. V případě, že se hledané objekty nachází pouze v
jednom typu obrazu, je právě tento typ prahován.

Obrázek 6.2: Ukázka prahování a rekonstrukce obrazu

Po adaptivním prahování jsou v binárním obraze opět hledány objekty vyhovují-
cích vlastností. Tyto objekty jsou vykreslovány do nového obrazu, který bude následně
analyzován. V případě, kdy se musí prahovat původní i inverzní obraz, se nejpreve
do výsledného binárního obrazu vykreslí objekty jednoho a následně druhého obrazu.
Tímto způsobem je zrekonstruován obraz, ve kterém se s největší pravděpodobností
nacházejí bakteriální kolonie. Na obrázku 6.2 je vidět série Petriho misek, kde jsou
prahovány oba typy obrazu. Vlevo se nachází původní obrázek, dále pak vyprahované
oba typy, nejprve původní následně inverzní a vpravo se nachází zrekonstruovaný ob-
raz.

Obrázek 6.3: Ukázka použití Watershed

Jelikož se spojily dva typy obrazů, je nutné opět provést kontrolu, zda objekty
vyhovují vlastnostem bakteriálních kolonií. Pokud ano a současně odpovídají vlast-
nostem samostatné kolonie, je detekována kolonie, která je přídána do listu objektů
třídy Colony. Ve velkém množství příkladů se jedná o srostlé bakteriální kolonie.
Takový objekt, který reprezentuje srostlé kolonie, je nejprve vyřezán z obrazu. Na
objektu se provede vzdálenostní transformace implementována v knihovně OpenCV.
Po provedení vzdálenostní transformace jsou v obraze vyhledány pomocí morfologic-
kých operací lokální maxima, která indikují středy jednotlivých kolonií. Pro správné
rozdělení bakteriálních kolonií je použit algoritmus Watershed, který je implemen-
tován v knihovně OpenCV [21]. Nalezená lokální maxima jsou použita jako semínka
pro algoritmus Watershed. Každému semínku je přiřazena jiná hodnota hladiny, čímž
následně výsledné hráze tvoří hranice hledaných kolonií. Každá výsledná kolonie je
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také přidána do listu objektů třídy Colony. Tato třída nese informace o jednotlivých
koloniích jako například, pozici v obraze, průměr a průměrnou barvu kolonie. Postup
rozdělení srostlých kolonií je uveden na obrázku 6.3.

Při návrhu algoritmu pro rozdělení bakteriálních kolonií do skupin podle barev byl
nejprve použit algoritmus K-means. Ukázalo se, že automatické rozdělení do skupin
není žádoucí a laborant nejčastěji vyžaduje sloučení kolonií do skupiny s podobnými
vlastnostmi. Z tohoto důvodu je v aplikaci použita metoda pro výběr barvy v obraze
a na základě euklidovské vzdálenosti vybrány odpovídající kolonie.

6.2 Implementace komunikace

Aplikace ColonyCatcher využívá připojení k internetu pro přihlášení uživatelů k účtu
a také pro ukládání výsledných analýz Petriho misek na webový server. Veškerou ko-
munikaci se serverem zajišťuje třída ConnectionToServer, která pro přímé připojení
využívá metody tříd java.net.URL a URLConnection. Třída ConnectionToServer
obsahuje metody pro přihlášení uživatele, odeslání dat analýzy a získání informací o
již existujících reportech.

Pro přihlašování k účtu laboratoře je použita komunikace pomocí metody POST.
Přihlašovací údaje jsou uspořádány do XML a následně odeslány na server. Na ser-
veru jsou data přijata pomocí metody POST a následně ověřena v MySQL databázi.
Pokud jsou přihlašovací údaje v pořádku, server vrátí zprávu o úspěšném přihlášení.
V opačném případě server vrátí chybu a uživatel má tak možnost změnit přihlašovací
údaje a pokusit se o nové přihlášení.

Vytvoření reportu o analýze Petriho misky se provádí na serveru. Aplikace Colony-
Catcher zpracovaná data seřadí do XML formátu. Každá analyzovaná Petriho miska
má alespoň jeden region. Pokud nebyl region vybrán automaticky, je jako region po-
vážována celá plocha Petriho misky. Následně každý region může obsahovat vybrané
skupiny kolonií. Ať už pro prázdný region bez skupin kolonií, nebo pro každou jednu
skupinu je v reportu připojen obrázek s vyznačenými bakteriálními koloniemi, které
náleží do vybrané skupiny. Obrázky jsou připojeny do XML souboru jako 64-bitový
řetězec znaků. Pro převod obrázku do tohoto formátu je využívána knihovna BASE641.
Vytvořené XML se odešle na webový server, kde je následně zpracováno pomocí PHP
skriptu. Pro parsování XML dat je využita metoda simplexml load string třídy
SimpleXMLElement obsažená v základním balíku PHP. Parsovaná XML data jsou
vkládána do HTML stránky, která je pomocí PHP knihovny mpdf2 převedena do
pdf souboru. Výsledný soubor je následně uložen do adresářové struktury serveru.
Základní informace o analýze Petriho misky, včetně cesty k souboru, jsou vloženy do
systémové databáze.

Vytvořené reporty je možné zobrazit pomocí aplikace ColonyCatcher nebo pomocí
webového rozhraní. V aplikaci je tato možnost zajištěna dotazem na server, který vrátí
seznam reportů vytvořených pod účtem laboratoře. Jednotlivé reporty jsou vypsány
na obrazovce v aplikaci, pomocí které je možné vybraný report stáhnout do zařízení
a následně otevřít.

1Knihovna ke stažení na: http://iharder.sourceforge.net/current/java/base64/
2Knihovna ke stažení na: www.mpdf1.com
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Webový server a jeho rozhraní je vytvořeno pomocí programovacího jazyka PHP
s využitím kaskádových stylů a javascriptu. Pro první instalaci webového systému
je nutné spustit PHP skript install.php, který zajistí prvotní instalaci databáze v
MySQL serveru a vytvoří prvního uživatele, jehož přihlašovací údaje jsou uvedeny v
závěru kapitoly 6.3.

6.3 Popis aplikace ColonyCatcher

V rámci práce byla byla vytvořena aplikace ColonyCatcher pro zpracování obrazu Pet-
riho misek. Aplikace slouží laborantům v mikrobiologických laboratořích jako nástroj
pro počítání bakteriálních kolonií s možností uložení výsledků analýzy na webový
server. Aplikace byla vyvíjena ve spolupráci s mikrobiologickou laboratoří a snaží se
maximalně pokrýt veškeré požadavky laborantů, které byly popsány v kapitole 4.2.

Obrázek 6.4: Přihlašovací obrazovka a hlavní menu aplikace

Aplikace je vytvořena pro mobilní zařízení se systémem Android. Minimální pod-
porovaná verze systému je Android 4.0. Součástí aplikace je zpracování obrazu, pro
které je zapotřebí vyšší výpočetní výkon zařízení, a z tohoto důvodu vzešlo ome-
zení verze operačního systému, jelikož se dá předpokládat, že zařízení s nižší verzí
operačního systému nebudou mít potřebný výpočetní výkon. Aplikace při instalaci
vyžaduje přístup ke kamerovému modulu pro pořízení snímku Petriho misky. Dále
je nutný přístup k bluetooth pro komunikaci mezi aplikací a osvětlovací jednotkou,
přístup k ovládání diodového blesku zařízení, přístup k zápisu na externí zdroj pro
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uložení reportu a v neposlední řadě je nutný přístup k internetu kvůli komunikaci
aplikace a webovového systému.

Obrázek 6.5: Postup nového testu aplikace ColonyCatcher

Po prvním spuštění aplikace ColonyCatcher je uživatel vyzván k přihlášení k uži-
vatelskému účtu laboratoře. Uživatelské účty jsou pojaty trochu netradičně, kdy je
nutné se přihlásit pod dvěmi přihlašovacími jmény. První přihlašovací jméno je iden-
tifikátor laboratoře, do které se uživatel přihlašuje. Druhé uživatelské jméno je login
laborantanta. Pro přihlášení je nutné zadat i heslo, které se váže k uživateli. Tento
způsob přihlašování byl zvolen z důvodu, kdy je nutné v reportech jedné laboratoře
odlišit autora případně zodpovědnou osobu, která prováděla analýzu Petriho misky.
Po přihlášení se zobrazí hlavní menu aplikace. Jak přihlašovací obrazovka tak hlavní
menu aplikace lze vidět na obrázku 6.4.

V hlavním menu má uživatel možnost přejít na obrazovku základního nasta-
vení aplikace. Toto nastavení umožňuje zadání přihlašovacích údajů pro automatické
přihlašování aplikace k webovému systému. Také je možné nastavit povolení nebo
zakázání bluetooth pro komunikaci s osvětlovací jednotkou. Dále je zde možnost na-
stavení kamerového modulu, konktrétně rozlišení a povolení automatického ostření,
pokud je k dispozici. Nastavení vyššího rozlišení kamerového modulu prodlužuje délku
zpracování obrazu Petriho misky.

Hlavní část aplikace je vytvoření analýzy Petriho misky. Analýza Petriho misky
probíhá v několika krocích, které jsou uvedeny na obrázku 6.5. Jednotlivé kroky
analýzy reprezentují vytvořené aktivity aplikace.

Po vybrání nového testu v hlavní nabídce aplikace je nejprve nutné pořídit nový
snímek Petriho misky. Na obrazovce se zobrazí živý náhled z kamery, ve kterém je
vykreslena kružnice pro lepší orientaci uživatele. V této kružnici by měla být umístěna
Petriho miska. Uživatel má možnost v tomto kroku ovládat osvětlení. Pokud mobilní
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Obrázek 6.6: První krok analýzy Petriho misky

zařízení obsahuje přísvitový blesk, je možné jej zapnout do stavu stálého svícení a
také je zde možnost ovládat osvitouvou jednotku ColonyCatcher Light. Po pořízení
snímku se Petriho miska vyřízne ze snímku a výsledný obraz je připraven k analýze.

V prvním kroku analýzy Petriho misky, který je vidět na obrázku 6.6, má uživatel
možnost vybrat region, který se bude analyzovat. Úpravy regionu jsou možné pomocí
menu skrytého pod tlačítkem v levém dolním rohu obrazovky. Vybrat region je možné
nakreslením obrazce přímo na Petriho misku. V této části analýzy je také nutné
vyplnit následující informace o Petriho misce.

• ID Petriho misky a ID regionu

• Typ agaru a bakterie

• Velikost Petriho misky

• Ředění a objem vzorku

Z těchto informací je nutné pro přechod na následující krok vyplnit ID Petriho
misky, což je číslo označující Petriho misku v laboratoři a ID regionu, které jedno-
značně definuje vybraný region. Ostatní informace nejsou povinné, jelikož nemusí být
vždy známy. Přechod na další krok je proveden pomocí gesta tahu prstem z pravé
strany obrazovky doleva. Toto gesto je nastaveno pro přechod mezi všemi kroky ana-
lýzy.

Při přechodu z prvního kroku analýzy na druhý se spustí automatické počítání ko-
lonií. O této skutečnosti je uživatel informován pomocí zobrazení indikátoru průběhu s
procenty hotové analýzy. Ve druhém kroku analýzy je zobrazena Petriho miska s ozna-
čenými detekovanými bakteriálními koloniemi. Velikost hledaných kolonií lze ovlivnit
pomocí dvou posuvníků, které nastavují minimální a maximální velikost průměru
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Obrázek 6.7: Druhý krok analýzy Petriho misky

bakteriální kolonie, jak je možné vidět na obrázku 6.7. V tomto kroku analýzy je
možné manuálně přidávat a odebírat kolonie pomocí menu skrytého v levém spod-
ním rohu obrazovky. Manuálně přidané kolonie jsou barevně odlišeny od kolonií, které
jsou detekovány automaticky. V pravé části obrazovky jsou uvedeny počty kolonií,
jak detekovaných tak manuálně přidaných a také je zde vypočítaná hodnota CFU
pro vybrané bakteriální kolonie.

Obrázek 6.8: Třetí krok analýzy Petriho misky

Možnost rozdělit bakteriální kolonie do skupin podle barvy nebo velikosti průměru
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se nachází ve třetím kroku analýzy. Tento krok je zobrazen na obrázku 6.8. V tomto
kroku je možné nastavit vlastnosti skupiny bakteriálních kolonií. Je možné vybrat
barvu kolonie z obrazu nebo nastavit hraniční velikosti průměru kolonie. Tato nasta-
vení lze libovolně kombinovat. Po přidání skupiny se v tabulce zobrazí počet kolonií
ve skupině. V tabulce se nachází možnosti pro zobrazení nastavených velikostí kolonií,
zobrazení kolonií ve skupině a možnost odebrání skupiny. Jednotlivé skupiny jsou od
sebe barevně odlišeny, jak je vidět na obrázku 6.8.

V poslední fázi analýzy Petriho misky má uživatel tři možnosti. První možností je
pokračovat v analýze Petriho misky přidáním regionu, čímž se aktuální analýza uloží
a uživatel se přesune do druhého kroku, kde může vybrat další region pro analýzu.
Druhou možností je analýzu uložit na webový server. Ve výsledném reportu budou
obsaženy všechny zpracované regiony a také vybrané skupiny kolonií z Petriho misky.
Poslední možností je vrátit se na hlavní menu. V tomto případě budou veškerá data
získaná z analýzy ztracena.

Obrázek 6.9: Čtvrtý krok analýzy Petriho misky

Výsledkem a cílem aplikace ColonyCatcher je vytvoření reportu o analýze Petriho
misky, který je uveden v příloze C. V reportu, který je ukládán ve formátu pdf, je uve-
dena hlavička s iniciály laboratoře a jméno osoby, která analýzu vytvořila. Dále jsou
v reportu uvedeny všechny získané informace o Petriho misce, které uživatel vyplnil
v prvním kroku analýzy. V reportu se nachází všechny zpracované regiony. Každý
region může obsahovat až čtyři skupiny kolonií. Ke každému záznamu je uvedeno
vypočítané CFU, minimální, maximální a průměrná velikost průměru bakteriálních
kolonií ve skupině.

Z hlavního menu aplikace ColonyCatcher je možné vstoupit do archivu, kde lze
procházet všechny reporty vytvořené pod účtem laboratoře. V archivu, který je vlevo
na obrázku 6.10, jsou uvedeny jednotlivé reporty označené pomocí ID Petriho misky
a datem vytvoření. Jednotlivé reporty je možné stáhnout do zařízení pro pozdější
prohlížení.
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Obrázek 6.10: Archiv a webový systém ColonyCatcher

Součástí celé aplikace je i webový server, který zajišťuje vytváření reportů ana-
lýzy Petriho misek a přihlašování uživatelů. Rozhraní webového serveru je vidět
vpravo na obrázku 6.10. Přihlášení do webového systému je možné z adresy www.
colonycatcher.com. Přihlašování probíhá stejně jako u aplikace, kde je nutné zadat
přihlašovací jména laboratoře a uživatele, který se přihlašuje. Pro testování aplikace a
webového serveru byl vytvořen účet laboratoře s uživatelem, jehož přihlašovácí údaje
jsou uvedeny níže.

• Laboratoř: ColonyCatcherLab

• Uživatel: User

• Heslo: password

Po přihlášení je možné prohlížet libovolný report, případně jej smazat. Pomocí
webového systému je také možné spravovat uživatele laboratoře. Uživatele je možné
přidávat i odebírat. Reporty vytvořené uživatelem, který byl odstraněn, zůstavají
nadále v databázi beze změny.

V rámci této práce byl také vytvořen krátký videonávod, který uživatele provede
celou analýzou Petriho misky a předvede základní možnosti aplikace ColonyCatcher.
Tento videonávod je na DVD v příloze C.
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Kapitola 7

Dosažené výsledky

Aplikace ColonyCatcher je určená pro mobilní zařízení s operačním systémem An-
droid, který je podporován širokou škálou zařízení. Použití aplikace je tedy možné
na velkém počtu typů mobilních zařízeních s různými parametry. Z tohoto důvodu
byla aplikace experimentálně testována na trojici zařízení, která jsou běžně dostupná.
Každé z těchto zařízení má rozdílné parametry a nacházejí se v různých cenových ka-
tegoriích. Vybraná zařízení a jejich vlastnosti jsou popsány v tabulce 7.

Samsung Samsung Lenovo
Galaxy Note 4 Galaxy S3 A8-50

Počet jader CPU 4 4 4
Frekvence CPU 2700 MHz 1400 MHz 1300MHz

RAM 3 GB 1 GB 1GB
Displej 2560 x 1440 px 1280 x 720 px 1280 x 800 px

Kamera 16 Mpx 8 Mpx 5 Mpx
Automatické ostření Ano Ano Ne

Diodový blesk Ano Ano Ne
Android 4.4 4.3 4.2

Cena 18300 Kč 4500 Kč 3500 Kč

Na vybraných mobilních zařízeních byly sledovány tři hlavní kategorie parametrů.
První kategorií je výpočetní výkon mobilního zařízení. V této kategorii jasně dominuje
mobilní telefon Galaxy Note 4 od společnosti Samsung. Druhou kategorií pro výběr
zařízení byla kvalita a možnosti vestavěného kamerového modulu. V této kategorii
má opět Samsung Galaxy Note 4 nejlepší parametry, avšak funkce jako automatické
ostření a diodový blesk má také druhý mobilní telefon téže značky. Poslední kategorií,
která byla sledována, je pořizovací cena. Jak je patrné z tabulky 7, nejlevnějším
vybraným zařízením je tablet A8-50 od společnosti Lenovo.

7.1 Časová náročnost automatické analýzy Petriho misek

Jedním z předpokládaných problémů celé aplikace byla doba potřebná k výpočtu
automatické analýzy Petriho misky. Pro časovou analýzu bylo získáno dvacet Pet-
riho misek s rozdínými typy agarů a ředění. Na Petriho miskách se tedy nacházely
nejrůznější počty bakteriálních kolonií. Počet kolonií na jedné Petriho misce se pohy-
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boval od jednotek až po misky, na kterých bylo určeno expertem více než dva tisíce
kolonií.
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Obrázek 7.1: Lenovo A8-50 délka výpočtu

Pro srovnání časové náročnosti analýzy Petriho misky byl vybrán Samsung Galaxy
Note 4 jako nejvýkonnější zařízení z testované trojice a Lenovo A8-50 jako výpočetně
nejslabší. Při testování aplikace se ukázalo, že nejnáročnější částí automatické analýzy
je rekonstrukce obrazu z nalezených objektů. Tato část analýzy časově zabírá více než
70% celkového potřebného času.
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Obrázek 7.2: Samsung Galaxy Note 4 délka výpočtu
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Časová analýza Petriho misek na vybraných zařízeních je uvedena v grafech na
obrázcích 7.1 a 7.2. Jak je vidět z obou grafů, časová náročnost je závislá na počtu
nalezených kolonií na Petriho misce. Nejčastěji v praxi vyhodnocované Petriho misky,
které mají ve výsledku kolem dvou set bakteriálních kolonií, jsou v obou případech
analyzovány do pěti sekund. Tento čas byl v praxi ověřen a diskutován s výsledkem
jako dostačující a nerušící plynulou práci laboranta při analýze Petriho misky. Pokud
se počet bakteriálních kolonií výrazně zvýší, prodlouží se i čas analýzy.

Zařízení Počet kolonií Celkový čas[ms] Čas/Kolonie[ms]

Samsung Galaxy Note 4 16714 314952 18,84
Lenovo A8-50 6643 226837 34,14

Výkon jednotlivých zařízení lze porovnat podle údajů v tabulce 7.1, kde jsou
zvýrazněny průměrné časy potřebné k analýze jedné bakteriální kolonie. Průměrné
časy zpracování jedné kolonie odpovídají, dle očekávání, rozdílům mezi výpočetním
výkonem vybraných zařízení. Časy automatické analýzy jsou ve srovnání s manuál-
ním počítáním bakteriálních kolonií zanedbatelné a celková analýza Petriho misky je
urychlena.

7.2 Výsledky měření

Pro výsledné vyhodnocení úspěšnosti analýzy Petriho misek byla použita skupina mi-
sek stejná jako při časové analýze. Z této skupiny byly však vyloučeny Petriho misky,
na kterých bylo nakultivováno více než 1100 bakteriálních kolonií. I přes extrémní
počet bakteriálních kolonií na těchto miskách je aplikace schopná provést úspěšnou
analýzu. U takovýchto misek se průměrná velikost kolonie pohybuje okolo 0, 5 mm a
nejmenší detekované kolonie mají průměr 0, 3 mm. Důvodem vyloučení těchto misek
z testované skupiny je náročnost jejich anotace expertem. V podstatě není možné,
aby takováto miska byla manuálně spočítána a byl tak určen přesný počet kolonií. V
testované skupině bylo 16 Petriho misek o celkovém počtu 4325 bakteriálních kolonií
určených expertem. Výsledky analýz jednotlivých Petriho misek jsou uvedeny v pří-
loze C. Každá Petriho miska byla analyzována trojicí mobilních zařízení v kombinaci

Osvětlení Zařízení Objekty TP FN FP Přesnost Preciznost Citlivost Převládání
Accuracy Precision Recall Prevalence

Galaxy Note 4 3987 3719 606 268 80.97% 93.27% 85.95% 92.18%
CC Light Galaxy S 3 3763 3567 758 196 78.89% 94.79% 82.47% 87.01%

Lenovo A8-50 2374 2319 2006 55 52.94% 97.68% 53.61% 54.89%
Galaxy Note 4 3079 2942 1383 137 65.93% 95.55% 68.02% 71.19%

CC LightScreen Galaxy S 3 2897 2819 1506 78 64.02% 97.30% 65.17% 66.98%
Lenovo A8-50 1598 1588 2737 10 36.63% 99.37% 36.71% 36.95%

s oběmi osvětlovacími jednotkami. Pro vytvoření výsledků bylo provedeno 120 analýz
Petriho misek a každá z těchto analýz byla porovnána s výsledky anotací. Vybrané
reporty z jednotlivých analýz jsou uloženy na webovém serveru. Pro přehlednost vý-
sledků jsou data prezentována jako součty dat ze všech misek pro jednolivé testované
varianty, tak jak je vidět v tabulce 7.2.
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Obrázek 7.3: Přesnost aplikace ColonyCatcher

V tabulce 7.2 jsou uvedeny hodnoty TP (True Positive), která uvádí počet de-
tekovaných kolonií. FN (False Negative) je počet nedetekovaných kolonií. FP (False
positive) jsou označené objekty, které nebyly bakteriálními koloniemi. V tabulce chybí
hodnoty pro TN (True Negative), které by označovaly objekty, jenž nejsou koloni-
emi a nejsou detekovány, což ve většině případů nebylo možné nebo by hodnoty byly
nepřesné. Z tohoto důvodu je tato hodnota považována za nulovou.

Přesnost accuracy, jež je uvedena v grafu na obrázku 7.3, a počítána podle rovnice
7.1, je hodnota určující těsnost shody mezi nalezenými koloniemi a skutečnými kolo-
niemi na Petriho misce. Tato hodnota asi nejlépe vystihuje úspěšnost detekce kolonií.
Jak je z grafu patrné, všechna zařízení poskytují lepší výsledky při použití osvětlovací
jednotky ColonyCatcher Light než při použití osvětlovací aplikace. Z uvedeného grafu
také vyplývá velký rozdíl mezi zařízeními, které mají funkci automatického ostření,
které hraje při pořizování snímku velmi důležitou roli. K zařízení Samsung Galaxy
Note 4, u kterého byla naměřena přesnost vyšší než 80%, se velmi slibně přiblížil
druhý mobilní telefon od stejného výrobce, který má podobné vlastnosti kamerového
modulu, ale má několikanásobně nižší pořizovací cenu. Tablet od společnosti Lenovo
nebyl při testování schopen zaostřit na nejmenší kolonie, které se ve výsledném obraze
vůbec neprojevily, a tak v testovaných zařízení zcela propadl.

Přesnost =
TP + TN

TP + FP + FN + TN
(7.1)

Druhou sledovanou hodnotou je preciznost precision, která udává míru stálosti
výsledků. Tato hodnota je určena podle rovnice 7.2 a její naměřené výsledky jsou
uvedeny v grafu na obrázku 7.4. Tato hodnota se pohybuje ve všech případech přes
93%. Mírný pokles lze sledovat u obou zařízení od společnosti Samsung, což je způ-
sobeno větším počtem falešně pozitivních určení. Mezi falešně pozitivní detekce patří
i vrypy na krycím skle nebo případné nechtěné částice.
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Obrázek 7.4: Preciznost aplikace ColonyCatcher

Preciznost =
TP

TP + FP
(7.2)

Další sledovanou hodnotou je citlivost recall, uvedená v grafu na obrázku 7.5. Tato
hodnota vyjadřuje úspěšnost, při níž test zachytí přítomnost sledovaného problému.
Citlivost je spočítána pomocí vztahu v rovnici 7.3. Nejvyšší dosažená citlivost 85.95%
byla naměřena u mobilního telefonu Samsung Galaxy Note 4. Výsledky citlivosti
ostatních zařízení korespondují s výsledky naměřené přesnosti.
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Obrázek 7.5: Citlivost aplikace ColonyCatcher
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Citlivost =
TP

TP + FN
(7.3)

Poslední vypočítanou hodnotou je převládání prevalence, jejíž výsledky jsou uve-
deny v grafu na obrázku 7.6. Tato hodnota vyjadřuje poměr nalezených objektů
ke skutečnému počtu bakteriálních kolonií, jak je uvedeno v rovnici 7.4. Hodnoty v
tomto případě mohou přesahovat hranici 100%. I v tomto testu výsledky korespondují
s naměřenou přesností.
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Obrázek 7.6: Převládání aplikace ColonyCatcher

Převládání =
TP + FP

TP + FN
(7.4)

Naměřené výsledky uspěšnosti odpovídají vlastnostem mobilních zařízení. Uká-
zalo se, že velkým přínosem je možnost zaostření na Petriho misku a obě zařízení
podporující tuto funkci dosahují daleko lepších výsledků. Výsledná přesnost u těchto
zařízení pohybující se okolo 80% je velmi dobrým výsledkem, jelikož chyba manuál-
ního počítání v praxi dosahuje až 30%. Výsledky automatické analýzy lze v aplikaci
ColonyCatcher upravit a docílit tak ještě vyšší přesnosti.
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Kapitola 8

Závěr

Cílem práce bylo nastudovat problematiku optické analýzy Petriho misek, navrhnout
a implementovat algoritmy pro automatické počítání kolonií mikroorganismů a tyto
algoritmy použít ve vytvořené aplikaci, která bude odpovídat potřebám laborantů.
Vytvořenou aplikaci otestovat a diskutovat získané výsledky. Tyto cíle práce byly
úspěšně splněny.

V této práci je stručně popsána teorie týkající se mikrobiologické praxe, jako
je morfologie bakteriálních kolonií, příprava vzorku a jeho následné počítání. Dále
se v práci nachází průzkum existujících řešení, které automatizují počítání kolonií.
Vybraná zařízení jsem měl možnost vyzkoušet na veletrhu Medica.

Ve spolupráci s mikrobiologickou laboratoří byly stanoveny parametry aplikace,
takové aby nejvíce vyhovovala potřebám laborantů. Na základě těchto parametrů
byla vytvořena aplikace pro mobilní zařízení s operačním systémem Android, určená
pro automatické počítání bakteriálních kolonií na Petriho misce. Pro možnost analýzy
šírokého spektra agarů byly navrženy a vytvořeny dvě osvětlovací jednotky.

Součástí práce je také testování aplikace a porovnání výsledků automatického
počítání kolonií při použití rozdílných zařízení v kombinaci s oběmi osvětlovacími
jednotkami. Nejlepších výsledků dosahovala zařízení, které podporovala funkci au-
tomatického ostření. Díky této funkci bylo možné rozpoznávat kolonie o průměru
0.3 mm s přesností pohybující se okolo 80%. Při porovnání osvětlovacích jednotek se
ukázalo, že osvětlení pomocí jasu displeje ovlivňuje barvu kolonií a zároveň se vytrácí
informace o nejmenších koloniích. Na druhou stranu osvětlovací jednotka využívající
LED pás vykazuje vyšší míru falešně pozitivních detekcí, a to z důvodu možnosti poš-
krábání krycího skla, ale i přesto tato osvětlovací jednotka celkově dosahovala lepších
výsledků. S prací jsem se zúčastnil studentské konference Excel@FIT 2015, kde jsem
s aplikací získal druhou cenu průmyslu v kategorii Obchodní potenciál. Toto ocenění
mi potvrdilo, že vytvořená aplikace včetně příslušenství má dobrý potenciál prosadit
se a získat si své místo v mikrobiologických laboratořích.

Budoucí práce a možnosti rozšíření aplikace jsou zabezpečení uložených reportů
a komunikace se serverem. Algoritmus pro zpracování obrazu by bylo možné urychlit
použitím paralerního přístupu. Pro zvýšení atraktivnosti celého řešení pro laboratoře
by se dala aplikace rozšířit o další testy, které probíhají na Petriho miskách. Jedním
z možných rozšíření je test bakteriální rezistence na antibiotika.
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Dodatek A

Technické specifikace existujících
řešení

Flash & Go, IUL Instruments [13]

Flash & Go IUL Instruments
Osvětlení Horní a spodní, kruhové, 54 bílých LED
Pozadí misek Tmavé i jasné
Kamera CMOS s pevnou ohniskovou vzdáleností
Rozlišení 1536x1536 pixlů
Rozhraní USB 2.0
Maximální velikost misky 97 mm
Minimální velikost kolonie 0.06 mm
Čas pro zpracování -
Počítání kolonií Automatické s manuální kontrolou
Export -
Rozměry 18x36x22 cm
Váha 5.4 Kg
Operační teplota 5◦C - 40◦C
Napájení 100/240 V AC, 50/60 Hz
Výkon 40W

Hardwarové minimální požadavky
CPU Pentium 4, 1,7GHz
RAM 1024Mb
Prostor na disku 500Mb
Operační systém Ms Windows XP

Možné příslušenství
Kompletní automatická laboratoř
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ScanTM1200 - Interscience [12]

ScanTM1200 - Interscience
Osvětlení Horní a spodní, bílé, dark field
Pozadí misek Bílé a černé
Kamera HD CCD barevná kamera s x28 zoom
Rozlišení 1280x960 pixlů
Rozhraní Firewire A
Maximální velikost misky 55-90 mm
Minimální velikost kolonie 0.05 mm
Čas pro zpracování 1000 kolonií za sekundu
Počítání kolonií Automatické s manuální kontrolou
Export PDF, JPEG, PNG, BMP, Excel
Rozměry 27x27x38 cm
Váha 8.7 Kg
Operační teplota -
Napájení 100/240 V AC, 50/60 Hz
Výkon -

Hardwarové minimální požadavky
CPU Intel Core, 2.0Ghz
RAM 3 Gb
Prostor na disku 500Mb
Operační systém Ms Windows Vista, 7, 8

Možné příslušenství
Čtečka čárových kódů
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ColonyDoc-ItTM- UVP [36]

ColonyDoc-ItTM- UVP
Osvětlení Horní a spodní, bílé, fluorescenční bílé a modré dark field
Pozadí misek Bílé a černé
Kamera Barevná kamera
Rozlišení 12,1 MPx
Rozhraní USB
Maximální velikost misky 33-150 mm
Minimální velikost kolonie 0,08 mm
Čas pro zpracování -
Počítání kolonií Automatické s manuální kontrolou
Export Excel
Rozměry 343x318x445 mm
Váha 9,1 Kg
Operační teplota -
Napájení 100/240 V AC, 50/60 Hz
Výkon -

Hardwarové minimální požadavky
CPU -
RAM -
Prostor na disku -
Operační systém Ms Windows XP, Vista, 7, 8

Možné příslušenství
-
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PetrilyzerTMBioras [4]

PetrilyzerTMBioras
Osvětlení Horní LED osvětlení
Pozadí misek Bílé a černé
Kamera Barevná USB CMOS kamera, F = 8mm
Rozlišení 5 MPx
Rozhraní USB
Maximální velikost misky 90 mm
Minimální velikost kolonie 0,04 mm
Čas pro zpracování -
Počítání kolonií Automatické s manuální kontrolou
Export -
Rozměry 25x34,5 mm
Váha 14,4 Kg
Operační teplota -
Napájení 100/240 V AC, 50/60 Hz
Výkon -

Hardwarové minimální požadavky
CPU -
RAM -
Prostor na disku -
Operační systém -

Možné příslušenství
Podavač misek
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BioVendor Instruments Colony Counter Camera [5]

Colony Counter Camera - BioVendor Instruments
Osvětlení Horní, spodní a UV LED osvětlení
Pozadí misek Bílé a černé
Kamera Barevná USB CMOS kamera
Rozlišení 5 MPx
Rozhraní USB 2.0
Maximální velikost misky 90 mm
Minimální velikost kolonie 0,04 mm
Čas pro zpracování ¡ 1s
Počítání kolonií Automatické s manuální kontrolou
Export PDF, XLSX, DOCX
Rozměry 250x330x374 mm
Váha 9 Kg
Operační teplota -
Napájení 100/240 V AC, 50/60 Hz
Výkon 40W

Hardwarové minimální požadavky
CPU Intel Core i3
RAM 2Gb
Prostor na disku 1Gb
Operační systém MS Windows 7, 8, 8.1

Možné příslušenství
Podavač misek

Čtečka čárových kódů
Přídavná tiskárna
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OpenCFU - diagram zpracování obrazu
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Dodatek B

Návrh plošného spoje
ColonyCatcher Light
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Dodatek C

Výsledky testování a obsah DVD

Ukázka reportu
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Výsledky ColonyCatcher Light
Zařízení Objekty TP FN FP Anotováno Přesnost Preciznost Citlivost Převládání

Accuracy Precision Recall Prevalence

189 175 1 14 176 92,11% 92,59% 99,43% 107,39%
411 411 25 0 436 94,27% 100,00% 94,27% 94,27%
21 21 3 0 24 87,50% 100,00% 87,50% 87,50%
48 46 6 2 52 85,19% 95,83% 88,46% 92,31%
69 63 0 6 63 91,30% 91,30% 100,00% 109,52%
85 74 0 11 74 87,06% 87,06% 100,00% 114,86%
667 663 320 4 983 67,17% 99,40% 67,45% 67,85%
510 510 103 0 613 83,20% 100,00% 83,20% 83,20%

Samsung 676 553 34 123 587 77,89% 81,80% 94,21% 115,16%
Galaxy Note 4 384 352 9 32 361 89,57% 91,67% 97,51% 106,37%

169 156 2 13 158 91,23% 92,31% 98,73% 106,96%
147 139 0 8 139 94,56% 94,56% 100,00% 105,76%
148 144 6 4 150 93,51% 97,30% 96,00% 98,67%
716 - - - 2000 - - - -
83 76 0 7 76 91,57% 91,57% 100,00% 109,21%
255 248 97 7 345 70,45% 97,25% 71,88% 73,91%
125 88 0 37 88 70,40% 70,40% 100,00% 142,05%
312 - - - 1123 - - - -
1886 - - - 2000 - - - -
1925 - - - 2000 - - - -
169 169 7 0 176 96,02% 100,00% 96,02% 96,02%
418 409 27 9 436 91,91% 97,85% 93,81% 95,87%
21 20 4 1 24 80,00% 95,24% 83,33% 87,50%
48 47 5 1 52 88,68% 97,92% 90,38% 92,31%
69 61 2 8 63 85,92% 88,41% 96,83% 109,52%
85 74 0 11 74 87,06% 87,06% 100,00% 114,86%
653 621 362 32 983 61,18% 95,10% 63,17% 66,43%
420 420 193 0 613 68,52% 100,00% 68,52% 68,52%
531 528 59 3 587 89,49% 99,44% 89,95% 90,46%

Samsung 384 361 0 23 361 94,01% 94,01% 100,00% 106,37%
Galaxy S3 179 158 0 21 158 88,27% 88,27% 100,00% 113,29%

156 130 9 26 139 78,79% 83,33% 93,53% 112,23%
148 148 2 0 150 98,67% 100,00% 98,67% 98,67%
699 - - - 2000 - - - -
83 64 12 19 76 67,37% 77,11% 84,21% 109,21%
274 269 76 5 345 76,86% 98,18% 77,97% 79,42%
125 88 0 37 88 70,40% 70,40% 100,00% 142,05%
359 - - - 1123 - - - -
1876 - - - 2000 - - - -
1863 - - - 2000 - - - -
136 130 46 6 176 71,43% 95,59% 73,86% 77,27%
204 204 232 0 436 46,79% 100,00% 46,79% 46,79%
39 24 0 15 24 61,54% 61,54% 100,00% 162,50%
70 49 3 21 52 67,12% 70,00% 94,23% 134,62%
57 57 6 0 63 90,48% 100,00% 90,48% 90,48%
69 67 7 2 74 88,16% 97,10% 90,54% 93,24%
173 173 810 0 983 17,60% 100,00% 17,60% 17,60%
418 417 196 1 613 67,92% 99,76% 68,03% 68,19%
326 326 261 0 587 55,54% 100,00% 55,54% 55,54%

Lenovo 266 266 95 0 361 73,68% 100,00% 73,68% 73,68%
A8-50 131 129 29 2 158 80,63% 98,47% 81,65% 82,91%

130 130 9 0 139 93,53% 100,00% 93,53% 93,53%
131 127 23 4 150 82,47% 96,95% 84,67% 87,33%
150 - - - 2000 - - - -
71 70 6 1 76 90,91% 98,59% 92,11% 93,42%
76 76 269 0 345 22,03% 100,00% 22,03% 22,03%
77 74 14 3 88 81,32% 96,10% 84,09% 87,50%
98 - - - 1123 - - - -
585 - - - 2000 - - - -
234 - - - 2000 - - - -
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Výsledky ColonyCatcher LightScreen
Zařízení Objekty TP FN FP Anotováno Přesnost Preciznost Citlivost Převládání

Accuracy Precision Recall Prevalence

124 121 55 3 176 67,60% 97,58% 68,75% 70,45%
473 411 25 62 436 82,53% 86,89% 94,27% 108,49%
21 21 3 0 24 87,50% 100,00% 87,50% 87,50%
57 46 6 11 52 73,02% 80,70% 88,46% 109,62%
44 44 19 0 63 69,84% 100,00% 69,84% 69,84%
32 32 42 0 74 43,24% 100,00% 43,24% 43,24%
451 451 532 0 983 45,88% 100,00% 45,88% 45,88%
591 543 70 48 613 82,15% 91,88% 88,58% 96,41%
541 541 46 0 587 92,16% 100,00% 92,16% 92,16%

Samsung 179 176 185 3 361 48,35% 98,32% 48,75% 49,58%
Galaxy Note 4 91 91 67 0 158 57,59% 100,00% 57,59% 57,59%

126 123 16 3 139 86,62% 97,62% 88,49% 90,65%
39 39 111 0 150 26,00% 100,00% 26,00% 26,00%
882 - - - 2000 - - - -
61 59 17 2 76 75,64% 96,72% 77,63% 80,26%
192 187 158 5 345 53,43% 97,40% 54,20% 55,65%
57 57 31 0 88 64,77% 100,00% 64,77% 64,77%
711 - - - 1123 - - - -
1440 - - - 2000 - - - -
1211 - - - 2000 - - - -
118 118 58 0 176 67,05% 100,00% 67,05% 67,05%
354 354 82 0 436 81,19% 100,00% 81,19% 81,19%
18 18 6 0 24 75,00% 100,00% 75,00% 75,00%
59 50 2 9 52 81,97% 84,75% 96,15% 113,46%
39 39 24 0 63 61,90% 100,00% 61,90% 61,90%
31 31 43 0 74 41,89% 100,00% 41,89% 41,89%
471 453 530 18 983 45,25% 96,18% 46,08% 47,91%
591 550 63 41 613 84,10% 93,06% 89,72% 96,41%
541 531 56 10 587 88,94% 98,15% 90,46% 92,16%

Samsung 156 156 205 0 361 43,21% 100,00% 43,21% 43,21%
Galaxy S3 91 91 67 0 158 57,59% 100,00% 57,59% 57,59%

111 111 28 0 139 79,86% 100,00% 79,86% 79,86%
36 36 114 0 150 24,00% 100,00% 24,00% 24,00%
793 - - - 2000 - - - -
59 59 17 0 76 77,63% 100,00% 77,63% 77,63%
173 173 172 0 345 50,14% 100,00% 50,14% 50,14%
49 49 39 0 88 55,68% 100,00% 55,68% 55,68%
691 - - - 1123 - - - -
1317 - - - 2000 - - - -
1127 - - - 2000 - - - -
12 12 164 0 176 6,82% 100,00% 6,82% 6,82%
315 308 128 7 436 69,53% 97,78% 70,64% 72,25%
20 20 4 0 24 83,33% 100,00% 83,33% 83,33%
27 27 25 0 52 51,92% 100,00% 51,92% 51,92%
37 37 26 0 63 58,73% 100,00% 58,73% 58,73%
25 25 49 0 74 33,78% 100,00% 33,78% 33,78%
242 241 742 1 983 24,49% 99,59% 24,52% 24,62%
342 342 271 0 613 55,79% 100,00% 55,79% 55,79%
116 116 471 0 587 19,76% 100,00% 19,76% 19,76%

Lenovo 40 40 321 0 361 11,08% 100,00% 11,08% 11,08%
A8-50 131 129 29 2 158 80,63% 98,47% 81,65% 82,91%

105 105 34 0 139 75,54% 100,00% 75,54% 75,54%
18 18 132 0 150 12,00% 100,00% 12,00% 12,00%
489 - - - 2000 - - - -
45 45 31 0 76 59,21% 100,00% 59,21% 59,21%
66 66 279 0 345 19,13% 100,00% 19,13% 19,13%
57 57 31 0 88 64,77% 100,00% 64,77% 64,77%
161 - - - 1123 - - - -
339 - - - 2000 - - - -
267 - - - 2000 - - - -
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Obsah přiloženého DVD

• Model osvětlovací jednotky

• Návrh plošného spoje osvětlovací jednotky

• Řídící program osvětlovací jednotky

• Zdrojové soubory osvětlovací aplikace ColonyCatcher LightScreen

• Instalační balík aplikace ColonyCatcher LightScreen

• Zdrojové soubory webového systému

• Zdrojové soubory aplikace ColonyCatcher

• Instalační balík aplikace ColonyCatcher

• Videonávod k aplikaci ColonyCatcher
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