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ŠTANDARD ST.22 

ODPORÚČANIE STANOVUJÚCE ZÁSADY ÚPRAVY PATENTOVÝCH PRIHLÁŠOK NA 
ÚČELY UMOŽNENIA OPTICKÉHO ROZPOZNÁVANIA ZNAKOV (OCR)  

Revízia schválená na 10.zasadnutí Pracovnej skupiny pre štandardy a dokumentáciu SCIT 
21.novembra 2008 

ÚVOD 

1. Odporúčanie sa vzťahuje na patentové prihlášky podané na papieri alebo elektronicky (e-filed), 
ktorých hlavný text je podaný v obrazovom formáte (napr. PDF alebo TIFF). 

2. Odporúčanie bolo vytvorené ako návod na prípravu patentovej prihlášky v strojopisnej forme 
vhodnej na následné spracovanie digitalizovaného záznamu obsahu prihlášky použitím zariadenia na 
optické rozpoznávanie znakov (OCR). 

3. Odporúčanie bolo vytvorené na základe skúseností rôznych úradov s používaním zariadenia na 
OCR. Jeho cieľom je dosiahnutie čo najnižšej chybovosti pri automatickom „čítaní“ textu patentových 
prihlášok a zároveň umožnenie efektívneho čítania dokumentu používateľom. Tento dokument 
neposkytuje podrobné odporúčania pre japonský a kórejský jazyk; percentá počtu plnotextových 
elektronických podaní z celkového počtu podaní za rok je v týchto krajinách vyšší ako 90% čo 
znamená, že tento štandard nie je pre japonský a kórejský jazyk v praxi využiteľný. 

4. Hlavným cieľom spracovania digitalizovaného záznamu patentovej prihlášky je umožnenie 
jednoduchej publikácie prihlášky v zloženom formáte použitím počítačových techník sádzania textu 
a tým zlepšenie prezentácie patentového dokumentu a zvýšenie jeho hodnoty v prospech všetkých 
používateľov. Ďalším cieľom je vytvorenie strojom čitateľnej databázy úplných textov vydaných 
dokumentov, pričom neskôr môžno využívať výhody, ktoré plnotextové vyhľadávanie ponúka. 

 

DEFINÍCIE  

5. Na účely tohto odporúčania výraz „patentová prihláška“ znamená prihlášku pre patenty na vynálezy, 
autorské osvedčenia na vynálezy, osvedčenia o užitočnosti, úžitkové vzory, dodatkové patenty alebo 
dodatkové osvedčenia, dodatkové autorské osvedčenia a dodatkové osvedčenia o užitočnosti.  

6. Matematický alebo chemický vzorec sa nazýva „zloženým“, ak nemôže byť zobrazený ako lineárna 
postupnosť znakov, pričom každý znak má ľubovoľný dolný alebo horný index. Vzorec sa považuje za 
obzvlášť zložený ak obsahuje vložené dolné/ horné indexy alebo obsahuje matematické symboly 
(operátory): integrál, suma alebo súčin. 

7. Ohraničujúci box (z angl. bounding box) so znakmi/ súborom znakov je najmenším obdĺžnikom 
zarovnaným podľa osi, ktorý zahŕňa všetky časti znakov/ súborov znakov. 

8. Výraz „kurzíva“ sa vzťahuje na štylizovanú formu rukopisu, pričom písmená sú spojené do slov tak, 
aby slovo tvorilo jednoduchý súvislý ťah. Typy písma sa nazývajú kurzíva, ak sa podobajú na rukopis. 

 

TVORBA ORIGINÁLU  

9. Patentová prihláška sa často pripravuje použitím zariadenia na spracovanie textu. Skúsenosti 
ukazujú, že najvhodnejším používaným formátom umožňujúcim spoľahlivé využitie zariadenia na 
OCR je tzv. OCR-B formát definovaný Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) v rámci 
štandardu 1073/II. 
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VLASTNOSTI PAPIERA PRI PODANÍ V PAPIEROVEJ FORME  

10. Prihláška písaná v papierovej forme má mať na účely skenovania nasledovné vlastnosti: 

(a) Papier má byť pevný, biely a čistý.  

(b) Papier má mať hmotnosť medzi 70, prenostne 80 a 120 g/m
2
. 

(c) Veľkosť papiera má byť prednostne A4, viď. 210 mm x 297 mm alebo 8 1/2 až 11 palcov 
(čo je v skutočnosti severoamerický štandard).  

(d) Listy majú byť bez rýh, dier a nemajú byť stočené.  

(e) Papier nemá byť savý, aby sa zabránilo rozmazaniu atramentu (napríklad pri použití tlačiarne 
s atramentovou dýzou). 

  

ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA ROZLOŽENIA TEXTU NA STRANE 

11. Nemala by sa používať obojstranná tlač. Ak to nie je možné má sa použiť dostatočne nepriehľadný 
papier, aby sa zabezpečilo čisté obojstranné skenovanie. 

12. Znaky majú byť úplne čierne na bielom pozadí. 

13. Horný, dolný okraj a bočné okraje každého listu majú mať minimálne 2 centimetre, pričom 
minimálny okraj na ľavej strane každého listu má mať 2,5 centimetra. Referenčné údaje 
o prihlasovateľovi alebo zástupcovi sa majú uvádzať v hornom okraji listu. Pozrite prílohu 1. 

14. Neodporúča sa číslovať riadky. Ak je to potrebné, riadky sa majú číslovať arabskými číslicami, v 
ľavom okraji aspoň 1 cm mimo rámčeka uvedeného v prílohe 1. Veľkosť čísla riadku má byť aspoň 12 
bodov.     

15. Odporúča sa číslovanie strán arabskými číslicami bez ďalších znakov a čísla strán uvádzať v strede 
horného alebo spodného okraja listu, ako je uvedené v prílohe 1. 

16. Opis, patentové nároky a anotácia majú byť uvedené vždy na novej strane. Okrem toho, prvé slovo 
na prvej strane každej z troch uvedených častí prihlášky má identifikovať zodpovedajúcu časť (v 
jazyku prihlášky); patentové nároky sa číslujú priebežne. Formát čísiel patentových nárokov má 
umožniť pri každom nároku oddelenie čísla nároku od jeho textu. Odporúčaným formátom sú buď 
arabské číslice s bodkou alebo slovo „nárok“ (alebo jeho ekvivalent v jazyku prihlášky), za ktorým 
nasleduje arabská číslica nároku, pričom nasledujúci text nároku je v oboch prípadoch odsadený 
vpravo od čísla nároku vo vzdialenosti aspoň 1 cm. 

17. Jednotlivé strany (obsahujúce odseky s textom alebo vloženým obrázkom) majú byť usporiadané 
do jedného stĺpca.  

18. Strany obsahujúce odseky majú byť orientované na výšku. 

19. Nie je vhodné používať orientáciu strany na šírku. Táto je prípustná len v prípade strán 
obsahujúcich vložené obrázky a tabuľky, ktoré by sa nezmestili na výšku. 

20. Každá strana má obsahovať text orientovaný len v jednom smere.  

21. Strany orientované na šírku majú byť otočené o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, aby 
ich  bolo možné spojiť do súboru strán orientovaných na výšku. 

22. Nemajú sa používať poznámky pod čiarou, texty popri okrajoch a záhlaviach, okrem uvedeného 
v odseku 14 (číslovanie riadkov), odseku 15 (číslovanie strán) a na účely uvádzania spisovej značky 
v ľavom hornom okraji strany. 
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ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA ROZLOŽENIA ODSEKOV 

23. Odporúča sa oddeliť tabuľky, zložené chemické vzorce, zložené matematické vzorce, obrázky 
a výkresy od odsekov s textom, pričom tieto prvky má obklopovať zhora a zdola čistý okraj široký 
aspoň 1 cm na celú šírku strany. 

24. Obrázky a výkresy sa majú v maximálnej miere zahrnúť do časti patentovej prihlášky s názvom 
“Výkresy“ s uvedením vzťahových značiek v častiach „Opis“ a „Patentové nároky“. 

25. Obrázky a výkresy majú byť čiernobiele (nemajú sa používať obrázky v odtieňoch sivej z dôvodu 
ich straty pri skenovaní alebo konverzii na čiernu a bielu). Čísla majú mať jasné, dostatočne hrubé 
kontúry, aby boli čitateľné pri rozlíšení 300 dpi (bodov na palec). 

26. Neodporúča sa písať odseky s textom alebo anotácie ručne. Ak je to nevyhnutné, ručne písaný text 
sa má považovať za vložený obrázok a má sa pri ňom postupovať podľa odporúčaní odseku 23. 

27. Pri písaní textu sa má použiť riadkovanie 1,5. 

28. Odseky majú byť oddelené riadkovaním, ktoré je najmenej dvakrát väčšie ako riadkovanie vo 
vnútri odseku. 
  
29. Všetky znaky v rámci odseku okrem dolných a horných indexov majú mať základné línie 
starostlivo zarovnané ako je uvedené v odseku 35. 

30. Odseky v texte sa nemajú zarovnávať. V prípade zarovnávania sa odporúčajú medzery medzi 
slovami aspoň v takej vzdialenosti ako v rámci nezarovnaného textu. Zarovnaný text môže pri OCR 
zabrániť správnej identifikácii hraníc slova v odseku.  

31. Odporúča sa podľa možnosti nerozdeľovať slová pomlčkami (napr. na konci riadkov alebo buniek 
v tabuľke). To sa nevzťahuje na jazyky, ktoré obsahujú zložené podstatné mená (napr. nemčina). 

 

ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA TABULIEK 

32. Používať sa má len biele pozadie.  

33. Tabuľky musia byť ohraničené. Hranice tabuľky majú byť hrubšie ako 1,5 bodu a majú mať len 
plné čiary.  

 

ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI PÍSMA  

34. Minimálne odporúčaná veľkosť písma je 12 bodov, pričom sa uprednostňuje 14 bodová veľkosť 
písma. Všeobecne sa odporúča rovnaká veľkosť všetkých znakov v odseku. 

35. Pri odsekoch s textom obsahujúcim dolné a horné indexy sa má používať veľkosť písma aspoň 12 
bodov (odporúča sa 14 bodov, čím väčšie tým lepšie). Uistite sa, že ohraničujúci box so symbolmi 
dolných a horných indexov dostatočne pretína box s bežnými znakmi na tom istom riadku (Týmto sa 
zabráni pri OCR uloženiu dolných/ horných indexov na rôznych riadkoch.) 

36. Odporúčajú sa nasledovné rodiny písma v tomto poradí: 

(a) monospace (neproporcionálne), s rovnakou šírkou znakov (písací stroj): OCR-B, Courier New, 
Free Mono 

(b) serif (pätkové): ITC Officina Serif, Times New Roman, Free Times 

(c) sans-serif (bezpätkové): Verdana, ITC Officina Sans, Arial, Helvetica, DejaVu Sans. 
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Avšak typy (fonty) písma Arial, Helvetica, DejaVu Sans, Free Times a Times New Roman sa 
neodporúčajú použiť v prihláškach obsahujúcich chemické a/alebo matematické vzorce ako aj skratky 
obsahujúce zmes písmen a číslic. Pre čínske znaky sa odporúča použiť font Song. 

37. Písmo má byť zreteľne tvarované, bez tieňov. Medzery medzi znakmi majú byť dostatočne široké 
(je vhodné vyvarovať sa úzkych medzier). 

38. Úzke fonty a kurzíva sa nemajú používať. 

39. Znakovým štýlom - tučné (bold) a kurzíva sa treba vyhýbať čo možno najviac.  

40. Neobvyklým (neštandardným / netypickým / nepravidelným) znakom sa treba vyhýbať čo možno 
najviac. Ak je to nutné, majú to byť znaky štandardnej gréckej abecedy s použitím symbolového fontu 
(v prioritnom poradí). Nesmú sa používať znaky, ktoré nepatria do škály znakov UNICODE: tieto 
znaky sa považujú za vložené obrázky pomocou zariadenia na OCR a preto robia rozpoznaný text 
ťažko čitateľným. Každý úrad stanoví a zverejní svoje požiadavky na súbor znakov, ktoré možno 
použiť na prípravu patentovej prihlášky.  

41. Neodporúča sa podčiarkovať text. Ak je to nevyhnutné má sa zabezpečiť, aby podčiarknutie 
nepretínalo ohraničujúci box podčiarknutých znakov. 

  

ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA KOMBINÁCIE JAZYKOV 

42. Nakoľko pri zmiešaní ázijských (t.j.založených na ideogramoch) a európskych (t.j.latinka a 
azbuka) jazykov v rámci častí/strán patentovej prihlášky dochádza k problémom pri OCR, odporúča sa 
vyhýbať sa ich kombinovaniu, okrem prípadov, kde je to nutné. 

43. Patentové prihlášky sa majú skenovať buď čiernobielo alebo v odtieňoch sivej. 

44. Pri skenovaní sa uprednostňuje rozlíšenie 300 dpi. Výsledkom skenovania pri rozlíšení menej ako 
300 dpi a to aj v odtieňoch sivej môžu byť nekvalitné dokumenty vydávané úradmi, pretože výmena 
dokumentov medzi úradmi a proces ich vydávania si často vyžaduje konverziu strán do formátu TIFF 
(skupina IV) pri rozlíšení 300 dpi v čiernobielom. 

45. Naskenované dokumenty sa majú konvertovať buď do formátu PDF alebo TIFF. 

 

OPRAVY 

46. Opravy textu prihlášky sa majú vykonať novým vydaním celej strany. Nie sú prípustné symboly na 
korekciu textu - ako napríklad symboly určené medzinárodným štandardom ISO 5776. Nie sú 
príspustné ani opravy prostredníctvom korekčného bielidla, papierovej samolepiacej pásky, vymazanie 
alebo prečiarknutie. Opravené strany sa nemajú zasielať použitím štandardného faxového rozlíšenia: 
strany sa majú zasielať fyzicky alebo faxom použitím rozlíšenia vyššieho alebo rovného 300 dpi alebo 
prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku sieťového prenosu podporovaného úradom za podmienky, 
že každá strana bola naskenovaná pri rozlíšení vyššom alebo rovnom 300 dpi. 

 

ODPORÚČANIA PRE ÚRADY 

47. Patentové úrady sa majú vyhýbať zámene prijatých strán prihlášky pred ich postúpením na 
skenovanie a OCR. Napríklad niektoré súčasné praktiky zahŕňajú činnosti súvisiace s vybavením 
prihlášky podacím číslom a dátumom podania (napr.perforovaním, pečiatkou), ktoré môžu spôsobiť 
prekrytie znakov na strane a tým urobiť text prihlášky predloženej prihlasovateľom nečitateľným 
pomocou OCR. V prípade použitia pečiatok na originálnych stranách dokumentu, úradom sa odporúča 
prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pečiatky vyskytovali len na okrajoch dokumentu ako je 
uvedené v prílohe 1. 
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48. Patentové úrady sa v budúcnosti majú vyhýbať používaniu papierových formulárov na udržiavanie 
korešpondencie medzi prihlasovateľmi a úradom. Podľa skúseností vytvorenie a zavedenie  
zabezpečených systémov online formulárov je vhodnejšie na budovanie systémov na rozpoznávanie 
papierových formulárov. Nasledovné odporúčania sa však týkajú používania papierových formulárov 
na účely uľahčenia ich rozpoznávania: 
 

• Na usmernenie používateľa, kde má byť vložený text sa neodporúčajú používať vo 
formulároch riadky s malými bodkami. 

 
• Okienka pre znak majú byť vyšrafované sivou farbou. 
 
• V oblastiach, kde sa predpokladá výskyt odtieňov sivej alebo iného farebného textu ako 

naskenovaný podpis alebo výkres sa nemá šrafovanie používať. 
 

UVEDENIE DO PRAXE  

49. Úradom, ktoré majú v úmysle začať prijímať alebo požadovať podanie patentovej prihlášky 
napísanej vo formáte OCR sa odporúča pravidelne zverejňovať kompletnú príručku v úradnom 
vestníku a na svojich web stránkach s presným vymedzením dovoleného typu písma a prípustnej 
veľkosti papiera.  

 

Príklady  

50. Príklady správnych a nesprávnych praktík súvisiacich s OCR sú uvedené v prílohe 2 tohto 
odporúčania. Príklady ukazujú, správne a nesprávne praktiky spolu s krátkym vysvetlením. 

[Nasledujú prílohy] 
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PRÍLOHA 1 
 

 
 
 

 
 

                                                         Pôvodný rozmer = A4

Text prihlášky má byť napísaný 
v rozsahu znázorneného rámčeka. 
Čísla strán a riadkov a úradné 
pečiatky (s číslom prihlášky a 
dátumom podania) majú byť uvedené 
na okrajoch. Skratka cms uvedená 
v okrajoch znamená centimetre. 
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PRÍLOHA 2 
 

PRÍKLADY SPRÁVNYCH A NESPRÁVNYCH PRAKTÍK 
 
Príloha obsahuje správne a nesprávne príklady strán patentových dokumentov vzhľadom na presnosť 
dosiahnutú pri ich spracovaní do OCR formátu.  

 

Príklady správnych praktík 

Príklad 1: správne napísaná strana s opisom vynálezu 
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Príklad 2: správne napísaná strana s patentovými nárokmi 
 

 
 
Strana je v súlade so všetkými odporúčaniami štandardu: okraje a štandardný typ písma (Times New Roman), 
vyhovujúca veľkosť písma, neočíslované riadky, obmedzené použitie znakového štýlu bold, žiadna kurzíva a 
podčiarknutý text, primerané číslovanie nárokov a oddelenie čísiel od textu s nárokmi. 
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Príklad 3 správne napísaná strana so zloženými vzorcami  

 

 

 

Odseky s textom neobsahujú nezvyčajné matematické symboly. Matematické vzorce sú správne vložené, 
pričom umožňujú jednoduchú segmentáciu vložených obrázkov pomocou zariadenia OCR. Možný výsledok 
tejto segmentácie je vyznačený modrou farbou. 
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Príklady nesprávnych praktík 
 

Príklad 1: nekvalitná strana s viacerými nedostatkami 

 

 
 
 
Tento príklad nie je v súlade s odsekom 10 (strana bola pravdepodobne podaná faxom pri rozlíšení 
200 dpi – pozrite „šum“ – niektoré časti textu majú tmavosivé pozadie) ani s odsekmi 13 a 47: číslo 
spisu (604115530.100802) je vyznačené v hlavnom texte strany (odporúča sa na okrajoch). 
Číslovanie je nesprávne (odporúča sa „9“ nie „strana 9“, pozrite odsek 34) a veľkosť písma je primalá 
(odsek 15). V ideálnom prípade by úrady nemali prijímať takéto strany a mali by požadovať ich 
náhradu (túto stranu nemožno správne spracovať do formátu OCR). 
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Príklad 2: strana s iným ako bielym pozadím 
 
 

 
 
Tento príklad nie je v súlade s odsekom 12. Strana vyžaduje pokusiť sa o odstránenie nečistého 
pozadia pred postupením na OCR, inak bude text po vykonaní OCR nečitateľný. 
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Príklad 3: strana s nejasnými znakmi 

 
 
Na účely zobrazenia znakov je priblížená malá časť strany: farba pôvodného textu je pravdepodobne 
sivá, ako výsledok skenovania pri rozlíšení 300 dpi v čiernobielom pričom znaky nie sú úplne tmavé. 
Výsledkom je nepresnosť textu spracovaného do formátu OCR  
(tento príklad nie je v súlade s odsekom 12). 

 

Príklad 4: strana s ručne písaným textom 

 

 

Podľa očakávania text získaný spracovaním tejto strany do formátu OCR je nečitateľný. Úradom sa 
odporúča požadovať strojom písaný text na zabezpečenie minima kvality vydaného dokumentu. 
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Príklad 5: strana neusporiadaná podľa odporúčania a iné nedostatky  
 

 
 
Táto strana nie je v súlade s nasledujúcimi odporúčaniami: odsek 17 (formátovanie textu do dvoch 
stĺpcov), odsek 39 (použitie písma v kurzíve a bold), odsek 46 (opravy po vytlačení strany vykonané 
ručne). Neodporúča sa tiež zarovnanie textu vľavo a vpravo (odsek 30), hoci v tomto prípade by to 
nemalo negatívny vplyv nakoľko slová sú dostatočne oddelené bielymi medzerami. Napokon príklad 
nie je v súlade ani s odsekom 27 (riadkovanie 1,5). 
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Príklad 6: strana s primalými číslami riadkov 

 

 

Čísla riadkov spôsobujú problémy zariadeniam OCR z niekoľkých príčin (odsek 14): 

• nie sú zarovnané s riadkami, ku ktorým patria, čo vedie k základným nedostatkom; 
• možno sú primalé, čoho následkom je zabránenie korektnému odstráneniu chýb z textu strany 

v procese XML extrakcie dát 
• mohli by sa stratiť v rámci textu strany alebo na okrajoch s výnimkou, ak sú príliš blízko pri 

texte, a výsledkom je, že sa objavia v texte exportovanom systémom OCR. 
 
V tomto príklade sú čísla riadkov primalé. 

Dolné indexy sú v tomto príklade tiež primalé (odsek 35). 
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Príklad 7: strana obsahujúca viaceré orientácie textu 
 

 
 
Tento príklad nie je v súlade s odsekom 20. Jedným z obmedzení najlepších zariadení na OCR 
v súčasnosti je, že dokážu čítať text na jednej strane orientovaný len v jednom smere (predbežným 
spracovaním sa zisťuje hlavná orientácia textu na strane). Výsledkom je, že všetky slová, ktoré nie sú 
orientované v smere ako hlavný text sa ignorujú. Je samozrejme prijateľné mať na strane tabuľku 
orientovanú na šírku alebo dokonca hlavný text s poznámkami na okrajoch orientovanými na výšku 
(číslo strany, číslo prihlášky atď.) 
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Príklad 8: strana obsahujúca kombináciu vložených matematických vzorcov a textu 
 

 
 
Tento príklad nie je v súlade s odsekom 23. Zariadenie na OCR nedokáže korektne oddeliť text 
a vzorec (pozrite výsledok manuálnej segmentácie vzorca červenou farbou: vložené vzorce sa 
dokonca pretínajú). 
 
Nie je v súlade ani s odsekmi 27 a 28. Vo všeobecnosti možno poznamenať, že text a vzorce sú príliš 
nahusto, aby ich bolo možno dobre rozpoznať. 
 
V tomto príklade sú tiež použité nezvyčajné znaky: grécke symboly možno používať aj keď zvyšujú 
obtiažnosť rozpoznávania strany (pozri odsek 40), hoci sa veľmi odporúča nekombinovať kurzívu, 
tučné alebo podčiarknuté písmo s nezvyčajnými znakmi (odsek 39). 
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Príklad 9: strana obsahuje kombináciu chemických vzorcov a textu. 
 

 
Tento príklad nie je v súlade s odsekom 23. Očakávaný výsledok segmentácie obrázkov vykonanej 
manuálne môžete nájsť vyznačený červenou farbou. Táto segmentácia nemohla byť vykonaná 
pomocou zariadenia na OCR korektne, pretože vzorce sú príliš blízko k okolitému textu. 
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Príklad 10: strana obsahujúca príliš malé symboly dolných indexov  
 

 
 
Je to typický príklad, kde sú symboly dolných indexov príliš malé na to, aby umožnili ich presné 
rozpoznanie. S týmto javom sa často stretávame v oblasti chemických patentov. 
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Príklad 11: strana so zle naformátovanými tabuľkami 
 

 
 
V tomto príklade sa stratili hranice tabuľky (nie je v súlade s odsekom 33). Výsledkom je, že 
zariadenie OCR sa pokúsilo rozpoznať obsah tabuľky ako odsek s textom, čo vedie k viacerým 
problémom: 
 

• Veľkosť znakov v tabuľke je príliš malá (odseky 34 a 35) 
• Základné línie záhlaví stĺpcov sú zmiešané (odsek 29). Výsledkom je, že zariadenie odhalilo 

chybné horné a dolné indexy 
• Získaný text neberie do úvahy stĺpce: 

 
             Left-hand Left-Hand Aryl or Nitogen 
             Substituent ring heteroaryl Ring substituent feature Right-hand substituent 
            CH3… 
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Príklad 12: zarovnaná strana 
 

 
 
V tomto príklade sa použilo zarovnanie odsekov vľavo a vpravo. Za účelom dosiahnutia estetickejšie 
vyzerajúceho textu, niekedy môžu príliš malé medzery medzi slovami spôsobovať ťažkosti pri 
vykonávaní OCR (odsek 30). Tento príklad nie je v súlade ani s odsekom 31 odporúčajúcim podľa 
možnosti nerozdeľovať slovo na konci riadku (zariadenie na OCR má niekedy ťažkosti rozlišovať 
tvrdú a mäkkú pomlčku, dôsledom čoho sú slová obsahujúce nežiadúce pomlčky vo výstupe). 
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Príklad 13: tabuľka s chybnými hranicami 
 

 
 
 
V tomto príklade, pred skenovaním neboli k dispozícii kvalitné hranice tabuľky v pôvodnom úradom 
prijatom dokumente. Výsledkom skenovania je, že systém OCR nedokázal správne rozpoznať 
tabuľku a vyžaduje sa manuálny zásah na segmentáciu strany. Ak takáto strana nebude skontrolovaná 
operátorom kvality výstup bude obsahovať v texte skomoleniny znakov spôsobujúce, že indexácia 
dokumentu vyhľadávacími nástrojmi bude menej efektívna.   
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Príklad 14: chybné znaky dolných a horných indexov  

 
V tomto príklade existujú nasledujúce problémy (odsek 35) 

• príliš malé znaky dolných a horných indexov 
• znaky dolných indexov sú umiestnené príliš nízko vzhľadom na základnú líniu riadku 
• znaky horných indexov sú umiestnené príliš vysoko vzhľadom na základnú líniu riadku 

 
Výsledkom je, že riadky 33 a 34 v texte sú systémom OCR rozpoznané nasledovne: 
 
"Substituted with one or more halogens, (C -C )alkoxy substituted 
1 2 
8 8 9 8 9 
with one or more halogens, SR , and NR R , in which R and R are" 
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Príklad 15: príklad s nezvyčajnými znakmi 
 

 
 
 
 
V tomto príklade sa vyskytujú nasledujúce problémy: 
 

• Nezvyčajné znaky: grécke znaky v kurzíve a dokonca znaky s vlnovkou. 
• Dolné indexy sú znovu primalé. 

 
Väčšina zariadení OCR nerozpozná tieto neobvyklé znaky korektne. 
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Príklad 16: príklad s úzkymi typmi písma a úzkymi medzerami 
 

 
 
Tento príklad nie je v súlade s odsekmi 37 a 38. Výsledkom je, že zariadenie na OCR nedokáže 
správne rozlíšiť hranice slova a výstup po vykonaní OCR je nepoužiteľný. 
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Príklad 17: nevhodne umiestnená pečiatka prijímacieho úradu pred skenovaním 
 

 
 
Tento príklad nie je v súlade s odsekom 47. Výsledkom je, že technológia OCR nedokáže rozpoznať 
v texte prvých šesť slov. Okrem toho pokiaľ, strana nebola skontrolovaná operátorom kvality, 
pečiatka obsahuje ďalšie chybné znaky, ktoré znečistia indexovacie zariadenie. 
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Príklad 18: ďalšia strana s nesprávne rozloženými  matematickými vzorcami 
 
 

 
Výsledok OCR je nepoužiteľný, pretože táto strana nie je v súlade s viacerými odporúčaniami: 

• vložené matematické vzorce nie sú oddelené od odsekov v texte (odsek 23); 
• nezvyčajné znaky v texte (odsek 40); 
• kurzíva kombinovaná s gréckou abecedou (odsek 39). 

 
Odporúčaný spôsob rozloženia tejto strany je použitie ďalších medzier na oddelenie vložených 
vzorcov od odsekov. Grécke písmená sa nemajú uvádzať vo vzorcoch a texte. Znakom „vokáň“ (^) 
by sa podľa možnosti nemali označovať premenné v odsekoch textu: namiesto toho sa môže použiť 
horný index: symbol "epsilon vokáň " može byť uvedený ako ε^ alebo εcircumflex. 
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Príklad 19: strana obsahujúca symboly v kurzíve a podčiarknuté 

 
 
 
Je to častý problém pri OCR vyskytujúci sa vo vydaných dokumentoch PCT. Táto strana nie je 
v súlade s nasledujúcimi odporúčaniami: 
 

• odsek 41: text nemá byť podčiarknutý. Podčiarkovanie sa pri chemických vzorcoch 
neodporúča. Najmä chemické vzorce spôsobujú problémy týkajúce sa všetkých znakov, ktoré 
sa prekrývajú s podčiarknutím: ] ) y p ...sú nesprávne rozpoznané 

 
• odsek 39: kurzíva sa neodporúča. Veľmi sa odporúča nemeniť typ písma v rámci slova 

(zariadenia na OCR často predpokladajú, že všetky znaky slova sú napísané v jednom type 
písma). Výsledkom je, že symboly "1H" a "-N-" sú nesprávne rozpoznané. 
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Príklad 20: úplne nečitateľná strana 
 

 
 
 
Takúto stranu by úrady nemali prijať: bola odoslaná faxom pri rozlíšení 100 dpi a dokonca nie je 
čitateľná ľudským okom. Operátor v snahe vyriešiť takýto prípad, považuje celý obsah strany za 
obrázok, pretože text nie je možné extrahovať.  
 
 
[Koniec prílohy 2 a štandardu] 
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