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Resumo
A extração de in6oi'maçõestextuais ( T/E - íezt ãvll/07ma.táon
edractáon) em imagens e vídeo
é um problema importante em visão computacional que está presenteem muitas aplicações,tais
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veiculam,indexação de conteúdo baseado em imagens e vídeo, sistema de apoio a deficientes visu-

ais, entre outras. Tal problema pode ser subdividido em cinco subproblemas: (1) detecção; (2)
localização; (3) rastreamento; (4) extração e realce; (5) reconhecimento. O foco desse trabalho é
explora.io segundosubproblema, isto é, o problema de localização de textos, cujo objetivo principal
é localiza.i dentro da imagem de entrada as legiões com presença de textos. Em especial, é tratado

o problema de localização de texto pala uma categoria de imagens conhecida como imagens de
cena. Nesta categoria de imagens os textos presentes são considerados partes integrantes de uma
cena e estão presentes quase sempre de maneira a.cidental ou não pioposital. Devido a esse fator,
a ocos'rênciade texto nessas imagens pode diferir significativamente quanto a sua inclinação, seu

tamanho, seu estilo de fonte, sua iluminação e também pode estai' parcialmenteocluso. Dadas
essas considerações, esse traba]ho tem como objetivo principal apresentar um novo método para
localização de texto pala imagens de cenas, o qual consiste de duas grandes etapas (uma seguida
da outra): ezlração e localização de regiões de lezío can ácíaíase class@caçãode regiões de éezlo.
Na primeira etapa, um conjunto de I'egiõesde texto candidatas é extraído da imagem de entrada
por meio de uma combinação robusta. de operadores morfológicos e, na segunda etapa, é extraído
de cada regiãode texto candidata um conjunto de atributos pala depois classifica-laem região de
texto ou não-texto. Experimentas realizados utiliza.ndo a base de imagens pública ICDAR mostram

que o método é uma boa alternativa para aplicações que envolvem o problema de localização de
texto em imagens de cenas.

Palavras-chave:

localizaçãode texto em imagens de cenas, extração de informaçõestextuais,

operadores morfológicos i'esiduais.
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Abstra,ct
The extraction of textual information (TIE) in ímages and vídeo is an important pioblem in
computer vision that is present in many applications, such as postcard address localization, vehícle
license plane number localization, indexing content-based image and vídeo support system for the
visually impaired, among others. This problem can be divided unto ave subploblems: (1) detection; (2) 1ocalization;(3) tracking; (4) extractionand enhancement;and (5) recognition. Our wolk
focuses on the second subprob]em whose main objective is to ]ocate text regions within an input
image. In particular,wetreat the pi'oblemof text locationin a categoryof imagesknownas scene
imagem. Texto that are present in these type of images are considered as an integral paio of the
scene and their pl'esenceaie almost always accidental and non-intentional. Owing to this factor,
text occurrences in scene imagemcan be significantly diHerent from one another with respect to
slopes,dizes,font styles, illumination and algothey can be partially occluded. With the previous
considerations in mind, the main objective of this woi'k is to present a new method for localizing
text regions within scene imagem. It consista of two major stages: tens regidas carzdàdaZeezéracfãon

!oca/ázaÉionand class /icatáorzo/ tezé regadas. In the fiist stage, a set of text regions candidate is
extracted from the input image by robust app]ication of morpho]ogica]operators. In the second
step, a set of features is obtained from each text region candidate and this feature set is lavei used
to classi® each text region candidate as text or non-text. Expej'iments per6ormed using images
from ICDAR public dataset show that this method is a good alternative for problemainvolving
text locationin scene images.
Keywords:

scene-text localization, text information extraction, residual morphological operator
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Capítulo l

Introdução
Nada posso ]he oferecem'
que não exista em você

mesmo. Não posso abrir-lhe ouvi'omundo além
daquele que há em sua pi'ópria alma. Nada

possoIhedar, a nãoser a oportunidade,
o
impulso, a chave. Eu o ajudarem a tornar
visível o seu própi'io mundo, e isso é tudo.
HERMANN HESSE

Neste capítulo são introduzidos os aspectos gerais desse trabcLtho. PMmeiramenl,e, é
contes;tualizado o problema de locctlizaçãode testo ent ãTnageTtsde cena, apresentcündo
assim, sucosprincipais abordagens,hipótesese de$nições. Depois, são apresentadosos
objetiuos e conthbuições dessa pesquisa e, $nalmente, é deschta a estrutura orgctnizacáonaí desse leão.

1.1

Clonsiderações preliminares

A crescente disponibilidade de mídias digitais online tem instigado o interesse em pesquisas
de como indexá-las automaticamente e de como navegar, buscar e manipulamtais informações de
forma eficiente. Consequentemente, tem-se observado nos últimos anos o crescimento do esforço
da comunidade,tanto acadêmicacomo nã(>acadêmica, em produzir mecanismosde indexaçãode
mídías digitais baseados em seu conteúdo. Entretanto, o baixo nível de descritoies empregados
para indexação (tais como: pontos de interesse, desciitores texturais, etc.) não são suficientes pai'a
lidamde forma genérica com grandes quantidades de dados. Por outro lado, textos presentes em
uma cena estão not'malmenteassociados ao contexto semântico da mídia visual e podem constituir
um importante descritos baseado em conteúdo para sua indexação.
Com base nessas considerações, diversos algoritmos para extração de informações textuais

(TIE - tmt án/ormaláonedracíáon) em imagens e vídeos têm sido propostos na literatura pala
propósitos gerais, como por exemplo, na extração de textos em cenas urbanas (Escaleia. et a./.,
2009; Ezaki et aZ., 2004) e indexação baseada em conteúdo em imagens e vídeos (Cai et aí., 2002),
l
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e para propósitos específicos, como poi' exemplo, na extração do número do licenciamento em placa
veicular (}lsieh eí aZ.,2002) e extração de endereço em cartão postal (Àlenoti et aZ., 2003). A des-

peito de tais estudos, ainda não é fácil projetai um método geral de TIE para imagensde cena,
uma vez que o texto presente nessa categoria de imagens é considerado parte integrante de uma
cena e está presentequase sempre de maneira acidental ou não proposital. Devido a esse fator,
a ocorrência de texto nessas imagens pode diferir significativamente quanto a sua inclinação, seu
tamanho, seu estilo de fonte, sua iluminação e também pode estar pa.]'cialmenteocluso. Na Figura
1.1 são api'esentadas algumas imagens que fazem parte dessa categoria.
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Figura l.l: Imagens de cena extraídas da base de imagens ICDAR (Lucas cí aZ., 2003)

1.2 0 Problema de localizaçãode texto
De acoi'docom Juitg eí a.Z.(2004), o problemade TIE pode ser subdividido em cinco subpr(F
blemas:

(1)

detecção;

(2)

localização;

(3)

rastreamento;

(4)

extração

e realce;

e (5)

reconhe-

cimento. Apesar dessa divisão sugeridapor Jtutg el a,1.(2004), em muitos trabalhosencontrados na ]iteratuia (Ca.i et a.Z.,2002; Escalda et a.!., 2009; Ezaki ef a1., 2004; Gllavata et aZ., 2006;
Hanif e Pievost, 2009;Jiang eZ a!., 2006; 1<im et a!., 2003), não existe uma real diferença entre os
problemas de detecçãoe localização. Neste trabalho, o objetivo principal é explorar o subproblema
de localização de texto, cujo desafio central é localizar legiões textuais na imagem de entrada.
Geralmente as regiões textuais são compostas por sequências de caracteres alinhados ao longo de
uma neta, sendo que existe um alto contraste entre os caracteres em relação ao seu backgrowndque
normalmente é uniforme. Dessa forma, pode-se considerei como o primeiro passo para resolver o
problema de localização de região de texto, o problema de localizamregiões candidatas que contém
backgrounduniforme e objetos com formas similares com um alto contraste e alinhados ao longo

].2.
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de uma. teta. Como segundo passo) pode-se classificamessas regiões candidatas em regiões de texto

ou não-texto. Assim, pode-se definir uma legião de texto candidata da seguinte forma.
Definição

l (Região

de texto candidata)

C/ma regáâo de temo candidata R é de$nida como

sendo a região ntailcimatcom unt backgrouvtduniforme contendo objetos com fonnm similares e
um alto contraste (em relação ao seu background) posicionados ao longo de uma Teta, tal que para
qaaísquer dois oóleÉos a@acentes (l:. e (Ji+i pe7'lencentes a R íem-se que dést((%,(l:.+i)

< e, onde

c um número real positivo e dist é unia função de distância.
Dadas essas observações,novos métodos de localização de texto vêm sendo propostos por abordagens baseadas em texturas (alia.va.tn. e Fh'eisleben, 2005; Gllavata et a!., 20061l<im eí rl.1.,2003;
Nouiba.l<hsll eí a.Z.,2006; Telçinalp e Alatan, 2003; Ye et a1., 2005) e em regiões (Alvos e Hashimoto,
20] 0a.; Gu, 2004; Gu eí aZ., 1998a,b,c; tÍasan e l<alam, 2000; Liu eZ a/., 2005; Retoinaz e Jh'la.rcotcgui,
2007b; \Va.ng e l<angas, 2003; Wu cZ í//., 2008), ou abordagens híbridas (Jllllg e tlan, 2004). A abor-

dagem baseada em textura (alia.vala. e Freisleben, 2005; alia.vate eZ a./., 2006; 1<im et aJ., 2003;
Nouiba.lçhshet aZ., 2006;
p e Ajaban, 2003; Ye eí nZ.,2005) apoia-se na observação de que
os caiacteies de uma região de texto têm atributos textul'ais diferentes do óacÊground da região de

texto, tol'nandopossíveldiscrimina-la. Essa é a principal hipótesepara os métodosbaseadosna
abordagempor textura. Técnicas como filtro de Gabor, maueZet,Fase Fouher 7}an:i/orm, entre ou-

tras (Gonzalez e \Voods, 2006), podem sei utilizadas pala detecta.iatributos texturais nas regiões
de texto. Na sequência, classifica-seas regiões de texto através dos seus atributos texturais.
Já na abordagem baseada em regiões (Alves e Hashimoto, 2010a; Babu el aZ., 2010; Gu eí a.Z.,
1998a,b,c;Hasan e leal'a.m,2000;gang eí a./.,2002;Liu eí a./.,2005;Pan et í/.!.,2009;Pia.theel)a e{ a.!.,
2010; Rct.OI'naz e R']al'cotegui, 2007b; Wa.ng e ]<la.figas,2003; \va.ng e Tanaka, 2008; '\A/ueí rl./., 2008),

utiliza-se vários atributos textuais presentes na imagem, em especial, enfatiza-se o alto contraste

entre o texto e o seu óac#ground. Essa abordagen-tpode ainda sei dividida em duas subabordagens: baseada em bordas (A]ves e F]as]-timoto,2010a; Hasan e ]<a.iam, 2000; \Vu et aZ., 2008) e
baseada em componentes conexas (CCs) (Gu, 2004; Gu et a!., 1998a.,b,c; Retoma.z e h'la.icoteguí,
2007b). A subabordagem baseada em bordas utiliza-se de uma está'atégiatop-dotoupala enfatiza.r
o alto contrasteentre o texto e o óackgroundda imagem, com o intuito de criei regiões,e por fim
determina-se as regiões de textos. Por um outro lado, a subabordagem baseada em CCs utiliza-se
de uma estratégia óoÉtom-üppala identificar subestruturas tais como CCs, e em seguida, geram-se
as regiõesde textos.

1.2.1 11lipóteses
para localizaçãode região de texto
Basicamente, os métodos baseados na abordagem por legiões normalmente utilizam uma estratégia para seleciona.lum conjunto de I'egiõescandidatas, pala depois eliminar as regiõesnãotexto. Neste contexto, operadores morfológicos têm sido usados largamente para extrair um conjunto de legiõescandidatas (Alvos e Hashiiiloto, 2010a; Gti, 2004;Gu eí ízl,,1998c;Hasali e l<ai'am,
2000; Retoinaz e À/[aicotegui, 2007b; \Vu eí a!., 2008). Na sequência, a]guns métodos utilizam
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heurísticas (Gu, 2004;casa.n e l<a.ia.ni, 2000; \'Vu ef a.í., 2008) ou classificadores (Alvas e Hashimoto,

2010a;Jia.ng et r]./.,2006;Retoinaz e lula.i'cotegui,
2007b) para selecional'as regiõesde texto.
Em Hasan e l<atam (2000); Wu et aZ. (2008) utilizam-se operadores morfológicos para. extrair
regiões de texto candidatas e, em seguida, regiões não-texto são filtradas através de heurísticas.
Em Gu (2004); Gu et a./. (1998c) foi proposto um método baseado em difei'ençada transformada
Zop-Àalpara segmentarregiõescom cai'acterescandidatos e, em seguida, um algoiitmo baseado
em dilatação condicionalé utilizado para reconstruir regiões de texto. Em Retoinaz e À/laicotegui

(2007b) foi proposto um método baseado em última abertura para extrair caracteres das legiões
de texto, e em seguida utiliza-se de um clmsificador baseado em discriminante de Fischer para
classificar os caracteres das legiões de texto; após a classiílcação é definido o retângulo envolvente
sobre as i'egiõesde texto. Já Jiang et a!. (2006), são utilizadas duas etapas de classificação, sendo
que a primeira, busca eliminar as regiões impossíveis por meio de heurísticas e na segunda etapa, um
classificador baseado em SVM é empregado para classificar as regiões de texto. Essa mesma ideia

para classificam
i'egiõesde texto tambémfoi utilizadapor Alves e Hashiilloto(2010a); Escaleia eí a.l.
(2009); Hal-úf e Pievost (2009).
Este trabalho, assim como outros trabalhos (Alves c llcasllimoto,2010a; Haja.ll e l<aiant, 2000;
.]iang eÉ aí., 2006; Retoinaz e h'lai'cotegui, 2007b; XX/uet í&i.,2008) assume que uma região de texto

consiste de pelo menos três caracteres, e também asslune como verdadeiras as hipóteses que levam
em conta o contraste da legião de texto com relação a. seu bcLckgrourzde a regularidade da geometria
da fonte da região de texto. TMs hipóteses estão classificadas a seguir:
1

. Contraste
(a) Existe forte contraste

entre os caiacteles

de uma região de texto e o seu Z)ackgrowrzd;

(b) O nível de cinza dos caracteres de uma mesma região de texto são similar'es.

2. Geometriada fonte
(a) Caracteres de uma mesma região de texto têm suas larguras e alturas similares;
(b) Os caracteres de uma região de texto estão alinhados ao longo de uma neta;
(c) A distância ente'equaisquer dois caracteres adjacentes em uma mesma região de texto é
similar.

1.3 0bjetivos e contribuições
Este projeto visa, assim como em outros métodos (Gu eZ a/., 1998a.,c;casa.n e l<aiam, 2000;
ltetoi'naz e ih'lalcotegui,2007b; 'ç'Vuet aí., 2008), 1ocalizai textos em imagens de cenas poi' meio
da abordagem baseada em regiões utilizando operadores morfológicos para selecionai regiões de
texto candidatas. Logo após, é feito um refinamento pala encontrar regiões de texto e não-texto.
Com esse foco, esse projeto tem como finalidadeprincipal apresentar os principais métodos de
localizaçãode textos poi meio de operadoresmorfológicos. Além disso, é proposto um novo
método de [oca[ização de textos inspirado nos traba]hos de Gu ei a.!. (]998a,c); Rasar e ]<al'am
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\Vu cí a./. (2008), testado com a base de imagens pública

ICDAR (Lacas e{ a.Z.,2003) e avaliado por meio da métrica adotado na competição de localização
de texto ICDAR 2003 e 2005.

1.4

Organização do trabalho

O texto desta dissertação está organizado de modo a apresentei tanto os principais resultados
da pesquisa realizada quanto a fundamentação teórica associada. Esta seção descreve brevemente
o conteúdode cada capítulo.

Capítulo 2: Definições Preliminares
Neste capítulo é apresentada uma breve introdução aos conceitos pi'eliminaiesque se fazem
necessáriospala a compreensão adequada do resta.nte do texto. Inicialmente, são apresentadas
algumas definições básicas sobre imagens, para depois, apresentar os operadores morfológicos utili-

zados por esse trabalho, sendo eles: erosão, dilatação, abertura, fechamento, abertura baseada em
atributos, l4ltima aberta'a e última abertura baseada em atributos. Esses operadores, fazem parte
da Morfologia Matemática (MM), uma teoria comumente aplicada ao processamentonão-linear de
imagens. A teoria da MM foi formulada por J. Serra e G. Matheion (Sel'ra, 1982, 1988) entre os
anos de 1960e 1969. Seu domínio de atuação cobre um leigo espectro de aplicações em Visão Computacional que vai desde o tratamento de imagens microscópicas até o processamentode imagens
de satélites, passando por aplicações industriais, médicas, automação de escritório, entre outl'as.

Capítulo

3: '1>abalhos relacionados

Neste capítulo são apresentados os principais métodos (Alvos e llashimoto, 2010a; Baliu eZ aZ.,
2010; Gu, 2004; Gu eí a.!., 1998a,c; }iasan e l<a.tarn, 2000; .gang c{ a./., 2002; Pla.tlleeba el a!., 2010;
Retol'ncaze R'la.icobegui,2007b; \Ara.nge Tanaka, 2008; \Vu eí rz!.,2008) pal'a localização de textos
em imagens de cenas por meio de opeiadoles morfológicos. Basicamente, os métodos utilizam uma
estratégia morfológica &op-dotouou üottom-up pai'a selecionai as regiões de texto. A estratégia
Éop-dota;n
utilizada por A]ves e Hashimoto (2010a); Baliu eí a./. (2010); Hasan e ]<al'a.m(20(JO);
gang eí a./.(2002); Platheeba cí aZ. (2010); \Aru eZ a./. (2008) procura extrair um conjunto de regiões

candidatas e, em seguida, aplica-se heuiísticas para eliminar as legiões candidatas não-texto. Por

fim, as regiõesde texto são determinadassobreas regiõescandidatasrestantes. Já na estratégia
boÉÉonz-ap
utilizada poi Gu ef a!, (1998a,c); lietol'na.z e Mai'cotegui(2007b); 't\ra.nge Ta.naka (2008)
procm'a-se encontrei CCs correspondendo aos ca.i'a.éteresdas regiões de texto. Logo após, um prcb

cessode classificaçãoé utilizado para filtrar as CCs impossíveisde serem cal'alterese, depois são
determinadas as legiões de texto sobre os caracteres restantes.

Capítulo 4: Mlétodo Proposto
Neste capítu]o é apresentado o método de ]oca.]ização de textos proposto neste trabalho. O
método proposto consiste de duas eta.pasprincipais: eztração e !ocaZàzaçãode regéãesde tento
candidatas e clmsãPcação de regàãesde teria (vel' a Figura 1.2). Na primeira etapa, o objetivo
é extrair um conjunto de I'egiõesde texto candidatas a partir da imagem de entrada usando um
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esquema robusto de operadores morfológicos, que são compreendidos pelos seguintes passos: (i) usam'
última abertul'a e fechamento por atributos pala identificamCCs correspondendo aos caracteres de

regiões de textos candidatas; ({ã) combinar algumas destas CCs pala obter um conjunto de i'egiões
candidatas; (dá{)selecional'um subconjunto de regiões candidatas, a fim de formar um conjunto de
regiõesde texto candidatas. Enquanto que a segundaetapa, consisteem (du) extrair um conjunto
de características das regiõesde texto candidatas, para. depois, (u) classifica-lasem regiõesde texto
ou não-texto poi meio de uma árvore de decisão.
(I' etaW)

Eztração
de wgãões
de tento

candidatas
;',:'~:
' '

. . =nEb
«' '

Th GZ H+t$'S

Exti'ação de CCs
Imagem de entrada

Regiões candidatas

J

Imagem de saída
Regiões de texto candidatas

r# et«pa;l
l (JlassáDcação
l de wgiões

l 'z' tmt' l ':Fn-u:e:à.
Regiões de texto

Regiões pião-texto

Figura 1.2: Visão geral do método proposto

Capítulo 5: Experimentos e Análise dos Resultados
Neste capítulo são descritos os expeiimentos realizados neste trabalho, bem como os resultados
obtidos. Para testar o desempenho do método proposto neste tl'abalho, roía.m utilizadas as imagens da base pública.ICDAR, a qual contém imagens com diferentes col'es, iluminações, escalas,
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orientações e imagens com regiões de texto parcialmente oclusas. O método proposto foi avaliado
por duas metodologiasde avaliação, sendo a primeira, usada na competição ICDAR 2003 e 2005 e
a segunda, apresentado no trabalho de ('ç'VueZ ízZ.,2008). Também é apresentado um estudo comparativo do método proposto com diversos métodos encontrados na liteiatuia os quais utilizaram
a mesma base de imagens e a mesma metodologia de avaliação.
Capítulo

6: Conclusões

e '.[Yabalhos F'uturos

Neste capítulo são apresentadas as conclusõesdeste trabalho de pesquisa, bem como as pel'spectivas de trabalhos futuros.
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Capítulo 2

De.6nições Preliminares
Ciência da computaçãotem tanto a ver com
o computador'

como

a Astronomia

com

o

telescópio, a Biologia com o mia'oscópio,
ou a Química

com os

A

estuda

Ciência

não

tubos

de ensaio.

fei'lamentas,

mas

o

que fazemose o que descobrimoscom elas.
EDSGER DIJI<STRA

A Morfologia, Matemática (MM) refere-se a, um ramo do processamento e da análise
de imagens não-lineares desenuotüda inicialmente por J. Serra e G. Matheron entre os

anos de ]960 e 1969. Seu phncipal objetãuoé obter ãnfonnações signãFcüliuasde uma
imagem com base na análise da sun geoTnetMae da fov"made seus objetos. Seu domínio
de aéuízçãocobre um !arco espectrode aplicações ern Visão aomputacãorzaique uaádesde
o tratamento de imagevis microscópicas até o processamento de imagens de satélites, pas-

s«-«d' p« -pt:"ç'" i«d«-'tM«is, «~édic«,, -to««ção d' "c«iLÓ«to, ent« .ut«s (Se««,
1982, 1988). Neste capítulo são descütos os conceitos retücionctdos cls atem de morfologia ntatemática e processamento de imagens necessáMospara a compreensão deste
trabalho. Inicialmente, são apresentadas alguma de$nições t)ásicas sobre imagens. Na
Seção 2.2 são discutidos os operadores utilizados para de$nàr transformações de imagens. Na sequência, a Seção 2.3 apresenta a.s operaçõesfundamentais de morfologia
matemática utilizadas por esse trabalho, sendo elas: erosão, dilatação, abeüura, fechamento, übeüura baseadaem atMbutos, Última coberturae última abertura baseadaem
alhÓutos.

2.1

T)nn

nipÃna

háa:''

yvuu

:'e

Huu+uuu

Imagens digitais
Uma

imagem

dágáÉa{ em E (sendo IE = Z2) pode ser vista como uma função / : Z)/ C E --} K,

onde IK = {0, ..., tma,} sendo que t...

representa o valor máximo que pode sel' atribuído a um
9
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elemento de 2)/, e esse valor depende do tipo de dado utilizado para representam'/ e é dado por
1.., = 2" 1, tal quen > 0 representao númei'ode óáisda profundidadeda imagem. Denomina-

se de püel qualquerelementodo domínio da imagem/, ou seja n € Z)/ é um Faze!. Também
denomina,se de núel de cinza um elemento qualquer do contradomínio de /, isto é /(z) é o nível
de cinza do püe! z.
Quando a imagem/ tem um óáÉde profundidade, temos que t.., = 2t 1 = 1 e nessecaso
chama-se .f de imagem bánáda, isto é
(2.1)

/ : D.f C ]E -"-'»{0, 1}

De forma. análoga, quando a imagem / tem mais de um óáí de profundidade, dizemos que /
é uma imagem em níueás de cinza. Uma imagem de 8 óáZsde profundidade, por exemplo, possui
valores variando de 0 a 28 -- 1 = 255, isto é

/ : .Z)/C E --' {0, 1,..., 255}.

(2.2)

Uma imagem mu]]ibandas é uma imagem digital que possui mais de um valor pala cada pizel,
isto é
/ : D/ C E -"'' K',

(2.3)

onde c é o número de bandas. Por exemplo, uma imagem coíodda é uma imagem multibandas onde
as bandas estão associadas a um modelo de cor. Um dos modelos de cores mais populares é o modelo

RGB (wd, green, blue) composto por três bandas, onde cada banda representa as intensidades de
verme[ho (red), verde (ámen) e azul (blue) e pode ser definida como sendo

/(z) - (/,(z), /g(z), ./b(z)),
onde ./1, : 2)/ --, 1K, /g : Z).f ''} K e /b : .Z)/ ---} ]K são as três bandas representando

(2.4)
as intensidades

de

veime[ho, verde e azul, respectivamente.

Representação de imagens binárias
Em imagens binárias, se para o püe! aç, .f(n) = 1, então dizemos que o Fine/ z pertence ao
/oreground (objeto) da imagem; caso contrário, o püel pertence ao óackground(fundo) da imagem.

E assim, uma imagembinária / pode ser iepresentac]apor um subconjuntoX de E, ta] que os
elementosde X são todos os Fazeis pertencentes ao /oreground de /, isto é

x'

p(/)

c D/ : /(z)

(2.5)

E dessa forma, as usuais operações sobre conjuntos (como por exemplo: união, intei'seção, complemento e outras) podem sei aplicadas em subconjuntos X de E, e depois levado a imagem binária

2.2.

TRANSFORMAÇAO DE IMAGEM E OPERADORES

.f da seguinte forma

/(z)

1.

'(X)l(n)

11

se i C X.

1 0,

caso contrário.

(2.6)

No restante desse texto, sem perda de generalidade, iremos realizar open'açõessoba'econjuntos
em imagens binárias sem mencionar o uso das funções g e p-l

Relacionamento entre Fazeis
Um püeZ p C .Z).fda imagem / possui vizinhos localizados nas coordenadas horizontais, verticais
e diagonais. Dois püels 1),q C Z).f são ditos ser .4-conexos se eles são adjacentes horizontalmente

ou verticalmentee tenhama mesma intensidade,ou seja /(p) = /(q). Análoga.mente
p e q são
8-conexos se eles são adjacentes 4-conexos ou diagonalmente adjacentes.

Uma co]eção maxima] de pãa;elsé dita sei uma componente 4-corzeza (ou 8-coneza), se para
quaisquer pirels p e q da coleçãoexiste uma sequência de pízeZsdentro da coleção, de p até q, onde
cada elemento dessa sequência é 4-conexo (ou 8-conexo) do próximo elemento. Denota-se poi A(/)
o conjunto de CICs presentesna imagem .f, portanto, se Q € A(/) então, Q é uma CC de /. E
dessa forma, uma imagem binária / pode ser composta por uniõesdas suas componentesconexas,
isto é

2.2

/- QcA(/)
U 'a.

(2.7)

'-1Fansfornlação de imagem e operadores

Clha.ma-sede transformação de uma imagem para outra imagem (imagem para imagem), se ela
preserva o mesmo domínio da imagem (Soille, 2003), isto é @: Fn --, Fp, onde Fp é o conjunto
das imagens definidas com domínio em .Z) C E. Podemos classificar uma transformação @de duas
maneiras, baseada no püe! ou na vizinhança do pdze!em análise. Um exemplo,baseadono püeZ
em análise, é o operador de limiarizaçã.oT, o qual consiste em alterei o nível de cinza de um

determinado püeJ para 1, caso o nível de cinza pertença a um determinado intervalo lt{,tÍI de
valores,ou pa.ta 0 caso contrário, isto é
IZI.:,., l(/)l(n )

l

se tí $ /(z)

É tj,

caso contrário.

(2.8)

Esse operador de limiarização7' mapeia uma imagem em níveis de cinza / para uma imagem
binária. Outro exemplo desse tipo de operador é o corte transversal em uma imagem em níveis de
cinza / no nível de cinza t que é denotado por (JSt(/) e definido como sendo o conjunto de püeb
da imagem cujo os valoressão maioresou igual a t, ou seja

l0S. (/)l(z )

l
0

se ./'(n)2 t,

caso contrário

(2.9)

Este conjunto é muitas vezes i'eferido como o conjunto de níveis de cinza de / de altul'a t (Soille,
2003). Em teimou de transfol'maçãode imagem, o operador corte transversal OSt é equivalente ao
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operador limiar'izaçãoT para todos os valor'esde intensidade maiores ou igual a t, isto é

(l:St= Zlt,t..,l

(2.10)

O opeiadoi corte transversal de uma.imagem/ satisfaz a seguinte relaçãode ordem, aSt.., (/) Ç
aSt..,.i(/)
Ç ... Ç aSo(/). E assim, podemos decompor uma imagem em níveis de cinza pai'a a
soma dos cortes transversais, exceto o nível de cinza 0, isto é
t"l,.,

.f(n) - >1:1as.(/)t(:').
t l

(2.11)

A decomposição de uma imagem em níveis de cinza / pelas somas sucessivasde cortes transversais
é frequentemente I'eíerenciada como decomposição por ]ímiarização (Soille, 2003).
No caso desses dois operadores, um pízeZ transformado é determinado somente sobre a sua
análise. Por outro lado, a maioria das transformações morfológicas, embora também sejam classificadas como sendo "imagem para imagem" , determinam o valor do püe/ transformado baseado na.
Qll n

\rivinhnrlPn

2.3

Operações básicas da morfologia matemática

A erosão e a dilataçãosão duas transformaçõeselementaresda morfologiamatemática,que
levam uma imagem a uma outra imagem. Esses os operadores dependem de um conjlmto /3 C E,
denominado de elementoestmÍumnÉe (EE), o qual determina o tamanho e a forma da legião a sel'
consideradapara calcular o valor do püeZ transformado.
A erosão e a dálaÉaçâosão dois operadores elementares da Mlh'lque quando combinados podem
de6nir divel'sos outros opeiadoies. A erosão de uma imagem / pelo EE B é a imagem cB(/), tal
que o nível de cinza lcB(/)l(z),z

por B, isto é

C .Z).,(/), é obtido pelo valor mínimo de / na vizinhança definida

lcB(/)1(=)

= min {./'(z + z) : z C B,sc + z C Z)/}.

(2.12)

E a dilatação de uma in-tarem / pelo EE B é a imagem õa(./), tal que o nível de cinza lõa(/)l(n), z €

Z)õB(/), é obtido pelo valor máximo de / na vizinhança definida por .B, isto é

lõB(/)l(z)

«:ax {/(n

+ z) : , € B, z + z C D.f}

(2.13)

Além das duas operações principais de erosão e dilatação, há dois operadores que desempenhan-t

papéis fundamentais no processamento de imagens morfológico, sendo estes a abertura e o fechamento. A abertura de uma imagem ./' por um EE B, denotado por 'B(/), é definida como a erosão
de .f por 23, seguida pela dilatação por B, ou sda
7B(.f) = õalcB(./')l

(2.14)

O /ecÀamento de uma imagem / por um EE B, denotado poi éB(./'), é definido como a dilatação
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de ./' por B, seguida pela erosão poi B) isto é

éB(.f) c
2.3.1

lõB(/)l

(2.15)

Abertura baseadaem atributos

A abertura binária baseada em atributos I'. em uma imagembinária / consiste em uma abel'Lula

associadaa um determinadocritério H em cada CC Qí C A(/) (ver em Bieen e Jones (1996)). Essa
abertura utiliza critérios cl'escentes (ou seja, se P Ç Qí, então H(P) Ç K(Qi)) como: área, laigul'a,

altura e outros, pala montei ou rejeitar a CC Q{, isto é
K(Qi)

se Qí satisfaz n,
caso contrário.

0

A abertura binária baseada em atributos I'. é definida para todas as CCs de / como sendo

r«-

U

QieA(/)

«(o:)

Poi exemplo, a aóedura por área 'yÀ da imagem binária / é um operador que utiliza o critério
de medir a área de cada CC Q{ € A(./'), ta] que se a ái'ea de Qí for maior ou igual a À, então Q{
está contido em 'yX(.f), isto é

'vx(/)- U {Q{: IQil? À},
pica(/)

onde IQil é a área da CC Qi. Nesse caso a imagem binária '7À(/) contém todas as CCs cuja a área
é maior' ou igual a À.

No caso de imagens em níveis de cinza, pode-se definir a abertura em níveis de cinza baseada
em atJ'ibutos 1. como sendo

I'y«(/)l(z) - maxlh : :« C I'«(aSÜ(/))},

(2.16)

onde OSh(/) é o corte tiansveisal de .f no nível h e I'« é uma abertura binária baseada em atributos
utilizando o critério K.

2.3.2 Ultima abertura
A última abertura 0 (e por dualidade último fechamentop), introduzido por Beucher (2007)
é um método não-paramétrico baseado em resíduos numéricos de operadores morfológicos. Este
método nos permite selecional CCs sem utilizei informações a priori sobre o tamanho das CCs a
sei'em extraídas (Retol'naz e À'larcotegui, 2007b).

A última abertura 0 é um operador residual onde primitiva são, respectivamente, uma abeitula
com EE de tamanho d e uma abertura com EE de tamanho d+ 1. Em outras palavras, ela. analisa
a evolução de uma imagem em níveis de cinza / com uma. família ' de aberturas com EEs de
tamanhos crescentes. A diferença (resíduos) entre duas aberttu'as sucessivas é considerada. O
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limite máximo destes resíduos (para cada fMzel) é mantido e com isso dois tipos de informação são
armazenadas em duas novas imagens:
8 RO, repl'esentando os limites máximos dos resíduos, I'evelando assin\ informações de contraste;

8 qo, representando os tamanhos do EEs utilizados pelas aberturas que produziram o máximo
resíduo.
Formalmente, pode-se definir a última abertura 0 como sendo
(2.17)

.f?o(/) = sup {rí(/) : r{(.f) = 'h(/) -- 'Í+i(/)},

lço(.f)l(")- op&.{ : l,i(J')1(")2 1-aa(/)1('':)
' 1'{(/)1(")> 0}
Na Figura 2.1 é apresentado um exemplo da aplicação do operador última. abertura, onde pode

se observar que quanto maior o valor de n, maior é a espessura das I'egiõesextraídas.

íoatltpaste
imagem de entrada

.f

Fluoíldlltj'aothPak e
/?o(.f)

para n

qo (/)

randomizada

para

7t - 3

Ro(/) pai'a n - 8

qo(/)

randomizada

pai'a n - 8

Ro(.f) para n = 14

qa(/)

randomizada

para n - 14

/?o(/) para n

qo(/)

randomizada

para n - 40

'-1

T
#'
'7

''

.3';,=;: t=,«S.

Figura 2.1: Aplicação do operador última abertura pol EE disco de raio crescente. Pode-se observarque
quanto maior o valor do raio n maior é a espessura das regiões extraídas.
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tJltima abertura baseada em atributos

Pela definição de última abertura, é possível usar abertura baseada em atributos pata construir

o conjunto de aberturas com tamanho crescente. Neste caso, o operador é chamado de última
abertuJ'a baseada em atributos. O atributo escolhido nessa pesquisa foi a altura da CC, definida
como a diferença máxima das pool'denadasverticais entre os pãzelspertencentes ao CC. A escolha
da altura.como atributo das aberturas foi feita com base no fato de que os caracteresde uma região
de texto têm alturas similares, fato que não se observa necessariamentecom relação a la.tgura,
o diâmetroe a área dos caracteres. O atributo da altura tambémfoi uma escolhautilizadapor
Retoma.z e h'larcotegui(2007b) para extrair caracteres.
Também vale salientamque tanto o trabalho de Retoinaz e Mca.icotegui(2007b)quanto o método
proposto fazem uso de uma implementação eficiente do operador ütima abertura baseada em
atributosproposto por Retol'naze Matcotegui(2007a), o qual utiliza o critério de altui'a pa.ia
extrair um conjunto de CCs da imagem de entrada. Na Figura 2.2 são apresentados exemplos da
aplicação desse operador utilizando os critérios de altura, área e largura das CCs.
2.3.4

Operações

do tipo toggÍe

Uma transformação
um conjunto

do tipo toggle 'r : .7'D --, .rb,

de k possíveis

transformações

(primitivas)

RD : FP ''} {l, ..., k} que seleciona uma primitiva

consiste em associam uma imagem .f com (1)
@Í : Z).f --' K, e (2) uma regra de decisão

@Í para cada Fazei z C Z)/, ou sqa

IT(/)l (z)
onde {

(2.18)

= RD(n).

Um exemplosimples de operador do tipo Zoggleé o corte transversal (l;St, onde duas primitivas
Úi e Ú2 são deíiMdas pai'a todo z C .Z).f,como @i(z) = 0 e @2(sc)= 1. Nesse caso, a i'egi'ade decisão

R-0(z)
o que equivale a

caso contrário,

-[''m](,) -13i'l:,i

se /(z) 2 t

';.(«)

e também equivalente a

se /(z) àt

aS.(«) - [Tu](«) -

caso contrário,

l :'

se /(z) 2 t

caso contrário.

Nesse caso as primitivas @i e @2não dependemde /(z).

Outro exemplode operador do tipo

íoggle é da.do a seguir. Dadas duas primitivas, @i :: õ e @2= e, a regra de decisão escolhe como

valor transformado aquele que mais se aproxima do valor original do pãzeZem análise, isto é
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Beardwell
Construction ;LiMíted
Id-\nib...h,.;

a..

.#:

(a) Imagem de entrada .f

Beardwell

g:.

Construction Limited
.b3:..:.
-'

!=!Eln/c:!crn reqirbfsflmM ! palnranance

P

k

(c) /Ü(/)

(b) qo(/)

.#.+:-

e

&eãíd ®ãll :

?

=:===.;

-

çonãw$b+ã

.€

'UWLü"B©

#áa+Jbk::ll .É
(e) /Ü(/)

(d) qo(/)

H

#

çlgü"'=çEym }g

Beardwe

Cónstruction Limited
i=alsfrucüoa + refürbibhmúlf + nnhtenance

-'l,,:êa.

(g) /b(.f)

(f) qo(.f)

Figura 2.2: Aplicação do operador última abertura por atributos na (a) imagem de enfiada /. Aplicação do
opeiadot com os critérios: (b -- c) altura (80 pízeh), (d e) área (500 pãneb) e (/ -- g) latguta (80 Faze/s).

-l

@l(n),

[TUK,)

se l@l(z) -- .f(z)

@,(«), se l@i(z) -- /(n)l
caso contra;rio.
/(«),

> 1.f(:«)

@,(«)l

< 1/(a)

@,(«)l

Nesse caso as primitivas @i e @2dependem de /(z) e esse operador é utilizado pala enfatizar
contraste da imagem / (Soille, 2003).
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2.4 Conclusão
Neste capítulo foi apresentado uma breve introdução aos conceitos prelimina.ies que se fa.zem necessários pala a compreensão adequada do restante do texto (principalmente do método proposto).

Basicamente, faia.m apresentadas algumas definições básicas sobre imagens e, em seguida, foram
apresentados os operadores morfológicos utilizados nesse trabalho, sendo eles: erosão, dilatação,
abet'tuta, fechamento, abertura. baseada em atributos, última abertura e última abertura baseada
em atributos. No próximo capítulo são apresentados os principais métodos de localização de textos
por meio de estratégia morfológicas.

18
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Capítulo 3

Trabalhos Relacionados
O assunto mais importante do Inundo pode ser

simplificadoaté ao ponto em que todos pos-

sam aprecia-loe compi'eendê-lo.Isso é - ou
devem-iaser

a mais elevada forma de ai'te.

CHARLES DARWIN

Neste capítulo são apresentados os püncipcLh métodos (Bab\t et ü1., 2010; Gt , 2004;
Gtl et u1., 1998ü,c; Hasctne param, 2000; Jang et a1., 2002; Pra.theel)uet a.1., 2010;
RetorTtaz e Nlorcotegui, 2001b; Waltg e Tanaka,

2008; Wu et ü1., 2008) parti tocatizctção

de texto em imagens de cena por nteãode operadoresmorfológicos. Na Seção 3.1
são apresentados os pHncipais métodos encontrados na liLentLuraatravés de estratégia
Tnorfológica top-dolo'n ou bottom-up para selecionar as regiões de texto, Já na Seção

3.2 são apresentadosos püncipaü métodos(Gu et ut., 1998u.,c;lla.sa.n.e içaram, 2000;
ReLornaz e A'ía.rcotegui,2007b; Wu et a1., 2008) que motivaram a concepção do método
prol)testo.

3.1 Revisão da literatura
Diversos métodos de localizaçãode texto em imagens de cenas podem sei encontrados na literatura utilizando abordagens com base em texturas (Gelava.ta e Fieisleben, 2005;Gllavata. eí a.Z.,
2006; 1<im eZ a/., 2003; Nouibaklish el a.1., 2006; Tekinalp e Alara.n, 2003; Ye ei a1., 2005) e em
regiões (Ajves e Hashimoto, 2010a; Ba.bu eZ aZ., 2010; Epshtein eí rzí., 20]0; Gu, 2004; Gu et a!.,
1998a,b,c; ]]asan e ]<aia.m, 2000; Jang eí a!., 2002; Liu et a!., 2005; Pan et aZ., 2009; Piatheeba. eZ aZ.,

2010; Retotnaz e N']alcotegui, 2007b; Wang e ]<a.ligas, 2003; \gang e Ta.naka, 2008; \Vu eé a/., 2008).
Dentre esses métodos que utilizam a abordagem por i'egiões, estão os métodos que fazem uso de

operadores morfológicos pala encontram'regiões de texto candidatas e, em seguida, as regiões são
classificadas em regiões de texto ou não-texto (Babu eí al., 2010; Gu, 2004; Gu et í//., 1998a,c;
llasaii e l<a.iam, 2000; .gang ct a.Z., 2002; Pratheeba. eí a.Z., 2010; Retoinaz e lvlai'cotegui, 2007b;
19
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\Vang e Tanaka, 2008; \Vu eí a/., 2008). Basicamente, tais métodos utilizam uma estratégia morfológica Zop-domaou óoÉÍom-lp pala seleciona.ras regiões de texto candidatas. A estratégia lopdoz1;7z
busca enfatizar o alto contraste entre a região de texto e o seu óackgroundpara ciiai' as
regiões de textos candidatas (A]ves e Hashirnoto, 20]0a; Ba.bu el aZ., 2010; Hasan e l<a.iam, 2000;
gang et aZ., 2002;Piat.heeba eZ a:/., 2010;'çVu et aZ., 2008). Por um outro lado, a estratégia óotlomup procura.r encontrar CCs (correspondendoaos caracteres) pala depois obter as regiõesde textos candidatas (A]ves e ]lashimoto, 2010b; Gu, 2004; Gu eí a;!., 1998a,c; Retorna.z e i\'laicotegui,
2007b; 'bVang e Tanaka, 2008).

Estratégia Top-dotou
Em Jang et a./. (2002) foi proposto um método composto por três etapas principais: (1) pl'éprocessamento, (2) extração de regiões candidatas e (3) filtragem de regiõescandidatas. Sendo que
na primeira etapa, a imagem de entrada é convertida em uma imagem binária pol' meio de uma
]imiarizacão adaptativa baseada em histograma e o resultado é utilizado na segunda.etapa pala
criar legiões de texto candidatas através de operadores morfológicos (erosão, dilatação, abertura e

fechamento). Por fim, as legiõesde texto candidatas são clmsiíicadas em regiõesde texto e nãotexto com base em heui'ísticassobre a retangulaiidade das I'egiõesde texto. Depois, esse mesmo
método foi estendido pai'a trabalhei com vídeo por Byun el aZ. (2002).
O método proposto por Piatheel)a eí í/Z.(2010) utiliza o contraste existente entre a região

de texto e o seu óac#ground
pala localizara regiãode texto. Primeiramente,
é utilizadoum
esquema morfológico parecido com o esquema usado por \Vu et a.1.(2008) pai'a criam'regiões de

texto candidatas. Em seguida, as regiõesde texto são detectadascomputandoa densidadedo
contrastee a consistência
da texturada regiãode texto. Por últin-to,as regiõesde textodetectadas
são localizadas com precisão por meio de projeção como usado por Wu ef a!. (2008).
Em Alves e Hashimoto (2010a) foi proposto um método com base nos trabalhos de Gu el aZ.
(1998a); Hasan e Içaram (2000); \'Vu et a1. (2008) também composto poi três etapas: (1) extração

de regiões,(2) seleçãode regiõese (3) classificaçãode legiões. Na prin-Leira
etapa, foi proposto
um esquema morfológicocom base em abertura e fechamento fop-Aat (Doughel'ty e Lotufo, 2003;
Soille, 2003) para extrair legiões candidatas. Depois, na segunda etapa, foram filtradas as regiões
não-texto e enfatizadas as legiões candidatas através de fusão de regiões. Enquanto que na última
etapa, foi extraído um conjunto de atributos de cada i'egiãorestante para. classifica-laem região de
texto ou não-texto por meio de um classificador baseado em árvore de decisão.
Em Babu eí a!. (2010) foi realizado uma extensão do método proposto por Hasan e l<atam
(2000), no qual são aplicadas as duas primeiras etapas do método de Hasan e l<a.i'am (2000) para
encontrar I'egiõesde texto candidatas. Depois, regiõesde texto são extraídas por meio de heurísticas
baseada em contraste.
Estratégia

.Bott07zz-up

Em U/ang e Tanaka. (2008) foi proposto uma extensão do método proposto por Gu (2004);
Gu eZ rrZ.(1998a,c), no qua] é ap]icada a primeira etapadométodo de Gu(2004); Gu et a1.(]998a.,c)
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para extrair CCs (cora'espondendoa cal'achei'es)de regiões de texto candidatas e, em seguida, são
aplicadas heurísticas baseadas na forma e no contraste das CCs (correspondendo a cal'actel'es) pai'a
discriminar as legiões de caracteres de regiões com ruídos e, na sequência são localizadas as regiões
de texto.
Em Alves e Hashimoto (2010b) foi proposto uma extensãodo método proposto em Alves e Hashimoto
(2010a), no qual é aplicado um esquemamorfológicocom base no operador última abertura pala
extrair caracterese, em seguida, são geradas regiões candidatas por dilatações radiais (Soille, 2003).
Pol' fim, as regiõescandidatas são classificadasem regiões de texto ou não texto utilizando a última
etapa de classificaçãodo primeiro método (Alves e llashimoto, 2010a.).

3.2

Métodos motivadores

Nesta seçãosão apresentadosos quatro métodos de localizaçãode texto com base em operadores morfológicos que inspiraram a concepção do método proposto. Basicamente, os métodos
motivadores do método proposto utilizam uma. estratégia morfológica lop-dotou ou boítom-up para
selecionai as regiõesde texto. A estratégia top-doma utilizada poi' Haja.n e l<a.ta.m(2000); \Vu et a.!.

(2008) procura extrair um conjunto de regiões candidatas e, em seguida, são aplicadas heurísticas
pala eliminar as regiõescandidatas nãc»texto. Por flm, as regiõesde texto são determinadassobre as regiões candidatas restantes. Já na estratégia óoÉíom-uputilizada por Gu (2004); Gu el al.
(1998a.,c); R.etoinaz e h'larcotegui(2007b) procura-se encontra.i'CCs correspondendo aos caracteres

das regiõesde texto. Poster'dormente,
um processode classificaçãoé utilizadopara filtramas CCs

improváveis de sel'emcaracteres e por fim são determinadas as legiões de texto sobre os caracteres
classificados.

3.2.1 Métodos de Hasan e Karam
O método desenvolvido por Haja.n e leal'ain (2000) pata extração de texto com base em opera.dotes morfológicos consiste de três etapas: extração de bordas, seleção de i'egiões candidatas e
eliminação de legiões não-texto, as quais estão descritas em seguida. A pi'imeira etapa do método,
denominada mlração de bordas, assume como verdadeiras as hipóteses de contraste descritas na
Seção 1.2.1. Baseado nessas hipóteses, foi proposto um esquema morfológico, com base em suavização da imagem (I'y(c) + c(,y)l/2), gradiente morfológico e limiarização, para eliminar o óackgrownde enfatizar as bordas da imagem de enfiada. Após a etapa de extração de bordas, algumas
I'egiõesde texto podem estai fragmentadasem pequenas CCs. Na segunda etapa, denominada
seZeçãode regidascandidatas, são aplicadas dilatações no intuito de fechar as bordas de regiões
h'aumentadase, em seguida, é aplicado o open'odorde ei'ossopara eliminampequenas CCs isoladas.
No final dessa etapa, é obtido um conjunto de regiões de texto candidatas. Depois que todas as
regiões de textos candidatas foram selecionadas,na terceira etapa do método, denominada e/imánação de regáãesnão-tento, é aplicado um processo baseado numa ]imiarização adaptativa na
imagem de entrada sobre as regiões candidatas. Após a ]imiarização, são aplicadas heuiísticas baseadas na forma das CCs das regiões de texto ca.ndidatas no intuito de eliminar legiõesnão-texto.
Na Figura 3.1 são apresentados cada etapa do método de Hasan e l<ai'am (2000).
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(a) imagem da extração de bordas

f

iP esse;Enterl

(b) imagem da limiarização adaptativa

]

(c) imagem h«al

Figura 3.1: Aplicação do método de Hasan e l<atam (2000) em uma imagem da base ICDAR

O método proposto uti]iza algumas ideias empregadas pe]o método de Hasan e ]<a.iam (2000),

como por exemplo: (1) o modelode conversãode imagenscoloridapal'a.níveis de cinza, (2)
heurísticas baseadasna coima das CCs pala filtramregiõesque não têm características de uma
região de texto, (3) heurísticas con-lbase no contraste da área da legião de texto.

3.2.2 Método do Wu, Hsieh e Chen
O método proposto por \Vu eí aZ. (2008) para localização de regiões de texto consiste em três
fases: extração de características, seleção de textos candidatos e verificação de textos candidatos,
as quais estão descritas ern seguida.

A primeira

fase, denominada

ezlração

de caractere'sÉãcas,

apóia-se nas hipóteses de contraste descritas na Seção 1.2.1 pai'a foimulai um esquema baseado
em operadores morfológicos para extrair unia. imagem binária correspondendo as i'egiõesde alto
contraste da imagem de entrada, onde todas as possíveis regiões de texto presentes na imagem de
entrada são representadas por uma CC da. imagem binária extraída. Logo após, inicia-se a fase
seleção de lezfos candàdaÉos,a qual consiste em selecionar candidatas às legiões de texto por meio
de heuJÍsticas que estão baseadasna retangularidade das CCs presentesna imagem binária extraída
na fase anterior. Também nessa fase é realizada uma fusão de CCs que podem pertencer a uma
mesma região de texto com intuito de enfatizamsuas cal'acterísticas. Depois de selecionar todas as
regiõesde texto candidatas, na fase de uerlHcaçãode {ezZoscarzdàdatos
é empregadoum conjunto
de heurísticas para filtrar todas as regiõescandidatas que não têm cara.cterísticasde legiõesde
texto. Os critérios de verificação incluem a regularidade do tamanho dos calacteies, a relação entre
a largura e altura dos caracteres e a freqüência dos caracteres. Após a determinação de uma i'egião
de texto, ainda é utilizado um algoritmo pala ajustar o retângulo envolvente sobre a região de
texto, a fim de recuperar todos os caracteres que podem ter sido perdidos nas etapas anterior'es.

Na Figura 3.2é apresentadoum exemploda aplicaçãodo métodode \Vu e a/. (2008).
O método proposto utiliza algumas ideias empregadas pelo método de \Vu eZ aí. (2008), como
por exemplo: (1) heuiísticas baseadas na.retangularidade das CICs pala filtrar regiões que não tem
uma forma de uma região de texto, (2) fusão de CCs que podem pertencer a unia mesma.legião
de texto, (3) heurísticas baseadas na geometria.das regiões de texto, (4) segmentação de caracteres
por projeção horizontal (dos Santos cZ a.!., 2009; \X/ueí a!., 2008).

l
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(a) imagem de entrada

(b) imagem das legiões de alto conta'asse

(c) imagem n-l

Figura 3.2: Aplicação do método de VXruct a/. (2008) etlluma imagemda base ICDAR

3.2.3 Mlétodode Gu, Kaneko, Tanaka e liaralick
O método desenvolvido por Gu (2004); Gu et a.Z.(1998a,c) pala extração de texto utilizando
operações morfológicas consiste de duas etapas: segmentação de regiões e extração de caracteres.
Na etapa de segmentação de regiões são detectadas as bordas das regiões da imagem por uma
série de tl'ansfoimações top-Aa6(Soille, 2003) utilizando EEs em forma de disco com raio de tamanho
crescentee, em seguida, é aplicado um processo de limiarização a fim de gerar um conjunto de
imagens binárias que contém regiões com diferentes escalas de caiacteles.
Após extlail o conjunto de imagens binárias, a próxima etapa, denominada ez&raçâode caracteres, consiste em geral' para cada imagem do conjunto de imagens binárias, uma imagem correspondenteem níveis de cinza, onde a mesma tem o intuito de enfatizar as I'egiõesde caracteres
conespondentes na imagem de ente'ada. Então, as regiões de caracteres são extraídas desse conjunto de imagens em níveis de cinza por uma limiarização e finalmente, uma imagem resultante de
um rellnamento morfológico é obtida através de uniões de dilatações condicionais (Soille, 2003), na
qual distingue-seas regiões de caracteres de regiões com ruídos. Na FiguJ'a 3.3 é apresentado um
exemplo da aplicação do método de Gu (2004); Gu el aí. (1998a,c).
a..=J

:'«:: ;: ::

Natwest
b

(a) imagem

de ente'ada

(b) imagem anal

Figura 3.3: Ap]icação do método de C]u et a/. (]998a,c) em uma imagem da base ICDAR
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3.2.4 Método do Retornaz e Marcotegui
O método proposto pol ]tetoinaz e h'laicotegui(2007b) pala localização de texto é baseado
numa abordagem boZZom-uppara identificação das regiões de texto. Primeiramente, o método
apóia-se em hipótesesde contraste para extrair um conjunto de CCs, coiiespondendo as regiões de
alto contraste e com nível de cinza similar ao da imagem de entrada por meio do operador última

abertura baseadoem atributos de altura. Provavelmente,cada caracteredas regiõesde texto
será repi'esentadopor uma CCI extraída. A etapa seguinte, pretende demoverCCs irrelevantes ou
ruidosos por meio de heurísticas baseadas na forma das CCs. Depois, para cada CC restante é
extraído um conjunto de atributos baseados na forma e no contraste da CC, que em seguida será
rotulado em cal'altere ou não-caractere por meio de um classificador baseado em discriminante de
Físcher. Após a classificação, é esperado que todas as CCs rotuladas como caractere representam
a região de um caracterena imagemde entrada. Na última etapa do método são determinadasas
regiões de texto sobre as CCs (caracteres) restantes. Para se filmar uma região de texto, leva-se em
conta as hipóteses da geometria das regiões de texto, como por exemplo, o alinhamento, a distância
e o tamanho dos caracteres. Na Figura 3.4 é apresentado um exemplo da aplicação do método.

lj=R'3Í-' 31Jl!

(a) CCs extraídos

(b) formação das regiões de texto

(c) imagem

final

Figura 3.4: Aplicação do método de R.etoinaz e R'lalcotegui(2007b) em uma imagem de cena
O método proposto utiliza-se de algumas ideias empregadas pelo método de Retol'naz e N'larcotegtti

(2007b), como por exemplo: (1) uso de última abertui'a por atributos pala extrair regiões de con-

traste da imagemde entrada, (2) heurísticascom base na formadas CCs para filtrar regiõesque
não tem a filma de uma região de texto.

3.3

Clonclusão

Neste capítulo foram apresentados os principais métodos para localização de textos em imagens

de cenas poi meio de operadores morfológicos. Basicamente, os métodos utilizam uma estratégia
morfológica éop-doamou óoéZom-uppara selecíonar as regiões de texto candidatas, para depois
classifica-laem regiãode texto ou não-texto. Além disso, falam apresentadosos principais métodos
de localização de textos que motivaram a concepção do método proposto. No próximo capítulo é
apresentado o método de localização de textos proposto nesse trabalho.

Capítulo 4

h,'método
Proposto
O vei'dadeiro
sinalde inteligência
nãoé o conhecimentos e sim a imaginação.

ALBERT EINSTEIN

Não fi'acassei. Enconti'ei 10.000 soluções que
não funcionam.

BENJAMIN FRANl<LIN

Neste capítulo é apresentado um nodo método para localização de tento em imagens de
cena inspü'aços n,os hübalhos de Hu.sa.vte Küra.Tn. (2000); RetorTtaz e h4a.rcotegui(200'7b);

bV%et a1. (2008). O métodofoi concebidopor meio de duas etapas. Na pMmeira etapa,
.foi utilizado o operador última abertura por atübutos

corno em R.etorna.z e Marcotegu.à

(200'rb) para ebcontrctr regiões de ütLo colttraste ncl imagem de ebtrüdcl. Nü sequência
é realizado um esquema morfológico para gerar umta imagem binária com as regiões de
texto candidatas. A partir das regiões de texto candidatas, na segunda etapa do Tnétodo,
Ed,rai-se utübulos,

como realizado T)or casa'rt e Karan-t (2000);

ReLor*itctz e NínrcoLegui

(2007b); Vvu et a.E. (2008), para classifica-!as como regiões de temo ou não-temo por
meio de n cZass{/icador.

O método proposto consiste de duas etapas principais

(ver a Figura 4.1): ezlí'anão e /ocaZázação

de regiões de lato candidatas e c/assíHcaçâo de regiões de leão. Na primeira etapa (vda Seção 4.1),

o objetivo é extrair' um conjunto de regiõesde texto candidata a parir da imagem de enfiada
usando um esquema robusto de operadores morfológicos,que compreendeos seguintespassos:
(d) aplicam os operadores

última

abertura

e fechamento

por atributos

pala identificam' CCs que

correspondem aos caracteres de legiões de textos candidatas; ({{) combinar algumas destas CCs
pala obter um conjunto de regiõescandidatas; ({i{) selecionar um subconjunto de i'egiõescandidatas,
25
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a fim de folmai um conjunto de regiõesde texto candidatas. Enquanto que a segundaetapa (veja
Seção 4.2) do método, consiste em (du) extrair um conjunto de características das regiões de texto
candidatas, pala depois, (u) classifica-lasem legiõesde texto ou não-texto por meio de uma árvore
de decisão.
(!' et.p.)
Ea;trarão

de mgáões
de tento

#;.'

;\;~.;"-"=.

candádaÍas

Tn Gv=He

Extração de CCs

S.'.'n''zÇ

(Passo

4)

(.)

Imagem de ente'ada

a'

J

'

I'

;:.}---

X

Regiões candidatas (Passo 6)
(b)

Imagem de saída

!

'Tn'ui:. 'à:;..;;=i
Regiõesde texto candidatas (Passo 8)
(c)

(W etapas l
CZassiHcação l

de regiões

l

Regiões de texto
(.)

de testo

=;li-

Regiões não-texto
(d)

Figura 4.1: Visão geraldo métodoproposto. Primeira etapa: extraçãoe localizaçãode regiõesde texto
candidatas. (a) ImagemF obtida no final do passo4; (b) imagemFs obtida no final do passo6; (c)
Conjunto ( obtido no final do passo 8; (d) e (e) Segunda etapa: classificação das regiões de texto candidatas
em (1) legiões de texto ou (2) não-texto.

4.1 Extração e localizaçãode regiõesde texto candidatas
A extração de regiõesde texto candidatas da imagem entrada foi desenvolvida pai'a ser invariante
a orientação da. região de texto além de ser altamente tolerante a ruídos e condições de iluminação.

4.]
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Na Figura 4.2 é apresentadoum fluxogramaque ilustra o processode extração das legiõesde texto
candidatas com base em um esquema robusto de operadores morfológicos. O procedimento de
extração de regiõesde texto candidatas pode se] dividido em 8 passos. Os Passos l a 5 correspondem
a extração de legiões candidatas, enquanto que os Passos 6 a 8 correspondem a extração das legiões
de texto candidatas.
Pêso l
É

Imagem de entrada

EE

(linha

«l.;\.

Conversão

;:m

pai'a tons
de cinza

lida?

radial)

Passo

2

Ultima

Ultimo

abertura

fechamento

por atributo

por atributo

União
Passo 5

l)natação

Passo 6

Abertura

por EE

por i'etan

(linha radial)

gülaridade

Passo 8

Passo 7

Fusão de
candidatos

Rotulação
de .CCs

Figura 4.2: Fluxograma mostrando o processo de extração e localização de regiões de texto candidatas

Passo 1: Primeiramente, se a imagem de entrada .f for colorida, então ela é convertida para
níveis de cinza usando o componentede luminância y do modelode cores r/Q por meio da equação
a seguir (Gonzalez

e \voods, 2006):

/(n)

.299/,(n)+0.587-/g(Z)+0.114./b(=)J,

onde /r, ./'b,/g são as três componentes

RGB

da imagem

de ente'ada /.

A escolha pelo ntodelo de
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conversão,deve-sepelo fato de que o componentede luminância }' do modelo de cores y/C? em
geral revela mais informação de contraste que o usual componente de intensidade / do modelo de
comes.17S/. E isto é muito importante pala o método proposto, uma vez que a abordagem depende
do contrasteentreos caiacteies de uma regiãode texto em relaçãoao seu óac#grownd.Na Figura
4.3 é api'esentado um exemplo da aplicação do esquema de conversão.

?OSTaAK
?OST?AK

?OST?AK

POST
OFFICE
(b)

Figura 4.3: Conversãode uma (a) imagemcoloridapara ouvia em (b) níveisde cinza
Passo 2: Aplica-seo operador última abertura e fechamentopor atributo na imagem de entrada
/, utilizando o critério de altui'a (no caso 1/3 da altura de /), produzindo quatro imagens de saída
.fÜ, qa, RP e qP, i'espectivamente. A Figul'a 4.4 apresenta um exemplo da aplicação desse passo na
imagem mostrada na Figura 4.3b.

Passo 3: Computa-se a limiarizaçã0 7-(.f?a)e a''(nP). Para uma dada imagem g, a limialização
r(g) é baseada em um mapeamento do tipo Éogglee é computada como descrito a seguir:

1, se lõa(g)l(:«)--lcB(g)l(z)2 ae
g(z)
l.'-(g)l(:« )

-- leB(g)l(z)

$ 1Õa(g)l(z)

-- g(:«)

o, se lõa(g)l(=)--lcB(g)l(n)2 ae
g(3)

lcB(g)l(z) > IÕa(g)l(n) -- g(z)

cv, caso contrário,
onde õB e cn são os operadores de dilatação e el'ossopor um EE quadrado 3 x 3, respectivamente,
e
se To.«(g)

ITo«« (g)l (z) ,

IZlio,t..,l(g)l(n)

,

$ 10

caso contrário,

em que 7bt- é uma ]imiarização obtida pelo método de Otsu (1979) e Zlio,t..,l é uma limiarização
pelo valor fixo 10. Na Figura 4.5 é apresentado um exemplo da aplicação da binai'ização das imagens

da Figura 4.4a e Figura 4.4c.
Passo 4: Para eliminar pequenas CCs provenientesde i'uídos da imagem de entrada /, aplica-

4.1
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POST
OFFICE
(.)

(b)

êyu #4i.: .4

(.)

(d)

Figura 4.4: IJm exemplo da aplicação do passo 2, utilizando como entrada, a imagem da Figura 4.3b e
obtendo as saídas (a) imagem Ro, (b) imagem qo, (c) imagem R, e (d) imagem q,.

?OST aAK

8

P08TMK

B

POST
OFFICE
(.)

'e

e

(z,)

Figura 4.5: Exemplos da (a) binarização da imagem T(RO) e (b) imagem r(R,)

se o open'odorde abel'Lurapor atributo de área nas imagens binárias I'-(RO)e l-(RP), obtendo as
imagens de saída

Fo = 'À(l-(RO))

e Fc = 'yX(a'-(RP)),

respectivamente.

Depois obtém-se

a união

entre essas duas imagens, isto é, F = Fo U Fc. A imagem binária F (veja um exemplo na Figura
4.1a) contém algumas CCs correspondendoaos caracteres extraídos de I'egiõescom algum-tnível de
contraste. Essas CCls serão utilizadas para construir as regiões de texto candidatas.
Passo 5: Compõem-se as regiões utilizando dilatações por EE linhas radiais (Soille, 2003) na
imagem binária F, obtendo a imagem binária Fn. A Figura 4.6 api'ementaum exemplo das imagens
F e Fn obtidas após a aplicação clo Passo 5 na imagem de enteada da Figura 4.3(b).
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PeSTaAK
Pe$TaA.K

POST

eFFICE
(.)

(b)

Figura 4.6: Exemplos da (a) binarização da imagem obtida no final do Passo 4 e (b) imagem com as legiões
candidatas obtidas no final do Passo 5.

Passo 6: Heurística baseada na retangularidade das regiões é altamente empregada em prcb[ema de [oca[ização de texto para fi]tiar CC[s pouco prováveis de serem regiõesde texto (F]asa.n e ]<al'arn,
2000; \'\ruet aZ., 2008). Portanto, após formal as legiões na imagem FR é aplicada. uma abertura
pol' atributos utilizando um critéi'io K baseado na retangularidade das CCs para. rdeitar CCs pequenas e grandes que são improváveis de serem legião de texto e CICloque não têm um formato
ietangular. O critério K é definido pala toda CC R C A(FR) da seguinte forma:
n(R)-

nl

>0.2

.

!ii::ll;iii.;â.
>1.5,

onde lal é a área da CC R; Wn e .f7a são i'espectivamente, a largura e a altura de um I'etângulo

envolvente delimitando R. Dessa forma, a imagem Fs é obtida pela aplicação dessa abertura
baseada em atributos de i'etangularidade, isto é, Fs = 1'.(F'a). A imagem Fs contém as regiões
candidatas presentes na imagem-t de ente'ada /.

Passo 7: Decompõe-sea imagem Fs pelas suas CCs, isto é, A(Fs) = {Ri, R2, ..., .f?,.}, onde m
é o número de CCs. Cada elementoR € A(Fs) correspondea uma regiãocandidata. Na Figura
4.7 são apresentadosexemplos de regiõescandidatas da imagem ilustrada na Figura 4.3(b), após a
aplicação do passo 7.

Figura 4.7: Resultado da aplicação do passo 7 na imagem ilustrada na Figura 4.3
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Passo 8: Após aplicação do Passo 7, algumas regiões presentes em A(Fs) podem sel' pequenos
h'aumentosde uma região de texto. Portanto, nessa etapa realiza-se uma análise da geometria de
tais regiõesno intuito de fundir legiões que possam pei'vencera uma mesma.regiãode texto. Pala
este passo, considei'e inicialmente

que ( -

{lRÍ}

: R

€ A(Fs)}.

Dado um elemento 7Z c (, e sqja{./n

o ângulo do maior eixo de 7?,computado por um método baseadoem momentos (Gonzalez e Woods,
2006) da seguinte forma:

--;

lpnP?:gl.«0,QI

,«'«

onde pn é o momento centrall . Além disso, denote por IZ" a versão rotacionada de R. pelo ângulo
uR na direçãodo seu maior eixo.
Dois subconjuntos 7Z,.S € ( pertencem a mesma região de texto, se as suas orientações,alturas,
posicionamentos e alinhamentos são similares (\A-'ueí r/./.,2008). Portanto, 7?.e -S pertencem a uma
mesma região de texto, se os quatro critérios descritos a seguir precisa.mser satisfeitos.
1. As orientações de 7Z e -S devem sei semelhantes,
'Í.,i«..a(R,

S)

minljcon -- osl, lun

isto é

u8 + 3601,1w7t-- usl

360} < 15

Esse critério foi extraído do trabalho de Wu eí aZ. (2008)
2. As alturas de 7Z e -S devem sei bem semelho.ates,ou seja
'Í:.i.«:.(R,

-S)

Hs«

l <

«ün

{]7no,

Hs«}

,

onde .f7nue .17susão as alturas das CCs rotacionadasde 7Z" e .S", respectivamente.Esse
critério foi inspirado no trabalho de Retornaz e lvlai'cotegui(2007b).
3. Os centróides de 7Ze .S são próximos, isto é

d««t,óid.(7Z,.S) = jjCen(7Z) Ce«(.S)ll: < maxlWn«, Ws«},
onde Cen(7Z) e Cen(.S) são as coordenadas dos centróides das componentes 7Z e .S, respectivamente; Wz.., e WSu são as Impuras das componentes 7?.e .S rotacionadas, respectivamente
Esse critério foi inspirado no trabalho de Wu et a.Z.(2008).
4. Sejam Ln e Ls os ma.lotes eixos das componentes R e -S, respectivamente, denotados pela
equação: Z/(Q) = mQ ' z + bQ. Então, a distância entre os eixos Ln e Ls de IZ e .S pode ser
:0

momento central

pn é definido

como sendo

Pn@,d
tal que l7ZIé a área do CC 7t e (zC-7:, ga...)

>:.(,---.)'.b
'R

(a ,y)e

g....)',

são as coordenadas do centróidede 7Z.
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definida como segue
l3/(;ens

dn-«id.d. (R., .S)

Cena

2«i + ,«i::

+

l3/Cena -- mS - ZCenR.

:«: -'-mã

bsl
)

onde (açC-. , yc.«.) e (ZC.«., ya...) são as coordenadas dos centróides de Gene e (bens,
respectivamente. O quarto critério exige que a distância dE«..ridade(R.,S) < mina.17K«,
, ]7SWcesse critério foi inspirado no trabalho de \Vu eí a.1.(2008).

Bmeadosnessesquatro critériosé possíveldecidir se 7Z e -Sserão fundidasou não, isto é, se
7Z' +- 7?.U.S será colocado em ( e, ao mesmo tempo, 7? e .S são retiradas de (. No final do Passo 8,
o conjunto ( contém todas as regiões de texto candidatas (veja um exemploFigutla 4.lc).

4.2 Classificaçãode regiõesde texto
Após selecionaro conjunto ( com as regiõesde texto candidatas, a próxima etapa consisteem
construir um classificadorpala discriminarse um determinadoelemento7?.C ( é uma regiãode
texto ou não-texto. Na sequênciaserão descritos os atributos extraídos de 7Z usados pala. classificação. A maioria.das ideias apresentadasnesta seção para extração dos atributos foram baseadas nos trabalhos de Hasaii e l<aia.m (2000); Wu cí a.1.(2008). Diferentemente de Hasan e l<ata.m
(2000); Wu el aZ. (2008), nós utiliza.mosessesatributos para constiuii um vetor de atributos que
posteriormente será usado como entrada pai'a um classificados baseado em árvore de decisão.

Extração de características
Os atributos considerados para classificação de legiões texto e não-texto são extraídos com base
nas hipóteses descritas na Seção 1.2.1. Dada uma legião de texto candidata 7Z C ( e seja 7Z"

sua versão rotacionada, utiliza-se a projeção horizontal (dos Santos eí a/., 2009; \Vu eZ a/., 2008)
pala extrair as diferentes características geométricas de 7Z'''. Se 7Z''/foi uma real região de texto,
os caracteres presentesem 7?." terão suas larguras e alturas similares, e seus centróidesestarão
a[inhados ao longo de uma reta. A técnica projeção horizonta] tenta pi'ojetai' todos os püels
da região de texto candidata 7Z" ao longo do eixo das abscissas (coordenadas horizontais) e, em
seguida, acumula o número de Fazeis de 7?" coluna pol' coluna (veja um exemplo na Figura 4.8).
Se ?7(7Z") for um vetor que armazena o resultado da projeção horizontal de 7Z". Então, os vales
mais profundos de ?7(7Z")fornecem uma informação importante sobre os elementossegmentados(o
que denominamos a partir desse momento caracteres) dentro de 7?." e podem sei detectados poi'
um simples limiar.
Sda 7Z € ( uma região de texto candidata e soam Wnw e .17nwa média da largura e da altura,

respectivamente,
de todos os caracteres(7 C 7?.". Então, a variânciada largura.e altura pode ser
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calcula.da, respectivamente, como segue,

Ü'=~'" -'',
aZ,Z.

Ü'.E.'"'.

(4.1)
(4.2)

onde /Va é o número de caracteres em 7Z"

up your sensos

Figura 4.8: Exemplo do resultado da aplicação da piojeção horizontal (parte de baixo) pala uma região de
texto candidata (parte de cima). Note que as linhas amarela e verde indicam, respectivamente, o início e o
fim de uma segmentação dos caracteres.

Agora, considere que todos os centros dos caracteres presentes em 1?" fot'mam uma neta.satisfazendo a equação linear Z/= mn«, -n + bnu , onde os coeficientes mRW e bXU podem sei facilmente

obtidos por meio de regi'essãolinear (Press et aZ., 1988). Assim, a linearidade de todos os caracteres
presentesem 7e" pode ser medida por
mnu

Lán(R")

CeKP

zc + Znul

'(Úi;)2 -Fi

(4.3)

Além de consíderai' os aspectos geométricos de 7Z", consideramos que os caracteres de uma
região de texto tem níveis de cinza similares. Seja p o nível de cinza médio de todos os caracteres
a C 7Z" calculados soba'ea região correspondente na imagem de entrada /. Assim a homogeneidade
7Z" pode ser medida por
l
(4.4)
n««»(RU
)
>l:
p)',
]Vp

>1:(/(')

Ceou =eC

onde /VP é o número de püeZs de todos os cat'actoresde 7Z"
Portanto, baseado nas hipóteses descritas na Seção 1.2.1, os atributos considerados sãos

1. Baseados em Contraste
(a) Homogeneidadedos níveis de cinza (Equação 4.4)

2. Baseados na Geometria da fonte
(a) Número de ca.iacteres, que foram obtidos pela projeção horizontal;
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(b) Vaiíância da altura dos caracteres (Equação 4.1);
(c) Variância da largura dos caracteres (Equação 4.2);
(d) Linearidade dos caracteres (Equação 4.3).

Construção do classiíicador
Para classificam
7Z C ( em regiõesde texto ou não-texto, foi utilizada uma árvore de decisão.
Primeiramente, foi selecionadoum conjunto I'otulado de regiões de texto e não-texto para o tieinamento

do classificador,

denominado

de P = {(pí,Q)

C WÕ x {1,2}

: { = 1, 2, . . . ,n}.

Cada padrão

(pi, ci) C P é representadopor cinco atributos citados e o rótulo da sua classe. Na Figura 4.9 são
apresentados alguns exemplos de regiões das quais foram extraídas instâncias do conjunto P
Ih:à $üõt'ld's ::lõc:à l«'":-=

il3=tZ3:EXi!:lHiHHtE[ÍHiç:bâók

Connellsl
Seatrade House
(.)

Figura

4.9: Exemplos

de (a) legiões de texto

ll-B!

'- qip Rdl d+ pa m

!3}lr.=1

-

n

= '!::

;: - -''E-'-;:--;- -:: ':

(b)

(classe

1) e (b) regiões nb-texto

(classe

2)

A árvore de decisãofoi treinada com o algoritmo C4.5 (QuinJan, 1993) (implementaçãodisponível no softwareWEl<A2) utilizando 1093padrõespresentesem P, extraídos de 258 imagens
da base de dados ICDAR (Lulas et üi., 2003), sendo 466 padrões pertencentesa classe l (região de
texto) e 637 pertencentesa classe 2 (região não-texto). A tradicional técnica de validação cruzada
(k-/old-cross-ualádaláorz com k = 10 ) tem sido usada para validar a performance do classifica.dor

construído (Duda eí czZ.,2000). Após o treinamento, a taxa de erro do classificador foi de 8.6%. A
Figura. 4.10 apresentao resultado final da aplicação do método na imagem ilustrada na Figura 4.3.
Enquanto que a Figura 4.11 alguns resultados da aplicação do método.

Ü

iIAK
ilAK

Figura 4.10: Exemploda imagemda Figura 4.3 após a aplicaçãodo método proposto, onde as regiõesde
texto estão delimitadaspor retângulos em verde.
zht tp ://wvv . cs . vaikato . ac . nz/ml/veka/
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'l F:s $

(.)
:=1=u!=.==g=

M:.

H

hellúai\no
pqrcç:l Éyitéltlsl:
M

m

(d)

'm
Figura 4.11: Resultadosda classificaçãode regiõesde texto em imagensde cenas. (a -- b) Imagenscom
regiões de texto localizadas corletamentel (c -- d) Imagens com legiões de texto localizadas paicialmentel
(e /) Imagens com regiões de texto não localizadas.
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4.3 Conclusão
Neste capítulo foi apl'esentadoo método de localização de textos proposto neste trabalho. O
método proposto consiste de duas etapas principais: ezérüçâo de ryáões de íeaçíocandádaZase
cZasslHcaçãode rqáões de Éezfo. Na primeira etapa, o objetivo é extrair um conjunto de regiões
de texto candidatas a partir da imagem de entrada usando um esquemarobusto de operadores
morfológicos.A segundaetapa consisteem extrair um conjunto de característicasdas regiõesde
texto candidatas, pa.ra depois, classifica.]as em regiões de texto ou não-texto poi meio de uma
árvore de decisão. No próximo capítulo são apresentados os experimentos realizados para avaliamo
desempenho do método proposto, bem como uma análise dos resultados obtidos.

Capítulo 5

Experimentou e Análise dos Resultados
Nós somos o que fazemos repetidamente, a ex
cedência

não é um feito, e sim, um hábito
ARISTÓTELES

A pei'sistência é o caminho do êxito
CHARLES CHAPLIN

Neste capítulo são descHtos os ezpedmentos realizados, bem como os resultados obtidos. Para testar o desempenho do método proposto nessa pesquisa, foram selecionadüs intagens da base pública raDAR, a qua! contém imagens com deferentes cores,
iluminações, escalas, ohentação e imagens com regiões de texto parcialmente ocEusas.
O método propostojoi aualicLdopor duas metodologiasde avaliação, sendo a pünleira
usada na competição /CZ).4R 2003 e 2005 e a segunda empregada Feio método proposto
por Wu et a.1. (2008). Também é apresentado um estudo compctratàuodo método proposto com diversos métodos encontrados na !iteratura que utilizaram a mesma base de

imagens e as mesmas metodologiasde avaliação.

5.1 Base de imagens ICDAR
A base de imagens ICDAR foi originalmente criada para uma competição de localização de
textos conhecida como ICDAR 2003 (Lulas et aZ., 2003) e posteiiolmente foi utilizada em uma
outi'a versão da mesma competição denominada ICDAR 2005 (Lulas, 2005). Apesar de vários
trabalhos de localização de texto tecem sido publicados após o término da competição, muitos deles
ainda utilizam o conjunto de imagens de ICIDAR pala divulgam'a eficiência dos seus métodos.
A base de imagens ICDAR é composta por dois conjuntos de imagens denominadas 7haí7}ain e
7halTesÉ. O conjunto 7haí7}aén (composto por 258 imagens) foi utilizado pal'a ajustam'ou treinei
37
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o método a ser avaliado com conjunto ThalZest (composto poi 251 imagens). As imagens de cenas
presentes em ICIDAR variam entre 307 x 93 a 1280x 960 pizeZse as regiões de texto presentesem
tais imagens apresentam diferentes características em relação a escala, orientação, cores, iluminação
e oclusão. Na Figura 5.1 são apresentadasalgumas imagensdos conjuntos 7}'áal7}ízán
e 7}'ialTest.

$'r }+!ackhorsé
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Figura

5.1: Exemplos

de imagens

do conj unto 7haZTest.

da base ICDAR.

(b)

m

(.)

(/)

(a -- c) imagens

do conjunto

7hal7}uãn;

(d -- /) imagens

5.2 Metodologia de avaliação utilizada pelo ICDAR
Em Lulas et rl{. (2003) foi proposta unia metodologia pai'a avaliar o desempenho dos métodos
de localização de texto que participei'am da competição ICDAR 2003 e 2005. Na competição,
cada método reproduzia como saída um conjunto de retângulos E, onde cada ietângulo r. € E
delimita uma cadeia de caracteres localizada pelo método. Esse conjunto E de i'etângulosde saídas
é denominado de eslimale. Um outro conjunto T de ietângulos verdadeiros, denominados laryeís
foi fornecido pelo ICDAR.
A partir desses dois conjuntos de letângulos calcula.se a correspondência mP enfie dois ietângulos
r. C E e rt € T como sendo

«b(,.,,.)- 'l.''''.':' ,
e

t

(5.1)

onde lrl é a área do retângulo r. O resultado do correspondência mp(r.,rt) é igual a 1, quando os
dois i'etângulossão idênticos e, 0 quando os retângulos não têm intersecção. Para cada. ietângulo
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r. c E, é encontrada uma correspondência mais próxima no conjunto T, e vice-versa. Poi'tanto, a
melhor' correspondência in(r, R) para um retângulo r em um conjunto de retângulos R é definido
como sendo
«.(,,

R)

ncR

(,,

,í)

(5.2)

}.

Então, a taxa de acerto r e taxa de precisão p é definida como sendo:

E,.., m(,,, E)

(5.3)

E,.., m('' , r) .

(5.4)

Também é adorada uma média ponderada J;,. para combinar os valores de taxa. de acerto e taxa
de precisão em uma única medida de qualidade. O peso I'elativo dessa medida é controlado pelo
parâmetro a, cujo valor é igual a 0, 5, o que significa que a taxa de acerto e a taxa de precisão tem
pesos iguais. A média ponderada /.. é definida como sendo
(5.5)

Segmentação de cadeias de caracteres nas regiões de texto
Como sabemos que a metodologiade a.variaçãoempa'egadapela competição ICDAR 2003e 2005
busca a.valsara localização de cadeias de caiacteies dentro de uma imagem, foi necessário iealizai
um ajuste llo resultado final do método proposto pala separar as cadeias de caracteres presentes
em uma região de texto.
Seja .7(/) = {7Zi , 7ZU, ..., 7?.}

o conjunto

de regiões de texto (retângulos

envolventes)

obtidos no

resultado final do método pal'a uma dada imagem de entrada / (vei exemplo na Figura 5.2a) e seja
F' a imagem binária obtida no final do Passo 6, contendo os caracteres das I'egiõesde texto (ver
exemplo na Figura 5.2b, onde as legiões de texto do conjunto J(/) estão delimitadas por retângulos

envolventesem vermelho). Agora, aplica-seuma dilatação em cada legião de texto 7Z C .7(/) por
EE linha do tamanho de 2 vezeso comprimento médio das distâncias ente'eos cai'acteies presentes
em 7e, no intuito de gelar CCls correspondendoas cadeias de caracteres de uma região de texto
(ver exemplo na Figura 5.2c). Os ietângulos correspondentes à saída do método serão criados
sobre os CCs gerados pelas dilatações das regiões de texto 7Z C .7(/) (ver exemplona Figura 5.2d).
Desta foi'ma, o método obtém resultados melhores quando avaliado pela metodologia cle avaliação

utilizada na competição ICDAR 2003 e 2005. Por exemplo, o resultado apresentadona Figura 5.2a
antes do ajuste teve um score de p = 70%o,r = 58% e /. = 64%, enquantoque após o ajuste o
score foi de p = 95%, r = 95% e /.

= 95%.
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Figura 5.2: Ajuste no resultado do método proposto. (a) imagem resultante da aplicação do método proposto

marcada com retângulo envolventeem verde, cujo o scom obtido foi p = 0, 703, r = 0, 589 e /m = 0, 641.; (b)
imagem F obtida no final do Passo 6; (c) imagem das regiões de texto dilatadas em F; (d) i'esultado final
marcado com retângulo envolventeem verde, cujo o scom obtido foi p = 0, 958, r = 0, 958 e /m = 0, 958.

5.3 Metodologia de avaliação utilizada pelo método de Wu
Também foi utilizada a metodologia de avaliação empregada por Alves e Hashimoto (2010a);
\Vu e{ rlZ.(2008) pala mensILrara localização de regiões de texto (com pelo menos três caracteres).
Tais trabalhos não utilizei'am a metodologia de avaliação de ICDAR, uma vez que a métrica empregada em ICDAR avalia a localização de cadeias de caracteres, enquanto que a ntétrica usada
em Alvos e Hashimoto (2010a); \Vu et a!. (2008) avalia a localização de regiões de texto com pelo
menos três caracteres, o que pode ser composta por várias cadeias de caracteres. Sendo assim,
pai'a calcular a taxa de anel'tor é considerada a quantidade total de regiões de texto corretamente
classificadas (denotado poi' TP) e a quantidade total de regiões de texto presentes nas imagens
(denotado por T), bto é
T ==

T

(5.6)

Para calculei a taxa de precisão p é considerada também a quantidade de regiões de texto eironea.menteclassificadascomo legião de texto (denotado por FP), ou seja

TP

TP+FP

(5.7)
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Com essa forma de avaliar, as imagens da Figura 5.2a e 5.2d tem o mesmo score, isto é 100% de
taxa de acerto e pl'ecisão.

5.4

Experimentos utilizando a métrica de avaliação ICDAR

Para rea]izar os experimentou,foi criado um arquivo XÀ/]., (denominado XÀ/L esfárnate)pala
armazenar todos os resultados das 251 imagens contidas no conjunto IZhalTest da base de imagens
ICDAR. Pala cada imagem testada, foi criada uma estrutura no arquivo Xf14L estãntaíe,contendo

nomee a resoluçãoda imageme as localizaçõesdos tetângulosencontrados.Tambémfoi criado
outro al'quivoX]WL (denominado XÀ4-L ÉaUels) contendoas localizaçõesde textos das imagens
do conjunto ThaíTest fornecidas pelo ICDAR. Esse arquivo XML estámaéeé confrontado com
arquivo XML taryefs para calculei os resultados de acordo com a métrica descrita na Seção 5.2.
Os resultadosobtidos foram de r = 51% de taxa de acel'to,p = 55% de taxa de precisão e a média
ponderada /« = 51%. Na Figura 5.3 são apresentadas algumas imagens dos resultados finais da
classificação de regiões de texto marcadas com um retângulo envolvente em verde. Na Tabela 5.1
apresenta-se uma comparação dos métodos encontrados na literatura, incluindo o método proposto,
que foram avaliados com as imagens de ICDAR e sua métrica.
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Figura 5.3: Classificação de cadeias de caracteres em imagens de cenas. (a
de caracteres estão marcadas com ietângulo envolvente em verde.

d) A classificação das cadeias
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Método

Taxa de precisãop
Pan '
0,67
Epshtein '
0,73
Hinnerk Becker4
0,62
Alex Chefe4
0,60
Método proposto
0,55
Ashida ó
0,55
Retornaz
6
0,41
HWDavid j
0,44
Wolf 3
0,30
QiangZhu'
0,33
Jisoo l<im 4
0,22
Nobuo Ezaki 4
0,18
Todoran
3
0,19
Fulls
0,10

Taxa de acerto r
0,71
0,60
0,67
0,60
0,51
0,46
0,57
0,46
0,44
0,40
0,28
0,36
0,18
0,06

Média ponderada .f.
0,69
0,66
0,62
0,58
0,51
0,50
0,48
0,45
0,35
0,33
0,22
0,22
0,18
0,08

'lhbela 5.1: Resultados dos métodosavaliadoscom as imagense a métrica de ICDAR.

5.5 Experimentos utilizando a métrica de avaliação de Wu
Pala realizar os experimentos, foram utilizadas as 251 imagens contidas no conjunto 7halTesZ
da base de imagensICDAR. Nessas 251 imagensestão contidas 737 legiõesde texto (T = 737),
onde uma região de texto é uma palavra com pelo menos três caracteres. Testes realizados com o
classificador mostraram que 627 regiõesde texto foram corretamente classificadas(TP = 627) e 94
legiõesfol'amerroneamenteclassificadascomo regiõesde texto (F'P = 94). Nesse caso a taxa de
acerto foi de 85% e a taxa de precisão foi de 86.9%o. Na Tabela 5.2 é mostrada. a matriz de confusão
sobre o resultado da classificação e na Figura 5.4 são apresentadas algumas imagens resultante do
processo de classificação de i'egiões de texto marcadas com um retângulo envolvente em verde.
Classes

Verdadeiros positivos

Região de texto
Região não-texto

85%12.7%
87.3%15%

Falsos positivos

Tabela 5.2: Matriz de confusão construída com base nos resultados do método proposto

Na Tabela 5.3 é apresentada uma comparação entre os resultado obtidos pelo método proposto
com os resultados dos métodos de A]ves e Hashimoto (2010a); Hasatl e ]<laian-t(2000); Wu eí a./.
(2008) utilizando a mesma base de imagens e a mesma metodologia de avaliação.

;Resultado
'Resultado
SResultado

reportado
reportado
reportado

en Lulas
et a{. (2003)
em Lulas
(2005)
em Epshtein
el a/. (2010)

'Resultado

reportado

en Pan

'Resultado reportado em Retornaz e Marcotegui (2007b)
ei rr,/. (2009)
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(.)

(b)

(d)

Figura 5.4: Classificaçãode regiõesde texto em Imagensde cenas. (a
texto são marcadas com retângulo envolventeem vende.

Método pi'oposto
Método de Alves
Método de Wuõ

d) A classificaçãodas regiõesde

85%86.9%

78.4%86.6%
74.6%65.3%

'lhbela 5.3: Resultados dos métodos avaliados caiu as imagens de ICDAR e a métrica de Wu

5.6 Análise dos resultados
Nesta seção é apresentada uma discussão sobre os experimentou e os resultados obtidos por

meio das métricas de avaliaçãodo ICDAR e de Wu.
8Resultadas obti.dos por uma implementaçãonossa do nétodo de Wu eí. n/. (2008) .
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Análise dos resultados com base na métrica de Wu
Primeiramente, pala entendermos os resultados obtidos vamos relatar um breve histórico sobre
a concepção do método proposto. Para construir o método pl'oposto, foram analisados os pontos

fracos e fol'tesdos métodos de Gu et a:Z.(1998a,c); Hasan e ]<a\'am (2000); Retoinaz e Malcotegtú
(2007b); Wu eí a1. (2008). Com base nessa análise, iniciou-se a cansei'ução do método proposto
por meio de duas etapas «l) extração de regiões e (2) classificação de legiões) principais que
foram baseadasnas estruturas dos outros n-métodos.
A etapa (1) dos métodosde Hasan e l<araln
(2000); \Vu eí a/. (2008) apresentadificuldadeem tratei a invariância das escalas dos caracteres,
uma vez que ambos utilizam EE de tamanhos fixos para extrair regiões da imagem de entrada,
independentemente do seu tamanho. Consequentemente, isso dificulta a expiação de regiões de texto
com diferentes escalas, a menos que se faça algum ajuste nos métodos, como por exemplo, utiliza.r

pirâmide de imagensem diferentesescalas. Na Figura 5.5 são ilustradosexemplosdos resultados
dos dois métodos em imagens com regiões de textos com diferentes escalas. Já os métodos de

N
#

=,'..:\vP+'::

l

#

ã

'®
Figura

5.5:

Resultado

da aplicação

dos métodos

de (a) \\ru et a;/. (2008)

uma imagemcom regiõesde texto com diferentesescalas.

e (b) Hasan

e l<atam

(2í)00)

em

Gu et a.!. (1998a.,c);RetoinÉ\ze À'la.lcotegui(2007b) tratam bem esta questão de invariância escala
dos caracteres por meio de uma série de EEs de tamanhos crescentes. Baseado nesse fato, na
etapa (1) do método proposto utilizou-se o open'odor última. abel'tul'a e fechamento utilizado por

lletoinaz e fvlaicotegui(2007b)visando obter invariância a escala dos caracteres. Também fez-se
uso de uma combinação robusta de opeladoies morfológicospala eliminei ruídos e extrair regiões
com diferentes inclinações, semelhante ao esquema usado pelo método de \'Vu eZ a/. (2008) para
tratar regiõescom direi'entesorientações. Cabe ressaltar que os métodos de Haja.n e l<alam (2000);
Retoinaz e A'larcotegui(2007b) não exploram a invariância a orientação das regiões de texto.
Outro quesito que degrada bastante a performance dos métodos de Hasa.ne Içaram (2000);
\A/ueZ rl/. (2008) nos expeiimentos, é a questão de usarem heurísticas (determinadas por valores
constantes) na etapa (2) pala. classificamas legiões extraídas da etapa (1). Isso deixa os métodos to-
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talmente inflexíveis para lidamcom uma grande variedade de imagens. Esse fato pode ser observado

na Tabela 5.3 pelo baixa ta.xa de precisão. Nesse caso, o método proposto combinou os principais
atributos empregadospelos métodosde Hasan e Içaram (2000); Wu eérl,1.(2008) para formar um
vetor de atributos que posteriormente foi usado para classificam'as regiões em texto ou não-texto,
tornando o método proposto mais robusto pala lidar com uma grande variedade de imagens, como
pode ser constatado a partir da taxa de precisão do método na Tabela 5.3.

Análise dos resultados com base na métrica de ICDAR
Apesar do método proposto não ter sido concebido pala localizar cadeias de caiacteles e sim
regiõesde texto, decidimostestar' o método proposto pela métrica de ICIDAR devido ao fato de
muitos trabalhos encontrados na literatura terem sido testados com as imagens da competição ICDAR 2003 e 2005 e avaliados por sua métrica. Ordenando os treze trabalhos avaliados pela métrica

ICDAR por meio da média ponderada /., o método proposto ficou quinto lugar. Vale salientar,
que o método proposto está sendo comparado com trabalhos que utilizam diferentes abordagens e
que, dez dos doze trabalhos foram construídos especialmente para a competição. Comparando os
resultados do método proposto apenas com os trabalhos que participaram da competição ICDAR
2003 e os trabalhos que utilizam uma abordagem morfológica, o método proposto passa a ocupei
o primeiro lugar.

Também, vale frisam'que algumas imagens de ICDAR estão com as cadeias de caracteres um
pouco inclinadas, enquanto que, o retângulo veidadeilo fol.necidopelo ICDAR que marca a excita
localização da cadeia de caracteres não está. Com isso a métrica de ICIDAR deixa de avaliam'uma
característica forte do nosso método que é a invariância as inclinações das legiões de texto. A Figul'a
5.6a é mostrado um exemplo desse problema, onde os retângulos encontrados pelo método proposto
estão marcados de verde e os retângulos em vermelho são os retângulos verdadeiros fornecidos pelo
ICDAR. Por exemplo, o retângulo em verde apresentado na imagem da Figura 5.6b obteve uma
avaliação de p = 0.87, r = 0.87 e /« = 0.87 quando compai'ado com I'etângulo verdadeiro em
vermelho.

5.7 Conclusão
Neste capítulo foram descritos os experimentos realizados neste trabalho, bem como os resultados obtidos. Para avaliar o desempenhodo método proposto nesta pesquisa, foi'am utilizadas

as imagensda base pública ICDAR. O métodoproposto foi avaliadopor duas metodologiasde
avaliação, sendo a primeira, usada na competição ICDAR

2003 e 2005 e a segunda, empregada pelo

método de 'çVu et rl.Z.(2008). Além disso, foi apresentado um estudo comparativo do método proposto com diversos métodos encontrados na literatura os quais utilizaram a mesma base de imagens
e a mesma metodologia de avaliação. Vale salientar, que nesse trabalho não foi realizado nenhum
estudo em relação ao tempo de processamento dos métodos avaliados, uma vez que seus resultados foram obtidos utilizando computadores com diferentes configurações. No próximo capítulo é
apresentado uma conclusão dessa pesquisa.
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(b)
Figura 5.6: (a) Resultado da aplicação do método proposto em imagens com cadeias de caracteres inclinadas

Nesse caso, (b) o resultadodo retânguloem verde foi de p = 0.87, r = 0.87 e /m = 0.87.

Capítulo 6

Conclusões
Se eu vi mais longe, foi poi' estai' de pé soba'e
ombros de gigantes.

ISAAC NEWTON

A consciência é o melhor livro de moral e o que
menos se consulta.

BLAISE PASCAL

6.1

Considerações finais

Nesse trabalho foi proposto um método para localização de regiões de texto em imagens de
cenas consistindode duas etapa. Na primeira etapa, um conjunto de regiõesde texto candidatas
é extraído da imagem de entrada usando operadores I'esiduais. Esta etapa, pode ser brevemente
descrita pelos seguintespassos: (i) última abertura e fechamentopor atributo no intuito de identificam CCs correspondendo aos possíveis caracteres; (iã) combinam algumas dessas CICs para. obter

um conjunto de legiões candidatas; ({e{) selecionar um subconjunto de regiões candidatas a fim de
formal um conjuntode regiõesde texto candidatas. Na segundaetapa, um conjunto de atributos
é obtido a partir de cada legião de texto candidata e este conjunto de atributo é usado mais balde
como uma entrada pala um classificador, a fim de rotular cada legião como: (1) região de texto ou
(2) não-texto.

Pa.ra. valídal' o desempenho do método pi'oposto, foram utilizadas duas metodologias de avaliação, sendo uma utilizada na competição de localização de texto ICDAR 2003 e 2005 e a. outra
utilizada pelo método de \X/ueí a/. (2008). Os resultados obtidos e avaliados pela métrica ICDAR
mostraram um bom desempenhode classificação obtendo 55% de taxa de precisão, 51% de taxa de
amei'toe 51% de /m. Esses resultados quando comparados com ouvi'osmétodos utilizando abordagem morfológica para localização de texto obteve o melhor resultado. Na avaliação dos resultados
utilizando a métJ'ica empregado por \Vu eí a/. (2008) nossos resultados foram de 85% de taxa de
precisão e 86, 9% de ta.xa de acerto. Também comparamos essesresultados com outros dois métodos
47
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(ver Tabela 5.3) e os resultadosdo métodopropostoforam super'fores.Esses ]'esultadosevidenciam que o métodopl'opostopode ser uma boa alternativapai'a aplicaçõespráticas que envolvam
o problema de localizaçãode texto.

6.2

'1Yabalhosfuturos

Futuramente, pretendemos melhorar o desempenho do método proposto e disponibiliza-lo levando em consideraçãoos seguintes pontos:
e Aplica.r o métodoproposto poi Myeis eZ aZ.(2005) para tornar o método proposto invariantes
distorção de perspectiva da região de texto.

e Implementaro operador última abertma e fechamentocom base em atributos por meio de
771azlree(Fabiizio

e Rlaicotegui,

2009);

e Estudei um novo método para a segmentaçã.o de caracteres em regiões de texto usando ideias
que combinam projeção hoi'izontal e CCls;

e Estudar novas formas de extrair atributos de regiões de texto candidatas;
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A dúvida é o principio da sabedoria
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