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Resumo Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um framework para subsidiar a elaboração
de futuros trabalhos na área de reconhecimento óptico
de caracteres ou que se utilizem desta tecnologia, como
por exemplo o reconhecimento de placas de veı́culos. Foram implementados vários algoritmos, para cada uma
das etapas clássicas de um sistema OCR, sendo a extração de caracterı́sticas e a classificação as principais.
Para a primeira delas foram implementados os algoritmos: Distância-Borda Caractere, Código da Cadeia de
Freeman, Cálculo dos Histogramas e Matriz de Coocorrência, além de outros métodos descritores da matriz.
Para a classificação, os cálculos de distância: Euclidiana, Manhattan, Chebyshev e o Coeficiente de Correlação. Todos os métodos citados anteriormente foram
implementados em linguagem C++ utilizando a biblioteca Qt, o que propicia um nı́vel de abstração maior
em relação a biblioteca padrão da linguagem.
Keywords Reconhecimento de caracteres · reconhecimento de padrões · visão computacional ·
processamento de imagens

1 Introdução
O Reconhecimento Óptico de Caracteres (Optical Charactere Recognition - OCR), faz com que a máquina seja
capaz de identificar, de forma completamente automática, o texto contido em uma imagem digital, esteja ele
em forma impressa ou até mesmo escrito a mão.
Existem várias aplicações para o reconhecimento de
caracteres [1], como por exemplo a leitura de código
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postal (CEP) em cartas do correio e a leitura automática, assistida por computador, de documentos e formulários. Neste cenário também se encaixam as instituições bancárias, que o utilizam para a extração de
dados em folhas de cheque.
Com a difusão e aparecimento de técnicas cada vez
mais confiáveis e robustas, o OCR vem ganhando espaço também quando se trata da manutenção de acervos onde, o aparecimento de bibliotecas digitais é uma
prova desse sucesso. Várias obras, raras ou não, vem
sendo digitalizadas com o propósito de conservação, evitando a perda da obra por ação do tempo. Além disso,
obras de domı́nio público, têm sido disseminadas para
a população em geral, ao serem disponibilizadas na internet [2][3][4].
Sites de busca como o Google, também tem se beneficiado com a eficácia das técnicas de OCR. Seu uso
vai muito além da indexação de páginas com texto puro.
Com o reconhecimento de caracteres, atualmente é possı́vel até indexar textos que estejam em imagens ou em
formato PDF.
O reconhecimento de caracteres também é usado
para viabilizar a edição de um texto, que antes estava
impresso, por meio do computador. Pois ao ser processada a imagem referente ao documento que foi escaneado, é feita a extração de todo o seu conteúdo escrito
para um formato ASCII puro, tornando possı́vel a edição.
É de senso comum que o OCR não consiste apenas
de algoritmos especı́ficos, mas sim uma metodologia sistemática de processamento, onde a imagem que possui
o texto passa por uma série de etapas que fazem com
que a informação a ser buscada vá se tornando “legı́vel”
para o computador[5][6][7].
O objetivo deste trabalho é desenvolver a base de um
framework para o reconhecimento de caracteres, poten-
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cializando a elaboração de trabalhos futuros que visem
agregar mais recursos ao sistema. Para isso, é necessário
estudar e implementar a metodologia que compreende
o reconhecimento de caracteres impresso (como os encontrados em livros) e manuscritos.

2 Aspectos Históricos
Os sistemas que utilizam o OCR são normalmente classificados em quatro gerações, que se caracterizam pelo
aparecimento de novas tecnologias que, consequentemente incorporaram confiabilidade, robustez e eficiência nos resultados [8].
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Nesse perı́odo, também houve um grande esforço
para a determinação de um padrão de fonte, com o objetivo de que ela fosse de fácil leitura tanto para humanos quanto para as máquinas de OCR. Sendo assim, os
americanos desenvolveram uma fonte chamada OCR-A,
onde seus respectivos caracteres podem ser observados
na Figura 1a.
Paralelamente, estabeleceu-se um padrão europeu
cujo nome era OCR-B. Apesar de ter se baseado no
padrão americano, a grande vantagem deste modelo foi
o design, pois enquanto a versão americana tinha caracteres sem curvas, em um estilo “quadrado”, a versão
europeia tinha uma certa suavidade, o que agradava aos
olhos humanos ao lê-la. A ilustração dos caracteres que
compõem a fonte OCR-B é mostrada na Figura 1b.

2.1 Primeira Geração
As máquinas de OCR apareceram no inicio da década
de 60, juntamente com os primeiros computadores digitais. Nessa época, elas foram caracterizadas principalmente pela quantidade restrita de sı́mbolos que poderiam ser lidos, eles eram desenvolvidos especialmente
para que as máquinas pudessem entendê-los.
A primeira máquina a ser comercializada foi a IBM
1418, que entendia apenas um tipo de fonte, a IBM 407.
O reconhecimento dos caracteres era feito por template
matching, que consiste em comparar um caractere com
várias imagens de caracteres contidas em uma biblioteca de imagens. Para cada caractere, a biblioteca de
imagens tinha várias amostras associados a ele, onde
cada uma delas era uma possı́vel variação [8].

2.3 Terceira Geração
Neste perı́odo, um dos maiores desafios foi o processamento de documentos que apresentassem baixa qualidade, como documentos históricos muito antigos, ou
que sofreram ação do tempo.
Outros desafios dessa época incluem o reconhecimento de uma quantidade bastante limitada de caracteres manuscritos, pois já se pensava em construir sistemas que tivessem uma boa performance e precisão
ao detectar tais caracteres. O baixo custo desses equipamentos também foi um dos objetivos dessa geração,
mas foi apenas entre os anos de 1975 e 1985 que começaram a ser comercializados os primeiros sistemas de
OCR que possuı́am as caracterı́sticas desejadas.

2.2 Segunda Geração
2.4 Quarta Geração
O marco dessa época, que se passou entre a segunda metade da década de 60 e inı́cio de 70, foi o aparecimento
das primeiras máquinas automáticas de OCR, desenvolvidas pela Toshiba. O seu uso se limitava a separação
de cartas baseando-se na identificação do código postal.
Os caracteres que o equipamento conseguia reconhecer
era bastante limitado, apenas números, algumas letras
e um conjunto bastante restrito de sı́mbolos.
A principal técnica utilizada era a análise estrutural
dos elementos, que parte do princı́pio onde cada caractere é construı́do utilizando uma quantidade de elementos que são organizados segundo algumas regras.
A caracterização de um caractere é feita através da localização desses elementos na imagem correspondente.
Uma vez que os elementos são encontrados, é determinada uma relação entre eles. Essa relação é comparada
com os padrões conhecidos, determinando o caractere
que tal imagem representa.

Este é o cenário atual dos sistemas de reconhecimento
de caracteres. As pesquisas atuais visam processar, de
maneira automática, com rapidez e precisão grandes volumes de documentos [9][10][11][12]. Existem também
pesquisas voltadas para a extração de textos em documentos complexos (que possuem imagens, tabelas e outros elementos misturados junto ao texto)[13][14], além
de arquivos com má qualidade e manuscritos [15][16].
Os grandes desafios da quarta geração envolvem o
desenvolvimento de métodos robustos para remoção de
ruı́dos e restrições tipográficas, como os diferentes tipos
de fontes.
Pode-se dizer que o problema de reconhecimento de
textos associado aos caracteres de lı́nguas ocidentais
está praticamente resolvido, ainda mais com o advento
dos corretores ortográficos que corrigem qualquer letra
que foi “mal entendida”. Entretanto, o reconhecimento
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(b)
(a)

Figura 1: Padrões de fonte: (a) Americano - OCR-A; (b) Europeu - OCR-B.
de manuscritos ainda é uma área de pesquisa em ascensão, assim como técnicas para a detecção de outros
sı́mbolos como os matemáticos, partituras musicais e
caracteres em outros idiomas.

todologia bem definida a ser seguida, sendo assim, os
algoritmos utilizados podem variar assim como a sua
ordem de aplicação.

3.1 Pré-processamento
3 Fundamentação Teórica
Um sistema tı́pico de reconhecimento de caracteres tem
como informação de entrada a imagem que contém o
texto, proveniente do processo de escaneamento, também chamado de digitalização.
O reconhecimento óptico de caracteres, é o processo
no qual o texto contido em uma imagem é extraı́do,
tornando-se ASCII puro, possibilitando assim a sua edição ou armazenamento, onde ocupará uma quantidade
menor de espaço do que a respectiva imagem de entrada.
Alguns autores [5][8][17], fazem uma separação do
OCR, classificando-os entre on-line ou off-line, onde o
que determina um ou outro é o tempo de resposta esperado pelo sistema, e a velocidade com que os dados
são inseridos nele. Em um ambiente de reconhecimento
on-line, a resposta deve ser imediata, os caracteres são
reconhecidos no momento, e na velocidade, em que são
inseridos no sistema. Por outro lado, na categoria offline o reconhecimento não é imediato pois, os dados
de entrada são imagens provenientes da digitalização
de documentos, ou seja, são objetos estáticos. Independente de ser um ou outro, a metodologia a ser aplicada
será essencialmente a mesma.
Um sistema de OCR possui uma sequência de etapas
bem definidas, que normalmente se expandem em outros processos menores. A Figura 2 ilustra os principais
passos, onde a informação de entrada será uma imagem
e a saı́da é o texto puro. Para exemplificar, é ilustrado
também alguns dos subprocessos de cada grande passo.
Como o reconhecimento ainda é um problema aberto,
com muita pesquisa sendo feita, não existe uma me-

O processo de aquisição, digitalização de um documento
e/ou a sua má qualidade podem gerar ruı́dos. Sendo
assim, o uso de algum algoritmo de suavização se faz
necessário. Também é conveniente binarizar a imagem,
pois é onde se transforma uma imagem em tons de
cinza, ou colorida, para preto e branco sendo os seus valores de intensidade 0 e 1 respectivamente. A Figura 3,
ilustra esse processo através de uma página de jornal
em tons de cinza (Figura 3a), e após o processamento,
a imagem binarizada (Figura 3b).
Quando se faz uma binarização, o objetivo não é
apenas deixar a imagem em preto e branco, mas ressaltar a área de interesse, no caso o texto, removendo
o plano de fundo. Sendo assim o texto ficará em preto
e o fundo, juntamente com qualquer ruı́do leve, ficará
em branco. Esta separação é um passo importante para
as etapas subsequentes, em especial a segmentação e o
reconhecimento [17].

3.2 Análise do Layout
Diversos são os motivos que resultam no incorreto alinhamento do texto em relação a imagem correspondente. Existem casos onde durante o processo de digitalização, a página do documento acaba ficando fora
de alinhamento em relação ao dispositivo digitalizador.
Esse tipo de “efeito” ocorre normalmente em manuscritos, quando uma pessoa escreve em uma superfı́cie que
não possui as “linhas de guia”.
Como não é possı́vel prever quando esse problema
vai ocorrer, qualquer imagem a ser processada deve ter
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- Página digitalizada;

Pré-processamento

- Limpeza;
- Suavização;
- Threshold;
...

Análise de Layout

- Correção da Inclinação;
- Recorte de Linhas e Caracteres;
- Normalização;
...
- Chaincode;
- Distância Borda-caractere;
- Matriz de Co-Ocorrência;
...

Extração de
Características

- Redes Neurais;
- K-Vizinhos mais Próximos;
- Template Matching;
...

Classificação

- Texto extraído;

Figura 2: Principais etapas de um sistema de OCR.

(a)

(b)

Figura 3: Exemplo de binarização da página de uma jornal: (a) Em tons de cinza; (b) Após a binarização.
seu layout analisado para que a inclinação, se houver,
seja detectado e eventualmente corrigido.

y
α
x

Usando como exemplo idiomas latinos, onde a escrita é feita na horizontal, a inclinação de uma linha
de texto é o ângulo (α da Figura 4) formado entre o
texto e o eixo horizontal. O mesmo conceito se aplica a
idiomas onde a escrita se dá na vertical, como é o caso
do Chinês e o Japonês clássico. Se um texto estiver perfeitamente alinhado, seu ângulo de inclinação é 0, caso
não esteja, é necessário detectar o grau da inclinação
para que seja feito um realinhamento.

Figura 4: Ângulo (α) de inclinação do texto em relação
ao eixo x.

Se esse tipo de problema não for corrigido logo no
inicio do processo de OCR, a precisão dos passos subsequentes pode se reduzir, podendo levar a um resultado
totalmente inútil. Sendo assim, é natural que a correção
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do alinhamento do texto na imagem seja feita, quando
necessário.
Os métodos utilizados com a finalidade de corrigir o
problema da inclinação, normalmente são separados em
grupos de acordo com a sua base de fundamentação [18]:
–
–
–
–
–

Análise do perfil de projeção;
Agrupamento dos vizinhos mais próximos;
Transformada de Hough;
Correlação cruzada;
Transformadas morfológicas.

Os mais utilizados são aqueles baseados na análise
do perfil de projeção, pois são fáceis de implementar, os
resultados são confiáveis e não é caro do ponto de vista
computacional. Um perfil de projeção é o histograma da
quantidade de pixels “ligados” que foram encontrados
em cada linha horizontal ou vertical do documento.
Na Figura 5a, há um exemplo contendo um texto
escrito na horizontal. Após as etapas de binarização e
cálculo do perfil de projeção o resultado será parecido
com a Figura 5b, onde em sua lateral esquerda está o
respectivo perfil de projeção.

(a)

(b)

Figura 5: (a) Imagem original e (b) seu respectivo perfil
de projeção.

As mesmas observações feitas para a projeção horizontal se aplicam à vertical, como pode ser observado
na Figura 6a, onde é utilizado um texto, em japonês
clássico. O resultado, após as binarização e cálculo da
projeção é ilustrado na Figura 6b.
É possı́vel notar que no caso onde o texto está perfeitamente alinhado os “picos” do histograma são os locais
onde estão as linhas textuais e, os “vales” são onde há a
separação entre elas, isto difere do que ocorre em uma
imagem com o texto inclinado, como pode ser observado
na Figura 7b.

(a)

(b)

Figura 6: Texto escrito na vertical (a) e o perfil de projeção correspondente (b).
Para obter o ângulo de inclinação, é necessário projetar a imagem em diversos ângulos, a variação da quantidade de pixels “acesos” por linha projetada será máxima quando a projeção for paralela ao correto alinhamento das linhas, como é o caso ilustrado na Figura 7a.
Sendo assim, os raios que passarem por vários caracteres, terão um valor máximo e, os raios que passarem no
espaço entre as linhas de texto, irão ter um valor mı́nimo ou até mesmo nulo. As projeções oblı́quas que não
são paralelas ao correto alinhamento das linhas textuais, irão atravessar locais onde há caracteres e espaços
entre as linhas e portanto, a variação da quantidade de
pixels será menor do que no caso paralelo, esse problema
pode ser observado no texto da Figura 7b.
Após ter sido encontrado o ângulo de inclinação a
imagem correspondente à página precisa ser rotacionada. Como a rotação é uma tarefa simples, se faz necessário o uso de um algoritmo eficiente e também que
seja preciso em seus resultados. A Equação 1, satisfaz
ambas as necessidades citadas anteriormente, onde x e
y são as coordenadas atuais de um pixel e, portanto, x0
e y 0 serão suas novas, após a rotação em um ângulo α.
 0 
 
x
cos α sen α
x
=
.
(1)
y0
−sen α cos α
y
Com os devidos ajustes para a correção do alinhamento sendo feitos, é necessário fazer o recorte das linhas, para posteriormente separar os caracteres em subimagens. Os conceitos dos perfis de projeção apresentados anteriormente são usados para determinar as
áreas a serem recortadas. Como pode ser observado na
Figura 8, o perfil de projeção horizontal é usado para
determinação dos limites, superior e inferior, das linhas.
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No caso de uma imagem de caractere, como a observada na Figura 9a, o seu esqueleto deverá definir muito
bem a sua forma. O resultado após o processamento
da imagem anterior com um algoritmo de thinning é
ilustrado na Figura 9b.

(a)

(a)

(b)

Figura 9: Imagem de um caractere antes (a) e após a
esqueletização (b).

(b)

Figura 7: Comparação entre os perfis de projeção: (a)
Texto perfeitamente alinhado; (b) Texto inclinado.

Um algoritmo bastante utilizado para o reconhecimento de caracteres é o de Zhang e Suen[20], que garante um resultado onde o esqueleto irá ter a largura
de um pixel e não possua erosões (desconexões) entre
suas partes[6][21]. Devido as qualidades assumidas e por
ser usado por alguns extratores de caracterı́sticas este
algoritmo foi incluı́do no framework e, para efeito de
futuros testes também foram incluı́dos os algoritmos de
Stentiford e Holt [22][23].
3.3 Extração de Caracterı́sticas

Figura 8: O perfil de projeção horizontal determina os
limites da linha para o recorte.

Para este trabalho, com a finalidade de manter uma
uniformização das respectivas figuras de cada caractere extraı́do, foi feita a normalização dessas imagens,
redimensionando-as para uma dimensão de 50 × 70 pixels. Isso garante que as caracterı́sticas que forem extraı́das posteriormente sejam invariantes a escala e também mantenham uma uniformidade quanto a quantidade de pixels, além de possibilitar o uso de um padrão
de janela de zoneamento em Trabalhos Futuros, comentados na Seção 5.
3.2.1 Thinning
Um conceito que vem sendo muito utilizado para a descrição de formas em imagens binarizadas é o conceito de
esqueletização, ou thinning. O esqueleto, não apenas de
um caractere, mas de qualquer figura, é definido como
um conjunto de linhas, com um pixel de largura, conectadas que se ramificam ao longo da imagem descrevendo
assim a sua forma de uma maneira compacta [19].

Esta tarefa é citada na literatura [21] como a mais importante pois a abordagem correta de acordo com o domı́nio da aplicação e o tipo da imagem (tons de cinza,
colorida ou binarizada), vão determinar o sucesso ou o
fracasso do processo. Sendo assim, a maior contribuição
dos artigos na literatura dos últimos anos tem sido no
desenvolvimento de novas técnicas ou novas abordagens
das já existentes [15][16][19][24][25][26].
A esqueletização será importante para a extração
de caracterı́sticas, pois alguns descritores como o zoneamento e o grafo descritor, fazem uso desse recurso [6][21].
O primeiro deles, busca dividir a imagem em “zonas” e
depois processar cada zona separadamente, o que garante uma invariância do descritor em relação ao tamanho do objeto. O grafo descritor tem por objetivo
mapear as áreas que apresentem peculiaridades como
pontos de bifurcação ou junção, e pontos de terminação. Entretanto, para este trabalho não foram implementados algoritmos que necessitem de tal recurso.
Independente do método de extração utilizado, o resultado será sempre um vetor, chamado Vetor de Caracterı́sticas, que possui em seu conteúdo uma quantidade de números que representam, ou descrevem, as
propriedades de um sinal, no nosso caso a imagem do
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caractere. Um conjunto de caracterı́sticas é dito “ideal”
quando ele aproxima (a medida de distância entre os
vetores é mı́nima) imagens que são similares e também
as distancia quando são diferentes.
No contexto desse trabalho, dentre os diversos algoritmos de extração de caracterı́sticas foi feita a opção
de se utilizar essencialmente aqueles que são mais discutidos [5][7][21][26][27].

vizinho. Na Figura 11a, é mostrada a representação de
uma imagem que contem a letra A e, em sombreado, o
operador P sendo aplicado onde ocorre a transição de
0 para 0.

⇒

3.3.1 Matriz de Coocorrência
A descrição de uma textura requer que ela seja caracterizada de uma forma que além do registro da distribuição de intensidade dos pixels, seja mantido também
suas posições relativas na imagem.
Utilizando a imagem I (Figura 10a) com apenas 2
valores distintos de intensidades, como pode ser visto
na Figura 10b e, um operador de posição P que indica a posição de um pixel em relação ao outro, ao fim
do processamento da imagem a matriz de coocorrência
M = (mij )K irá mostrar a distribuição de intensidades
de acordo com as posições relativas dos pixels. Essas intensidades dizem a respeito das transições de um tom
de cor i para j, e as respectivas posições aos quais os
pixels estão envolvidos.

⇒
(a)
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0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
1
0

0
1
0
0
0
1
0
0

0
1
0
0
0
1
0
0

0
1
0
0
0
1
0
0

0
0
1
1
0
1
0
0

0
0
0
0
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

(b)

Figura 10: (a) Representação da imagem I de uma letra.
(b) Matriz correspondente.

A dimensão de M , descrita na Equação 2, é proporcional a quantidade de intensidade dos pixels da imagem a ser processada. Neste trabalho foi utilizado apenas imagens binarizadas, sendo assim as mudanças de
intensidade possı́veis são: 0 → 1, 0 → 0, 1 → 0 e 1 → 1,
o que justifica a dimensão 2 × 2.


m00 m01
M2×2 =
(2)
m10 m11 2×2
Seja um operador P que indica “pixel a direita” e
utilizando uma distância 1 que irá indicar a que distância o vizinho estará do pixel atual, a imagem é varrida da esquerda para a direita, de cima para baixo,
verificando-se as transições do pixel atual para o seu

0
0
0
0
0
0
0
0

(a)

0
0
1
1
1
1
1
0

0
1
0
0
0
1
0
0

0
1
0
0
0
1
0
0

0
1
0
0
0
1
0
0

0
0
1
1
0
1
0
0

0
0
0
0
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

(b)

Figura 11: Representação de aplicação do operador P :
(a) Imagem I; (b) Imagem de intensidades correspondente.

Com a completude da varredura de I usando P , o
resultado será a matriz M descrita na Equação 3, que
mostra a quantidade de vezes que ocorreu cada uma
das possı́veis transições.

M2×2 =

29 10
10 7


(3)

Neste trabalho, foram implementados um total de
seis operadores. Quatro deles (pixel a direita; pixel abaixo;
pixel a direita e acima; pixel a direita e abaixo) já haviam sido testados em [25] porém, com a finalidade de
buscar maior precisão do reconhecimento, foram adicionados mais dois: pixel a direita e abaixo na diagonal;
e pixel a direita e acima na diagonal. Vale lembrar que
a dimensão da matriz final é independente do operador e do tamanho da vizinhança. Além disso, exemplo
mostrado anteriormente a vizinhança respeitada foi de
tamanho 1, isso que dizer que, quando um operador é
aplicado, ao analisar a transição do pixel atual para o
seu vizinho, um deve estar imediatamente ao lado do
do outro. O algoritmo implementado foi projetado com
a possibilidade de variar a distância dessa vizinhança.
Sendo assim, é possı́vel encontrar mudanças de intensidade que ocorreram em uma maior distância, o que
é normal de ocorrer para casos onde se trabalha com
caracteres que não foram esqueletizados. Um exemplo
de como funciona a vizinhança de tamanho maior que
1 é mostrado na Figura 12.
Além das informações contidas nas matrizes de coocorrência, é possı́vel extrair mais algumas outras que
podem ter uma certa relevância no processo de classificação. Em [28] é apresentado um conjunto de descritores que podem ser obtidos através de cálculos efetuados
com os dados da matriz.
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(a)

Pode-se observar que a Equação 6, não está definida
se os valores de pelo pelos um dos desvios padrão, σr
ou σc , é 0. Para este caso assume-se que a correlação
também é 0. Em qualquer outro caso os valores resultante estarão dentro do intervalo [−1, 1], onde −1 e 1
indicarão a perfeita correlação.
É possı́vel também realizar a medida do Contraste
entre um pixel e seu vizinho em toda imagem, podendo
ser realizada através da Equação 10.

(b)

Figura 12: Exemplo do operador “pixel a direita e
abaixo na diagonal” com diferentes tamanhos de vizinhança. (a) Tamanho 1; (b) Tamanho 2.

K X
K
X

(i − j)2 pij

(10)

i=1 j=1

Como as medidas que serão mostradas a seguir possuem uma fundamentação estatı́stica, todas elas utilizam o cálculo da probabilidade da ocorrência de um
elemento pij em M , mostrado na Equação 4, sendo n a
soma de todos elementos da matriz M .
mij
(4)
n
Sendo pij a probabilidade da ocorrência da transição
de i → j na imagem original, é natural que a soma das
probabilidades, mostrada na Equação 5, seja igual a 1.

O contraste será mı́nimo, assumindo o valor 0, quando
M for constante, e o máximo atingido será (s − 1)2 .
A medida da Uniformidade de M , também conhecida como Energia, é feita por meio da Equação 11.
Seu resultado sempre estará no intervalo [0, 1] e será 1
quando M for constante.

pij =

K X
K
X

pij = 1

(5)

i=1 j=1

A primeira medida a ser obtida a partir de M é a
Correlação, algebricamente ilustrada na Equação 6, que
mostra a magnitude da correlação de um pixel com o
seu vizinho em toda a imagem.
K X
K
X
(i − mr )(j − mc )pij

(6)

σr σc

i=1 j=1

Como pode ser observado na Equação 6, essa medida necessita que previamente seja calculado o valor
das variáveis: mr , mc , σr e σc . As duas primeiras correspondem a média das linhas e das colunas da matriz
de coocorrência, ambas são definidas nas Equações 7.

mr =

K
K
X
X
i
pij
i=1

mc =

j=1

K
K
X
X
j
pij
j=1

σc2 =

K
K
X
X
(i − mr )2
pij
i=1

j=1

K
X

K
X

j=1

(j − mc )2

i=1

pij

p2ij

(11)

i=1 j=1

Outra caracterı́stica a ser medida é a Homogeniedade, que indicará o quão próxima da diagonal estão os
elementos de M . O seu valor máximo é 1, indicando que
M é uma matriz diagonal, em outros casos o resultado
varia no intervalo [0, 1].
K X
K
X
i=1 j=1

pij
1 + |i − j|

(12)

Por fim, a Entropia, descrita na Equação 13, mede
a aleatoriedade dos elementos de M . Se todas as probabilidades são 0, ou seja, todos os pij são iguais a 0, a
entropia será 0. Porém seu valor é máximo (2 × log2 K)
quando as probabilidades são iguais.
−

K X
K
X

pij log2 pij

(13)

i=1 j=1

3.3.2 Perfis de Projeção
(7)

i=1

Os valores σr e σc , são dados nas Equações 8, e
correspondem aos desvios padrão, tanto da linha como
da coluna.

σr2 =

K X
K
X

(8)

(9)

Além de sua aplicação utilizada anteriormente, na Subseção 3.2, os perfis de projeção podem ser utilizados
como um método extrator de caracterı́sticas. É necessário ressaltar que os cálculos efetuados anteriormente
nesse sentido não tem mais validade pois, naquele momento os caracteres ainda não haviam sido normalizados em uma malha de 50 × 70. O fato de agora estarem normalizados, ajuda a evitar a sensibilidade a escala, um dos pontos fracos dos perfis de projeção, mas
mesmo assim ainda existe a sensibilidade em relação a
rotação [8][21].
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O cálculo dos dois histogramas é composto apenas
da contagem de pixels. Por exemplo, para calcular o
perfil de projeção horizontal P rojh , da linha j de uma
imagem I, basta percorrer cada elemento da j − ésima
linha e somar a quantidade de pixels “acesos”, como
está descrito na Equação 14. Para o perfil de projeção
vertical, o processo é parecido, com a única diferença
de que ao invés de percorrer os elementos das linhas
deve se percorrer os elementos das colunas, conforme
apresentado na Equação 15.

P rojh (i) =

w
X

I(i, j)

(14)

I(i, j)

(15)

j=1

P rojv (j) =

h
X
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Figura 14: Distância borda-caractere assumindo a direção “da esquerda para a direita”.

subindo na diagonal” e “da direita para esquerda descendo na diagonal”. Alguns dessas direções podem ser
observadas nos exemplos Figura 15.

i=1

Na Figura 13, é apresentada a imagem de um caractere e os seus perfis de projeção, ou histogramas.

(a)

(b)

Figura 15: Distância borda-caractere em várias direções: (a) Esquerda para direita de cima para baixo na
diagonal; (b) De cima para baixo.

Figura 13: Imagem contendo a letra “a” e seus respectivos perfis de projeção vertical e horizontal.

3.3.3 Distância Borda-Caractere
Este método consiste em calcular a distância da borda
da imagem até o primeiro pixel do caractere, seguindo
uma dada direção [25]. Como exemplo, dada a direção:
“da esquerda para a direita”, será feita a contagem dos
pixels a partir da borda (esquerda) da imagem até o
pixel do caractere. A Figura 14, ilustra em sombreado
os pixels que são contados de acordo com a direção assumida.
Além da direção citada anteriormente, é possı́vel extrair mais informações ao realizar a mesma contagem
mas em direções diferentes, como por exemplo as que
foram implementadas: “direita para esquerda”, “de cima
para baixo”, “de baixo para cima”, “das esquerda para
a direita subindo na diagonal”, “da esquerda para a direita descendo na diagonal”, “da direita para esquerda

3.3.4 Código da Cadeia de Freeman
Descritores de borda também são utilizados em algumas
abordagens para a extração de caracterı́sticas [8][21].
Um dos algoritmos mais utilizados é o Código da Cadeia de Freeman [11], que visa varrer todo contorno do
caractere mapeando a direção do próximo pixel em relação ao atual.
Como o algoritmo trabalha em cima do contorno do
objeto de interesse, foi necessário o uso de um método
capaz de realizar essa extração. Para isso foi utilizado o
Algoritmo 1 que é conhecido como Vizinhança de Moore.
Com toda a borda mapeada o Código da Cadeia de
Freeman pode ser aplicado. Partindo do pixel mais a esquerda no topo da imagem, o algoritmo irá procurar no
sentido horário o próximo pixel da borda ao varrer as
possı́veis direções, mostradas na Figura 16b. De acordo
com a posição do “próximo” em relação ao “atual”, é
atribuı́do a ele um código que será armazenado. O critério de parada do algoritmo consiste na situação onde
o pixel atual é o mesmo do inı́cio, assumindo-se então
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Algoritmo 1: Vizinhança de Moore
Entrada: Imagem I do caractere
Saı́da: Lista, B, com os pontos da borda.
1

B ← ∅;

2

// de baixo para cima da esquerda para direita
para cada pixel s de I faça
se s é preto então
insere s em B;
sai do laço;

3
4
5
6

8

// p é o ponto atual da borda
p ← s;

9

c gets o pixel anterior a s;

7

10
11
12
13
14
15
16
17
18

// vizinhança-8 verificada no sentido horário
c ← primeiro pixel preto na vizinhança de p
enquanto c != s faça
se c é preto então
insere c em B;
p ← c;
c ← o pixel anterior a c;
senão
c ← próximo pixel da vizinhança de p;

que o mapeamento de toda a borda do caractere já está
completo com todos os códigos das transições, o chamado Código da Cadeia.

8
7
6
(a)

1

5

2
3
4

(b)

Figura 16: Código da Cadeia de Freeman: (a) Exemplo
de comportamento do algoritmo ao mapear a borda de
um caractere; (b) Possı́veis direções assumidas durante
a busca pelo próximo pixel.

Na Figura 16a, está ilustrado como o algoritmo de
Freeman se comporta ao mapear a borda da letra “A”.
Como pode ser observado, este método não mapeia possı́veis “buracos” nas letras e também não irá funcionar
para caracteres esqueletizados.

3.4 Classificação dos Caracteres
Esta etapa recebe como entrada os vetores das caracterı́sticas extraı́das anteriormente. Como o OCR é um
problema que ainda não está totalmente solucionado,

não existe um método de classificação que possa ser
utilizado por todos os sistemas independente dos tipo
das caracterı́sticas extraı́das.
A literatura [6][8][19] mostra uma vasta gama de
métodos separados em cinco grandes classes que são
apresentadas a seguir:
Medidas de Distância: Euclidiana, Mahalanobis, Chebyshev, Hamming, Manhattan;
Métodos Estatı́sticos: Teoria Bayesiana, Cadeias de Markov, Classificador Gaussiano, Classificador semiparamétrico, Método da Janela de Parzen, K-Vizinhos
Mais Próximos;
Redes Neurais: Rede Perceptron (Camada única ou múltiplas), Gradiente Descendente, Rede Polinomial, Mapa
de Kohonen;
Support Vector Machines: Classificador de Margem Máxima, Classificador de Margem Suave.
Dentre os métodos citados anteriormente ainda existem classificadores hı́bridos, que trabalham normalmente
com dois estágios como por exemplo: para o primeiro
estágio usa-se Árvores de Decisão e para o segundo KVizinhos Mais Próximos.
No atual estágio de desenvolvimento do framework,
optou-se por implementar várias métricas, que tem apresentado resultados bons inclusive para reconhecimento
de manuscritos [29] e, serão discutidas com mais detalhes a seguir.
3.4.1 Medidas de Distância
Não basta apenas ter os vetores de caracterı́sticas, é
necessário manipulá-los, comparando-os, buscando um
resultado que mostrará o quão parecido eles são. Esta
comparação é feita através do cálculo da medida de distância entre eles. Uma maneira simples de desenvolver
a ideia de distância entre vetores de caracterı́sticas é
reduzir o número de caracterı́sticas à um número de
modo que, essa proximidade possa ser visualizada com
mais facilidade.
A maneira mais simples de se calcular a distância
entre dois vetores, por exemplo v1 e v2 , é através da
Distância Euclidiana, dada pela Equação 16. Porém,
apesar de sua simplicidade, ela possui um certo grau
de complexidade computacional, devido ao uso da raiz
quadrada, que exige a necessidade de cálculo com ponto
flutuante.
v
u n
uX
DEuclidiana (v1 , v2 ) = t (v1i − v2i )2
(16)
i=1

Uma alternativa ao uso da Distância Euclidiana é
usar a Distância Manhattan, também conhecida como
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City Block Distance e absolute value distance, descrita
na Equação 17, este cálculo é bastante simples pois,
consiste apenas da soma das diferenças absolutas de
cada caracterı́stica.
DManhattan (v1 , v2 ) =

n
X

(|v1i − v2i |)

(17)

i=1

É possı́vel também utilizar a Distância de Chebyshev, mostrada na Equação 18 para comparar dois vetores. Apesar de sua simplicidade no cálculo, a Distância de Chebyshev mostra uma propriedade interessante
onde, o valor resultante será a maior diferença entre os
valores do vetor.
DChebyshev (v1 , v2 ) = maxi (|v1i − v2i |)

(18)

Através do Coeficiente de Correlação, também conhecido como Coeficiente de Correlação Pearson, algebricamente mostrada na Equação 19, é possı́vel calcular
a similaridade, ou dissimilaridade, entre dois vetores.
Esse coeficiente é na verdade uma separação angular
normalizada entre dois vetores, que nada mais é do que
o cosseno do ângulo formado entre eles. Assim como na
separação angular, os valores do coeficiente podem variar dentro do intervalo [−1, 1], sendo que quanto mais
similar são os vetores, mais próximo de 1 será o resultado.
n
X

(v1i − v1 )(v2i − v2 )

i=1

C(v1 , v2 ) = v
u n
n
X
uX
t
(v1i − v1 )2
(v2i − v2 )2 )
i=1

(19)

i=1

4 Framework Desenvolvido
A construção do framework proposto foi feita utilizando
como base um programa de processamento de imagens
chamado hIP - Hiper Image Processing, que começou a
ser desenvolvido durante a execução de projetos de extensão universitária. O screenshot de sua tela principal
pode ser observado na Figura 17.
No estado em que se encontra, estão implementados diversos algoritmos para o processamento de imagens, entre eles os de detecção de arestas: Sobel, Canny,
Marr-Hildreth e Shen-Castan, e os algoritmos de thinning: Stentiford, Zhang-Suen, e Holt. As entradas do
menu que possibilitam o acesso a tais algoritmos são
mostrados nas Figuras 18a e 18b.
Um dos objetivos deste software, é que ele venha a
servir como uma plataforma para facilitar o desenvolvimento de sistemas de processamento de imagens. Sendo
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assim, foram adicionadas algumas features para esse fim
no decorrer do processo de desenvolvimento, vale salientar algumas delas: gráfico para ilustração do histograma, além da possibilidade de exportá-lo para alguns
formatos de imagem; janela no estilo MDI (Multiple Document Interface), o que possibilita a visualização de
mais de uma imagem ao mesmo tempo; possibilidade
de captura de imagens através da webcam instalada no
computador.
Para a construção da interface, foi utilizada a biblioteca open source Qt. Devida a sua filosofia de ser
fácil de usar e também portável, o que possibilita o desenvolvimento de um código que poderá ser executado
pelos sistemas operacionais mais populares do mercado
(Linux R , MacOS R e Microsoft Windows R ) sem que
haja qualquer trabalho extra, bastando apenas recompilar o código na plataforma alvo. Ainda, se for necessário portar para dispositivos móveis com sistemas
Android R , não haverá grandes problemas. Além da Qt,
foi utilizado na implementação, a biblioteca OpenCV,
que também é open source e seu propósito é totalmente
direcionado para aplicações que envolvem visão computacional e processamento de imagens. Nesse sentido já
existem na OpenCV diversos algoritmos para a manipulação de imagens e vı́deos inclusive em tempo real,
altamente otimizados e robustos, testados por milhares
de profissionais da indústria e acadêmicos do mundo
inteiro.
Com a finalidade de inserir as funções especı́ficas
para o reconhecimento de caracteres foram criadas inicialmente quatro novas classes, ilustradas no diagrama
da Figura 19, além das doze já existentes em todo o
hIP. Essas classes foram desenvolvidas tendo em mente
primeiramente a expansão do sistema e a manutenibilidade do código, além disso foi pensado na melhor distribuição dos métodos e o relacionamento entre as classes.
Vale ainda comentar que todas as classes herdam de
QObject, isso quer dizer que o Qt passa a gerenciar a
alocação e desalocação em memória de cada uma delas.
Quando nenhuma classe está sendo referenciada, não é
necessário esperar pelo coletor de lixo do sistema operacional para que aquela área de memória seja liberada,
o próprio Qt irá fazer essa “limpeza”. A seguir são comentadas cada uma das classes associadas ao processo
de OCR:
OCRWindow: É responsável pela janela de OCR, ilustrada na Figura 21. É nela que será feita a abertura
de imagens para o processamento e também o acesso
aos algoritmos tanto de extração de caracterı́sticas
como os de classificação. Todo o resultado de processamento será mostrado nela, como por exemplo,
os dados obtidos através dos extratores de caracterı́sticas;
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Figura 17: Screenshot do programa hIP.

(a)

(b)

Figura 18: Menu ferramentas do hIP: (a) Acesso aos
algoritmos de detecção de arestas; (b) Algoritmos de
thinning.
OCRCaractere: Após a normalização, todo caractere
passa a ser do tipo OCRCaractere. Esta classe além

de armazenar a imagem do caractere, irá alocar as
suas respectivas caracterı́sticas quando forem calculadas. Esse tipo de abordagem ajuda a manter uma
melhor organização das informações, fazendo com
que tudo relacionado a um caractere fique agrupado
na mesma classe;
OCR: Esta classe funciona basicamente como um intermediário entre a janela de OCR e os caracteres e
algoritmos de extração e classificação. Ela será responsável por fazer todo o tratamento da imagem de
entrada, conforme foi descrito na Subseção 3.2, conforme os caracteres forem separados em subimagens
e normalizados, novas instâncias de OCRCaractere
serão criadas e armazenadas em uma lista. Neste primeiro momento os algoritmos de extração estão implementados dentro de OCR, porém posteriormente
eles serão separados para uma melhor visibilidade e
manutenção do código;
Classificadores: Todo método de classificação será
implementado nesta classe, no presente momento
existem apenas quatro deles, os cálculos de distâncias: Euclidiana, Chebyshev, Manhattan e o Coeficiente de Correlação. Uma outra facilidade é que os
métodos de cada algoritmo são estáticos o que per-
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13

Figura 19: hIP - Diagrama de classes para o módulo de OCR.
mite sua invocação sem a necessidade de instanciar
a classe.

Figura 20: Menu de acesso para o processamento de
OCR.

O caso de uso para o processamento de uma imagem que contenha algum texto consiste em primeiramente acessar o menu mostrado na Figura 20: Ferra-

mentas > OCR > Janela OCR. Após isso, a subjanela
de OCR, mostrada na Figura 21, será aberta. Ela possui um botão próprio para abrir uma imagem, e após
o carregamento, poderá ser efetuada a execução de um
ou mais extratores de caracterı́sticas, cujos resultados
serão mostrados na parte inferior da janela.
Como já foi dito antes, qualquer informação extraı́da
da imagem de um caractere, ficará armazenada nele
por meio da classe OCRCaractere, mesmo que tal dado
ainda não possa ser visualizado, pois servirá quando
posteriormente for utilizado algum algoritmo de classificação.
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Figura 21: Screenshot da sub-janela, na ferramenta hIP, que serve de interface para os algoritmos relacionados ao
OCR.
5 Trabalhos Futuros
Inúmeras outras funcionalidades precisam ser acrescidas no hIP, seja como um programa de processamento
de imagens ou como um framework para reconhecimento de caracteres. Dentre as melhorias, pode ser citada a necessidade de implementação de outros algoritmos de extração de caracterı́sticas e classificação, com a
finalidade de poder combinar métodos diferentes e testar a robustez dos resultados. Também será necessário
o uso de um banco de dados para o armazenamento e
recuperação das caracterı́sticas extraı́das.
A partir da pesquisa realizada sobre métodos de extração de caracterı́sticas, onde os mais diversos métodos foram encontrados, é impossı́vel não notar que o
sucesso de um sistema de OCR varia de acordo com
a combinação dos extratores utilizados. Os algoritmos
comumente encontrados são: Curvas de Bezier, Zoneamento, Descritores de Fourier e Aproximação por Splines [8][13][17][21][29]. Uma tarefa interessante pode ser
a adaptação do extrator do algoritmo SIFT - Scale Invariant Feature Transform, para o reconhecimento de
caracteres já que este algoritmo tem funcionado muito
bem para o reconhecimento de objetos em diferentes
cenas [30][31].
Juntamente com os algoritmos extratores, os classificadores também desempenham um papel importante,

sendo decisivos no sucesso do reconhecimento, portanto
novos métodos também necessitam ser implementados.
Redes neurais [17][29] como a rede de Kohonen e até
mesmo Percepton de Várias Camadas, tem mostrado
bons resultados nos ambientes em que foram testados.
No entanto existem outros classificadores igualmente
populares que vão além das medidas de distância utilizadas, são eles: Cadeias de Markov [16], Linear Discriminant Analysis, K-Means, Local Binary Patterns,
entre outros.
Visto que é necessário a todo o sistema OCR possuir um prévio “conhecimento” para que a classificação
seja bem feita, o que leva à necessidade de uma fase
de treinamento, onde serão entrados os elementos já
conhecidos, e consequentemente à necessidade de armazenamento de tais informações. No estado em que o
trabalho se encontra as informações extraı́das são perdidas após o encerramento do programa, pois elas ficam
alocadas na memória do computador. A biblioteca Qt
fornece todos os recursos necessários para a integração
de qualquer aplicação com um banco de dados relacional. Para o caso desta aplicação, o banco de dados
SQLite1 serve perfeitamente pois o banco em si consiste de apenas um arquivo, não há a necessidade de
1

SQLite: http://www.sqlite.org/
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instalação ou inicialização de qualquer serviço junto ao
sistema operacional.

6 Conclusão
Neste trabalho foram apresentadas uma série de funcionalidades associadas ao reconhecimento de caracteres. Para isso foram selecionados da literatura diferentes algoritmos relacionados as várias etapas de um processo de OCR, esses algoritmos refletem em parte o
estado atual do reconhecimento de caracteres. Foram
implementados em particular os algoritmos de extração de atributos: Código de Freeman; Distância BordaCaractere; Matriz de Coocorrência (junto com outras
metodologias que a descrevem) e Cálculo dos Perfis de
Projeção. Além disso, com a finalidade de classificar
os caracteres, foram implementados algoritmos para a
medida de distância entre vetores de caracterı́stica, que
são: Distância Manhattan; Distância Euclidiana; Distância de Chebyshev e também o cálculo do coeficiente de correlação. O framework desenvolvido faz uso
de tecnologias atuais e que tem se tornado padrão no
mercado, como a biblioteca Qt e a OpenCV, ambas são
livres, multiplataforma e com uma vasta comunidade
de desenvolvedores e usuários espalhados pelo mundo.
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