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Resum 

Aquest projecte té com a objectiu comprovar la viabilitat d'una eina matemàtica, com els 
valors singulars (SVD), al reconeixement de caràcters (OCR). La implementació i execució 
de l'algoritme es realitzarà amb el programa informàtic MATLAB. 

Aquest procediment pot tenir un potencial per extreure informació d'imatges, quan es tracta 
d'identificar elements en un catàleg limitat de possibles formes (lletres, molècules...) Així 
aquesta tècnica es pot esperar que tingui aplicacions al reconeixement de molècules i 
enllaços d'imatges de microscòpia. Tot i que aquest projecte basarà el contingut principal en 
l'estudi i identificació de caràcters de l'alfabet, ja que és el cas més senzill. 

Per tal d'obtenir resultats amb prous garanties s'han realitzat quatre mostres amb diferents 
característiques que sumen un total de 40.000 caràcters aproximadament. Aquestes 
mostres es realitzen amb diferents variacions: idiomes, resolucions i tipologia de lletra.  

El mètode ha funcionat satisfactòriament amb resolucions bones i, d'un alfabet que procedia 
de la mateixa font, s'ha obtingut uns resultats d'un 85% aprox. de precisió. Quan la font ha 
estat comparada amb un catàleg de fonts i de resolucions diferents, l'èxit ha disminuït 
radicalment fins a obtenir resultats del 20%. Finalment, s'ha realitzat una mostra només 
modificant la resolució i s'ha pogut comprovar que, a baixes resolucions varien la forma de 
les lletres i no donen bons resultats. Per tant, aquesta metodologia funciona amb èxit quan 
les lletres que es comparen són semblants a les del catàleg.  

Aquest software no està preparat per competir amb OCR comercials però permet 
desenvolupar ràpidament un reconeixement de caràcters per qualsevol sistema. Podria tenir 
una millor aplicació per a distingir fonts o resolucions diferents. 

Per tal de millorar el sistema es recomana realitzar un catàleg que tingui en compte diverses 
fonts amb diferents resolucions. Que un mateix caràcter incorpori patrons amb més d'una 
resolució i tipologia de lletra, i amb l'ajut d'algoritmes lògics s'obtingui un criteri de decisió 
adient.  
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1.  Introducció 

1.1. Objectius del projecte 

Aquest projecte intenta aconseguir una nova eina pel reconeixement de caràcters fent servir 
un concepte matemàtic com l'extracció de valors singulars (SVD) a matrius.  

Aquest procediment també pot ser aplicat per extraure informació de qualsevol imatge que 
tingui un catàleg limitat (lletres, molècules...). 

A més a més s'incorporarà un mètode pel tractament d'imatges com el flux de tinta, que 
tindrà com principal objectiu la millora de les lletres una vegada escanejades i transformades 
en matriu. 

1.2. Abast del projecte 

El projecte només realitzarà el reconeixement de caràcters per al cas d'alfabet llatí, ja que és 
un dels casos més senzills que es poden aplicar, i així comprovar si en un cas fàcil el 
sistema pot obtenir resultats satisfactoris. 

Per tal de realitzar aquest sistema, s'escanejaran diferents fonts obtingudes d'una base 
"online" amb diferents idiomes i es compararà els caràcters de les mostres extretes, copiant-
les directament de la pàgina web, amb les quals el programa detecta i així s'obtindrà la 
quantitat de lletres que és capaç de detectar el programa com a correctes.  

Aquest projecte es veu motivat pel gran èxit que ha tingut els últims anys l'aportació massiva 
de textos "online", que permet que qualsevol usuari des de casa, aconsegueixi obtenir tota 
mena d'informació sense desplaçar-se. Per tant la digitalització de la informació (textos, 
imatges, so, etc.) ha esdevingut un punt d'interès per la societat. En el cas concret dels 
textos, existeixen i es generen contínuament grans quantitats d'informació escrita, tipogràfica 
o manuscrita en tot tipus de suports. En aquest context, poder automatitzar la introducció de 
caràcters evitant l'entrada per teclat, implica un important estalvi de recursos humans i un 
augment de la productivitat, alhora que es manté, o fins i tot es millora, la qualitat de molts 
serveis  [1]. 
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2. OCR 

2.1. Definició d'un OCR  

El Reconeixement Òptic de Caràcters (ROC) és un procés dirigit a la digitalització de textos, 
que identifica automàticament a partir d'una imatge de símbols o caràcters que pertanyen a 
un determinat alfabet, per després emmagatzemar-los en forma de dades, i així poder 
interactuar amb aquests mitjançant un programa d'edició de text o similar. Sovint s'utilitza 
l'acrònic de l'anglès OCR[1]. 

També es pot entendre el reconeixement de caràcters com un processament automàtic (2D) 
basat en text de patrons d'entrada per produir una sortida significativa, en rigor, són un 
subconjunt dels sistemes de reconeixement de patrons.[2] 

 
Tipologia 

Off-line: El reconeixement d'escriptura implica la conversió automàtica de text en una 
imatge en codis de lletres que es poden utilitzar dins de les aplicacions informàtiques i 
processament de textos. Les dades obtingudes per aquesta forma es consideren com una 
representació estàtica de l'escriptura. L'OCR  és relativament difícil per a textos manuscrits, 
ja que diverses persones tenen diferents estils d'escriptura a mà. Per tant els motors d'OCR 
es centren principalment en textos de fonts impreses[2]. 

On-line: Digitalitzadors o PDA. Aquest sistemes funcionen a partir d'un sensor que capta els  
moviments de la punta del llapis. Aquest tipus de procés es coneix com a tinta digital i es pot 
considerar com una representació dinàmica d'escriptura. El senyal obtingut es converteix en 
codis de lletres que són utilitzables dins d'aplicacions informàtiques. Els elements més 
importants són: un bolígraf o un llapis òptic per a l'usuari per escriure, una superfície 
sensible al tacte, una aplicació de programari que interpreta els moviments del llapis sobre la 
superfície d'escriptura i la traducció dels moviments resultants en text digital[2].   

2.2. Problemes amb el Reconeixement Òptic de Caràcters 

El procés bàsic que es porta a terme en el Reconeixement Òptic de Caràcters és convertir el 
text que apareix en una imatge en un arxiu de text que podrà ser editat i utilitzat com a tal 
per qualsevol altre programa o aplicació que ho necessiti. 
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Partint d'una imatge perfecta, és a dir, una imatge amb només dos nivells de grisos, el 
reconeixement d'aquests caràcters es realitzarà bàsicament comparant-los amb uns patrons 
o plantilles que contenen tots els possibles caràcters. Ara bé, les imatges reals no són 
perfectes, per tant el Reconeixement Òptic de Caràcters es troba amb diversos 
problemes[1]: 

ü El dispositiu que obté la imatge pot introduir nivells de grisos al fons que no 
pertanyen a la imatge original. 
 

ü La resolució d'aquests dispositius pot introduir soroll en la imatge, afectant als píxels 
que han de ser processats. 
 

ü La distància que separa a uns caràcters d'altres, al no ser sempre la mateixa, pot 
produir errors de reconeixement. 
 

ü La connexió de dos o més caràcters per píxels comuns també pot produir errors. 

2.3. Etapes d'un OCR 

 

Fig.  2.1. Esquema bàsic d'un OCR 

 

Etapes	  	  d'un	  OCR	  

Pretractament	  

Binarització	   Reducció	  del	  
Soroll	  

Aprimament	   Normalització	  

Segmentació	   Zones	  Connexes	  

Extracció	  de	  
caracterís>ques 

Classificació	  de	  
patrons	  

(comparació)	  
Processament	  

final 
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2.3.1. Pretractament 

Pretractament abasta totes aquelles funcions dutes a terme abans de l'extracció de 
característiques per produir una versió de manera que pugui ser utilitzada directament i 
eficientment per aquesta. Per tant, el pretractament inclou les següents funcions, veure 
Fig.2.1.[2] 

2.3.1.1.  Binarització 

La major part d'algorismes de ROC parteixen com a base d'una imatge binària (dos colors) 
per tant és convenient convertir una imatge d'escala de grisos, o una de color, en una 
imatge en blanc i negre, de manera que es preservin les propietats essencials de la imatge. 

Una manera de fer-ho és mitjançant l'histograma de la imatge on es mostra el nombre de 
píxels per a cada nivell de grisos que apareix. Per binaritzar-la s'ha de triar un llindar 
adequat, a partir del qual tots els píxels que no el superin, es convertiran en negre i la resta 
en blanc. 

Mitjançant aquest procés s'obté una imatge en blanc i negre on queden clarament marcats 
els contorns dels caràcters i símbols que conté aquesta.[2] 

2.3.1.2. Reducció de soroll  

El soroll és un error aleatori. Aquest es pot classificar en tres categories: senyal 
independent, dependent del senyal, i soroll aleatori també anomenat "Salt and pepper". 
Aquest no sempre pot ser totalment eliminat, però sí suavitzat.  

Un dels procediments àmpliament utilitzats és substituir el valor d'un píxel per la mitjana dels 
valors dels píxels del voltant. Això, en les imatges escanejades pot causar alguns errors, i si 
s'aplica a una línia de text els punts finals poden ser eliminats.  

 

 

 

Fig.  2.2. Imatge d'una firma abans i després de la reducció de soroll [2] 

2.3.1.3. Determinació de zones connexes ("clusters") 

Un dels processaments que s'utilitza consisteix en la determinació de les formes o 
agrupaments ("clusters"), de manera que s'obté cada lletra en una regió.[1] 
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2.3.1.4. Aprimament  

Un cop aïllades les components connexes de la imatge, se'ls haurà d'aplicar un procés 
d'aprimament per a cadascuna d'elles. Aquest procediment consisteix a anar esborrant 
successivament els punts dels contorns de cada component de manera que es conservi la 
seva tipologia (la informació més rellevant no està relacionada amb el gruix de la línia). 
L'eliminació dels punts ha de seguir un esquema d'escombrats successius, per a que la 
imatge continuï tenint les mateixes proporcions que l'original i així aconseguir que no quedi 
deforme. També s'ha d'evitar possibles fragmentacions o talls finals.[2] 

 

Fig.  2.3. Paraula en àrab, després de l'aplicació d'un aprimament. [2] 

2.3.1.5. Normalització 

Els patrons (paraules) poden tenir diverses mides, apareixen en diferents posicions (dins 
d'una imatge). [2] 

Abans de realitzar l'extracció sovint és necessari fer una normalització, que es pot realitzar 
amb les següents operacions: 

• Tècniques de Moment invariables. 
• Les descriptores de Fourier.  
• Anàlisis de Vectors. 

Aquestes rutines tenen en comú les següents característiques: 

• Normalitzar la mida de la font: es divideix tot per la mida característica d'aquesta. 
• Normalitzar la posició del caràcter movent el centre de coordenades a un punt, que està 

en una posició fixa, per exemple el centroide. 
• La normalització de l'orientació del caràcter és un procediment més complicat que els 

dos anteriors. 

2.3.1.6. La segmentació  

Els caràcters es poden escriure lligats i també es poden solapar. En un OCR es requereix 
per identificar les lletres, treballar-les individualment (en lloc de paraules completes), hi ha 
una necessitat d'identificar on (aproximadament) una lletra comença i acaba. Això és 
essencialment el que fa la segmentació.  
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No existeix un mètode genèric per dur a terme aquesta segmentació de la imatge que sigui 
prou eficaç per a l'anàlisi d'un text. Encara que, les tècniques més utilitzades són variacions 
dels mètodes basats en projeccions lineals. 

Hi ha dos tractaments diferents segons la tipologia de lletra, si es tracta de lletra lligada o 
d'impremta. 

Presegmentació  significa que les lletres arriben ja separades una de l'altra. Aquest és 
normalment el cas d'un text d'impressió, o quan l'escriptor està obligat a escriure els 
caràcters en caixes o sense unió entre sí.  

Recerca de llacunes; per esbrinar les diferències entre les lletres o, almenys, les línies de 
connexió. Es pot dividir en tècniques basades en la longitud. Existeixen algoritmes que 
detecten quan una lletra finalitza i la diferència de pixelat entre lletres.  

Exemple segmentació d'una lletra lligada:  

 

Fig.  2.4. Segmentació d'una lletra lligada [2] 

Hi ha diverses imperfeccions comuns en aquest pas. Una de les més freqüents es dóna 
quan hi ha lletres connectades i es retornen ambdues en una sola imatge. Això provoca un 
problema important en l'etapa de reconeixement. No obstant això, molts algorismes 
disponibles redueixen el risc de caràcters connectats.  

2.3.2. Extracció de característiques 

Aquesta etapa és una de les funcions més bàsiques d'un OCR. Es tracta del mesurament de 
les propietats del patró d'entrada que són rellevants per a la classificació. Després de 
l'extracció de característiques, el patró es representa pel conjunt d'aquestes. 

Hi ha un nombre infinit de funcions possibles que es poden extreure d'un model 2D. No 
obstant això, com ja s'ha dit, només ens interessen aquelles característiques que són de 
rellevància. Això implica que durant l'etapa de disseny, l'expert es centra només en aquelles 
que donen diferenciació entre els diversos patrons, així es produeixen resultats de la 
classificació més segurs i eficaços.[2] 

Per exemple, en un alfabet de dos símbols, que conté el '0' i  l' 1, l'alçada del patró d'entrada 
no és una característica diferenciadora i per tant és insignificant. D'altra banda, el nombre 
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d'angles aguts en el patró és potencialment un tret diferenciador, el '0 'no en té cap i l' 1 té 
exactament un. 

 

                          Fig.  2.5. Angle Agut del 1 

Algunes propietats d'exemple podria ser:  

• Relació d'aspecte  
• Percentatge de píxels per sobre del punt mitjà horitzontal  
• Percentatge de píxels a la dreta del punt mig vertical  
• La distància mitjana des del centre de la imatge  

 

 

 

 

Fig.  2.6. Algunes de les característiques principals dels caràcters [2] 

2.3.3. Classificació de patrons 

En aquesta etapa es comparen els caràcters obtinguts anteriorment amb uns patrons, 
emmagatzemats en una base de dades. Un bon funcionament del ROC es basa en gran 
mesura en una bona definició d'aquesta etapa. Aquests patrons han de tenir un domini 
concret, reduir-lo ajuda a augmentar la precisió dels sistemes de reconeixement d'escriptura. 
Per exemple, un camp de formulari per a un codi postal, només pot incloure de 0-9 
caràcters. Això redueix el nombre de possibles identificacions. [2] 

Una vegada escollits els patrons s'hauran de comparar aquests amb els diferents caràcters 
que apareixen a la imatge en concret. Existeixen diferents mètodes.  
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a) Mètode de Projecció, en el qual s'obtenen projeccions verticals i horitzontals del 
caràcter per a reconèixer i es comparen amb l'alfabet de caràcters possibles fins a 
trobar la màxima coincidència.  

b) Mètodes estadístics 
c) Mètodes estructurals 
d) Mètodes neuro-mimètics 
e) Mètodes Markovians 
f) Mètodes de Zadeh  
g) Sistemes basats en regles. 

 

Totes les tècniques anteriors comparteixen una característica comuna: divideixen l'espai de 
característiques en petits subespais, cadascun dels quals conté les propietats escollides.  

A continuació s'explicarà amb més deteniment una de les tècniques utilitzades, com el 
sistemes basats en regles.  

Aquests solen utilitzar un conjunt de regles per discernir la classe. Aquests sistemes és 
possible que continguin dos o més normes de classificació, aplicades al mateix patró. Això fa 
que es produeixin conflictes, i per tant requereix un algoritme que ho resolgui amb precisió.  

Exemple: 

Per un alfabet que contingui només 0 i 1, un es pot imaginar una norma com: si el patró 
conté un bucle llavors es pot assignar la lletra igual a 0. 

Els arbres de decisió poden ser útils pel filtratge de caràcters i obtenir una classificació.   

 

Fig.  2.7. Arbre de decisió lògic, la lletra té un bucle o no [2] 
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2.3.4. Processament final 

Cobreix la verificació, execució de l'acció i l'adaptació. 

L'objectiu de la verificació és augmentar el nivell de confiança. Una de les maneres 
consisteix a utilitzar una base de dades de 2 o 3 combinacions de lletres, per comprovar que 
la seqüència de 3 lletres reconegudes  no conté combinacions impossibles (per exemple, 
'ZDH'). Alternativament, un diccionari de paraules, podria ser utilitzat per comprovar que una 
certa cadena de caràcters constitueix una paraula vàlida. A més de la paraula del diccionari,  
es pot utilitzar un model gramatical per a verificar l'exactitud de les frases o oracions 
senceres.  

Els softwares comercials que funcionen avui dia fan servir diferents algoritmes que corren 
paral·lelament i cada un d'ells dóna un resultat  i per estadística es decideix quina lletra és la 
bona. Per exemple si tres dels algoritmes de 4 diuen que la lletra detectada és la "m" i un 
d'ells diu que és la "n", tenint en compte que la ponderació de cada algoritme és 
proporcional, llavors la lletra seleccionada seria la "m". Finalment, es comparen les paraules 
obtingudes amb una base de dades d'un diccionari que té, a més a més, totes les 
conjugacions verbals. 

2.3.5. Aclariments , problemes, estadístiques i aplicacions 

2.3.5.1. Aclariments 

Com ja s'ha dit, les principals parts d'un OCR són el pretractament, la funció d'extracció, la 
classificació de patrons, i el processament final. Però no tots els sistemes de reconeixement 
de caràcters consten de totes les etapes i alguns tenen d'altres. Tot i que gairebé tots 
d'alguna manera han de mesurar les característiques i decidir sobre una propietat 
significativa per al patró d'entrada.[2] 

En resum:  

1. No són presents totes les etapes. Es pot dur a terme la funció de classificació sense 
fer l'extracció de característiques, per exemple utilitzant algun tipus de plantilla 
coincident.  
 

2. No sempre s'implementen com a components mútuament excloents. Per exemple, 
una funció pot extreure característiques i classificar de forma simultània.  
 

3. No necessàriament han ser seqüencialment executats. De fet, en moltes aplicacions, 
una quantitat substancial d'extracció de característiques es porta a terme abans de la 
segmentació. 
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2.3.5.2. Problemes d'un OCR 

Independentment de les tècniques utilitzades, tots els mètodes de reconeixement de 
caràcters s'enfronten a dos grans problemes: la segmentació i l'adaptació. 

La segmentació, o la manca d'ella, és el major impediment dels dissenyadors. Les lletres i/o 
les paraules es superposen, i la informació acaba no sent la desitjada. És molt difícil, però, 
determinar quan una lletra / paraula comença i acaba, sense reconèixer el caràcter o 
paraula, en primer lloc. Però, per descomptat, la segmentació és sovint necessària per al 
reconeixement (o classificació). Per tant, hi ha un problema del tipus de "la gallina i l'ou". 

L'altre gran problema restant en el reconeixement de caràcters és l'adaptació, especialment 
en absència de correcció humana. Això significa que l'algoritme hauria de ser, sense 
supervisió, capaç de decidir si una lletra és correcta o no per sí mateixa i adaptar-se a 
diferents fonts.  

2.3.5.3. Estudis d'estadístiques del reconeixement de text 

En la grafia llatina  dels texts escrits a màquina, encara no és fiable al 100%, fins i tot quan 
la imatge disponible és nítida. Un estudi realitzat a mitjans de la dècada dels 90 realitzat per 
"U.S. Department of Energy" (DOE) i "the Information Science Research Institute" (ISRI) van 
arribar a la conclusió que els softwares tenien una precisió que podia variar de 71% a 98% 
[3],  l'exactitud  total només es podia aconseguir mitjançant la revisió humana. Les taxes de 
precisió es poden mesurar de diverses maneres, i la forma en què es fan pot afectar la taxa 
de precisió. Per exemple, una taxa d'errors de caràcters d'1% (99% de precisió) pot resultar 
en una taxa d'error del 5% (95% de precisió ) o, pitjor encara, si la mesura  es basa en si 
cada paraula completa va ser reconeguda sense lletres incorrectes.  

 

2.3.5.4. Aplicacions 

Des de l'aparició dels algoritmes de Reconeixement Òptic de Caràcters han estat molts els 
serveis que han introduït aquests processos per augmentar el seu rendiment i altres que es 
basen completament en aquestes tecnologies. A continuació es mostren algunes de les més 
destacables aplicacions que s'utilitzen.[1] 
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a) Reconeixement de text manuscrit 

Les dificultats que es poden trobar a l'hora de reconèixer un text mecanogràfic, no es poden 
comparar amb les que apareixen quan es vol reconèixer un text manuscrit, encara que el 
text es compon bàsicament de caràcters individuals, la majoria d'algorismes no 
aconsegueixen bons resultats, ja que la segmentació de text continu és un procediment 
complex. 

D'altra banda, es pot arribar a comprendre una frase quan s'ha acabat de llegir. Això implica 
una operació de nivells morfològics, lèxic i sintàctic que s'aconsegueix mitjançant el 
reconeixement de la parla contínua. Per dur a terme aquesta metodologia, s'utilitzen 
algorismes robustos que utilitzen una segmentació prèvia, ja que s'obté automàticament 
amb la descodificació (per evitar aquests problemes en textos manuscrits el treball es 
basarà en texts d'impresos). 

 
b) Reconeixement de matrícules 

El radars han de poder localitzar una matrícula d'un vehicle en condicions de llum, 
perspectiva i entorn variables, en l'etapa de segmentació, es busquen textures similars a la 
d'una matrícula i s'aïlla l'àrea rectangular que la forma. 

Finalment, s'aplica un procés de classificació múltiple sobre el conjunt de píxels pertanyents 
a la matrícula, proporcionant una cadena de caràcters que s'han d'ajustar a un model 
conegut. 

c) Indexació en bases de dades 

Amb el gran augment d'informació publicada que ha tingut lloc als últims anys, cada vegada 
són més els mètodes que s'utilitzen per a organitzar tot aquest material emmagatzemat en 
bases de dades. Un d'aquests són les imatges. Una de les formes més corrents de buscar 
imatges és a partir de metadades introduïdes manualment pels usuaris. Actualment han 
aparegut cercadors que proporcionen la possibilitat de buscar imatges mitjançant el text que 
apareix en elles, com el cercador dirs (Document Image Retrieval System) que, mitjançant 
un algoritme de reconeixement de caràcters, extreu el text que conté la imatge i la utilitza 
com a metadada que podrà fer-se servir en les cerques.  

 
d) OCR Online. 

Des del 2000, alguns dels principals proveïdors d'OCR van començar a oferir WebOCR i 
programari en línia, una sèrie d'empreses van aprofitar l'oportunitat per desenvolupar 
innovadors serveis de web d'OCR, alguns dels quals són serveis gratuïts.  
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2.3.6. Camps d'investigació oberts  i aportació del treball a la 
investigació. 

Aportacions: 

Com ja s'ha recalcat en el desenvolupament teòric de les principals característiques d'un 
OCR, les etapes que marquen la diferenciació d'un algoritme OCR amb un altre, són les 
etapes d'extracció de propietats i definició de patrons. Aquest treball tractarà per primer cop 
d'aplicar una eina matemàtica com la SVD (que serà la característica extreta) al 
reconeixement de caràcters (aquest mètode serà explicat amb més deteniment al tema 3) i 
els diferents patrons seran la SVD de les lletres de l'alfabet. 

Possibles problemes previstos: 

Previsiblement, la SVD de cada lletra depèn exclusivament del contorn d'aquesta, sense 
tenir el compte els girs. Per exemple, la lletra "p" si s'aplica un gir de 180 graus es 
converteix, aproximadament, en la lletra "q", això farà que a priori no es puguin distingir 
aquestes lletres amb aquest procediment. O lletres doblades com la "m" o la "w" es podran 
confondre amb les lletres "n" i "v" ja que són dos matrius simètriques i la SVD hauria de 
donar similar. L'avantatge que té aquest procediment en front d'altres procediments descrits 
(com la projecció) és que no depèn del gruix de la lletra (no cal fer aprimament). 

Avantatges: 

L'avantatge principal d'aquest procediment és que no depenen de la morfologia, és a dir, 
qualsevol catàleg finit pot ser objecte d'estudi. Per exemple, en el reconeixement de 
molècules en microscòpia o, centrar-nos més en el camp de l'OCR en lletres manuscrites, 
lletres cursives o textos impresos en altres alfabets (sobretot els caràcters d'idiomes d'Àsia 
Oriental que tenen molts traços d'un sol caràcter), tots ells són problemes que no tenen una 
solució eficient i segueixen en estudi. 

Simplificació: 

Com s'explicarà al tema 6, el treball tractarà de textos impresos de l'alfabet llatí, ja que és el 
més senzill, tant en la etapa de segmentació (estudiar textos en lletra lligada ofereix una 
dificultat afegida per separar lletres i pot afegir errors no propis de la mateixa caracterització) 
com en la classificació (lletres manuscrites poden tenir dificultats alhora de realitzar un patró 
adequat, cada lletra pot variar segons l'escriptura). 
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3. Descomposició en valors singulars. (SVD) 

Com ja s'ha esmentat anteriorment aquest treball tindrà com a base teòrica fonamental 
l'aplicació de valors singulars a les matrius de cada lletra (una vegada feta l'etapa necessària 
de  pretractament), i que serviran com a propietat per diferenciar-les.  

Per tal entendre una mica millor es farà una breu explicació del què és la SVD i perquè 
potser un tret característic (veure apartat 2.3.2.).[4] 

3.1. Definició 

Si A és una matriu real qualsevol de mida 𝑚×𝑛, existeix una descomposició     
𝐴 = 𝑈 ∙ 𝐷 ∙ 𝑉!, amb "U" 𝑚×𝑚 ortogonal, V  𝑛× 𝑛  ortogonal  

 

Fig.  3.1. Matriu diagonalitzada [4] 

amb σ1  ≥ σ2  ≥ . . . ≥ σr > 0 i r = rang A. 

σ1 , . . . , σr  són els valors singulars de A. 

Interpretació: A és la matriu d'una aplicació f: Rn → Rm en bases canòniques de sortida 
i d'arribada, D és la matriu de f en bases ortonormals v1, . . . , vn de sortida i  u1, . . . , um 
d’arribada, i la descomposició 𝐴 = 𝑈 ∙ 𝐷 ∙ 𝑉! és el canvi de base:  

 

𝑀!
! 𝑓 = 𝐶!!𝑀!

!𝐶!!                                                                                                                   (Ec.  3.1) 
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3.2. Aplicació a l'OCR 

Els valors singulars d'una matriu es troben mitjançant un canvi de base de la matriu original. 
En el nostre cas, a cada matriu li correspondrà una lletra. Mitjançant el programa de Matlab® 
o Octave, s'obtindran els valors singulars que dependran del contorn de cada lletra.  

Així diferents lletres, a priori, tindran valors singulars diferents i lletres iguals valors singulars 
proporcionals que dependran del vector de canvi de base. Per evitar aquest problema es 
dividiran tots els valors singulars pel primer. Així a caràcters iguals s'hauria d'esperar que els 
quocients de valors singulars fossin molt similars.  

 

 

 

 

 

Fig.  3.2. Quocients singulars 

Tal com s'ha comentat a l'apartat 2.3.6. aquest sistema tindrà dificultat amb lletres que es 
semblin a l'aplicar un gir, tot i que si el programa té èxit amb les altres lletres podria ser motiu 
d'estudi per a incorporar aquest algoritme al mercat. Ja que com s'ha esmentat el 
percentatge d'encert d'un OCR, varia entre el 71 i 98 % [3] (tenint en compte que els 
programes comercials fan servir algoritmes en paral·lel i una comparació final amb un 
diccionari). 

Aquest sistema és força útil per la programació amb Matlab®, ja que el treball en matrius és 
força eficient i s'ha d'esperar que la velocitat d'execució de l'algoritme sigui bona. 

Valors 
singulars Dividir tots els valors 

singulars pel primer 

Treballar amb els quocients 
de valors singulars (és 

independent de la mida i la 
resolució) 
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4. Fonaments previs de MATLAB® 

L'algoritme es realitzarà amb el software matemàtic Matlab® versió 7.14.0.139 que podrà 
ser aplicable també al software lliure Octave i versions més antigues del propi Matlab. 

Per tal de realitzar l'algoritme s'han fet servir funcions ja implementades en el propi 
programa, per ajudar a l'usuari a entendre millor la realització de l'OCR s'explicaran a 
continuació les funcions més específiques, que s'han dut a terme. Es classificarà les 
funcions de Matlab segons la seva utilitat. 

4.1. Funcions específiques del reconeixement de zones 
connexes 

L=bwlabel (BW, n) retorna una matriu L, de la mateixa mida que BW (matriu 
d'entrada), que conté les etiquetes per als objectes connectats en BW. La variable 
"n"  defineix els píxels veïns, pot tenir un valor de 4 o 8 (l'argument per defecte és 8). 
Els elements de "L" són valors enters més grans o iguals a 0. A cada zona se li 
etiqueta un valor, assignat d'esquerra a dreta, per columnes. Així la zona (en el 
nostre cas lletres) més a l'esquerra li correspondrà l'etiqueta 1. L'etiqueta 0 per 
defecte serà el fons. La funció bwconncomp combinada amb la labelmatrix fa el 
mateix però gastant menys recursos. 
 
Quadre resum: 
 

Funció 
Dimensió 
d'entrada 

Matriu de 
sortida 

Ús de la 
memòria 

Connectivitat 

Bwlabel 2-D 
Matriu de doble 

precisió 
ALT 4 o 8 

Bwlabeln N-D 
Matriu de doble 

precisió 
ALT qualsevol 

bwconncomp N-D Estructura BAIX qualsevol 

Taula. 4.1. Característiques de les funcions de reconeixement de zones [5] 
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Exemples: 
 

1. Índex=0: Fons de la imatge 
 

 

Fig.  4.1. Índex 0 

 
2. Índex 1: Primera lletra de l'esquerra.  

 

 
 

Fig.  4.2. Índex 1 

 
regionprops(BW, propietat): La funció regionprops mesura les propietats d'una 
imatge. La propietat que s'utilitza a l'algoritme és la de detectar la quantitat zones 
(àrees) d'una imatge una vegada s'ha aplicat la funció de bwlabel. [5] 
 
Exemple: regionprops(BW,'Area'). Dóna el nombre de píxels que té cada zona 
(lletra),així com el nombre de zones que hi ha. 
 
bwselect(L2,c,r): Selecciona els punts de les coordenades. Aquesta funció serveix 
per obtenir cada lletra en una matriu. L2 és la matriu i els paràmetres c i r són les 
posicions on es troben els píxels que es volen seleccionar.[5] 
 
bwareapon(L2,N): Funció per eliminar zones amb menys de N píxels. La primera 
variable (L2) és la matriu a la qual s'aplicarà i la segona variable (N) indica el valor a 
partir del qual es vol eliminar. Exemple: si hi ha 4 lletres (m,n,o,i). La primera lletra té 
100 píxels, la segona 50, la tercera 60 i finalment la lletra "i" 40. Si N=55 eliminaran 
les lletres més petites que 55 píxels en aquest cas la "n" i la "i". Aquesta funció ens 
servirà per eliminar comes punts i accents, que seran negligits a l'estudi. 
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4.2. Funcions auxiliars 

fscanf: Llegeix un arxiu de text i el transforma en caràcters fets servir per MATLAB.[5] 

cell2mat: Transforma cellarray (estructura cel·lular) en matriu.[5] 

strfind (d,'caràcter'): Troba les posicions d'una caràcter concret d'un vector (d).[5] 

randperm: Genera permutacions aleatòries.[5] 

im2double: Transforma una matriu a doble precisió, necessari per aplicar moltes funcions 
(exemple: bwlabel, veure taula 4.1 ).[5] 

Cellarray (estructures cel·lulars): Aquestes estructures poden contenir matrius de diferents 
mides, així com vectors de caràcters. Seran molt útils alhora de treballar amb lletres, ja que 
cada lletra té una delimitació diferent. 

Com s'ha vist, les funcions més treballades han estat bàsicament relacionades amb  el 
maneig d'imatges, i en particular les utilitzades per aïllar les lletres en una sola regió. En 
aquest apartat s'ha negligit les funcions més bàsiques de programació amb MATLAB que es 
podran trobar a "Aprender Matlab como si estuvieras en primero" [6]. També les funcions 
senzilles relacionades amb la manipulació d'imatges "Tractament d'imatges amb Matlab" [7] 
(a més s'extraurà part de l'algoritme de flux de tinta explicat a l'apartat 5). També ens servirà 
de guia per obtenir informació del tractament d'imatges el llibre de "Digital Image Processing 
Using Matlab" [8]. Finalment, s'ha de destacar la gran utilitat que proporciona l'ajuda del 
propi programa, on es pot trobar amb tot detall cada funció i la seva aplicació amb diferents 
exemples[5]. 

 
  



Pàg. 22  Memòria 

 

5. Flux de tinta 

Als textos escanejats en blanc i negre poden aparèixer diverses imperfeccions com: taques 
en el fons (produïdes per l'escàner o per l'ús de la font escrita), píxels blancs al contorn de 
les lletres i a l'interior d'elles (brillantors), o bé lletres juntes (produïdes per la tipologia de 
lletra o una baixa resolució de l'escaneig) [7]. 

Aquest problema es tractarà de solucionar  amb el mètode del flux de tinta, que simula que 
la tinta flueix des de cada punt cap als seus quatre veïns. 

La base d'aquesta programació ha estat obtinguda del treball "Tractament d'imatges amb 
MATLAB"[7], tot  i que s'han introduït millores i noves variables per intentar solucionar tots 
els conflictes de l'OCR. (apartat 2.2). 

5.1. Fonament teòric 

L'algoritme de flux de tinta escapa tinta d'un píxel qualsevol als veïns. Per posar en marxa 
aquest procés cal primerament definir unes matrius auxiliars. 

Matrius auxiliars 

         A0              Adreta                Aesquerra:            Abaix       Adalt 

 

 

 

 

Fig.  5.1. Matrius auxiliars 

A0 És la matriu original (Aini) ampliada amb un marc de 0. 

Adreta: És la matriu Ao desplaçada un lloc cap a la dreta. 

Aesquerra: És la matriu Ao desplaçada un lloc cap a l'esquerra. 

Abaix: És la matriu Ao desplaçada un lloc cap a baix. 

Adalt: És la matriu Ao desplaçada un lloc cap a dalt. 

         
Aini 

        
Aini 

    
Aini 

      
Aini 

       
Aini 
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Seguidament amb l'ajut de les matrius auxiliars es definirà la nova matriu resultant d'aplicar 
el flux de tinta després d'un pas. 

𝐴! = 𝑟∅ ∗ 𝐴! + 𝑟ℎ ∗ 𝐴!"#$% + 𝑟ℎ ∗ 𝐴!"#$!%%& + 𝑟𝑣 ∗ 𝐴!"#$ + 𝑟∅ ∗ 𝐴!"#$                                       (Ec.  5.1) 

La matriu resultant  és una combinació lineal de les matrius auxiliars anteriors.  

𝑟∅ : Proporció de tinta que no flueix 

𝑟ℎ : Proporció de tinta que va a cada costat (dret/esquerra), 

𝑟𝑣: Proporció de tinta que va cap a dalt o cap a baix. 

S'ha de tenir en compte que hi ha un percentatge de tinta per moure d'1 (és a dir, el 100%), 
cada píxel pot desplaçar a la esquerra o la dreta, a dalt a baix o quedar-se al mateix lloc 
sense fluir la suma de la totalitat d'ell mateix, és a dir del 100%. 

Per tant: 

                                   𝑟∅ + 2 ∗ 𝑟ℎ + 2 ∗ 𝑟𝑣 = 1                                                                                     (Ec.  5.2) 

5.2. Notacions i novetats de l'algoritme.  

A l'aplicar l'algoritme es va deduir que en quasi totes les utilitats, la distinció del flux de tinta 
que es desplaçava a l'esquerra i la dreta amb el de dalt a baix (rh i rv, respectivament), no 
era tan interessant per les aplicacions que s'havien de realitzar. Per tant es va considerar 
que el flux de tinta que es desplaçava a la dreta/esquerra era igual que el que es traslladava 
de dalt/baix. Si es considera això es dedueix la següent expressió:  

                                                    𝑟ℎ = 𝑟𝑣 = (1 − 𝑟∅)/4        (Ec.  5.3) 

Ara bé, també s'han introduït novetats per tal de millorar l'algoritme i fer-lo més flexible i 
interessant.  

 𝒓∅, flux de tinta que no flueix, aquesta variable és interessant, ja que per exemple 
si s'aplica un flux de negre per eliminar punts dins de les lletres, potser és 
recomanable mantenir part de la tinta sense desplaçar.  
 
t: la variable "t" serveix per afegir o eliminar part de tinta. Com s'ha comentat si 
tot suma 1 es desplaça el 100% de la tinta, però es pot considerar afegir tinta o 
eliminar-la. Aquesta variable és força adient, ja que es pot afegir tinta negra, per 
exemple, a lletres amb molt buits produïts per una baixa resolució.  
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Si la t=1.02 s'afegeix un 4% a cada pas. 2 % per la dreta/esquerra i 2% a baix i dalt. 
S'ha de tenir en compte que a cada pas la proporció augmenta, és a dir, al segon 
pas la tinta afegida serà un 4% sobre la nova. Així amb poques iteracions hi haurà 
molta tinta incorporada, i fàcilment quedarà tota la imatge en negre. 
 
La funció nova queda definida com:  
 

 𝑟ℎ = 𝑟𝑣 = 𝑡 ∗ (1 − 𝑟∅)/4                                                                                    (Ec.  5.5) 
 

També l'algoritme disposarà d'un procés iteratiu per repetir el bucle N vegades. 
 

5.3. Flux de tinta blanc i negra 

Per fer més eficient i flexible l'algoritme s’ha dividit en dos funcions que realitzen etapes 
diferents, tot i que la base de l'algoritme és la mateixa. Les funcions es trobaran amb el nom 
de "fluxdetintablanca.m" i "fluxdetintanegra.m". 

S'aplicarà per separat. Això significa que es desplaçarà tant la tinta blanca com la negra. Les 
funcions de cadascuna seran: 

El blanc servirà bàsicament per eliminar taques al fons així com per separar lletres unides. I  
la negra intentarà ajuntar lletres que s'havien dividit, definir el contorn i eliminar píxels blancs 
dins del gruix de les lletres. 

Els paràmetres que es poden aplicar són: 

‘Nb’ i 'Nn': nombre d’iteracions o vegades que es duu a terme el procés d’eliminació 
de flux de tinta blanca i negra respectivament. 
 
𝑟∅𝑏 i 𝑟∅𝑛: proporció de tinta blanca i negra que no flueix, respectivament. 
 
"tblanca" i "tnegra": Quantitat de tinta blanca o negra que s'elimina o s'afegeix. 
 

5.3.1. Algoritme  i variacions entre flux de tinta blanc i negra. 

Els algoritmes seran molt semblants els uns dels altres però en petites modificacions. A 
l'esquema de la fig.5.2. es pot observar la base de l'algoritme, i la diferenciació entre ells. 
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 Fig.  5.2. Esquema de flux de tinta 

Els quadres blaus són processos que es realitzen als dos fluxos i els vermells només al 
flux de tinta negra.  

1. S'introdueix la matriu original: aquesta matriu en el cas d'aplicar el flux de 
tinta negra es farà el canvi de blanc a negre i viceversa. 

2. Es crea la matriu de marc de zeros i les matrius auxiliars. 
3. Es realitza la combinació lineal i es treu el marc. 
4. Els píxels que eren negres continuaran sent negres. En el cas del flux de 

tinta blanca s'ha deixat "comentada" aquesta opció ja que a les nostres 
aplicacions, hi ha molta tinta blanca (més blanc que negre), donava millor 
rendiment sense aquesta opció. 

per	  	  j=1:N	  
Nombre	  

d'iteracions	  

S'aplica	  a	  la	  matriu	  
d'entrada	  marc	  de	  zeros	  

es	  crea	  Adreta	  Aesquerra	  Abaix	  	  Adalt	  

Afinal:	  combinació	  
lineal	  	  de	  matrius	  

auxiliars	  

es	  treu	  el	  marc	  (així	  tens	  la	  
mida	  original)	  

Pixels	  ≥½ 
s'arrodoneixen a 1. 

Pixels <½ a 0.	  

Es	  desfa	  el	  canvi	  
Af=Af-‐1	  

Els	  pixels	  que	  eren	  
negres	  que	  con>nuin	  

sent-‐ho	  

A=A-‐1;Es	  converteix	  
els	  pixels	  blancs	  en	  
negres	  i	  viceversa	  	  
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5. Finalment, es produirà el procés d'arrodoniment que farà que els píxels que 
tinguin valor més gran o igual que 0,5 valdran 1 i els altres 0. 

 
Pel cas de tinta negra es desfarà el canvi una vegada aplicat les "Nn" iteracions. 

5.3.2. Refinament d'imatges i valors del paràmetres més adequats 

Tal com s'ha dit, els paràmetres que s'han d'ajustar són el nombre d'iteracions de cada flux, 
el valor de tinta que es reté i si s'afegeix o s'elimina (tan blanca com negra). I finalment, quin 
procés és més interessant d'aplicar abans.  

Aquesta etapa s'ha decidit experimentalment fent diverses proves a les diferents lletres i 
obtenint el rang de les variables més adequat i l'ordre d'aplicació. Amb una base de 
coneixements previs, per exemple, a priori no és interessant afegir blanca, ja que 
ràpidament el text es convertiria tot en blanc, en 1 o 2 iteracions. 

Els valors obtinguts han estat: 

Taula. 5.1. Paràmetres òptims per al flux de tinta 

Prioritat: Es fa primer el flux negre per eliminar les taques blanques a l'interior ja que és un 
procediment que funciona bastant bé i després, si cal s'aplica el flux de tinta blanca. Dóna 
millor resultat seguir aquest ordre que no l'invers. 

 

Tinta blanca Nb Tblanca R0b Prioritat 

 

Poques iteracions 
(Nb=0) Hi ha 

poques taques 
blanques 

Tblanca=[1-0,6] 
Eliminar tinta. Valor 

millor t=1; 

0,6-0,8 la tinta 
blanca no flueix 

Primer negra 

Tinta negra Nn Tnegra R0n  

 
Ús moderat. 

Nb=3-6 
Ús moderat. 

t=[1-1,02] 

Si es vol eliminar 
taques blanques 
s'ha de fer fluir la 
tinta. Es conserva 

poca. [0,1-0,3] 

Primer negra 



Processament i reconeixement d'imatges de text amb tècniques d'Àlgebra Lineal Pàg. 27 

 

5.3.3. Exemples 

ü Lletra d: abans d'aplicar el flux de tinta. Es pot observar que té un punt aïllat a sobre, 
i també al seu contorn hi ha punts blancs. 

 

 

 

 

 

  

 

Fig.  5.3. Eliminació de taques al fons i píxels dins de les lletres 

Solució exemple a) 

S'aplica un flux de tinta negra per treure els punts del contorn (Nn=4, 𝑟∅𝑛=0,2 
tnegra=1). El resultat és força òptim ja que s'elimina els punts blancs del contorn, tal 
com es desitjava. S'aplica un flux de tinta blanca per treure el punt de dalt Nb=8, 
𝑟∅𝑛=0,6 tnegra=1).  
 
S'obté  una lletra "d" final ben definida i sense taques al fons.  
 

ü Lletres f: Es pot observar que les dues lletres f estan enganxades i també hi ha punts 
dins de les lletres.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  5.4. Flux de tinta negre eliminació de taques 

Inicial Després del 
primer procés 

S'aplica flux 
de tinta negre 

S'aplica flux 
de tinta blanca Solució final 

Inicial 
S'aplica flux 

de tinta negre Després del primer procés 
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Solució parcial de l'exemple b:  

El resultat del primer procediment és òptim. Queden les lletres bastant ben definides. 

 
 
 

 

 

 

Fig.  5.5. Flux de tinta blanca separació de lletres pegades 

Solució final exemple b: 

Es pot observar que per a aconseguir separar les lletres "f" s'ha d'aplicar un flux de tinta que 
fa que es trenquin altres lletres. Això succeeix perquè la unió entre lletres enganxades té un 
gruix major que el contorn d'algunes lletres. Aquí es pot veure que es separa la lletra "f" però 
es trenquen la "e" i la "o". 

ü Lletra m trencada: En aquest cas hi ha una lletra que s'ha separat com la lletra "m". 

 

 

 

 

 

Fig.  5.6. Flux de tinta negre ajuntar lletres trencades 

 

 

 

 

Després del primer procés S'aplica flux 
de tinta blanca 

Solució final 

Inicial 
S'aplica flux 
de tinta negre 

Solució final 
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Solució exemple c: 

Es pot observar que a l'aplicar un flux de tinta negre s'aconsegueix que la lletra "m" es torni 
a ajuntar en una sola regió connexa, no obstant la lletra "m" i la "a" es peguen. Per tant no 
s'obté una solució adequada al problema. Aquest procés succeirà sempre que la separació 
entre trencades sigui més gran que la separació entre una lletra i les veïnes. En aquest cas 
es podria aplicar un flux de tinta blanca per tal d'intentar separar les lletres, ja que la unió no 
és molt gran, però cal recordar que el flux de tinta s'aplica a tot el text, i hi hauran zones on 
serà impossible separar les lletres sense trencar-ne de noves. 

 

5.3.4. Valoració 

Normalment en els textos treballats, les taques al fons han estat escasses o nul·les, com a 
conseqüència d'aquest fet, l'ús del flux blanc no era necessari, per tant el valor aconsellable 
d'iteracions és moltes vegades 0. Afegir tinta blanca per separar lletres enganxades no ha 
sorgit l'efecte esperat, ja que a l'aplicar-lo a totes les lletres per igual, quan s'aconseguia 
separar les dobles, feia que moltes es trenquessin (veure fig. 5.5.) 

Pel que fa al flux de tinta negra, resol bastant bé els problemes de taques blanques a 
l'interior de les lletres, però com anteriorment amb el blanc hi ha limitacions. A l'aplicar a 
cada lletra el flux, si es vol aconseguir que una lletra trencada s'ajunti, s'ha de fer servir 
l'aportació de nova tinta, ara bé, pot passar que dins del text moltes de les lletres s'uneixin 
una a l'altra (s'arregla un problema i es crea un de nou, veure fig. 5.6.). Per tant, l'ús 
d'aportació de tinta ha de ser moderat i també s'ha de vigilar a l'hora de fer moltes iteracions, 
ja que com hi ha poca tinta negra (en un full de text predomina el blanc) i es fa fluir-la 
repetidament, el text s'anirà aclarint fins quedar-se completament blanc (la tinta negra es 
reparteix per tot el full). 

El mètode tot i aportar millores no acaba de solucionar un dels problemes més bàsics de 
l'OCR com el trencament d'una lletra o solapament entre elles (aquest problema haurà de 
ser tractat més endavant i solucionat, com es veurà, semi-automàticament). Tot i que com a 
procés de refinament introdueix bones millores. 
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6. Algoritme i funcionament de l'OCR 

En aquest apartat es tractarà d'explicar amb detall el funcionament de l'OCR així com totes 
les funcions implicades i el que fa cadascuna.  

Tal com s'ha fet referència a l'apartat 2.3. un algoritme de reconeixement òptic de caràcters 
es pot dividir en 4 grans etapes. El pretractament, l'extracció de característiques, l'obtenció 
de patrons i el processament final. En el cas de l'OCR programat s'ha realitzat de forma 
similar amb petites variacions que es comentaran a continuació.  

6.1. Etapes 

Aquestes etapes i funcions específiques que fa cadascuna, seran explicades a continuació. 

Pretractament:  

Binarizació, transformar la imatge d'estudi en una matriu binària. 

Millora d'imatge: Es tractarà de millorar el text amb un algoritme anomenat flux de tinta. 
Aquest tractament està dividit en dos etapes. "Fluxdetintablanc" i "Fluxdetintanegre". 
L'explicació amb deteniment d'aquests procés es pot trobar al tema 5. 

Segmentació: S'obté cada lletra a una regió.  

Eliminació d'errors: Es tracta d'eliminar o afegir lletres que es troben enganxades o 
trencades. 

Obtenció de característiques: S'obté el quocient de valors singulars de cada lletra. 
 
Comparació: Es creen els patrons (cada lletra de l'alfabet) amb els seus respectius 
valors singulars. Es comparen els patrons amb totes les lletres i s'assigna a 
cadascuna, el patró amb la SVD més propera. 
 
Estadística: Es crea una solució coneguda i es compara amb la solució obtinguda. I 
finalment es creen diferents estadístiques per veure els principals errors del 
programa i detecta les possibles millores a aplicar. 
 
El processament final que tracta de substituir les lletres per paraules del diccionari, 
o l'eliminació de combinacions impossibles, serà suprimit expressament per tal de 
conèixer amb exactitud l'error produït.  
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OCR	  

Fitxer2matbin	  

Fluxde>ntanegre	  

Fluxde>ntablanc	  

linies	  

neteja	  

ReconomientoZonas	  

Letrasdobles	  

save	  

load	  

Lectora	  

Limpiardobles	  

	  lletres<Solució	  

LimpiarResta	  

Lletra≠Solució	  Lletra=Solucio	  

Save	  

Nuevaletra	  

lletres>Solució	  

Lletra=Solucio	  

Save	  

Lletres	  ≠Solucio	  

Eliminar	  
Cellarray	  

lletra=Solucio	  

Save	  

Comprobar	  

Comprobar	  

Comprobar	  

A continuació i per facilitar la comprensió de l'algoritme s'ha introduït un esquema on 
apareixen les diferents etapes així com les funcions involucrades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6.1. Esquema de Pretractament 
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Comentaris i explicacions de l'esquema Fig.  6.1. : 

Es poden veure totes les funcions implicades en el pretractament, així com la divisió en 
subetapes.   

ü Les de color lila són les funcions principals. En aquest cas la funció OCR 
s'encarrega de fer tot el pretractament. 
 

ü Les funcions en vermell són les encarregades de realitzar funcions específiques, 
totes elles són creades i no apareixen dins del propi MATLAB. 
 

ü En taronja són accions per guardar les solucions, indispensable per disminuir el 
temps d'execució del programa. Així cada vegada que es guarda es pot continuar la 
següent etapa, amb les variables guardades, sense executar de nou el procediment 
anterior. Les aplicacions load i save venen definides per MATLAB. 
 

ü En verd són funcions secundàries que serveixen per ajudar a la funció/ "script" 
principal a un funcionament òptim. 
 

ü En blau hi ha les anotacions per entendre millor l'algoritme (no són funcions). 

 

En la fig. 6.14.de la pàgina 48 s'utilitzarà la mateixa llegenda.  

En ella es podran observar les funcions que estan implicades en l'extracció de 
característiques, l'obtenció de patrons, la comparació i la creació d'estadístiques, explicades 
a l'apartat 6.1.2 
  



Processament i reconeixement d'imatges de text amb tècniques d'Àlgebra Lineal Pàg. 33 

 

6.1.1. Pretractament 

L'etapa de pretractament té com a objectiu preparar la imatge per l'extracció de 
característiques, aquest procés serà realitzat per la funció "OCR.m" , veure fig.  6.1.  pàg.31 

 
'OCR.m' (veure codi annex E.1) 

OCR(fitxer,format,porcenP,porcenG,plotG,Dlletres) 

La funció OCR tindrà com a variables d'entrada: 

fitxer: nom de la imatge que es vol treballar 'nom_de_la_imatge' 
 
format: format de la imatge  'tif' 
 
porcenP serveix per eliminar píxels petits (comes, punts, accents..). És una variable 
percentual, no dependrà de la resolució de la imatge. Per exemple "0.5" elimina els 
píxels més petits que el 50% de la mitja de tots els píxels. Si es posa "0.4"  els píxels 
més petits que el 60% de la mitja. Valors aconsellats [0.3-0.6]. 
 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑃 = 1 − [𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒   𝑒𝑛  𝑡𝑎𝑛𝑡  𝑝𝑒𝑟  1   𝑎  𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟]   (Ec.  6.1) 
 
porcenG. Són les zones amb més del x% d'amplitud que la resta. Per exemple 1.6, 
són les lletres que tenen un 60 per cent més. Valor aconsellat [1.6-1.9], aquest valor 
pot variar bastant segons la tipologia de lletra. Aquesta variable i la funció associada 
seran explicades posteriorment amb més deteniment. 
 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝐺 = 1 + 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒  𝑑𝑒  𝑙𝑙𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠  𝑎𝑚𝑏  𝑚é𝑠  𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑                                   (Ec.6.2) 
 
Plot G si es posa 'si' farà el primer procés fins la segmentació i la detecció de 
lletres dobles a més a més de mostrar per pantalla el perfil de lletres que ha 
detectat com a dobles. Si el primer procés ja està realitzat es podrà posar 'no' i 
passarà directament a l'últim pas, dedicat a l'eliminació de lletres dobles i 
trencades. Aquesta variable és força interessant per no repetir cada etapa cada 
vegada que s'executa el programa.  
 
Dlletres serveix per realitzar la purga de dobles lletres o no. Si es posa 'si' es 
realitzarà.  
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Variable de sortida:  

Es guarda en un arxiu d'extensió ".mat" amb la funció implementada en MATLAB save. 
Aquest fitxer contindrà una estructura cel·lular on hi haurà les matrius de totes les lletres 
(separades i tractades) i un vector on apareixerà la solució real en forma de caràcters. Per 
carregar aquests valors només s'haurà d'introduir l'acció load.  

Seguidament s'explicarà, seguint l'esquema de la fig.6.1., totes les funcions implicades en el 
procés de pretractament dividides en les subetapes corresponents. 

 

6.1.1.1. Binarització 

 

Fig.  6.2. Funcions implicades en la binarització (extret de la figura 6.1.) 

 
"Fitxer2matbin": Funció lectora (veure codi annex E.2) 

La funció "Fitxer2matbin.m" rep el nom del fitxer gràfic de la imatge de text, l'importa a 
MATLAB i el deixa com a una matriu de doble precisió  amb 1=blanc 0=negre. 

A=fitxer2matbin(fitxer,format) 

A=matriu de sortida, fitxer='nom del fitxer' i format='extensió del fitxer'. 

6.1.1.2.  Millora d'imatges 

 

Fig.  6.3. Funcions implicades en la millora d'imatges (extret de la figura 6.1.) 

 
"Fluxdetintanegre.m" i "fluxdetintablanc.m"(veure codi annex E.3-4) 

La funció "fluxdetintanegre.m" i "fluxdetintablanc.m" reben la matriu de doble precisió i se 
li aplica l'algoritme de flux de tinta per millorar la imatge. Aquesta funció, com les entrades i 
sortides, ha estat explicada amb detall a l'apartat 5. 
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6.1.1.3.  Segmentació 

 

Fig.  6.4. Funcions implicades en la segmentació (extret de la figura 6.1.) 

És una de les etapes principals per obtenir bons resultats amb la detecció de lletres. 
Aquesta etapa té com a objectiu la separació de cada lletra en una regió i l'eliminació de 
caràcters no desitjats.  

Problemes de segmentació: 

La base d'aquest procés es realitzarà amb l'ajut de la funció bwlabel (apartat 4.1). Però 
aquesta funció té una limitació important, ja que detecta zones connexes però a l'hora de fer 
l'etiquetatge, es realitzarà d'esquerra a dreta sense tenir en compte l'altura (eix y) on es 
troba cada lletra, això és un impediment molt important.  

Solució: 

Per solucionar amb eficiència aquest problema es va  afegir una funció que s'encarrega de 
dividir el text en files, i guardar-les en diferents matrius dins d'una estructura cel·lular, 
ordenades de dalt a baix. Això, a l'hora de fer el reconeixement de zones amb la funció 
bwlabel a una sola fila, farà que les etiquetes es disposin correctament. 

 
"Linies.m"(veure codi annex E.5) 

Aquesta funció anomenada "linies.m" agafa una matriu binària (variable d'entrada) que 
conté una imatge amb text i el divideix en files, ordenant-les. Retorna una matriu cel·lular 
que cada índex correspon a la fila ordenada de dalt a baix. (Amb l'ordre de lectura).  
Aquesta funció pot ser útil per a molt processos de programació, i té uns resultats força 
bons.  

[fila]=lineas(A) 
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Com a principal avantatge és que no depèn de la resolució ni la tipologia de lletres, i 
funciona perfectament tot i haver files torçades (mal escaneig) .Per això s'intentarà explicar 
les principals bases de programació i alguna mostra per veure l'èxit del funcionament.  

Funcionament bàsic de la funció "lineas" 

El que fa bàsicament aquesta funció és detectar zones on, horitzontalment, la suma dels 
píxels és pròxima a 0 i finalment unir les diferents zones detectades.  

Si les línies fossin completament rectes i no hi hagués píxels al fons, per separar les línies 
es trobaria una zona on es detectaria que la suma de píxels és 0 i ens indicaria que en 
aquell lloc acaba una línia. Però com no és així el problema es complica. 

La funció es divideix en 4 etapes. 

Inicialització. Es comença tallant línies. Es crea un programa iteratiu que detecta 
zones horitzontals amb x píxels i uneix aquestes zones com a "possibles files". 
S'Inicialitza amb píxel igual a 0 (zones horitzontals amb cap píxel). 
 
Elimina files buides. Detecta les files buides (espais blancs dins del full) i les 
elimina. 
 
Elimina les files amb pocs píxels, amb la primera iteració el valor serà 0 (no 
detectarà files amb pocs píxels). Però en les següents iteracions al realitzar aquest 
procediment hi haurà files amb un o dos píxels produïts pels talls (files torçades). 
Aquest valor serà percentual i no dependrà de la font ni de la resolució aplicada.  
 
Detecta files de doble gruix o més (varies files enganxades). Pot ser que 
algunes de les files no s'hagin aconseguit separar, per això el programa detecta 
zones que tenen un tant per cent més gran que la mitja, de les altres files 
(percentual). Si detecta que n'hi ha, retorna el programa al inici. I en comptes de 
buscar zones en "0" píxels buscarà zones en 4 píxels i així successivament 
(4.8,12...) fins que el programa detecti que s'han eliminat totes les files amb gruix 
superior al normal. 
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Exemple: 

 

Fig.  6.5. Files abans de separar-se 

En les següents imatges es pot observar com es separen perfectament les files.        

 

Fig.  6.6. Primeres dos files després d'aplicar la funció separar 

  

Fig.  6.7. Totes les files després d'aplicar la funció separar 
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La funció neteja forma part de l'etapa de segmentació. veure fig. 6.4.  

 
"Neteja.m"(veure codi annex E.6) 

La funció neteja s'encarrega d'eliminar els píxels de dimensions més petites.  

Les variables d'entrada són : 

una matriu cel·lular que conté cada fila i la variable porcenP (apartat 6.1.1) que ens 
indica les zones en que són més petites "x" píxels que es volen eliminar . 

     𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑃 = 1 − [𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒   𝑒𝑛  𝑡𝑎𝑛𝑡  𝑝𝑒𝑟  1   𝑎  𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟]     (Ec. 6.1.) 

La variable de sortida és una matriu cel·lular que conté les files netejades (sense comes 
punts etc...). La funció bàsica per realitzar aquest procés és la funció bwareapon (apart 4.1.) 
A continuació es mostra una fila abans i després del procés. 

 

Fig.  6.8. Abans d'aplicar l'eliminació de caràcters 

 

Fig.  6.9. Després d'aplicar l'eliminació de caràcters 

Es pot observar com tots els punts, les comes i els punts sobre la lletra "i" s'han eliminat 
correctament sense modificar la imatge original. 

[filas]=neteja(fila,porcenP) 

 
"ReconomientoZonas.m" (veure codi annex E.7) 

 

Una vegada dividit tot el text en files i eliminat tots els píxels que no seran objecte d'estudi, 
es realitzarà amb la funció "ReconomientoZonas" la separació de les lletres en una matriu 
amb l'ajut de la funció bwlabel (apartat 4.1.). En aquest procés, tal com s'ha comentat en el 
tractament de flux de tinta, hi hauran lletres que es trobaran unides una amb l'altra, i també 
es troba una sola lletra trencada en diferents parts. Per tant, una vegada feta la segmentació 
s'haurà de realitzar un procés per eliminar els errors (veure fig.6.1.) [8] 

[V]=ReconocimientoZonas(filas) 
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Variable d'entrada = files netejades  

Variable de sortida= Estructura cel·lular de les lletres indexades amb l'ordre de lectura. 

 

A continuació es mostra un exemple de la resolució d'un reconeixement de zones.  

 

Fig.  6.8. Abans d'aplicar la separació (després d'eliminar els caràcters) 

 

 

Fig.  6.9. Després d'aplicar la separació de caràcters 

 

Es pot observar com la funció realitza amb eficiència la localització de zones connexes, per 
tant de lletres, però n'hi ha que han continuat lligades, després del flux de tinta. Aquest 
inconvenient fa que s'hagi de realitzar un procés per tal d'eliminar aquestes lletres unides.  
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Fig.  6.10. Funcions implicades en l'eliminació d'errors (extret de la figura 6.1.) 

 

6.1.1.4. Eliminació d'errors 

Finalment s'hauran d'eliminar totes aquestes lletres que s'han unit i lletres que s'han pogut 
trencar. Aquest procés és un dels més complicats i que s'ha de dedicar més temps ja que 
molts dels processos no es poden automatitzar fàcilment i s'han de realitzar a mà.(a la figura 
6.10 es pot veure l'esquema bàsic d'aquest procés). 

 
"letrasdobles.m" (veure codi annex E.8) 

"letrasdobles.m" té la funció de detectar els possibles caràcters que tenen més d'una lletra 
lligada. Aquest error és molt més usual que el de trencament de lletres, que es produeix molt 
poques vegades.  

   dobles=letrasdobles(V,porcenG,plotG) 
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Variables d'entrada: 

1. Estructura cel·lular que conté les matrius després d'aplicar el reconeixement 
de zones.  

2. porcenG. Són les zones amb més del x% d'amplitud que la resta. Per 
exemple 1.6, són les lletres que tenen un 60 per cent més que la resta. Valor 
aconsellat [1.6-1.9], aquest valor pot variar bastant segons la tipologia de 
lletra. veure (Ec. 6.2.) 

3. Plot G si es posa 'si' farà el primer procés fins la segmentació i la detecció 
de lletres dobles, a més de mostrar per pantalla el perfil de lletres que ha 
detectat com a dobles. Si el primer procés ja ha estat realitzat es podrà posar 
'no' i passarà directament a l'últim pas, dedicat a l'eliminació de lletres 
dobles i trencades. Aquesta variable és força interessant per no repetir tot 
els processos realitzats anteriorment. A més a més cal esmentar que a partir 
d'aquesta el procediment serà semiautomàtic, per tant és important 
guardar-lo per possibles errors humans. 

La imatge que es mostra per pantalla és un gràfic de llargada promig en front les lletres 
detectades. Amb color blau una línea que indica el valor de porcenG. A partir d'aquesta línia 
totes les lletres que la creuin seran "possibles lletres dobles". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.  6.11. Gràfic del promig de llargada de les lletres 
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Les lletres marcades en cercle segurament corresponguin a zones que tenen 3 lletres, ja 
que tenen un percentatge de més del 200% de la mitja.  

S'ha de tenir en compte que no totes les lletres que es detecten amb aquest procediment 
són lletres unides. L'exemple més clar és la lletra "m" o la "w". Aquestes lletres es poden 
considera com dos "n" pegades o dos "v" unides, respectivament, També succeirà el mateix 
amb les majúscules que tenen una amplada força gran.  

Variable de sortida:  

1. Imatge que ens mostra les lletres que detectarà 
2. El vector que ens indica la posició on es troben les lletres detectades com a 

dobles. 
 
 

Per tal de conèixer amb exactitud si sobren lletres o falten i la 
quantia d'aquestes, s'ha d'introduir per primer cop, la solució del 
text. La creació d'aquesta solució s'explicarà a continuació. 

 

Per a què MATLAB detecti quines lletres són correctes (una cosa és la lletra que detecta el 
programa, i l'altra la lletra real) s'han d'introduir aquests caràcters.  

El procediment ha estat el següent:  

S'agafa un text "online", s'imprimeix i s'escaneja. Els dos exemples més treballats 
són de la pàgina web "wikipedia" (Don Quixot, en anglès, i Plató, en castellà), textos 
amb molta lletra. 
 
Obtenció de la solució: s'ha seleccionat el text d'Internet i s'ha bolcat a un 
document de text i, finalment, s'han eliminat amb cerques ràpides: comés, accents, 
separacions entre lletres i entre paràgrafs, per tal que MATLAB fos capaç de 
transformar-ho a caràcters llegibles per ell. Finalment, fent servir la funció lectora, 
s'ha transformat el text a caràcters, aquests corresponen a les lletres que hauria de 
reconèixer el programa. 
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"Lectora.m" (veure codi annex E.9) 

La funció converteix un document de text (.txt) a caràcters reconeguts per MATLAB. 

[caracters]=lectora(text) 

Variables d'entrada: text original 

Variable de sortida: vector de caràcters. 

 

Fig.  6.12. Funcions implicades en la neteja final (extret de la figura 6.1.) 

Així com es pot veure en la fig. 6.12. primerament es farà anar la funció "LimpiarDobles.m" 
que s'explicarà a continuació. 

 
"LimpiarDobles.m" (veure codi annex E.10) 

Aquesta funció s'encarrega de separar els caràcters reconeguts com a dobles per la funció 
"letrasdobles.m". Aquest procediment és semiautomàtic.  

Limpiardobles(V,dobles,caracters,lm) 

Variable d'entrada:  

1. V: matriu cel·lular que conté totes les lletres 
2. dobles: vector de lletres conflictives detectat per "letrasdobles". 
3. "caracters": Són les solucions reals obtingudes per la funció "lectora". 
4. lm: Nom del fitxer on es guardarà les lletres. Està programat automàticament 

per a que coincideixi amb el nom de la imatge original però extensió ".mat". 
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Funcionament bàsic 

a) Si la imatge detectada és bona (per exemple una "m") es tancarà la imatge que 
apareix per pantalla sense modificar res i tot seguit, apareixerà una possible nova 
lletra doble.  
 

b) Si la imatge són dos lletres enganxades llavors es retallaran d'esquerra a dreta les 
imatges. Primerament, es seleccionarà la lletra que es troba més a l'esquerra i es 
farà doble clic (veure funció imcrop al manual de Matlab)[7], seguidament es 
repetirà amb la de la dreta. Aquest procés guardarà els retalls, el primer reescriurà 
sobre la lletra dolenta i el segon afegirà una lletra nova. Per afegir una nova lletra 
s'haurà d'utilitzar una funció anomenada "afegirlletres.m" (veure apartat 6.1.2.3.). 
 

c) Finalment, hi ha vegades que es detecten més de dos lletres enganxades. Per a 
solucionar aquest problema, s'ha implementat un procediment que s'explicarà a 
continuació. Si hi ha tres lletres pegades, es retallarà una lletra i es tancarà la imatge. 
Llavors apareixeran de nou les 3 lletres i s'hauran de seleccionar les dues lletres 
restants amb el mateix procediment de l'apartat b. Els talls sempre es fan d'esquerra 
a dreta. 
 

En la següent imatge es pot veure la detecció de les lletres dobles per al text (fig. 6.7.) 

 

Fig.  6.13. Imatge de les possibles lletres dobles detectades 

 

Tal com s'havia previst,  detecta les lletres dobles però també ho fa amb lletres com la "m", 
la "w" i majúscules. Però hi ha dobles lletres que en aquest procediment no es poden 
detectar sempre. Són combinació de lletres d'amplades petites unides. Els casos més 
importants són la "i" amb "l", i viceversa, la "f" amb la "i" o "l", i viceversa.  
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Metodologia emprada per l'últim procés de l'OCR: 

a) Una vegada realitzat el procés de separació de lletres es compararà amb la solució 
real per veure si falten lletres o en sobren i es faran diferents procediments segons el 
cas. Per visualitzar millor el procés  veure fig. 6.12. 
 

b) Si coincideix el nombre de caràcters de la solució amb les matrius de lletres 
generades, es guarda la matriu i es visualitza per veure si s'han produït alguns errors 
(això és bastant important, ja que al ser un procés que part d'ell s'ha de realitzar a 
mà, s'ha de verificar). 
 

c) Si en falten vol dir que hi han lletres dobles que no s'han pogut detectar. Per 
solucionar aquest problema s'utilitzarà la funció "LimpiarResta". 
 

d) Si en sobren és que hi ha lletres que s'han trencat i s'haurà d'eliminar el tros sobrant. 

 
"LimpiarResta.m" (veure codi annex E.11) 

La funció "limpiarResta" té com a objectiu eliminar les lletres que no han estat detectades al 
procediment anterior com a lletres dobles. Són combinació de lletres d'amplades petites 
unides. Els casos més importants són la "i" amb "l", i viceversa, la "f" amb la "i" o "l" i 
viceversa. 

Vn=LimpiarResta(V,caracters) 

Té com a variable d'entrada:  

1. Estructura cel·lular de totes les lletres una vegada fet el procés de 
"Limpiardobles.m" 
  

2. "caracters": és el vector que conté la solució real. 
 
I com a sortida la nova estructura cel·lular amb la matriu afegida (també s'utilitza la 
funció "afegirlletra.m" ( per afegir les noves lletres trobades,veure 6.1.2.3.).   
 
Finalment si les lletres obtingudes són majors que la solució real, llavors s'hauran 
d'eliminar les lletres que han quedat dividides. Detectar on es troben lletres 
trencades automàticament és un procediment força complicat, ja que moltes de les 
lletres que es solen trencar (com la lletra "m") no són més petites d'amplada que la 
mitjana. 
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Llavors la detecció ha de ser manual. Per fer aquest procés és indispensable utilitzar 
la funció anomenada "comprobar.m", és una de les funcions que més s'ha utilitzat 
en l'elaboració de l'OCR. 
 

"comprobar.m" (veure codi annex E.12) 

La funció "comprobar" té com a objectiu verificar que les imatges siguin les 
correctes. Divideix la finestra gràfica en vàries subfinestres de dimensió (axb), on 
cada subfinestra correspon a una imatge. Les imatges poden ser de mides diferents, 
aquestes es mouen d'esquerra a dreta i de dalt a baix. Quan les imatges afegides a 
la finestra arriben al màxim, en genera una nova. I així fins que mostri totes les 
imatges que es volen. 

comprobar (V,de,a,b) 

Variables d'entrada:  

"V" és l'estructura cel·lular que conté les diferents imatges 
"de" és el vector que indica dins de l'estructura cel·lular que imatges es volen 
a=vertical. (nombre de files) 
b=horitzontal (nombre de columnes) 

Exemple 

Hi ha una estructura cel·lular (V) de 1000 imatges i es vol que llegeixi les 400 primeres.  

ü Variable de entrada estructura cel·lular d'imatges (V) 
ü de (1:400) 
ü a=20 
ü b=5 

Genera 4 figures, cadascuna d'elles tindrà 100 imatges (20 files i 5 columnes) llegides 
d'esquerra a dreta i de dalt a baix. Així la imatge (de=124) estarà a la figura 2. Fila 2 
columna 4. 

Aquesta funció és molt útil per comprovar que cada imatge està al lloc correcte. Per no fer 
més lent el procés, el límit òptim màxim d'imatges d'una figura és aproximadament de 100. 

Amb la funció "comprobar.m" i coneixent l'interval aproximadament on es produeix el tall, es 
detectaran les matrius on s'ha produït i es substituirà el "tros de lletra" per una bona i 
s'eliminarà el sobrant. L'eliminació d'estructures cel·lulars no és un procediment fàcil i s'ha 
afegit una nova funció que permet eliminar les estructures cel·lulars. La base d'aquesta 
funció ha estat extreta d'una pàgina web [9].  
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"eliminarCellarray.m" (veure codi annex E.13) 

Aquesta funció és l'encarregada d'eliminar estructures cel·lulars buides. 

Vf=eliminarCellarray(V,gep) 

Variables d'entrada:  

"gep" és el vector que indica els índexs que es volen eliminar  
"V" és la matriu cel·lular d'entrada 

"Vf"  és la matriu cel·lular de sortida. 

Una vegada fet aquest procediment es guardarà l'estructura cel·lular amb totes les lletres 
correctament situades (sense lletres dobles ni altres errors), i un vector de caràcters que 
contindrà la solució real.  

Fet tots aquests procediments de binarització, flux de tinta, separació de zones i eliminació 
d'errors amb l'ajut de les funcions esmentades, es pot considerar que la solució està 
preparada correctament per a l'extracció de característiques i l'obtenció de patrons. 
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Catalogo	  

SVD	  

Save	  

Load	  

Mejoras	  

CrearAleatoriedad	  

Save	  

Load	  

Detec	  

Estadis>ca	  

Lectora	  

PATRONS	  
(ALFABET)	  

afegirlletres	  

Extracció	  de	  
caracteris>ques	  

Load	  (Després	  del	  
preprocessament)	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6.14. Esquema que inclou els aparts de creació del catàleg, obtenció de 
característiques, comparació i estadística 
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6.1.2. Extracció de característiques i obtenció de patrons 

Una vegada fet tot el pretractament, les matrius ja estan disponibles per a fer l'etapa 
d'extracció de característiques i obtenció de patrons.  

Tal com es va explicar a l'apartat 3.2, la característica extreta és els quocients singulars de 
cada lletra. 

 
"Catalogo.m" (veure codi annex E.14) 

L'script "Catalogo" crea els patrons (totes les lletres estudiades) amb els seus respectius 
quocients de valors singulars i també extrau els de tota la mostra. 

Amb la funció load es recuperen les variables guardades just després del pretractament.  

Aquestes són: 

Una estructura cel·lular que conté totes les lletres tractades i indexades amb l'ordre 
de lectura 
La solució en forma de caràcters 

6.1.2.1.  Extracció de característiques 

S'agafen totes les matrius de les lletres del text i se li aplica la SVD. Aquesta acció està ja 
implementada amb MATLAB. Només afegir SVD(A) s'obtenen els valors singulars, finalment 
es divideixen els valors obtinguts pel primer valor singular. Aquest procés, tal com es va 
comentar l'apartat 3.2., és necessari ja que les lletres iguals tenen valors singulars 
proporcionals. 

Cal esmentar també que el valors singulars no tenen en compte els girs, és a dir, lletres com 
la "p" que a l'aplicar un gir de 180 graus es converteix en la "d", poden tenir errors en el 
reconeixement. També les lletres dobles com la "w"  i la "m" es poden confondre amb la "v" i 
la "n" respectivament ja que tenen un pla de simetria que fa que els valors singulars siguin 
similars. Un cop dividit pel primer valor singular, es guardaran tots els quocients de valors 
singulars en una estructura cel·lular. 
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6.1.2.2. Creació de patrons 

El que s'ha de fer en aquesta etapa és crear un alfabet que contingui només les lletres que 
apareixen en l'estudi. Per fer això un procediment senzill és: 

1. S'agafa el vector de solucions i s'aplica la funció sort que s'encarrega d'ordenar tots els 
caràcters, així, es podrà veure amb exactitud quines lletres falten i quines hi ha.  
 

2. Es crea un vector de caràcters que conté totes les lletres de l'alfabet que s'estudien 
ordenades: lletres minúscules, majúscules, nombres i caràcters estranys (parèntesis, 
claudàtors...).  
 

3. Seguidament amb la funció strfind (veure apartat 4.2) es busquen les posicions de cada 
lletra dins de la solució (vector de caràcters). 
 

4. Llavors s'agafa l'estructura cel·lular que contenen les matrius de totes les lletres i amb 
les posicions trobades es mostra per pantalla totes les lletres d'un mateix caràcter i es 
selecciona la millor (que no tingui talls i un perfil ben definit). 
 

Exemple: 

 

Fig.  6.15. Possibles lletres "a" per al catàleg 

En aquest cas, per exemple, es pot veure com casi totes les lletres "a" estan ben definides, 
per tant, serveix la primera. 
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5. Una vegada seleccionada la lletra (matriu) se li aplica la SVD i finalment el quocient de 
valor singulars, i es guarda en una estructura cel·lular que contindrà totes els quocients 
dels valors singulars ordenats: lletres minúscules, majúscules, nombres i caràcters 
estranys.  

Aquesta estructura contindrà tots els patrons que posteriorment en la següent etapa es 
comparen amb els quocients singulars de totes les lletres. 

 

Conversió de la solució en valor numèric 

En aquesta etapa també es convertiran els caràcters de solucions en nombres. Se li 
assignarà a cada lletra un nombre ordenat amb el mateix ordre que l'alfabet.  

Exemple:  

alfabet ('abcdefghijqlmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ') 

L'alfabet té a la posició 1 el caràcter "a" a la posició 2 el caràcter "b" i respectivament. 

Llavors si hi ha un text:        

text='ace' 

serà igual  a (solució='135') la lletra a =1, lletra c=3 i lletra e=5. 

Un altre procediment que s'ha considerat també és afegir una solució només amb lletres 
minúscules, per després al fer l'estudi estadístic (tant al catàleg com a les lletres) per tenir 
més elements d'anàlisi. 

6.1.2.3. Millores implementades  

Hi ha dues funcions que s'encarreguen de realitzar aquest procés de millora de patrons i 
mostres: "afegirlletra.m" i "mejoras.m".  

 
"afegirlletra.m" (veure codi annex E.15) 

Té l'objectiu d'afegir noves lletres per si en un nou anàlisi no apareixen. Pot passar que en 
un text no aparegui alguna lletra en particular.  
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Finalment, llegeix el catàleg vell fent un load i s'introdueix en la posició n-èsima tant la grafia 
(vector de caràcter ), com la imatge i els quocients de valors singulars (tots els posteriors 
s'han de córrer un lloc a la dreta). 

[alfa,CD,JN]=afegirlletra(alfa1,C,JS,LN,Cnova,Vnova,n) 

Variables de entrada: 

1. alfa1: és el vector de les lletres del catàleg sense afegir la nova. 
2. C: és l'estructura cel·lular que conté tots els quocients de valors singulars. 
3. JS: és l'estructura cel·lular que conté totes les lletres sense afegir la nova. 
4. LN: és el nou caràcter . 
5. Cnova: és la matriu que conté el quocient singular de la nova lletra.  
6. Vnova: és la matriu de la imatge de la nova lletra. 
7. n és la posició on anirà la lletra.  

Variable de sortida: 

1. alfa: és el vector de les lletres afegint la nova lletra 
2. CD: és l'estructura cel·lular que conté tots els quocients de valors singulars amb la nova 

lletra afegida en la posició correcta. 
3. JN: és l'estructura cel·lular que conté totes les lletres amb la nova lletra. 

 

Tant als patrons com a les imatges obtingudes se li poden realitzar diferents millores. Per 
exemple, els valors singulars depenen de la llargada i amplada de la lletra. Així una lletra de 
20x1, el màxim valor singular serà de 10. Això fa que a l'hora de comparar amb el catàleg 
s'ha d'escollir el valor mínim amb el qual es pot treballar. 

Exemple: 

Si existeixen 5 lletres que es poden extreure 20, 15, 21, 12 i 40 respectivament, només es 
podran treure els 12 primers valors singulars de totes les lletres ja que el valor singular més 
petit és el que limita a l'hora de comparar. 
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"Mejoras.m" (veure codi annex E.16) 

Millora 1 

Així una millora introduïda és delimitar els valors singulars aplicats no al valor més petit, sinó 
al més gran. En l'exemple anterior de 20, 15, 21, 12 i 40, el valor singular fins al que podria 
treballar és de 40. Per a fer això s'afegeixen "zeros" als següents valor singulars, aquest 
procediment és equivalent a augmentar amb marcs de zeros la imatge original que conté la 
lletra i després aplicar-li la SVD. Aquest procediment no havia estat considerat prèviament, 
ja que s'esperava que els primers valors singulars fossin els més importants i els últims 
valors singulars no fossin rellevants. Al veure que agafant molts, el resultat millorava, es va 
plantejar aquesta possible solució.  

Millora 2 

A més a més una altra millora que s'ha afegit és aplicar el flux de tinta a les lletres una 
vegada fet tot el procediment. Per exemple si hi ha una resolució baixa, moltes de les lletres 
no acaben de definir-se correctament. Però com s'ha dit a l'apartat de flux de tinta, pot 
passar que al millorar una lletra s'empitjori una altra, per això el procediment que s'ha fet 
servir és el següent: 

S'ha introduït una funció "crearaleatoriedad.m" (annex E.17) que genera 100 mostres 
aleatòries de diferents valors per a les variables d'entrada de flux de tinta. Després per a 
cadascuna s'ha fet el procediment de comparació dels patrons amb les imatges "millorades", 
i per a veure si la precisió augmentava o disminuïa. Els rangs treball han estat: 

ü tblanca de 0,6 a 1 amb intervals creixents de 0,05 
ü r0b de 0,8 a 1 amb intervals creixents de 0,025. 
ü tnegra=1; 
ü Nb d'1 a 10 amb intervals creixents d'1. 
ü r0n  de 0,1 a 0,3 amb intervals creixents de 0,025 
ü Nn d'1 a 10 amb intervals creixents d'1. 

Aquesta funció "Mejoras" no és una funció principal del programa, s'ha introduït a posterior 
per a intentar millorar els resultats obtinguts.  

Finalment es guarda tot a un arxiu anomenat "estadistica_nom.mat" amb l'acció guardar, en 
el cas de fer servir la funció "Mejoras" l'arxiu s'anomena " estadistica_nom_mejorado.mat" 
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Les variables emmagatzemades són les següents:  

save('estadistica_nom,'d','qs','V','solucio','alfa','C','Cat') 

Variables guardades: 

ü d és la solució però amb caràcters (en principi no farà falta). 
ü qs és l'estructura cel·lular que conté els quocients de valors singulars de 

cada imatge. 
ü V és l'estructura cel·lular de les imatges (en principi no farà falta). 
ü 'solucio' és el vector de solucions amb nombres. 
ü alfa és el vector de lletres del Catàleg. 
ü C és la matriu de quocients de valors singulars del catàleg. 
ü Cat és la  estructura cel·lular de les lletres del Catàleg (no farà falta). 

Un cop fet l'extracció de característiques i les millores implementades es realitzarà la 
comparació. 

 

6.1.3. Comparació  

 
"detec.m" (veure codi annex E.18) 

Aquesta funció s'encarrega de fer aquest procés. Compara els quocients de valors singulars 
de les imatges amb les dels patrons (lletres de l'alfabet). 

[deteccion]=detec(probar,f,nq) 

Variables d'entrada: 

nq és la quantitat de quocients de valors singulars que es treballaran 
 
Afegir pesos: 
 
f serveix per augmentar la proporció de prioritat entre un valor singular i el següent. A priori, 
els primers valors singulars defineixen l'estructura general de la lletra i els altres varien amb 
petites modificacions, per tant es va introduir una variable que servia per augmentar 
linealment o exponencialment, la proporció entre un valor i el següent. Aquest procediment 
es va afegir per millorar el resultat de l'OCR tot i que com es veurà no dóna els resultats 
esperats. Si f=1. No s'afegeixen pesos. 
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probar= és el nom del arxiu save guardat anteriorment ('estadistica_nom') en l'etapa de 
creació del catàleg. Fa que el programa es guardi amb un nom coherent. 

 

Variable de sortida: 

detecció: Vector de nombres que indica les lletres detectades a cada posició, aquest vector 
es compara amb el de "solució" que conté els nombres de les lletres reals que han d'anar a 
cada posició. Amb aquests dos vectors es podrà fer tot l'anàlisi estadístic.  

L'algoritme treballa tot matricialment, això fa que la velocitat d'execució del programa sigui 
molt ràpida, ja que MATLAB funciona molt bé amb matrius.  

Finalment es farà servir l'script "Estadistica.m" 

 

6.1.4. Creació d'estadística 

 
"Estadistica.m" 

 

Aquest script rebrà el vector de detecció amb les lletres detectades per l'OCR i la comparà 
amb el vector de solucions reals. I afegirà gràfiques per realitzar l'estudi amb major rigor. No 
s'afegirà l'algoritme dins l'annex ja que no aporta ninguna novetat interessant. 
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7. Funcions complementàries 

Al tema 6 s'ha tractat d'explicar el funcionament de l'OCR amb les parts i les funcions que es 
fan servir a cada part, així com l'aplicació que tenen cadascuna. Ara bé, existeixen 3 
funcions que no han estat explícitament explicades. 

 
'Prueba.m' (veure codi annex E.19) 

 

L'script  "prueba"  té com a objectiu executar les diferents mostres estudiades, per tal de no 
repetir cada vegada  el mateix procediment per a mostres diferents. 

 
'parrafos' (veure codi annex E.20) 

[AB] = paràgrafs (A, div) 

La funció paràgraf divideix la matriu en "x" trossos. La matriu ha de contenir una imatge de 
text. Aquesta funció no aporta millores a l'OCR. 

Variable d'entrada: 

La variable "div" indica el nombre de trossos en que es pretén dividir la imatge. 
La variable "A" és la matriu a la qual s'aplicarà la funció. 

Variable de sortida: 

"AB" és la matriu cel·lular de sortida un cop aplicada la funció. Els índexs seran de 
dalt a baix com l'ordre de lectura. 
 

'matbin2fitxer' Funció escriptora (veure codi annex E.21) 

Rep el nom de la matriu binaria de doble precisió on 0=negre i 1=blanc i la guarda com a 
fitxer "N"  d'imatge del format demanat. 

Aquesta funció no es farà servir. 

 

 

 



Processament i reconeixement d'imatges de text amb tècniques d'Àlgebra Lineal Pàg. 57 

 

8. Mostres i resultats estadístics  

Per tal d'obtenir unes proves significatives s'han realitzat 4 mostres de tres texts diferents. 

 

 
Mida de 

la mostra 

Mida del 
Catàleg 

(caràcters) 

Origen 
del 

Catàleg 
Idioma 

Resolució 
ppp  

(punts per 
polsada) 

Introducció 
de millores 

Matemàtiques 1.093 26 Ell mateix Francès 600 No 

Don Quixot 13.130 62 Ell mateix Anglès 600 No 

Plató 14.933 57 Quixot Castellà 300 
Tots els 

quocients 
singulars 

Quixot  (Baixa 
resolució) 

13.130 62 Ell mateix Anglès 300 

Quocients 
singulars i 

millora 
d'imatges 

Taula. 8.1. Mostres realitzades i característiques 

Tal com es pot veure a la taula 8.1. les proves realitzades tenen diverses característiques 
que faran que l'encert sigui superior o inferior depenent del cas.  Per exemple, la mostra 2 
del Quixot és d'una alta resolució i l'origen del patró al qual es compara és de la mateixa 
mostra. En canvi a la mostra 3, Plató a més de tenir una baixa resolució es compara amb el 
catàleg de la mostra 2, això farà possiblement que l'error en la detecció augmenti. 
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8.1. Mostra 1.  

La primera mostra és d'un text en francès de resolució de 600 ppp [10]. Per veure la mostra 
completa, veure Annex B. 

L'obtenció de la solució es va realitzar manualment, mirant lletra per lletra, per això té pocs 
caràcters(1.093) ja que és un treball molt laboriós, per tant és poc significativa i només va 
servir per conèixer si era interessant fer més proves/millores o pel contrari encaminar l'OCR 
a altres objectius (detecció de fonts, d'idiomes etc). 

 

Fig.  8.1. Percentatge d'encerts respecte als quocients singulars 

Conclusió mostra 1 

Com es pot observar en la següent gràfica, el percentatge d'encerts és entorn del 90 % per 
a valors de quocients singulars més grans o igual que 4, amb un catàleg de 26 lletres. 
L'augment del catàleg en principi ha de fer que disminueixi el percentatge d'encerts ja que té 
més lletres per a "escollir". A més no és prou significativa ja que té pocs caràcters a la 
mostra. 
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8.2. Mostra 2 

Aquesta mostra és un text en anglès extret de la pàgina "wikipedia" de Don Quixot [11], la 
qual s'ha realitzat amb el procés que s'ha comentat al tema 6 i per tant el valors de caràcters 
ja es poden considerar bastant significatius. La mida de la mostra és de 13130 unitats, la 
resolució de 600ppp i un alfabet de 62 caràcters. Per veure la mostra completa, veure Annex 
C. 

 

Fig.  8.2. Percentatge d'encerts respecte als quocients singulars 

Comentaris: 

Es pot observar que el percentatge és d'un 84 per cent aproximadament per a 18 quocients 
singulars, un resultat força bo tenint en compte que el percentatge d'OCR comercials variant 
entorn al 71 i 98 % [3]. Aquest procés a diferència dels comercials no s'executa en paral·lel 
amb els algoritmes i no s'ha afegit la comparació amb un diccionari, que probablement 
augmentaria el nombre d'encerts. 

Tal com s'ha comentat a l'apartat 6.1.2.3. en principi la hipòtesi que es creia més probable, 
era que a l'augmentar el nombre de quocients singulars el valor d'encerts disminuís, ja que 
els primers valors singulars són els que caracteritzen el perfil de la lletra a grans trets. Però 
tal com s'observa a la gràfica l'encert segueix creixent per a valors més grans.  
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8.2.1. Introducció de pesos 

Tot i això es va provar d'introduir una funció que donés més importància als primers valors 
singulars. Per fer-ho es van afegir quocients davant de valors singulars que disminuïen 
linealment/exponencialment des del primer valor singular a l'últim. 

Però, tal com es pot veure a les gràfiques fig. A.1. i A.2. de l'annex A, tant l'augment 
exponencial d'importància dels primers valors. com el lineal feia disminuir el percentatge 
d'encerts. Es pot extraure com a conclusió que no només els primers valors singulars tenen 
importància al detectar lletres i és millor treballar amb bastants quocients singulars. 

8.2.2. Anàlisi de les lletres que fallen 

Les lletres que més fallen són : "i", "l" , "n", "t" , "u" i la "v". 

 

Fig.  8.3. Lletres amb que produeixen més errors 
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Al gràfic només es mostra la part interessant. Per a poder visualitzar el gràfic sencer, es 
troba a l'annex A figura A.3.. 

A continuació es farà un llistat amb les lletres que tinguin un percentatge d'error de més del 
3 per cent. En aquesta taula es podrà veure el percentatge en que cada lletra es confon amb 
una altra (veure fig. A.4. lletra "u") 

Taula. 8.2. Principal errors de lletres i la lletra que es confon 

 

 

Lletres amb 
error 

"i" "t" "l" "n" "u" "r" "v" "s" altres 

% d'error a 
l'OCR 

24 % 20 % 7% 6% 6% 6% 5% 5% 21% 

Lletres que es confonen amb les errades (en %) 

F 
       

90  

I 
  

38 
     

J 
 

89 
   

39 
  

M 
   

77 18 
   

N 
    

73 
   

J 
  

19 
  

19 
  

L 
        

1 95 
       

3 
   

23 
    

W 
      

90 
 

Altres 5 11 43 
 

9 42 10 10 
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Observacions: 

En aquesta taula només s'han afegit els resultats significatius, les lletres que tenen menys 
d'un 3% error no han estat incloses. La lectora de les dades d'aquest gràfic es llegeix de la 
següent manera.  

Exemple: lletra "i": Té un error del 24 % dins de les lletres errades a l'OCR i el programa 
confon aquesta lletra amb un 95% amb el nombre "1" i en un 5%  amb altres. En groc s'ha 
marcat el significatiu, així en aquest cas el nombre "1". 

8.2.3. Justificacions dels errors 

En aquest apartat s'analitzaran detingudament les diferents confusions de les lletres amb el 
catàleg de patrons i es tractarà de justificar. (veure taula 8.2.) 

8.2.3.1. Lletra "i" amb un error del 24% 

La lletra "i" es confon amb un 95% amb l'1. S'ha de considerar primerament que el punt de la 
lletra "i” a l'estar aïllat i no connex a ella, s'ha eliminat.   

             "i"                       "1" 

 

Fig.  8.4. Lletra "i" confusió amb el nombre "1" 

 

Com es pot veure en aquest cas la confusió entre lletres és evident ja que tenen un perfil 
molt similar. La lletra "i"  té un gruix superior a l'1 però aquest sistema no contempla el gruix, 
és una avantatge perquè pot analitzar lletres independentment de la mida però pot produir 
inconvenients com aquest.  
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8.2.3.2. Lletra "t" amb un error del 20% 

L'error produït amb la detecció de la lletra "t" és amb la "j amb un 89%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  8.5. Lletra "t" confusió amb la "j" 

Es pot veure com la "t" al aplicar-li un volteig horitzontal acaba semblant-se molt amb la lletra 
"j" només es distingeix amb el "pal" que creua  la "t", però algunes poden tenir el "pal" més 
petit o fins i tot no tenir-ne. Els valors singulars no varien amb els girs. 

8.2.3.3. Lletra "l" amb un error del 7% 

La caràcter "l" es confon amb diverses lletres, les més destaques són la lletra "i" i la "j". que 
sumen un 57% del total, sent la "i" la més destacada amb un 38% 

lletra "l"              lletra "i"                   lletra "l"  lletra "j"    

  

Fig.  8.6. Lletra "l" confusió amb la "i" i la "j" 

Les lletres "l" i "i" són pràcticament idèntiques si no es té en compte el gruix. I la lletra "j" amb 
la lletra "l" tenen un perfil semblant si no es té en compte "l'ancora" de la "j". 

Lletra "t 
"original 

volteig 
horitzontal 

Lletra "t" 
girada 

Lletra "j" 
original 
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8.2.3.4. Lletra "n" amb un error del 6% 

La lletra "n" té com errors la lletra "m" amb un 77% i el "3" amb 23%. 

Com ja es va comentar abans de realitzar aquest procediment, la lletra "n" era molt difícil 
distingir-la amb la "m" ja que tenen un pla de simetria i fa que els valors singulars siguin 
semblants o gairebé idèntics. Es pot observar també com el nombre "3" i la lletra "m" són 
similars si s'aplica un gir de 270 graus. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  8.7. Lletra "n" confusió amb la "m" i el "3". 

8.2.3.5. Lletra "u" amb un error del 6% 

La lletra "u" té com a lletres que es poden equivocar la "m" i la "n", sent la "n" la més 
destacada amb un 73% i la "m" un 23%. 

 

 

 

 

 

Fig.  8.8. Lletra "u" confusió amb la "n" i la "m". 

Es  pot observar que la lletra "u" si s'aplica un gir de 180º és molt similar a la lletra "n", pel 
que fa a la lletra "m" com s'ha comentat abans té un pla de simetria que fa que els valors 
singulars siguin molts semblants als de la "n" i com a conseqüència també a la "u".  

"3"   
original 

gir              
de 270º 

"3" girat Lletra      
m 

Lletra      
n 

"u"   
original 

gir de 
180º 

Lletra "u" 
girada 

Lletra      
"n" 
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8.2.3.6. Lletra "r" amb un error del 6% 

La lletra "r" el programa l'entén semblant a varies lletres. Les més destacades són la "j" tant 
minúscula com majúscula, que sumen un percentatge del 58%.  

 

 

 

 

 

 

Fig.  8.9. Lletra "r" confusió amb la "j" i la "J". 

Si s'aplica un gir a la "r" de 180 º la lletra "r" és molt semblant a la "j", és pràcticament igual si 
es treu el tros marc en cercle (aquesta part segons la resolució de la lletra pot fer que es 
trenqui). 

 

 En aquesta etapa es pot observar que si el refinament de la lletra 
no és força bo, moltes lletres es confondran. Al fer girs si no està 
ben definida fàcilment es semblaran a altres lletres.  

 

 

 

 

 

 

 

"r"   
original 

gir      
de 180º 

"r" girada 
"J"   

majúscula 
"j"    

minúscula 
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8.2.4. Importància de la  mida del catàleg 

Tenir més o menys lletres com a patrons és molt important a l'hora d'aplicar l'OCR. Com 
hem vist, la mostra 1 tenia bons resultats però el catàleg era reduït; tenir un catàleg amb 
poques, fa que hi hagi menys possibilitats de confusió. A més, lletres que apareixen poc 
poden tenir molta importància, ja que es poden confondre amb les més significatives. Al fer 
un catàleg on cada lletra té la mateixa proporció de valor pot succeir com en la fig.8.4., que 
caràcters com l'1, que apareix poc es detecten com a lletra "i", la qual és força important. 

Una solució que no s'aplicarà però que podria ser factible es fer diferents catàlegs: per a 
lletres minúscules, majúscules i per nombres/caràcters estranys. I en el moment de fer la 
comparació es realitzarien amb els 3 paral·lelament, i finalment es compararien les solucions 
amb un diccionari. Aquest sistema no ha estat contemplat ja que l'aportació de la 
comparació final amb un diccionari, ha estat negligida per obtenir l'error exacte del 
procediment. 

Per veure millor això es va decidir fer una anàlisis de la mostra anterior però només amb les 
lletres minúscules eliminant la resta tant de la mostra com dels patrons. 

La mostra es convertirà en 12.262 caràcters i amb un catàleg de 26 lletres.   

   !"!"#!!""#"
!"!"#

×100 ≅ 6.61%                              (Ec. 8.1.) 

                       !"!!"
!"

×100 ≅ 58%                                (Ec. 8.2.) 

Així es pot veure com menys del 7% de les lletres ocupa quasi bé el 60% del catàleg. Com 
es pot veure a l'annex A Fig. A.5.  la lletra que més es confon, en aquest cas, és la "t", que 
com abans es confon amb la "j" però desapareixen part de les confusions. També es pot 
veure Fig. A.6. de l'annex A on apareixen tots els errors de la lletra "t". 

8.2.5. Conclusions mostra 2 

A la mostra 2 s'han obtingut resultats amb bastant èxit ja que aproximadament un 85% de 
les lletres han estat detectades amb aquest procediment. Si es té en compte que els 
programes comercials detecten un percentatge que varia del 71 al 98 [3] fa que sigui molt 
esperançador. Com hem vist en l'apartat 8.2.3., els principals errors venien de la semblança 
de moltes lletres aplicant un gir o sense aplicar-lo i amb lletres simètriques com la m i la w. 
Finalment, cal dir que la mostra té tots els factors a favor per obtenir un resultat òptim, ja que 
els patrons s'han format amb la mateixa mostra i a més a més la resolució d'aquesta és 
força elevada (600ppp). Al baixar la resolució moltes lletres no estaran ben definides i 
apareixeran més confusions.  
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8.3. Mostra 3. Text: biografia de Plató 

Aquesta mostra es realitzarà amb tots els impediments possibles, per tal de veure si el 
programa és capaç de fer front a tots els problemes (per veure la mostra completa, veure 
Annex D.). Mostra extreta de la pàgina web "wikipedia" [12]. 

ü Els patrons seran de la mostra anterior (Quixot) 
 

ü La mostra serà en una altre idioma que la dels patrons (patrons anglès i mostra 
castellà).  
 

ü La mostra tindrà una resolució de 300 (baixa resolució) i els patrons de 600. 

Es d'esperar que el resultat d'aquesta mostra sigui molt més baix que l'anterior, per tots els 
factors que s'han comentat.  

 

Fig.  8.10. Percentatge d'encert respecte el nombre de quocients singulars 

Es pot observar que el valor disminueix substancialment, passa d'un 85% a un 18%. 
S''observa la mateixa tendència de la mostra anterior, és a dir, al augmentar els valors 
singulars treballats augmenta el percentatge d'encert. Per això s'ha realitzat, amb la funció 
"mejoras.m" (apartat 6.1.2.3.), un procediment per tal de treballar amb tots els valor singulars 
i veure si es podia augmentar el nombre d'encerts. 
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 Fig.  8.11. Gràfica d'encerts amb tots els valors singulars 

 

Es pot observar a la fig. 8.11. com el màxim valor singular és 18, que s'ha obtingut 
anteriorment, i que a partir d'aquest valor el percentatge disminueix. Per tant, afegir tots els 
valors singulars possibles no dóna una millor solució al programa.  

En aquesta mostra, al tenir molts errors no té sentit realitzar l'anàlisi de lletra per lletra ja que 
quasi totes les lletres es confonen una en l'altra. Això és producte de tots els canvis 
realitzats, sobretot, comparar la mostra amb patrons diferents de la pròpia i una baixa 
resolució que fa que no estiguin ben definides les mostres.  

 

8.3.1. Conclusions mostra 3 

Es pot veure que per a treballar amb diferents fonts s'hauria de crear un alfabet per a cada 
mostra. Un aplicació que podria ser molt interessant d'aquest sistema seria detectar la font 
de la mostra i fins i tot la resolució. Es podrien fer alfabets de diferents fonts i  diferents 
resolucions i aplicar el procés d'OCR i el que donés millor resultat s'assignaria com a 
resolució i font del text en qüestió. Aquest procés és una hipòtesi tenint en compte els 
resultats obtinguts però es s'hauria de veure amb mostres experimentals si és eficient. 
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8.4. Mostra 4: Text Quixot amb resolució 300ppp 

Finalment es tractarà de comparar el patró d'una resolució de 600ppp del mateix text amb 
una resolució més baixa (300ppp). Aquest procés té com objectiu veure la importància d'una 
bona definició de la lletra  i així comparar si el programa és capaç de distingir les lletres amb 
baixa resolució. En principi el problema de dimensionament no és un impediment, ja que 
com hem dit els valors singulars no depenen de la llargada i amplada de la mostra. 

 

Fig.  8.12. Percentatge d'encert respecte el nombre de quocients singulars 

Es pot observar que l'error continua sent molt important ja que només detecta el 20% de la 
mostra en front del 85% que detectava abans. Al canviar un paràmetre només (resolució) es 
pot veure que les lletres si no estan ben definides, ja que la resolució canvia la forma de la 
lletra, donaran resultats força negatius. 
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8.4.1. Millores 

Com s'ha comentat el problema de variar la resolució és que les lletres acaben tenint  una 
forma molt diferent a la "real". Per intentar solucionar aquest problema existeix una eina com 
el flux de tinta. Aquesta com s'ha comentat a l'apartat 5 serveix per millorar la definició de les 
lletres. Tot i que molts dels paràmetres al aplicar-se lletra per lletra fan que millori una però 
empitjori una altra (un procés per ajuntar una lletra trencada pot fer que se n'ajuntin 
diferents). Per tant s'ha de conèixer el rang on s'ha de treballar aproximadament (veure taula 
5.1). 

Es crea una funció "crearaleatoriedad.m" que com s'ha explicat a l'apartat 6.1.2.3. farà 100 
proves aleatoris amb les variables definides: 

ü tblanca de 0,6 a 1 amb intervals creixents de 0,05 
ü r0b de 0,8 a 1 amb intervals creixents de 0,025. 
ü tnegra=1; 
ü Nb d'1 a 10 amb intervals creixents d'1. 
ü r0n  de 0,1 a 0.3 amb intervals creixents de 0,025 
ü Nn d'1 a 10 amb intervals creixents d'1. 

 

 

Fig.  8.13. Nombre d'encert respecte de variables modificades 
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A la següent gràfica (fig.8.12) es poden observar les diferents mostres obtingudes. Es pot 
veure que hi ha dos resultats significativament millors que el de la mostra original. El primer 
d'un 26% aproximadament i un altre d'un 30%, tot i que el promig és aproximadament el 
valor del 20% de la mostra original.  

Per entendre millor el problema s'ha observat amb més deteniment la lletra "e" mirant els 
principals problemes que tenia i com afectava el flux de tinta per millorar-lo. 

 

 

 

 

Fig.  8.14. Lletra "e" abans d'aplicar el flux de tinta i després 

 

Es pot observar com la lletra original s'ajunta formant un bucle (molt semblant a la 0), al 
aplicar el flux de tinta com es veu no dóna resultats òptims ja que les lletres es trenquen o no 
queden definides correctament. 

8.4.2. Conclusió mostra 4 

S'ha pogut observar com al comparar patrons de mostres iguals però diferents resolucions 
els resultats no són òptims ja que les lletres s'ajunten o es trenquen amb resolució baixa, el 
procés de millorar no acaba de donar un resultat òptim. Com s'ha comentat abans aquest 
programa podria funcionar molt bé per la detecció de diferents fonts i la seva resolució. 
Tampoc s'ha de descartar el programa com a detecció de caràcters (OCR) ja que s'ha 
comentat abans que el problema més important és de millora d'imatges inicials, que 
probablement amb softwares comercials es tracti amb multitud d'algoritmes. Si les lletres 
estan ben definides i la font  és la mateixa, com s'ha vist abans, els resultats són molt bons. 

Lletra "e" 
original 

Lletra "e" després d'aplicar les 
millores del flux de tinta 
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9. Execució del projecte 

En aquest apartat es mostren les tasques i el cost econòmic produït en la realització del 

projecte. Es dividiran els costos en dos grans grups: els produïts per les hores de treball 

realitzades i els invertits amb recursos (llicencies, material i electricitat). També es tindran en 

compte els costos indirectes de lloguers i despeses administratives, i finalment s'afegirà el 

tant per cent d'iva corresponent. 

9.1. Principals tasques i cost associat 

Les tasques es dividiran en 5 grans grups. A la següent taula es pot veure les tasques així 

com les hores realitzades per cadascuna d'elles. 

 

Tasques Recerca Modelització Programació Verificació Redacció Total 

Hores 70 40 260 40 110 520 

% 13,5 7,7 50,0 7,7 21,2 100 

Taula. 9.1. Taques realitzades i hores dedicades 

El cost de les hores es valora a 18 €/h.  

Al següent diagrama de Gantt s'observa la distribució de les tasques durant els diferents 

mesos que s'ha realitzat el projecte.  

Mesos/Tasques Gener Febrer	   Març Abril Maig Juny Juliol Agost
Recerca

Modelització
Programació
Verificació
Redacció

2012

 

Fig. 9.1. Diagrama Gantt que mostra el repartiment de les tasques en mesos 
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Llavors el cost segons les hores invertides és: 

Tasques Hores (18 euros) Cost 

Recerca 70 h 1260 € 

Modelització 40 h 720 € 

Programació 260 h 4680 € 

Verificació 40 h 720 € 

Redacció 110 h 1980 € 

Total 520 h 9360 € 

 

Taula. 9.2. Cost de les hores invertides 

9.2. Cost dels recursos 

Els costs dels recursos es poden resumir en:  

1. Equips: Portàtil, impressora multifuncional (escàner e impressora) i llapis usb. 

 

2. Material d'oficina: paper, llapis i bolígrafs.  

 

3. Hardware: El programa Matlab que s'ha utilitzat és la versió estudiantil de 

MathWorks®, gratuïta i amb llicencia universitària, tot i que el programa està 

realitzat per a que sigui executat amb el software lliure Octave. S'ha adquirit la 

llicència de Microsoft®Office 2010, també es podria haver realitzat amb 

programari lliure com Openoffice, però la plantilla era compatible amb Office i 

amb el software lliure donava alguns problemes, i per facilitar la redacció es va 

optar per utilitzar el primer. 

 

A la següent taula es poden veure els diferents materials amb el cost associat. 
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Material Preu (€) 

Ordinador Portàtil 1200  

Llicència Office 2010 500  

Llapis usb 12  

Impressora Multifuncional 100  

Material d'Oficina 35 

Electricitat 50 

Total 1897 

                              

   Taula. 9.3. Cost dels materials 

9.3. Cost directe 

La suma dels anteriors donen el cost directe total. 

 

Cost Preu (€) 

Associat a tasques 9360 

Recursos 1897 

Cost Directe 11257 

Taula. 9.4. Cost directe del projecte 
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9.4. Cost indirecte 

I el cost indirecte degut al lloguer i despeses administratives és del 20% del cost directe.  

 𝐶𝑜𝑠𝑡  𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒 = 𝐶𝑜𝑠𝑡  𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒 ∗ 0,2 = 11257 ∗ 0,2 = 2251  €   (Ec .9.1.) 

9.5. Cost total 

Finalment, el cost total del projecte considerant el 18% d'I.V.A* : 

 

Cost Preu (€) 

Cost directe 11257 

Cost indirecte 2251 

18% I.V.A. 2431 

Cost Total 16000 

Taula. 9.5 Cost total del projecte 

*Valor de l'IVA sense tenir en compte la modificació prevista per setembre 2012 
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10. Impacte ambiental 

Qualsevol projecte ha de tenir en consideració l'impacte ambiental que produeix, així com 
els principals problemes derivats d'aquest. 

Pel que fa a la implementació d'un software, com és el cas d'aquest projecte, es pot 
considerar que no es produeix impacte ambiental ja que els consum produïts per la redacció 
de la memòria, paper i energia consumida, són en tot cas, costos associats al projecte i no 
es consideren com a impacte ambiental. 
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Conclusions 

Aquest procediment ha resultat òptim amb resolucions de 600 parts per polsada (ppp) i amb 
alfabets de la mateixa font, obtenint una precisió del 85% (apartat 8.2). Al produir una mostra 
amb una resolució baixa i uns patrons d'una altra font s'ha obtingut valors d'encerts entorn al 
20% (veure apartat 8.3.). Finalment s'ha pogut observar com al comparar catàlegs del 
mateix text però de resolucions diferents s'obtenien resultats bastant negatius, semblants al 
procés anterior (mirar apartat 8.4.). Analitzant-ho amb deteniment s'ha pogut veure que 
l'escaneig si no es realitza amb una resolució elevada, les lletres no es defineixen 
correctament, i si la mostra no es sembla al patró, els errors augmenten significativament 
(Fig. 8.14). Lletres que eren molt diferents, s'acaben semblant i el mètode de flux de tinta no 
pot millorar els resultats (Fig.8.13) 

Respecte als valors singulars a treballar, s'ha observat que fins un nombre significatiu de 
valors singulars tenen importància però a partir d'aquest nombre són negligibles, ja que 
empitjoren el resultat final(Figo. 8.11). L'aportació de pesos per donar més rellevància als 
primers valors singulars no dóna un resultat satisfactori (Fig. A.1 i A.2 de l'annex A) 

Tot i que aquest programa no està preparat per competir amb OCR comercials permet 
desenvolupar un reconeixement de caràcters per qualsevol sistema. Per tal de millorar-lo es 
recomana realitzar un catàleg que tingui en compte diverses fonts amb diferents resolucions, 
i que un mateix caràcter incorporés patrons amb més d'una resolució i tipologia de lletra, i 
amb l'ajut d'algoritmes lògics s'obtingués un criteri de decisió adient.  

Pel que fa al tractament i millora d'imatges mitjançant el procés de flux de tinta, s'ha 
aconseguit eliminar petits errors en les definicions de les lletres, eliminació de punts interiors 
dins d'elles i píxels en els fons de la imatge(fig.5.3. apartat 5.3). Tot i que no s'ha obtingut 
una solució definitiva, per un dels grans problemes de l'OCR, com la unió de lletres i 
trencament d'aquestes (fig. 5.5. apartat 5.3.). 
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