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Resum 

En aquesta memòria es presenta un mètode de detecció i reconeixement de text en 

imatges televisives, el qual està basat en l’estimació de l’amplada dels caràcters. El mètode 

consisteix en obtenir el text present en una imatge, i escriure’l en un fitxer de text, per tal de 

poder utilitzar-lo, juntament amb les altres característiques que se’n puguin conèixer, per a 

la futura indexació de la imatge o el vídeo del qual ha estat extreta la imatge. 

El projecte ha sorgit de la necessitat present en el projecte CENIT Buscamedia de 

desenvolupar un detector de text per a la indexació d’imatges. És per això que, durant tota la 

realització del projecte, s’han efectuat entregues de les diferents versions del software a 

Televisió de Catalunya, la qual és una de les empreses col·laboradores amb el projecte. 

S’ha desenvolupat la part de detecció de text partint d’una primera implementació de 

l’algorisme proposat en l’article Detecting text in natural scenes with stroke width transform  

publicat per Microsoft Research. S’han inclòs dues etapes posteriors per tal de poder 

reconèixer el text detectat. Per a la part de reconeixement s’ha usat el software de lliure 

distribució de Google, el Tesseract-OCR, sent necessària una etapa prèvia de binarització, 

per tal de facilitar el reconeixement de text per part del OCR. 

Els resultats s’han aconseguit millorar considerablement en relació a la primera 

versió implementada, aconseguint un percentatge de text no detectat de 5.67% enfront el 

15.5% del software inicial. El factor de qualitat també ha millorat sent ara d’un 64.56% i 

inicialment d’un 39.03%. 
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Resumen 

En esta memoria se presenta un método de detección y reconocimiento de texto en 

imágenes televisivas, el cual está basado en la estimación del ancho de los caracteres. El 

método consiste en obtener el texto presente en una imagen, y escribirlo en un fichero de 

texto, para que pueda ser utilizado, juntamente con otras características que se puedan 

conocer, para la indexación de la imagen o el vídeo del que ha sido extraída. 

El proyecto ha surgido de la necesidad presente en el proyecto CENIT Buscamedia 

de desarrollar un detector de texto para la indexación de imágenes. Es por ello que, durante 

toda la realización del proyecto, se han efectuado entregas de las diferentes versiones del 

software a Televisió de Catalunya, la cual es una de las empresas colaboradoras con el 

proyecto. 

Se ha desarrollado la parte de detección de texto, partiendo de una primera 

implementación del algoritmo propuesto en el artículo Detecting text in natural scenes with 

stroke width transform publicado por Microsoft Research. Se han incluido dos etapas 

posteriores para poder reconocer el texto detectado. Para la parte de se ha usado el software 

de libre distribución de Google, el Tesseract-OCR, siendo necesaria una etapa previa de 

binarización, para facilitar el reconocimiento de texto por parte del OCR. 

Los resultados se han conseguido mejorar considerablemente en relación a la 

primera versión implementada, consiguiendo porcentaje de texto no detectado del 5.67%, 

frente al 15.5% del software inicial. El factor de calidad también ha mejorado siendo ahora 

del 64.56%, mientras que inicialmente era del 39.03% 
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Abstract 

This report presents a method for detecting and recognizing text in television 

pictures, which is based on estimating the stroke width. The method extracts the text that is 

present in the image, and writes it in a text file, so it can be used together with other 

features, for image indexing. 

This work on text detection and recognition for image indexing was developed in 

the context of the CENIT Buscamedia project. That is why, throughout the project, different 

versions of software were delivered to Televisió de Catalunya, which is one of the 

companies working with the project CENIT Buscamedia. 

A text detector has been developed, starting from a first implementation of the 

algorithm published by Microsoft Research paper, “Detecting text in natural scenes with 

stroke width transform”. Two new stages have been included, binarization and recognition. 

For the recognition we have used an open source software developed by Google, the 

Tesseract-OCR. Previously, a binarization stage was used to binarize the output of the text 

detector and facilitate the task of the OCR system. 

The results have improved considerably compared with the first version 

implemented, achieving a rate of 5.67% non-detected text versus 15.5% of the initial 

software. The quality factor has also been improved from an initial 39.03% to a 64.56%. 
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1. Introducció 

 

Actualment ens trobem en una societat en la que contínuament estem rebent 

missatges per tots els medis, això suposa una gran quantitat d’informació que no s’hauria de 

deixar perdre. En concret, una de les més grans fonts de informació és la televisió, tant pel 

que fa als telenotícies, com als programes d’actualitat, com, fins i tot, als programes 

esportius.  

Això fa plantejar-se com es pot classificar tota aquesta informació per tal de poder-la 

utilitzar en un futur, i no deixar que es perdin aquests coneixements. Hi ha diverses maneres 

de classificar la informació, entre elles es troba la idea de indexar cada imatge, fent que així 

cada vegada que es busqui un concepte, una paraula, pugui aparèixer tota la informació 

relacionada que tenim emmagatzemada en la nostra base de dades. 

Fixant-se en els diferents vídeos que es veuen contínuament, hi ha un fet que 

acostuma a resumir el seu contingut, aquest és el text que conté el vídeo. Però aquest està 

totalment integrat en les imatges, si hi hagués alguna manera d’accedir a ell seria força 

assequible indexar les imatges segons el seu contingut. És en aquest punt a on entra en joc el 

reconeixement de text en imatges. 

Aquest mètode consisteix en localitzar en quines coordenades es troben els diferents 

blocs de text, extreure’ls i, mitjançant un software de reconeixement de text, crear un 

document que contingui el text que hi ha a la imatge, el qual és fàcilment accessible. 

Aquesta informació s’afegeix a la existent sobre aquella imatge o vídeo, aconseguint així una 

indexació més acurada. 

La idea d’aquest projecte va sorgir de la necessitat real de crear un detector de text 

per al projecte CENIT Buscamedia[ 11 ]. És per això que els seus dos objectius principals son, 

la implementació i avaluació de un algorisme de detecció i reconeixement de text, i la 

realització d’entregues periòdiques del software per al projecte Buscamedia. 

 

 

 

Buscamedia és un projecte CENIT (finançat pel “Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial” (CDTI)), en el qual hi col·laboren diverses grans empreses, entre les 
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quals es troben la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la Televisió de 

Catalunya (TVC). 

 El projecte Buscamedia, pretén aconseguir un avanç significatiu en les àrees de 

semàntica, producció audiovisual i distribució de mitjans de comunicació, enriquit amb la 

independència de les rets i els terminals de consum. El seu objectiu és crear un buscador 

semàntic multimèdia. 

El Grup de Processament de Imatge i Vídeo (GPIV) del departament de Teoria del 

Senyal i Comunicacions (TSC) de la UPC col·labora amb TVC en aquest projecte en diverses 

parts, entre les quals es troba la detecció i reconeixement de text en imatges. 

Tot i que l’objectiu del projecte és la implementació d’un software de detecció i 

reconeixement de text, el projecte es centrarà en la implementació de la detecció de text, 

utilitzant per al reconeixement un software lliure anomenat Tesseract-OCR[ 13 ]. 

 

 

 

El Tesseract-OCR és un software de reconeixement de text, el qual, gracies al fet 

d’utilitzar la llibreria de processament d’imatge Leptonica[ 14 ], pot reconèixer text en gran 

diversitat d’imatges, i en més de 40 idiomes. Originalment va ser desenvolupat per Hewlett 

Packard com software propietari entre 1985 i 1995. Al 2006 va començar a ser millorada per 

part de Google, i des de aleshores, s’ha convertit en una de les eines, de lliure distribució, 

més acurades per al reconeixement de text. 

Per tal de poder-lo integrar a la sortida del detector, s’ha hagut d’afegir una etapa de 

binarització de les zones a on es troba el text. 

El software s’ha desenvolupat mitjançant la plataforma ImagePlus, desenvolupada al 

Grup de Processament de Imatge i Vídeo (GPIV) del departament de Teoria del Senyal i 

Comunicacions (TSC) de la UPC, la qual utilitza com a base el llenguatge de programació 

C++. 
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2. Objectius del PFC 

 

En aquest projecte fi de carrera s’han fixat diversos objectius: 

 

 Conèixer l’estat actual de desenvolupament dels diferents mètodes existents 

de detecció i reconeixement de text en imatges. 

 

 Analitzar la implementació inicial del detector de text[ 10 ] desenvolupat al 

grup de Processament de Imatge i Vídeo (GPIV) del departament de Teoria 

del Senyal i Comunicacions (TSC) de la Universitat Politècnica de Catalunya, 

estudiar les seves limitacions i proposar un conjunt de millores. 

 

 Afegir noves etapes al software inicial per tal de generar els resultats 

necessaris per al projecte Buscamedia. Això suposa incloure l’etapa de 

binarització i el software de reconeixement de text.   

 

 Preparar i realitzar entregues periòdiques de les diferents versions del 

software segons els requisits establerts pel projecte Buscamedia. 

 

 Avaluar les prestacions del sistema mitjançant mesures subjectives i 

objectives de qualitat. Utilitzar els criteris objectius proposats en les 

avaluacions ICDAR (International Conference on Document Analysis and 

Recognition) [ 12 ]. 
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3. Estat de l’art 

 

3.1. Mètodes de detecció de text en imatges 

Actualment es poden trobar diversos mètodes per tal d’aconseguir el reconeixement 

de text en imatges. Un tret que permet diferenciar els tipus de mètodes és el fet que alguns 

mètodes, primer detecten els caràcters i després els van ajuntant ( caràcter - regió ), mentre 

que d’altres, primer detecten la regió on hi pot haver text i després en reconeixen els 

caràcters  ( regió - caràcter ).  

3.1.1. Mètodes basats en la segmentació de la imatge 

 Region-Based Caption Text Extraction. [ 6 ] 

Aquest algorisme, del tipus regió-caràcter, es basa en la tècnica del BPT (Binary 

Partition Tree), la qual aprofita la textura i les propietats geomètriques per a detectar text 

encapsulat, és a dir, text sobreimprès sobre un fons típicament rectangular diferent del 

contingut de la imatge. Aquestes propietats s’estimen utilitzant un anàlisis wavelet i 

s’utilitzen per identificar candidats a text. Aleshores, per a la verificació de si compleix les 

característiques per ser text, s’utilitzen propietats geomètriques. Arribats a aquest punt, 

l’anàlisi de la jerarquia de la regió proporciona les barres de text finals.  

El BPT reflexa la similitud entre dues regions veïnes. Proposa una jerarquia de 

regions creada mitjançant un algorisme de fusió que pot utilitzar qualsevol similitud en la 

mesura. Es parteix de una partició de la imatge, com per exemple de la partició resultant de 

unir tots els píxels veïns del mateix valor (zones planes), i es van fusionant regions 

iterativament, mirant la similitud en la mesura de dues regions veïnes, seleccionant el parell 

de regions més semblant, fusionant-les, creant una nova regió, i finalment, actualitzant les 

regions que son veïnes, i la similitud de mesures. L’algorisme va iterant fins a aconseguir una 

única regió, creant així un arbre jeràrquic de regions. 

Per utilitzar-ho per a detectar text en imatges, el que es fa és buscar dins les regions 

trobades les barres de text (en el cas de text encapsulat, com per exemple, en la majoria de 

les alineacions de futbol). Es fan servir criteris de homogeneïtat de color i complexitat de 

contorn a l’hora d’usar el BPT, per tal de trobar aquests rectangles, que possiblement 

continguin text. 

A continuació es fa servir informació de la textura que conté el rectangle per tal de 

poder seleccionar les regions candidates a contenir text (les que tinguin regions amb molta 

textura). Es fan servir descriptors per tal de descartar falsos positius però abans s’aplica als 
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nodes seleccionats un procés de hole filling i un opening, evitant així que algunes àrees 

siguin descartades per culpa de petit soroll introduït pel propi algorisme. 

Finalment es binaritzen el requadres obtinguts mitjançant una tècnica que traça 

línies horitzontals, mirant la mitja i la variància dels píxels que creua, si hi ha poca variància 

s’assumeix que la línia només creua fons. A continuació, es fa servir una aproximació de 

màxima verosimilitud, utilitzant la informació de mitja i variància obtingudes. Per acabar la 

sortida binaritzada es fa entrar directament al Tesseract-OCR (OCR de Google). 

Amb aquest mètode s’obtenen bons resultat en el cas que el text encapsulat, però en 

altres tipus de text, com per exemple el text natural, no. A continuació, a la Figura 1, es pot 

veure un exemple del que s’entén per text encapsulat. 

 

 

  

 Snoopertext: a multiresolution system for text detection in complex visual scenes  [ 8 ] 

 

Aquest mètode, adreçat a analitzar imatges naturals, no es pot classificar en cap dels 

dos grups citats al principi (caràcter-regió, o regió caràcter), ja que les combina les dues. En 

primer lloc fa una hipòtesis de on es troben el text, detectant i ajuntant el text. Seguidament 

analitza les regions on suposadament s’hi ha trobat text fent servir descriptors globals, 

buscant altre vegada les components, formant així una validació de la primera hipòtesis, i 

minimitzant el nombre de falsos positius.  

Per tal de dur a terme aquesta metodologia, el primer que fa es segmentar la imatge  

mitjançant operadors morfològics, generant així regions homogènies. A aquestes regions se’ls 

hi aplica 3 tipus de descriptors, amb la informació dels quals es poden discriminar regions 

amb possible text de les regions que no es possible que en continguin. Finalment s’agrupen 

les zones de text contigües (amb unes certes condicions), formant així les hipòtesis de 

regions de text. Aquest algorisme es aplicat a diferents nivells, aconseguint així el 

reconeixement de text de totes les mides. 

Figura 1: Exemple de text encapsulat. 
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Finalment valida les hipòtesis utilitzant els descriptors HOG (Histograms of 

Oriented Gradients), aplicant-los a la imatge globalment en finestres de NxM, per tal de 

solucionar el problema de il·luminació de les imatges apliquen a la finestra una 

normalització del contrast. 

 Text binarization in color documents [ 4 ] 

En primer lloc es fa una reducció de color per tal d’aconseguir una versió més 

simplificada del document, i així facilitar l’extracció dels caràcters. A continuació s’analitzen 

les diferents regions de color per tal de trobar components connexes, aplicant diverses 

condicions. Seguidament s’agrupen les components trobades sempre i quan compleixen un 

seguit de restriccions. 

Aleshores es classifiquen els diversos blocs segons si contenen text o no tenint en 

compte el nombre de components connexes que conté el bloc i han estat classificades com a 

estar en una estructura horitzontal o vertical, amb això sabem si es tracta d’un bloc de text i 

si és horitzontal o vertical. 

Finalment es binaritzen els blocs resultats utilitzant la tècnica ACR, la qual 

consisteix en aplicar una ret neuronal Kohonen Som, la qual estudia quins son els 2 color 

dominants i classifica cada píxel segons quina sigui la distància euclidiana de color més petita 

a cada un d’aquests 2 colors, quedant així una imatge binaria. Per tal de garantir que el fons 

és blanc i les lletres negres, s’estudia cada imatge binaritzada, es fa un histograma del patró 

de blancs i negres tant en una línia vertical con en un horitzontal i es defineix com a fons el 

que té el patró de repetició més llarg. 

 

3.1.2. Mètodes basats en els contorns dels caràcters 

 Text detection and recognition in images and video frames [ 1 ] 

Aquest és un tipus de mètode regió-caràcter ja que en primer lloc es detecten blocs 

de text, i seguidament s’extreuen individualment les línies que contenen text. Per tal de 

localitzar els blocs s’utilitza la transformada de Canny i es classifiquen els eixos obtinguts en 

verticals i horitzontals. Depenent del tipus d’eix es fan servir operadors de dilatació, per 

propagar-se en direcció vertical o horitzontal. S’agafen com a possibles regions de text les 

que contenen tant dilatacions horitzontals com verticals. 

A continuació el localitzen les línies de text detectant les línies superior i inferior de 

les cadenes de text. Els requadres resultants han de complir uns certs requisits geomètrics. 

Per tal de verificar que no es tracta de fals positius es fan servir mètodes basats en 

minimització de risc, MLP i SVM.  
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Per reconèixer el text es segmenta la imatge, per a cada segment es genera una 

hipòtesis d’imatge  binaria, suposant que aquella partició es de text i les altres de fons, a 

continuació passa un anàlisis de components connexes i de restricció de la consistència en 

escala de grisos i s’envia al OCR creant una hipòtesis de text. 

Finalment s’ha de triar quines sortides son bones i quines no, això es fa utilitzant el 

fet que el OCR quan es tracta d’un falç positius treu coses que no es corresponen amb lletres, 

i per tant es pot calcular la probabilitat que aquella sortida correspongui a text o no. 

 

  A novel approach for text detection in images using structural features [ 3 ] 

La metodologia emprada en aquest cas consisteix en la detecció directe de línies de 

text mitjançant l’ús de extrems (ridges) Es consideren extrems els punts que el valor del seu 

Laplacià presenta un mínim o màxim local. Per tal de detectar-los es tenen en compte les 

principals curvatures i la direcció associada a cada píxel mitjançant els autovalors i 

autovectors de la matriu Hessiana, finalment s’uneixen els punts trobats el línies mitjançant 

l’anàlisi de components connectades. Aquesta metodologia es repeteix per a trobar  diferents 

escales de text, donant lloc a k imatges, cada una anomenada nivell. 

Arribats a aquest punt, es calculen les propietats de direcció de connexió (DOC), les 

quals s’utilitzen per classificar les diferents regions en regions amb text o sense.  

 Fast and robust text detection in images and video frames [ 2 ] 

Aquest és un mètode del tipus caràcter-regió i, igual que el [ 8 ], es fan diferents 

passades de l’algorisme per tal de detectar text de diferents mides. En primer lloc s’empra la 

transformada wavelet de Daubechies amb la qual ens queda emfatitzat el text de diferents 

mides en els diferents nivells de descomposició de la imatge. 

A continuació es calcula l’energia associada a cada píxel, utilitzant els coeficients 

wavelet obtinguts, amb la qual podem veure la variació de intensitat al voltant d’un píxel en 

un nivell de descomposició determinat. Si aquest nivell d’energia supera un determinat 

llindar (diferent per cada nivell de descomposició), es considera píxel candidat a ser text. 

Els píxels candidats s’ajunten si compleixen una condició de densitat dins una zona al 

seu voltant. Per a determinar aquest fet es considera un píxel com a “llavor” si la densitat de 

píxels candidats al seu voltant és major a un cert llindar, en aquest cas es crea una nova regió 

fusionant tots els píxel que eren candidats a text i estan dins la seva zona. Un cop ja no 

queden més píxels lliures que puguin ser “llavor” s’etiqueten totes les regions trobades i els 

píxels no etiquetats es fusionen amb el fons. 
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Finalment utilitzant paràmetres obtinguts de la transformada wavelet i el gradient  

s’ajunten les regions en línies de text, les qual poden ser en diverses direccions. 

3.1.3. Mètodes basats en l’amplada del traç 

Aquests mètodes es basen en la idea que l’amplada del traç es manté, 

aproximadament, constant tant dins de cada lletra, com dins de la mateixa línia de text. Això 

permet detectar el text amb més precisió. 

 Character-stroke detection for text-localization and extraction [ 5 ] 

Es tracta d’un mètode del tipus caràcter-regió. En primer lloc es tracen línies 

horitzontals per tal de veure el patró d’intensitat de cada zona de la imatge, i així poder 

establir un llindar que ens permeti segmentar la imatge en caràcters i fons, seguidament 

s’aplica un filtre morfològic d’erosió (amb un valor relatiu a l’amplada del traç aproximada, 

obtingut mitjançant el patró de intensitat calculat anteriorment) i es fa un anàlisis de 

components connexes, quedant així una imatge amb les components connexes detectades. 

Amb això s’aconsegueix que el següent pas, consistent en un reconeixement de 

patrons que puguin ser text. S’utilitza una aproximació basada en l’anàlisi de línies, s’analitza 

una línia horitzontal de text, sobre la imatge obtinguda anteriorment, en busca de regions de 

alt contrast i els punts d’alt contrast (corresponents al canvi caràcter-fons), seguidament 

s’analitzen aquests punts utilitzant restriccions de color i espai, trobant així les regions que 

corresponen als contorns de les lletres, i finalment es filtren conjuntament aquestes regions 

per tal d’obtenir l’ample de la lletra. Un cop obtinguda l’amplada del traç es pot establir un 

llindar per tal de segmentar la imatge. 

 Robust text detection in natural images with edge-enhanced maximally stable 

extremal regions [ 9 ] 

Aquest mètode utilitza un realçament de contorns MSER (Maximally Stable 

Extremal Regions) per tal de trobar les candidates a ser lletres. Tot i les bones propietats del 

MSER, és sensible al fet que la imatge estigui una mica borrosa, és per això que, per poder 

detectar lletres petites en imatges de baixa qualitat s’utilitza per detectar les possibles 

components una combinació del detector de Canny i MSER. 

Les candidates a components son filtrades posteriorment utilitzant informació 

geomètrica i de l’amplada del traç, per tal d’eliminar els falsos positius. Finalment les lletres 

son unides per tal de formar cadenes de text, i separades per paraules. 

 Detecting text in natural scenes with stroke width transform [ 7 ] 

Aquest darrer mètode, del tipus caràcter-regió es basa en la transformada de Stroke 

(SWT), la qual consisteix en assignar a cada píxel el valor d’amplada del traç del caràcter al 
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qual pertany. Per tal de calcular la SWT es treballa amb els contorns generats pel detector de 

Canny. Des de cada píxel del contorn es traça una línia en la direcció del seu gradient, i si es 

troba amb un altre punt de contorn, el qual el seu gradient en direcció inversa, i permetent 

una certa tolerància, coincideix en mòdul amb el del punt inicial, es crea un raig entre ells. 

 Un cop s’han creat tots els raigs possibles, s’assigna el valor de l’amplada del traç a 

cada píxel, analitzant tots els raigs que passen pel píxel.  

Aquest algorisme s’ha d’aplicar dues vegades, una per detectar text blanc sobre fons 

negre i viceversa. En una passada s’utilitzen els valors del gradient, i, en l’altre passada, es 

fan servir els valors de gradient amb signe contrari. A partir d’aquí es tracten els dos casos 

per separats, utilitzant la mateixa metodologia en els dos. 

Arribats a aquest punt, cada píxel ja té assignat la seva amplada del traç, ara cal 

agrupar els píxels per tal de formar components. Això es fa unint cada píxel amb els seus 

veïns sempre i quan compleixin unes certes condicions relatives, entre altre coses, a la seva 

amplada del traç. Un cop s’han format totes possibles candidates a les lletres, es filtren 

utilitzant diversos paràmetres, per tal de descartar les components que per motius 

geomètrics no puguin ser una lletra. 

A continuació s’han d’agrupar les components en línies de text, per a dur a terme 

aquesta operació, en primer lloc, es van creant parelles de components les quals han de 

complir un seguit de condicions i, finalment, s’acaben unint en cadenes de components. Si 

un cop formades totes les cadenes de components n’hi ha alguna que conté menys de 3 

components, aquesta és eliminada. Arribats a aquest punt ja es tenen localitzades les zones 

de text.  

3.2. Mètode triat. 

Per a la realització d’aquest projecte s’ha optat per partir d’aquest últim mètode [ 7 ], 

ja que es basa en una agrupació lògica dels píxels utilitzant un paràmetre important en el 

text com és la seva amplada del traç. D’altre banda permet detectar conjuntament text en 

diferents escales, sense necessitat d’haver de recorre la imatge diverses vegades.  

Un altre avantatge és el fet de que tenir la informació de l’amplada del traç dels 

caràcters ens dóna una primera segmentació del text, facilitant així l’etapa de binarització. 

Es va prendre la decisió de utilitzar aquesta tècnica en el projecte Buscamedia, pel 

que se’n va fer una primera implementació en el grup d’imatge de la UPC [ 10 ]. Aquesta 

primera implementació és el punt de partida d’aquest projecte. 
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4. Algorisme 

 

4.1. Descripció general 

S’ha utilitzat un mètode basat en la transformada de l’amplada del traç per tal de 

poder aprofitar una de les característiques més importants del text, i una de les que el fan 

més diferenciat de la resta d’objectes. L’amplada del traç sol ser constant en cada lletra i 

entre les lletres d’un mateix bloc de text. Aquest paràmetre és utilitzat, tant per fer una 

primera agrupació de píxels, com per anar filtrant i descartant els possibles candidats a 

components.  

L’algorisme inclou diversos passos, els quals es poden agrupar en tres grans etapes: 

l’etapa de detecció del text, la de binarització i la de reconeixement de text. 

 

La finalitat principal de la primera etapa, detecció de text, és trobar les coordenades a 

on estan les zones amb text. Això s’aconsegueix mitjançant un algorisme caràcter-regió, el 

qual es descriu breument a continuació. 

En primer lloc es calcula l’amplada del traç de tots els píxels de la imatge, 

seguidament es van fusionant els píxels en possibles regions d’amplada del traç uniforme. Un 

cop trobades les possibles components es filtren, quedant així les components que més 

probablement corresponen a caràcters, les quals, finalment, s’agrupen per tal de formar 

cadenes de text. És així com s’obtenen les regions que contenen el text en la imatge. 

Per tal de observar el correcte funcionament de l’etapa, s’obté una imatge igual a la 

d’entrada però en la que es dibuixen uns requadres superposats al voltant del text detectat,  

on es pot veure que, efectivament, queden emmarcades les zones a on hi apareix el text 

present en la imatge. A la Figura 2 en podem veure un exemple. 

Detecció de text Binarització 
Reconeixement 

del text 
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Un cop obtingudes les coordenades es passa a la següent etapa, de binarització, en la 

qual es va analitzant cada zona de text per separat. Els píxels corresponents al fons passen a 

ser de color negre, mentre que els corresponents a text passen a ser de color blanc. Totes les 

zones binaritzades apareixen conjuntament en una imatge, tal i com es pot observar a la 

figura 3.  

 

 

En la última etapa, la imatge binaritzada es tracta amb un software de reconeixement 

de text, el Tesseract-OCR, per tal de poder extreure els caràcters i guardar-los en un fitxer de 

text (.txt o .xml) juntament amb les coordenades a on ha estat trobat, tal i com es pot veure 

en la Figura 4. 

Figura 2: A l’esquerra es pot veure la imatge original i a la dreta s’observa la imatge de sortida del detector de 

text. 

Figura 3: A la dreta es pot observar la Imatge binaria resultat d’analitzar la imatge de l’esquerra. 
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4.2. Detecció de text 

En la realització d’aquesta etapa s’ha partit d’una primera versió de l’algorisme [ 7 ], 

la qual ja havia estat implementada anteriorment [ 10 ]. Aquesta primera versió presentava 

algunes limitacions i no donava els resultats esperats. 

Els principals problemes observats en la implementació inicial son: 

 Pèrdua d’algunes lletres majúscules, com per exemple la M. 

 

 

 

 

 Error en el càlcul de l’amplada del traç. L’amplada del traç estimat no coincidia amb 

el real  

 

 

 

 Fusió dels resultats de les dues etapes sense cap comprovació prèvia. 

<?xml version="1.0"?> 
<MediaUri>1051_02</MediaUri> 
<text> 
 <id> 0 </id> 
 <box> 420 85 238 20 </box> 
 <OCR>NOVES PETICIONS</OCR> 
</text> 
<text> 
 <id> 1 </id> 
 <box> 420 113 163 20 </box> 
 <OCR>DE TRASPÀS</OCR> 
</text> 
<text> 
 <id> 2 </id> 
 <box> 416 232 160 20 </box> 
 <OCR>Protecció Civil</OCR> 
</text> 
<text> 
 <id> 3 </id> 
 <box> 417 288 216 24 </box> 
 <OCR>Inspecció de Treball</OCR> 
</text> 
<text> 
 <id> 4 </id> 
 <box> 418 344 245 23 </box> 
 <OCR>Aeroports secundaris</OCR> 
</text> 

Figura 4: Resultat del reconeixement de text, en format XML aplicat a la imatge de la Figura 2 

Figura 5: Es pot apreciar com la M no és detectada 
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Això fa que el resultat final no reflecteixi realment els fragments de text detectats, ja 

que s’aprofita del fet que els interiors de les lletres es detecten en la imatge on no es troba el 

text, per tal de aconseguir que s’acabi formant un sol fragment a on es troba el text. A la 

Figura 6 es pot apreciar com a la paraula “Cadena” només s’han detectat correctament les 4 

primeres lletres tot i que al resultat fins sembla que s’hagi detectat tota, això és degut als 

interiors de les lletres que s’han detectat en el text fosc sobre fons clar. 

 

 

 

 

 Aparició de moltes cadenes en un mateix fragment de text. 

Cada fragment de text hauria de ser detectat com una sola cadena, ja que aquest és el 

veritable sentit de crear cadenes de text, però a la Figura 7 es pot apreciar com cada fragment 

de text conté una gran quantitat de cadenes. 

 

 

 

Aquestes son les raons principals que han portat a millorar aquesta primera versió, i 

generar una de nova, corregint gran part dels problemes, i aconseguint millors resultats. 

L’estructura de blocs general de l’etapa és la següent: 

 

La implementació del software s’ha realitzat per tal d’obtenir els millors resultats 

possibles en les imatges proporcionades per al projecte Buscamedia, les quals son, 

bàsicament, de texts televisius. Això pot provocar que en altres tipus d’imatges el detector no 

proporcioni una bona qualitat en els resultats.   

Detecció de 
contorns 

SWT 
Creació de les 
components 

Filtrat de 
components 

Creació de 
cadenes 

Figura 7: Cada cadena és pintada d’un color diferent, veient així la gran quantitat de cadenes 

de text detectades, quan només hi hauria d’haver una. 

Figura 6: A l’esquerra es troba la detecció de text clar sobre fons fosc, al mig la de text fosc 

sobre fons clar i a la dreta el resultat final 



14 Detecció i reconeixement de text mitjançant l’estimació de l’amplada del traç 

 

 

 

A continuació es detalla la implementació del software, emfatitzant, a cada etapa, els  

canvis realitzats. 

4.2.1. Detecció de contorns 

La detecció de contorns és el pas previ a trobar l’amplada del traç de les components.  

En primer lloc es calcula la imatge de luminància i s’aplica el detector de Canny, per 

tal de detectar els contorns. Degut a que el detector de Canny utilitzat, el qual està 

implementat al ImagePlus, no dóna informació sobre la orientació del gradient, i aquesta 

informació és necessària per al càlcul de l’amplada del traç, s’utilitza un filtre de Sobel per tal 

de trobar aquesta orientació. Els paràmetres utilitzats per al detector de Canny s’han variat, 

ja que els contorns no acabaven de quedar ben definits. Després d’ajustar-los, els valors 

utilitzats son 100 per al llindar baix i 150 per al llindar alt, enlloc dels inicials 90 i 180. 

S’ha afegit un paràmetre que permet duplicar les dimensions de la imatge original i 

aplicar un filtre gaussià a la imatge resultant, amb això s’aconsegueix obtenir els contorns de 

les lletres amb més precisió. S’ha decidit deixar-ho com a paràmetre ja que, en quant a 

detecció, els resultants no varien gaire, tal i com es pot observar a la Figura 8, i el temps de 

processat es multiplica aproximadament per quatre, però el nombre de falsos positius 

disminueix significativament. 

 

Millor resultat al doblar la imatge 21,46 % 

Millor resultat sense doblar la imatge 29,48% 

La detecció no varia 49,06 % 

Reducció falsos positius 35.72 % 

Figura 8: Resultat de la avaluació de 125 imatges. 
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A continuació es mostren alguns resultats de la etapa de detecció de contorns. 

 

4.2.2. SWT 

A partir d’aquest punt l’algorisme es corre dues vegades, una per trobar lletra fosca 

sobre text clar i l’altre per trobar lletra clara sobre text fosc, l’algorisme es pràcticament el 

mateix per als dos casos, només hi ha petits matisos que s’aniran comentant a mesura que es 

vagi descrivint l’algorisme. 

Aquest mètode consisteix en, partint de la imatge de contorns, traçar raigs que vagin 

d’un píxel de contorn a un altre. Els raigs es tracen en la direcció del gradient, canviant el 

signe en cas de ser text fosc sobre fons clar, per tal de poder-lo detectar, ja que el vector 

gradient apunta en la direcció del màxim increment de intensitat. 

Quan un raig arriba a un punt del contorn, es mira el gradient d’aquell punt en 

direcció contraria, i si és igual al del punt inicial, permetent una certa tolerància, es crea un 

raig entre els dos punts. Aquesta condició sorgeix del fet que l’amplada del traç es defineix 

com la distància entre dos punts del contorn, els quals son paral·lels, i per tant els seus 

gradients han de tenir la mateixa direcció. 

Figura 9: A la dreta es pot veure la detecció de contorns de la imatge de l’esquerra 

Figura 10: A la dreta es pot veure la detecció de contorns de la imatge de l’esquerra 
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Això es fa per tots els píxels del contorn, si un raig no troba cap píxel de contorn 

amb el gradient oposat al seu o arriba als límits de la imatge, és descartat.  

Un cop es tenen tots els raigs possibles, es descarten aquells que son considerats 

llargs i es creuen amb 2 o més raigs. En la primera implementació es considerava que un raig 

era llarg en relació a la magnitud del raig més llarg, però això duia problemes en imatges que 

només tenien els raigs interiors de les lletres, com es pot veure a la Figura 11. És per això que 

s’ha canviat el llindar, expressant-lo en relació a les dimensions de la imatge. Si un raig, sigui 

de la longitud que sigui, es creua amb 2 o més raigs llargs, també és eliminat. Això és degut a 

que els raigs que formen les lletres només es creuen amb altres raigs curts, o sigui, només es 

creua amb els raigs que formen l’interior de la lletra, ja que tots els raigs que provinguin de 

l’exterior, i que per tant poden ser llargs, s’aturaran al trobar el contorn de la lletra. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment s’ha afegit una nova condició (condició 3 de la taula 2) en la qual es 

descarten els raigs que tenen una llargada superior a un llindar (paràmetre 4 de la taula 1) i 

que la seva diferencia en el valor de la coordenada x és major un cert llindar (paràmetre 5 de 

la taula1), amb aquesta última condició s’eliminen els raigs que son massa llargs per formar 

l’amplada de traça d’una lletra i estan horitzontals, ja que en aquest cas seran falsos positius, 

no s’eliminen tots els que tenen aquesta llargada, ja que hi ha raigs que no conformen 

l’amplada del traç, però que ens interessen, com per exemple aquells que creuen les 

cantonades en lletres com la L, tal i com s’explica més endavant. 

Arribats a aquest punt ja es pot assignar a cada píxel la seva amplada del traç, això es 

fa assignant a cada píxel comprés dins un raig la longitud d’aquest, sempre i quan no tingués 

abans assignat el valor d’un raig més curt, ja que en casos com la lletra I per tots els píxels 

passen tant els raigs verticals, que van de dalt a baix de la lletra, com els horitzontals, 

d’esquerra a dreta, el quals realment contenen la informació de l’amplada del traç, i tenen  

una longitud menor que els anteriors, a la Figura 12 (a) es pot veure un exemple. 

Figura 11: En aquesta imatge es pot apreciar el fet que no sempre hi ha rajos 

llargs a les imatges, i per tant no es poden descartar els rajos en funció de la 

llargada que tenen, agafant com a referència la llargada del raig més llarg. 
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 Per últim es torna a mirar per cada raig el valor actual dels píxels que el conformen, 

se’n fa la mitjana i es torna a assignar aquest nou valor als píxels, sempre i quan no tinguessin 

ja assignat un valor menor. Això es fa per evitar que lletres com per exemple la L tinguin un 

valor d’amplada de traç erroni a les cantonades. Se’n pot veure un exemple a la Figura 12 (b). 

 

A continuació es mostra una taula amb tots els paràmetres utilitzats en la funció, així 

com les restriccions esmentades. 

 Paràmetres Valor inicial Valor final 

1 Precisió           

2 Interseccions     

3 

Llindar longitud màxima  

dels raigs (Maxwidth) 

                   

 
 

                            

 
 

4 Segon llindar llargada 
 

          
         

 
 

5 Llindar diferència coordenades x 
 

          
                  

 
 

Taula 1: Paràmetres de la etapa de SWT 

 

 

 

Figura 12: Figura extreta de la Referència [ 7 ].  (a) Un píxel és creuat per dos raigs de longitud diferent. 

(b) El valor dels píxels de les cantonades no es pot assignar com la llargada del raig més curt del que 

forma part, això fa necessari fer la mitjana del valors dels píxels de cada raig. 
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Condicions inicials Condicions finals 

1 Nombre interseccions amb raigs llargs < Interseccions 
Nombre interseccions amb raigs llargs < 

Interseccions 

2 (Raig llarg)&&(nombre d’interseccions<Interseccions) Longitud < Maxwidth 

3 
 

          
 (Longitud>segon llindar) && (diferencia x< 

llindar diferència x) 

Taula 2: Condicions de la etapa de SWT 

Seguidament es mostren alguns exemples de l’etapa de estimació de l’amplada del 

traç (SWT). 

 

 

 

a a 

c 

Figura 13: (a) SWT text fosc sobre fons clar. (b) SWT text clar sobre fons fosc (c) Imatge original 



Detecció i reconeixement de text mitjançant l’estimació de l’amplada del traç 19 

 

 

 

 

4.2.3. Creació de les components 

Un cop s’ha calculat l’amplada de traça de tots els píxels de la imatge, aquests s’han 

de fusionar per tal de formar les candidates a ser components. 

Per tal d’agrupar els píxels en components es recorre tota la imatge, per aquells 

píxels que tenen un valor d’amplada del traç assignat, s’estudia si poden ser fusionats amb 

algun dels seus píxels veïns. Dos píxels veïns es fusionen si la seva relació d’amplades del 

traça és menor o igual a 3 (condició 1). Això es va fent per tots els píxels, quedant finalment 

diversos conjunts de píxels connectats, els quals passen a ser els candidats a components.  

En aquesta funció l’únic que s’ha canviat és el fet que en lloc de mirar el píxel de la 

dreta i el de a sota a la dreta, es miren el píxel de la dreta i el de sota, ja que es treballa amb 

connectivitat 4, el píxel de l’esquerra i el de a sobre no es miren ja que seria redundant.  

Amb el mètode anterior hi havia píxels que es perdien degut a que no es mirava el 

píxel de just a sota. 

a b 

c 

Figura 14: : (a) SWT text fosc sobre fons clar. (b) SWT text clar sobre fons fosc (c) Imatge original 
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Condició 

1 
    (                         )

    (                          )
   

Taula 3: Condició de la etapa de creació de components 

A continuació es mostra la detecció components de les imatges anteriors: 

 

 

 

 

 

a c 

c 

Figura 15: (a) Components creades a partir de text fosc sobre fons clar. (b) Components creades a partir 

de text clar sobre fons fosc (c) Imatge original 
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4.2.4. Filtratge de components 

Un cop obtingudes totes les possibles components s’han establert una sèrie de 

condicions geomètriques que han de complir totes les candidates per tal de ser considerades 

components vàlides.  

En primer lloc es calculen per cada component la mitja, mediana i variància de la 

seva amplada del traç, així com les seves coordenades màxima i mínima i la ocupació de la 

lletra dins el requadre generat per les seves coordenades màxima i mínima, per tal de poder 

utilitzar les condicions següents i així eliminar les components que no son lletres. 

La primera condició (condició 1 a la taula 4) consisteix en eliminar aquelles 

components que tinguin valors de l’amplada del traç molt dispersos, és a dir, amb una gran 

variància, ja que dins una mateixa lletra no varia gaire la seva amplada del traç. Aquesta 

condició s’ha variat, reduint lleugerament el seu valor, ja que d’aquesta manera s’aconseguia 

eliminar alguns falsos positius, sense malmetre la qualitat de la detecció.  

a d 

c 

Figura 16: (a) Components creades a partir de text fosc sobre fons clar. (b) Components creades a partir 

de text clar sobre fons fosc (c) Imatge original 
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La segona condició (condició 2 a la taula 4)  es basa la relació d’aspecte que presenten 

les lletres, ja que no existeixen lletres tant allargades com per tenir una relació d’aspecte 

menor a 0.1, ni tant amples com per que sigui major a 10. Aquesta condició s’ha ajustat, 

deixant-la una mica més permissiva en quant a alçada de la component, ja que hi havia 

alguna lletra molt fina que quedava descartada. En canvi, el llindar superior s’ha reduït fins a 

3, la qual cosa segueix permeten que es considerin com a component la fusió de algunes 

components, però descarta falsos positius que presentaven una relació d’aspecte molt 

allargada 

La tercera condició (condició 3 a la taula 4) pretén eliminar aquelles components que 

ocupin una zona molt gran però que en canvi no tinguin un amplada del traç gaire gran. En 

aquesta condició també se li ha permès un llindar una mica més alt, ja que al tenir algunes 

components formades per lletres fusionades, es donaven casos en que quedaven eliminades a 

causa d’aquesta condició. 

També s’ha limitat l’alçada que pot tenir una component (condició 4 a la taula 4), no 

permetent components massa altes, ni extremadament petites. En aquest cas, la condició s’ha 

adaptat per tal de que la màxima alçada de la lletra estigui en funció de les dimensions de la 

imatge, així com que és correspongui amb la llargada màxima de raig permesa. S’ha optat per 

posar un llindar variable en relació a les dimensions de la imatge, degut a que el tipus de text 

que busquem sol tenir una alçada inferior a una cinquena part de l’alçada de la imatge. 

S’han afegit dues condicions les quals, igual que la condició 3 de la taula 4, tenen 

relació amb l’amplada del traç de la component en relació al que ocupen. La primera d’elles 

es basa en el fet que una component no pot tenir una amplada del traç superior a la seva 

amplada (condició 5 de la taula 4). La segona comprova que, si es tracta d’una component 

estreta, ha de tenir una amplada del traç superior al 80% de la seva amplada (condició 6 de la 

taula 4), aquesta condició es fonamenta en el fet que les lletres estretes ocupen gran part de 

la dimensió horitzontal i per tant la seva amplada del traç ha de ser similar a la seva amplada. 

 Les altre condicions afegides estan relacionades amb la ocupació de la component 

dins el requadre format per les seves coordenades inicials i finals. La ocupació es calcula de 

la següent forma: 

         
                       

                 
 

 

Una lletra no tindrà una ocupació menor al 10% (condició 7 de la taula 4), i si es 

tracta d’una lletra que no tingui una relació d’aspecte allargada, per exemple que no es tracti 

de una I, no tindrà una ocupació superior a un 85% (condició 8 de la taula 4). 
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Una altre gran canvi, que ha permès un anàlisis més acurat a la hora de formar les 

cadenes, és el fet que, totes les dades que es tenen d’una mateixa component, es troben 

juntes dins una mateixa estructura, cosa que abans no era així. 

Si compleixen totes aquestes condicions, son considerades components. Un cop s’han 

analitzat totes les components encara es mira un última condició (condició 9 de la taula 4), 

que no hi hagi cap component que tingui 2 centres dins seu, és a dir que el centre d’una altre 

component no quedi dins de les coordenades de la component que s’està estudiant. 

A continuació es mostra una taula amb totes les condicions utilitzades: 

Condicions inicials Condicions finals 

1          <                     <           

2    <
      

       
<        <

       

      
<   

3 
        

       
<    

        

       
<    

4   <       <       <       <
                      

 
 

5 
 

          
          <         

6 
 

          
 (                )&&(    <         ) 

7 
 

          
              

8 
 

          
 (             )&&(        <     ) 

9 
Nombre de centres dins la component < 

2 
Nombre de centres dins la component < 2 

Taula 4: Condicions de la etapa de SWT 

A continuació es pot observar el resultat de filtrar les component de les dues imatges 

de resultats mostrades a l’apartat anterior 
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a b 

c 

Figura 17: (a) Components filtrades en la imatge de text fosc sobre fons clar. (b) Components filtrades 

en la imatge de text clar sobre fons fosc (c) Imatge original 

a b 

c 

Figura 18: (a) Components creades a partir de text fosc sobre fons clar. (b) Components creades a partir 

de text clar sobre fons fosc (c) Imatge original 



Detecció i reconeixement de text mitjançant l’estimació de l’amplada del traç 25 

 

 

 

4.2.5. Creació de les cadenes 

Un cop obtingudes les components vàlides, és hora d’unir-les en cadenes, per tal 

d’obtenir línies de text. 

Per tal de formar les cadenes, en primer lloc es mira, component per component, 

amb quines altres de les components es pot ajuntar. Es considera que dues components 

poden formar una cadena si compleixen unes certes condicions. 

Per a que dues components siguin parella, han d’estar a la mateixa línia (condició 1 a 

la taula 5), i no han d’estar totalment solapades (condició 2 a la taula 5) Aquesta última 

condició s’ha eliminat ja que en l’etapa de filtratge de components ja queden eliminades 

aquelles components que tinguin 2 centres o més dins la seva àrea. 

 D’altra banda els seus valors d’amplada del traç han de tenir una relació de com a 

màxim el doble (condició 3 a la taula 5), igual que passa amb la seva alçada, (condició 4 a la 

taula 5), en aquest últim cas es permet que una pugi ser el doble de l’altre per tal de cobrir 

casos com serien les lletres majúscules, o les que son del tipus q, p, l o similar. 

Finalment les possibles parelles han de passar dues condicions per assegurar-se de 

que no estan massa lluny una de l’altre, tant en termes de posició (condició 5 a la taula 5), 

com de color (condició 6 a la taula 5). 

Per tal de comprovar que no es trobin situades massa lluny, es mira la distància 

Euclidiana entre els centres de les dues components, i es compara amb la més gran de les 

dimensions més petites de cada component. És a dir en primer lloc es mira quina és la 

dimensió més petita que té cada una de les components, i seguidament, s’agafa com a llindar 

la més gran d’elles. Es permet que siguin parella si la distància entre centres és menor a 3 

vegades aquest llindar, permetent així que tot i haver desaparegut alguna lletra es segueixin 

ajuntant com a parella.  

La forma de determinar la distància entre dues components, s’ha variat ja que mirant 

la distància entre centres no s’aconseguia reflectir realment l’espai en blanc que quedava 

entre la parella de components, portant problemes en el cas que haguessin quedat fusionades 

algunes lletres. Per aquesta raó ara es calcula com la diferència en el valor x de la primera 

coordenada de la component que es troba a la dreta, menys la segona coordenada de la 

component que es troba a l’esquerra. El llindar utilitzat s’ha reduït ja que ara els punts que es 

comparen es troben més a prop. 

Per mirar la distància de color simplement es mira que la diferencia en RGB al 

quadrat sigui menor a un cert llindar, el qual s’ha hagut d’augmentar per tal de no perdre 

components per culpa del degradat de color que pugui presentar el caràcter. 
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S’ha afegit una condició (condició 7 a la taula 5), per evitar que dues components es 

superposin, en aquest cas es mira que dues components no tinguin més de 3 píxels de 

solapament. Aquesta condició restringeix el fet de detectar lletres en itàlica, tot i que els 3 

píxels permeten un lleu solapament, detectant així les lletres que tot i estar inclinades no 

quedin molt juntes. Si les lletres estan molt inclinades o una mica inclinades però força 

juntes, quedaran eliminades. En el cas de les imatges de text televisiu, el fet de que les lletres 

apareixen en itàlica no suposa cap problema ja que els 3 píxels de solapament son suficients 

per tal de que es detectin correctament, tal i com es pot veure en la figura. Aquesta condició, 

tot i ser una mica restrictiva, permet eliminar gran quantitat de falsos positius. 

Finalment s’ha establert una última condició per tal d’evitar que dues components 

formin una parella si no estan seguides (deixant un marge per tal que, un cop fusionades 

totes les cadenes, quedin a la mateixa cadena totes les paraules de la mateixa línia) i no tenen 

cap altre component entre elles (condició 8 a la taula 5), per a aquesta condició es fa servir 

una imatge d’etiquetes la qual conté totes les components abans de filtrar. 

Si passen totes aquestes condicions son considerades parelles de components i 

formen una nova cadena. Aleshores, un cop obtingudes totes les parelles possibles s’han 

d’anar fusionant per tal de formar les línies de text completes. 

En l’algorisme inicial, dues cadenes es fusionen si tenen en comú una de les dues 

components, P o Q , i la direcció de les dues cadenes forma un angle menor a 
 

 
 (condició 9 a 

la taula 5). 

Cada vegada que s’ajunten dues cadenes es queden com a les noves components a 

comparar amb la resta de cadenes, components anomenades P i Q , aquelles que no eren 

iguales en les dues cadenes i que abans eren anomenades P o Q . 

La part de l’algorisme relatiu a la fusió de les cadenes s’ha modificat degut a que 

l’anterior algorisme anava bé a l’hora de fusionar les parelles, però un cop s’havien d’unir 

cadenes que ja tenien més de 2 components, amb altres que també tenien més de dues 

components, no es podien unir ja que només es comprovava si tenien en comú una de les 2 

lletres que havien estat triades per comparar aquella cadena amb les altres (la P o la Q), i no 

es feia res respecte a la resta. 

S’ha optat per fusionar dues cadenes si tenen alguna component en comú, sigui la 

que sigui dins de la cadena, i queden alineades (condició 9 de la taula 5). Per mirar 

l’alineació s’utilitza el mateix mètode que en l’algorisme inicial, utilitzant ara un llindar 

màxim i mínim entre  
 

 
. Si compleixen aquesta condició, es mira que cada element de la 

primera cadena compleixi unes certes condicions amb cada element de la segona cadena. Si 

hi ha alguna parella de components que no ho compleixen, les dues cadenes no s’ajunten.  
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Les condicions que han de complir totes les components son les mateixes que en la 

formació de parelles, tret de les que es refereixen a la distància en horitzontal, ja que així es 

pot assegurar que es tracta de components que estan a la mateixa línia i que tenen les 

propietats per formar part del mateix text. 

Quan es forma una nova cadena, s’ordenen les components que conté, facilitant així 

la comparació amb la resta de cadenes. També es mira que dues cadenes diferents no tinguin 

una component en comú, si és així aquesta component s’elimina de la cadena més curta, 

aconseguint d’aquesta manera que si un fals positiu s’ha unit a alguna lletra en la part de 

formació de parelles, quedi eliminat de la cadena final. 

Un cop ja no es poden ajuntar més cadenes, s’eliminen aquelles que tenen menys de 

3 components, (condició 10 a la taula 5). 

Per últim si dues cadenes estan solapades, son eliminades les dues, sempre i quan no 

estiguin alineades. Ja que dues línies de text no presenten cap àrea en comú en canvi en 

falsos positius si que es donen diversos casos. Es comprova el fet de que no tinguin els 

centres alineats abans d’eliminar-les ja que a vegades, degut a un mal funcionament de les 

etapes prèvies es donen casos com el de la Figura 19. 

 

 

 

A continuació es pot veure una taula amb totes les condicions utilitzades, s’indica 

amb P ó C les condicions utilitzades per a fer les parelles (P) i les utilitzades per ajuntar 

cadenes (C): 

Condicions inicials Condicions actuals P ó C 

1 

|        
         

|

<
ma (     

      
)

 
 

|        
         

|

<
ma (     

      
)

 
 

P i C 

2 |        
         

|    
 

          
 P 

3 
ma (                 )

min(                 )
   

ma (                 )

min(                 )
   P i C 

4 
ma (     

      
)

min (     
      

)
   

ma (     
      

)

min (     
      

)
   P i C 

Figura 19: Exemple de cadenes no fusionades correctament. 
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<   ma (
min (     

      
)  

min (     
      

)
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<   ma (
min (     

      
)  

min (     
      

)
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<         

 

P 

6          <               <       P i C 
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            <   

                     

        
<         

 

P i C 

8 
 

          
 

                

     ma (
min (     

      
)  

min (     
      

)
) 

                               

           

P 

9 cos  (
(     

      
)

 (     
      

)
) <

  

 
 

  < cos  (
(     

      
)

 (     
      

)
) <    

        
  

 
    

  

 
 

C 

10                                 C 

Taula 5:Condicions de la etapa de creació de les cadenes. bbikl es refereix a la component l, x ó y, de la 

coordenada k del requadre que envolta la cadena, a on k=1 indica la coordenada inicial i k=2 la final, la i es per 

diferenciar si es tracta de la primera cadena, o caràcter, o de la segona. 

A continuació es mostra el resultat de crear les cadenes en les dues imatges 

utilitzades en l’etapa anterior. 
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a b 

c 

Figura 21: (a) Cadenes creades a partir de text fosc sobre fons clar. (b) Cadenes creades a partir de text 

clar sobre fons fosc (c) Imatge original 

a b 

c 

Figura 20: (a) Cadenes creades a partir de text fosc sobre fons clar. (b) Cadenes creades a partir de text 

clar sobre fons fosc (c) Imatge original 
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4.2.6. Anàlisis de les cadenes 

Un cop creades totes les possibles cadenes, aquestes es troben separades en dos grups, 

les cadenes formades en text clar sobre fons fosc i les formades en text fosc sobre fons clar. El 

principal problema que hi ha es que els interiors de les lletres, habitualment, generen uns 

falsos positius a la imatge a on no està el text, degut a que son agafats coma components 

vàlides, per aquest motiu es comparen les cadenes formades en cada un dels dos casos. 

En el mètode inicial s’uneixen els dos grups de cadenes en un de sol, i es fusionen 

aquelles cadenes que tinguin alguna àrea en comú. Evitant així que quedin dues cadenes 

solapades. Aquest mètode no és eficient ja que realment les cadenes correctes ja es tenen 

formades en un grup, i el fet de barrejar-les amb les de l’altre grup aporta força problemes, 

en especial a l’hora de dur a terme la següent etapa de binarització. I no mostra les veritables 

cadenes que s’han detectat amb l’algorisme. 

Per tant s’ha optat per no barrejar cadenes de diferents grups i el que es fa és 

comparar les cadenes d’un grup amb les de l’altre, quan es troben dues cadenes (una de cada 

grup) que tenen alguna àrea comuna s’elimina una de les dues. Quina és la cadena eliminada 

depèn de la situació, si una queda totalment inclosa en amplada és eliminada, sinó s’elimina 

la més curta. El fet d’eliminar la més curta es bassa en el fet que els interiors de les lletres, 

precisament pel fet de ser interiors, produeixen unes cadenes més curtes que les que 

produeixen les lletres correctes. 

A continuació es mostra el resultat final del detector per a les imatges utilitzades a 

les etapes anteriors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: A la dreta es pot veure el resultat d’analitzar la imatge de l’esquerra 
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Figura 23: A la dreta es pot veure el resultat d’analitzar la imatge de l’esquerra 



32 Detecció i reconeixement de text mitjançant l’estimació de l’amplada del traç 

 

 

 

4.3. Binarització 

Aquesta etapa de binarització és necessària per tal d’ajudar a la següent etapa, de 

reconeixement de text, a obtenir uns bons resultats. 

Per tal de dur-la a terme, s’han comparat diversos mètodes els quals es citen a 

continuació. 

 Mètode de cerca del llindar òptim pel mètode K-means: 

Consisteix en estimar els centroides de cadascun dels grups i fer particions de les 

dades iterativament de forma que es calculi la suma dels quadrats dels errors en cada punt i, 

d’aquesta forma, els centroides de cada grup siguin recalculats aconseguint que la suma dels 

quadrats dels errors sigui mínima. L’únic que necessita saber aquest algorisme és el nombre 

de grups en que es volen dividir les dades d’entrada i, si es possible, una estimació inicial del 

centre per a cadascun d’aquests grups. En aquest cas, es vol dividir el conjunt de píxels en 

dos grups. 

Un cop es tenen els centroides calculats, per tal de binaritzar la imatge, es mira el 

valor de cada píxel i se li assigna 0 o 255 depenent de quin valor dels dos centroides es més 

proper. 

 Mètode de cerca del llindar òptim pel mètode OTSU[ 15 ]: 

Consisteix en el càlcul d’un llindar tal que permeti que la dispersió dels punts dins de 

cada grup sigui mínima, mentre que la dispersió entre els dos grups sigui màxima. Per tal de 

calcular aquest llindar es maximitza el quocient entre les dues variàncies  

 Basat en les components vàlides: 

Consisteix en calcular la mitja i variància dels píxels marcats com a components, és a 

dir, d’aquells que és segur que formen part d’un caràcter, i fixar uns llindars màxim i mínim 

per tal de binaritzar la imatge. 

El llindar superior es correspon amb el valor de la mitja més el valor de la variància, 

mentre que el llindar inferior es defineix com el valor de la mitja menys el valor de la 

variància. Per als dos llindars es comprova que no s’estigui assignant un llindar menor a 0 ni 

major a 255. Es binaritzar amb el valor 255, corresponent als caràcters, aquells píxels que 

tinguin un valor entre els dos llindars, i la resta es binaritzar com a 0, corresponent al fons. 

4.3.1. Mètode triat 

S’ha optat per utilitzar el tercer mètode, basat en les components vàlides, tot i que els 

tres mètode donen un resultat de binarització que visualment sembla correcte, ja que quan 
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es fa servir la imatge binària com a entrada per l’etapa de reconeixement de text, aquest dóna 

més bons resultats amb el tercer mètode. 

La binarització de la imatge es realitza binaritzant independentment cada fragment 

de text detectat. Com que es vol que els píxels de text sempre tinguin el valor 255 i el fons 

tingui el valor 0, i en previsió de que a la següent etapa de reconeixement de text es vol que 

la sortida estigui ordenada, es realitza una etapa prèvia de ordenació de fragments de text 

detectats, binaritzant primer aquell que es trobi més a dalt i a l’esquerra. 

Cada fragment de text, just després de ser binaritzat, passa a la següent etapa de 

reconeixement, així s’aconsegueix un correcte reconeixement de caràcters i una sortida 

ordenada. 

Per últim cada fragment binaritzat es va afegint a una mateixa imatge, obtenint així 

la imatge binaria resultant. 

A continuació es mostren alguns exemples: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 24 A la dreta es pot veure el resultat de binaritzar la imatge de l’esquerra 

Figura 25: A la dreta es pot veure el resultat de binaritzar la imatge de l’esquerra 
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4.4. Reconeixement de text 

Per a dur a terme aquesta part s’ha utilitzat un software de lliure distribució 

anomenat Tesseract-OCR[ 13 ], el qual és, actualment, un dels mètodes més fiables en quant 

a reconeixement de text, gràcies a l’aportació feta des del 2006 per part de l’equip de Google. 

Un altre de les motivacions per a utilitzar aquest software és el fet que està entrenat 

per a reconèixer text en més de 40 idiomes, entre els quals es troba el català. Aquest fet és 

important ja que les imatges utilitzades per TVC tenen el text en català. 

El reconeixement de text consisteix en extreure el text present en una imatge i 

guardar-lo en un arxiu, aconseguint així poder treballar amb aquesta valuosa informació. 

La dificultat que s’ha trobat en aquesta part ha estat la integració del Tesseract-OCR 

dins el software, per tal de que no fos necessària la lectura des de disc de la imatge binària. 

Per aquest motiu s’ha fet una conversió entre el format de imatge de ImagePlus en 

escala de grisos, i el format Pix, format d’entrada del Tesseract-OCR. 

Arribats a aquest punt s’ha executat el Tesseract-OCR mitjançant l’ús de les seves 

funcions internes.  

Per últim s’han generat dus sortides, una en “.txt” i l’altre en “.xml” a on queden 

reflectides les coordenades dels fragments a on hi ha text i la sortida del OCR per a cada 

fragment de text. 

S’ha afegit un paràmetre d’entrada el qual permet triar en quin idioma es vol fer 

servir l’OCR, per defecte s’executa en català, ja que les imatges de TVC tenen el text en 

català. 
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A continuació es mostren alguns exemples: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal i com es pot veure als exemples no sempre s’obté un bon resultat en el 

reconeixement de text per part del Tesseract-OCR, és per això que seria recomanable, en un 

treball futur, realitzar un entrenament addicional del OCR. 

<?xml version="1.0"?> 

<MediaUri>00_22_15_18</MediaUri> 

<text> 

 <id> 0 </id> 

 <box> 92 45 437 25 </box> 

 <OCR>INUNDACIONS AL VIETNAM</OCR> 

</text> 

<text> 

 <id> 1 </id> 

 <box> 90 443 135 18 </box> 

 <OCR>Bernat Pons</OCR> 

</text> 

<text> 

 <id> 2 </id> 

 <box> 258 443 132 19 </box> 

 <OCR>So telefònic</OCR> 

</text> 

<text> 

 <id> 3 </id> 

 <box> 90 477 452 19 </box> 

 <OCR>DESPRÈS D'UN DIA ATURATS. JA TORNEN</OCR> 

</text> 

Figura 26:Exemple de reconeixement correcte del text 

<?xml version="1.0"?> 

<MediaUri>01_17_58_22</MediaUri> 

<text> 

 <id> 0 </id> 

 <box> 188 466 291 24 </box> 

 <OCR>http://cu|tura.gencat.net</OCR> 

</text> 

Figura 27: Exemple de reconeixement incorrecte del text 
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5. Avaluació del sistema 

 

5.1. Avaluació segons els criteris ICDAR 

Per tal de dur a terme la avaluació quantitativa del sistema s’han utilitzat els criteris 

establerts per ICDAR. En primer lloc es calculen la precisió i el recall, els quals es 

corresponen amb les següents fórmules: 

         
∑  (    )     

| |
 

       
∑  (    )     

| |
 

On E es correspon amb el nombre de rectangles estimats procedents de l’algorisme 

de detecció, T es correspon amb el nombre de rectangles del Ground Truth i  (   ) es 

calcula de la següent forma: 

 (   )     {  (     ) |      } 

La precisió reflecteix els fragments de text que s’han detectat correctament, veient-se 

penalitzada pel nombre de falsos positius presents en la imatge, mentre que el recall es veu 

penalitzat pel nombre de fragments de texts que no s’han detectat.  

Finalment es calcula un últim paràmetre general de qualitat, el qual és la combinació 

dels dos anteriors. 

  
 

 
        

 
   
      

 

La taula també conté el nombre de falsos positius, el nombre de fragments no 

detectats, el nombre de requadres procedents de l’estimació i els que apareixen realment en 

les imatges, anomenat reals. 

Per fer les proves s’han triat 300 imatges repartint-les en 6 grups depenent de com 

apareix el text en la imatge. Els grups son els següents: imatges d’agència, imatges de text 

encapsulat, imatges naturals en les que el text no ha estat posat posteriorment, imatges 

d’esport, imatges amb text sobre imprès a la pantalla i imatges del telenotícies. A l’apartat 

5.1.1 es poden veure dos exemples de cada tipus. 
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Els resultats obtinguts son els següents: 

Grup Precisió Recall f Falsos positius No detectats Estimats Reals 

Agencia 0.77368 0.798824 0.786051 1 8 193 186 

Text encapsulat 0.603508 0.834394 0.700414 91 5 339 243 

Natural 0.542981 0.727942 0.622003 47 5 299 220 

Esport 0.474249 0.6686 0.554899 153 34 449 319 

Text imprès 0.55984 0.750548 0.641316 61 13 243 180 

Telenotícies 0.440458 0.802886 0.568849 148 10 331 175 

Totals 0.565786 0.763866 0.645589 501 75 1854 1323 

Taula 6: Resultats amb el software final 
 

Grup Precisió Recall f Falsos positius No detectats Estimats Reals 

Agencia 0.56247 0.696553 0.622372 37 17 234 186 

Text encapsulat 0.674463 0.824987 0.74217 44 8 300 243 

Natural 0.5229727 0.610812 0.567387 76 31 518 220 

Esport 0.53562 0.627791 0.578055 72 40 375 319 

Text imprès 0.623139 0.671788 0.64655 20 21 195 180 

Telenotícies 0.511176 0.784498 0.619008 88 11 274 175 

Totals 0.572766 0.702738 0.629257 337 133 1896 1323 

Taula 7: Resultats amb el software final amb la imatge al doble 
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Grup Precisió Recall f Falsos positius No detectats Estimats Reals 

Agencia 0.406998 0.505347 0.450872 19 17 240 186 

Text encapsulat 0.392262 0.702344 0.503382 179 15 440 243 

Natural 0.288944 0.359529 0.320395 124 90 278 220 

Esport 0.225206 0.484263 0.307438 384 50 695 319 

Text imprès 0.318549 0.534997 0.399329 111 20 309 180 

Telenotícies 0.24148 0.707493 0.360064 320 13 519 175 

Totals 0.312240 0.548991 0.390247 1137 205 2481 1323 

Taula 8: Resultats amb el software inicial 

La columna d’estimats es refereix al nombre de requadres procedent de l’estimació 

dels fragments de text, mentre que la de reals, es refereix als fragments reals que apareixen 

en les imatges. 

En les taules es poden observar els resultats obtingut en el software final, en el 

software final doblant les dimensions de la imatge i en el software inicial. Comparant els 

resultats es pot afirmar que software final és més precís, obté un factor de qualitat més 

elevat, presenta menys falsos positius i té menys fragments de text no detectats que el inicial.  

Considerant totes les imatges del conjunt, el percentatge de text no detectat és del 

5.67%, mentre que en el software inicial era del 15.5%. En quant a falsos positius, en les 300 

imatges, apareixen un total de 501 falsos positius, mentre que inicialment n’hi apareixien 

1137, per tant s’observa una reducció del 55.94% en el nombre de falsos positius. Si es fa la 

imatge al doble el percentatge de text no detectat augmenta, passant a ser del 10,05% però 

els falsos disminueixen un 32.73%. 

En quant a les mesures de qualitat, es pot observar que no presenta grans diferencies 

el fet de doblar o no la imatge, passant d’un 64.56% a un 62.93% en el cas de doblar la 

imatge. Mentre que si es compara amb el resultat inicial, el qual presentava un percentatge 

de qualitat del 39.03% s’observa una gran millora. 
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El fet que la precisió tingui un percentatge tant baix (56.58%) és degut a dues coses. 

Per una part el gran nombre de falsos positius i per altre part, ala forma en que s’evaluen els 

resultats.  

Això és degut a que, en algunes imatges, la línia de text no és detectada tota junta, 

mentre que en el Ground Truth si que està marcada com un sol fragment de text. Quan es 

calculen les mesures de precisió només es mira amb quin fragment de text de l’altre grup, 

estimats o Ground Truth, té una àrea major en comú, per tant, en casos com el de la Figura 

28 no es comptabilitza correctament, ja que només es quedaria amb el requadre amb una 

àrea major i l’altre no el detectaria com a correcte, quedant així per aquest fragment una 

precisió d’un 50% aproximadament, mentre que, en realitat, ha estat detectat correctament 

en dues parts.  

 

 

Aquest fet també afecta al recall, fent que sigui més baix del que hauria, tenint en 

compte el baix nombre de fragments de text no detectats i que, per inspecció ocular de les 

imatges, el resultats obtinguts son bons 

Per tal de obtenir una mesura més real de la qualitat dels resultats seria necessari fer 

una segmentació de les línies de text en paraules, tant les estimades com les reals. 

5.1.1. Resultats obtinguts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Línia de text detectada com 2 fragments. 

Figura 29: Resultats de detecció i binarització del grup de agencia. 

Figura 30: Resultats de detecció i binarització del grup de agencia 
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Figura 31:Resultats de detecció i binarització del grup de text encapsulat 

Figura 32: Resultats de detecció i binarització del grup de text encapsulat 

Figura 33: Resultats de detecció i binarització de text natural 

Figura 34: Resultats de detecció i binarització de text natural 
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Figura 35: Resultats de detecció i binarització del grup de esport 

Figura 36: Resultats de detecció i binarització del grup de esport 

Figura 37: Resultats de detecció i binarització del grup de text imprès 

Figura 38: Resultats de detecció i binarització del grup de text imprès 
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5.2. Limitacions de l’algorisme 

 

Tal i com s’ha explicat a l’inici de la descripció de l’algorisme, degut a les necessitats 

expressades pel projecte Buscamedia, l’algorisme s’ha adaptat el màxim possible per tal de 

poder donar un resultat òptim en el tipus d’imatges a les que s’haurà d’aplicar, les quals son 

majoritàriament imatges televisives. Això fa que tingui certes limitacions, les quals es citen a 

continuació. 

La primera limitació, i potser una de les més important, és que està adaptat per una 

certa mida de text, per tant les lletres molt grans no son detectades. S’ha afegit com a 

paràmetre d’entrada la opció de detectar un text de dimensions més grans, es pot fixar el 

número de píxels d’alçada màxim i mínim que es vol detectar, però si es volen detectar 

lletres més grans la qualitat dels resultats no és tant bona com si es deixen el seus valors per 

defecte, i a més a més, apareixen més falsos positius. Es pot veure a la Figura 41 que si es 

deixen els valors per defecte no es detecten les lletres grans, però que ajustant el paràmetre 

de l’alçada màxima si que es detecta correctament. 

Figura 39: Resultats de detecció i binarització del grup de telenotícies 

Figura 40: Resultats de detecció i binarització del grup de telenotícies 
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Una altre limitació de l’algorisme és el reconeixement de text en imatges amb 

il·luminació variant, ja que a l’hora de binaritzar no es pot fixar un llindar que separi el text 

del fons, a la Figura 42 es pot veure un exemple. Aquest problema pot ser solucionat 

mitjançant una binarització local, paraula per paraula, la qual cosa es deixa com a treball 

futur. 

Figura 42: A la dreta s’observa la binarització de la imatge de l’esquerra on es pot observar el problema que 

suposa la variació d’il·luminació de la imatge original 

a b 

c d 

Figura 41: (a) Imatge original (b) Binarització amb valors per defecte (c) Binarització permetent 

caràcters entre 100 i 300 píxels d’alçada (d) Binarització fixant només el llindar superior a 300. 
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D’altre banda, aquest algorisme està destinat a trobar text horitzontal i pla davant de 

la pantalla, és a dir que no tingui perspectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Una gran limitació de l’algorisme és la produïda per la detecció de contorns, ja que 

tant en imatges borroses, com en lletres petites, no es poden trobar els contorns 

correctament. Això fa que no sigui possible trobar l’amplada del traç d’aquells caràcters i per 

tant no es poden detectar correctament. 

 

 

 

 

Per últim, un problema important del detector és que apareixen força falsos positius 

en els resultats, deguts, entre d’altres, a patrons repetitius presents en la imatge: 

a b 

c 

Figura 44: (a) Imatge original. (b) Resultat detecció de contorns. (c) Resultat SWT 

Figura 43: En aquesta imatge es pot apreciar el tipus de text que no  seria detectat, 

tanta per no ser horitzontal, com per no estar pla davant la pantalla 

Figura 45: Aquí es pot apreciar un cas extrem on es pot veure l’efecte dels patrons repetitius, com per 

exemple les fulles, en la detecció i posterior binarització, ocasionant falsos positius 
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5.3. Comparació de resultats entre algorisme inicial i final. 

En aquesta secció es mostren algunes imatges comparant els resultats del detector 

actual amb els obtinguts de la versió inicial. 

 

 

 

Figura 46: Exemple imatge agència. A l’esquerra es troba el resultat inicial i a la dreta el final 

Figura 48: Exemple imatge de text encapsulat. A l’esquerra es troba el resultat inicial i a la dreta el 

final 

Figura 47: Exemple imatge de text natural. A l’esquerra es troba el resultat inicial i a la dreta el final 
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Es pot observar com en tots els grups d’imatges hi ha hagut millora en la detecció. 

 

 

Figura 49: Exemple imatge esport. A l’esquerra es troba el resultat inicial i a la dreta el final 

Figura 50: Exemple imatge de text imprès. A l’esquerra es troba el resultat inicial i a la dreta el final 

Figura 51: Exemple imatge de telenotícies. A l’esquerra es troba el resultat inicial i a la dreta el final 
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6. Conclusions 

En aquest projecte final de carrera s’ha presentat un algorisme per a la detecció i 

reconeixement de text. Tot i partir de una primer implementació de l’etapa de detecció, ha 

estat necessari la realització de molts canvis, no només en quan als valors dels llindars 

utilitzats, sinó també en la metodologia emprada. Tot això ha portat a que, finalment, s’hagin 

obtingut millores importants pel que fa a la detecció de text en imatges televisives. També 

s’han afegit dues noves etapes, la de binarització i la de reconeixement de text, de les quals 

s’obtenen bons resultats.  

Tot i això els resultats encara presenten alguns problemes, com per exemple la gran 

quantitat de falsos positius que segueixen apareixent, algunes lletres que no son detectades 

degut a problemes amb la qualitat de la imatge original, problemes amb la il·luminació de la 

imatge a l’hora de binaritzar i paraules que el OCR no acaba de reconèixer correctament. Per 

tant les tres etapes encara poden ser millorades.  

Al següent apartat es mostren algunes vies futures per tal de millorar els resultats 

obtinguts. 

6.1. Treball futur 

 Utilitzar un altre detector de contorns amb resultats millors que el detector de Canny 

utilitzat en la versió actual. Per exemple [ 16 ]  

 

 Realitzar la binarització per paraules 

 

 Realitzar un entrenament addicional al OCR 

 

 Utilitzar la informació de color (la imatge original) per tal d’obtenir una partició de la 

imatge on els caràcters apareixen com regions de la partició. 

Aquest últim punt és el més interesant per tal de millorar els resultats. S’han fet 

algunes proves sense poder arribar a assolir resultats complerts, degut a la falta de temps, 

però sembla que serà una sortida que portarà bons resultats. 

El mètode consisteix en, mitjançant el mètode BPT [ 6 ], crear una segmentació de la 

imatge en regions, on cada caràcter serà d’una regió diferent. Per a crear aquesta regió 

s’utilitzarà el mètode de segmentació per fusió de regions utilitzat en la construcció dels 

arbres binaris de particions (BPT), usant com a condició de fusió de regions, no només la 

informació de color, sinó també la informació de l’amplada del traç obtinguda amb la 

transformada de l’amplada del traç (SWT). Amb això es generarà una imatge d’etiquetes, 

cada etiqueta correspondrà a una possible component.  
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A partir d’aquí s’utilitzarà el mateix mètode, filtrar les components, crear i analitzar 

les cadenes, binaritzar i reconèixer el text mitjançant l’OCR.  

Per tant aquest mètode substituirà l’actual etapa de creació de components. A 

continuació es mostra un exemple de la imatge d’etiquetes obtinguda per a una segmentació 

en 500 regions, utilitzant per a la construcció del BPT només informació de color (imatge b), 

només informació de l’amplada del traç (imatge c) i la informació combinada (imatge a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal i com es pot observar s’obté un bon resultat amb 500 regions. Si només es 

segmenta per color, apareixen en una mateixa lletra diferents regions corresponents al 

degradat de intensitat que pugui presentar la lletra, d’altre banda si només es fa servir la 

informació d’amplada del traç, es segueixen tenint els mateixos problemes que en el software 

actual, ja que les lletres queden fraccionades degut a que en caràcters com la V o la M la 

variància d’amplada del traç es suficient com per a que es representi tota la lletra en la 

mateixa regió.  

 

a b 

c 

Figura 49:Resultats amb 500 regions. (a) Igual importància color que amplada del traç. (b) 

Només amb informació de color (c) Només amb informació de l’amplada del traç 
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Amb menys regions el problema es que els interiors de les lletres queden fusionats 

amb la lletra. A la Figura 51 es poden veure els resultats obtinguts amb 100, 300 i 500 

regions donant igual importància a la informació de color i a la de l’amplada del traç. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caldria ajustar els pesos assignats a cada condició, de color o d’amplada de traça, per 

tal de trobar la combinació òptima. També seria necessari un primer pas (previ a la formació 

de les cadenes de caràcters) que fusioni regions veïnes si tenen una amplada del traç similar. 

Aquest pas es necessari si la imatge està sobresegmentada, ja que pot passar que una mateixa 

lletra quedi separada en dues components diferents. 

 

a b 

c 

Figura 50: (a) 100 regions, (b)300 regions, (c) 500 regions 
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