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"0 rnundo estA dividido entre aqueles que

fazem as coi sas e aquel es que 1 evam as

glórias. Tente ficar no primeiro grupo,

por-que ali hA menos competic.lo."

Lord Chesterfield

"0 assunto mais importante do mundo pode ser

simplificado ate o ponto em que todos possam

aprecia-lo e compreend6-1o.	 Isso C, ou

deveria ser, a mais elevada forma de arte."

Charles Chaplin

"Consider° a ciencia si mpl esmente como uma maneira de

enter der- como o mundo 6 e per que ele C assim. Em qualquer

epoca, nosso conhecimento ci enti fi co C apenas a modernizac'So

do nosso entendimento. NA.o acredito em verdades absolutas.

Tenho redo del as per-que hl oquei am a busca do um melhor

entendi mento. Sernpre que pensamos ter chegado a resposta

final , o progress°, a ci6ncia	 e o entendi mento acabam. No

entanto, o conhecimento que nos rodeia n'Ao C um objetivo a

ser- alcancado per si sá. El e deve ser perseguido, acredito,

par a tor- nar o nosso rnundo urn ludar mel her e a vi da mai s

gratificante."

Eliyahu M. Goldratt

Aos meus pais,

A minha arnada esposa.
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GLOSSARI O

Amostragem	 - Discretizacrlo da imagem no espaco

Artefatos	 - Pontos de "sujeira" em uma imagem. Sao ele-
mentos da imagem que nAo fazem par to do

objeto alvo da analise

Bt-Hap	 - Conjunto de pontos de uma imadem digital

Desempenho	 - Avaliac'Ao do funcionamento de um sistem,-1 em

relac ra'o a sua eficacia e eficiencia

Eficacia	 - Desempenho em ter mos de taxa de acertos

Eficiencia	 - Desempenho em termos de r api dez do sistema

Performance	 - Desempenho de um si sterna

Ptxet ou Pet	 - Element° de imagem, um ponto de um pads .o

bit-map C"pf.cture element")

Quantizac.qo	 - Discretizaca'o da imagem na amplitude



10

LISTA DE ABREVIATURAS

A/D	 - Conver sor de sinais analógicos para digital&

ADALINE	 - Adaptive Linear Element

ADANLI ENE- Adaptive Non-Li enar Expandible Network

ANSI	 - American National Standards Institute

ART	 - Adaptive Resonance Theory

ASCII	 - American	 Standard	 Code	 for	 Information

Interchange

B&W	 - Branco e Preto Cdispositivo de 2 cores apenas)

BRASCII	 - Códido ASCII brasileiro, inclui acentuac:lo

BTC	 - Block Truncation Encoding

CCD	 - Charged Coupled Devices

CPGCC	 - Curse de Pós-GraduacAo em Ciência da Computaco

D/A	 - Converser de sinais digitais para analógicos

DPI	 - Dots per Inch

FFT	 - Fast Fourier Transform

HDTV	 - High Definition Television

IEEE	 - Institute of Electrical and Electronic Engineers

II	 - Instituto de InformAtica

LUT	 - Look Up Table

LZW	 - Lempel-Ziv & Welch Algorithm

MADALI NE - Many ADALI NE (Adaptive Linear Element)

N-CCR	 - Neural Network for Optical Character Recognition

P&'- =2	- Preto e Branco, o mesrno que B&W

OCR	 - Optical Character Recognition

OHCR	 - Optical Handwritten Character Recognition

OPCR	 - Optical Printed Character Recognition

RAC	 - Relative Address Coding

RGB	 - Red, Green,	 Blue

RLE	 - Run Lenght Encoding

RLSA	 - Run Lenght Smoothing Algorithm

SCR	 - Sl ngl e Character Recognition

SIRENE	 - Projeto "Ambiente para SImulaco de REdes NEurais"

UFRGS	 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

XOR	 - Fun4:10 Cu Exclusive CExcL'4.1!3ive CR)



11

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1	 - Relac6es entre as Areas constituintes

do pr-ocessarnento GrAfico 	 25

Figura 2.2 - Esquerna	 de	 urn	 digitalizador	 corn

camera de video 	 29

Figura 2.3 - Classifica0o	 dos	 dispositivos	 de

digitalizaco 	 30

Figura 2.4 - Exernplos de matr-izes de caracteres 	 32

Figura 2.5 - Exemplo de compactacAo RLE 	 40

Figura 2.6 - Exemplos	 de	 aproximaca'o	 de	 intensi-

dades atraves do use de haLftcynne 	 45

Figura 2.7 - Matrizes	 de	 haLftonng	 usadas	 na

gerac:10 de cinco tons 	 45

Figura 2.8 - Histograma	 da	 figura	 2.6	 Cb)	 com	 o

haLftonine desfeito Cmatriz 6x6D 	 4g

Figura 2.9 - Binarizacao	 da	 imagem	 do	 texto	 da

figura 2.6 Cal)	 	

Figura 2.10 - Imagem	 original	 e	 imagem	 após

convoluc5.0	 para	 a	 deteccAo	 de

contornos 	 56

Figura 2.11 - Esquerna	 geral	 de	 um	 processo	 de

reconhecimento e classificacao de imagers 61

Figura 3.1	 - ClassificacAo	 dos	 sisternas	 de

reconhecimento de caracteres 	 70

Figura 3.2 - Exemplos de padronizacAo de conjuntos

de caracteres para sistemas de OCR 	 76

Figura 3.3 - Esquema de etapas de processamento ern

um sistema OCR 	 77

Figura 3.4	 - Complexidade dos sistemas OCR 	 91

Figura 2.5 - Etapas do processamento do algoritmc

RLSA 	 go

Figura 3.6 - Separacalc dos textos do document° da

figura 3.5 	 98

Figura 3.7 - Algoritmo	 geral	 de	 separacac	 de

caracteres 	 101



1. 2

Figura 3.8 - Localizacao do inicio de uma linha 	  101

Figura 3.9 - Algoritmo para isolar um caractere 	  103

Figura 3.10 - Extrac.cla de um caractere desconexo 	  104

Figura 3.11 - Exempla de vizinhanca global 	  105

Figura 3.12 - Exempla de padr6es de vizinhanca

local 	  105

Figura 3.13 - Exempla de cAlcula de projeOes 	  106

Figura 3.14 - Exempla de calculo de simetria 	  107

Figura 3.15 - Exempla de cAlculo da 	 densidade de

sub-regi6es 	  107

Figura 3.16 - Separacao e posicionamento de carac-

teres 	

Reducc de um padrio 3x3 para 2x2 	

Al gor-i tmo de alteracA'a de escal a 	

Aparencia exter-na de um 	 neuránic

Model° do Ps.ychon de	 McCulloch 9	

Pitts 	

Topol ogi as de interconex6es em redes

neurais 	

Estrutura de um neurania artificial 	

Taxonomia das redes artificiais de

neurônic& 	  129

Func6es de transferencia 	  130

Exempla de Lici do Perceptron 	  132

Esquema do neurOnic tipo Adaline 	  134

Algoritmo de aprendizado [Jetta RuLe 	  135

Niveis de uma rede versus regi6es de

decisrlo 	

Solucflo do problema do XOR 	

Funcionamento do modelo do ART 	

OrganizacA'a de uma rede de Hopfield 	

Utilizaca'a da rede de Hopfield 	

InteracLlo entre os neurOnics do

modelo de Hopfield 	  147

-: Algoritmos da rede de Hopfield 	  148

151

Figura 3.17

Figura 3.18

Figura 4.1 -

Figura 4.2 -

Figura 4.3 -

Figura 4.4 -

Figura 4.5 -

Figura 4.6 -

Figura 4.7 -

Figura 4.8 -

Figura 4.9 -

Figura 4.10

109

110

110

116

119

121

12.6

Figura 4.11

Figura 4.12

Figura 4.13

Figura 4.14

Figura 4.15

Figura 4.16

Figura 4.17 - Process° de codificaOlo de uma BAM 	

138

139

144

146

146



13

Figura 4.18 - Organizac!lo	 de	 uma	 rede	 neural	 de

Kohonen 	 153

Figura 4.10 - Agrupamento da atividade das saidas

de uma matriz bidimensional de neuranios 154

Figura 4.20 - Exempla& de topologia& de vizinhanca 	 155

Figura 5.1	 - Esquema de funcionamento do sistema

N2CCR 	 161

Figura 5.2 - Protótipc do sistema N2OCR 	 162

Figura 5.3 - Tela de ajuda do módula gerador de imagens 165

Figura 5.4 - Configuracao do madulo gerador de imagens 165

Figura 5.5 - Padrao	 do	 caractere	 'a'	 gerado	 sem

distorcao 	 168

Figura 5.5 - PadrAo do caractere 	 'a'	 gerado com a

inversao aleatória de 5% dos pixels 	 16g

Figura 5.7 - Padrao do caractere 	 'a'	 gerado cam a

inversao aleatória de 10% dos pixels 	 170

Figura 5.8 - Padrao do caractere 	 'a'	 gerado com a

rotacao de 10 graus 	 171

Figura 5.9 - Tela de ajuda do madulo de tratamento

de imagens 	 173

Figura 5.10 - Conversao dos forrnatos de arquivos 	 174

Figura 5.11 - Visualizacao de uma imagem de um texto 	 175

Figura 5.12 - Visualizacao de uma imadem corn halftoning 175

Figura 5.12 - Hi stog y- 	 da	 imagem	 da	 fig.	 5.12

com halftoning desfeito 	 177

Figura 5.14 - Binarizacao	 da	 imagem	 cujo	 histo-

grama aparece na fig. 	 5.13 	 178

Figura 5.15 - Convolucalo	 para	 deteccao	 de	 borders

na imagem da fig.	 5.14 	 17g

Figura 5.15 - Tela	 de	 ajuda	 do	 módulo	 de	 prepa-

raco de dados 	 181

Figura 5.17 - Imagem exibida pelo módulo de prepa-

racao de dados 	 182

Figura 5.18 - Exibicao de outra area da imagem da

fig.	 5.17 Cdeslocamento interativoD	 	 183

Figura 5.10 - Parametros	 de	 configuracao	 da	 seg-

mentacao 	 185



14

Figura 5.20 - Primeiro caractere isolado da imagem 	 185

Figura 5.21 - Segundo caractere isolado da imagem 	 187

Figura 5.22 - Terceiro caractere isolado da imagem 	 188

Figura 5.23 - Rotulaco de car-acter-es 	 190

Figura 5.24 - Configuracao do process° de rotulacao 	 192

Figura 5.25 - Caractere	 isolado	 corn	 código	 de

identificac:5° 	 193

Figura 5.26 - Caractere	 isolado	 corn	 reitulo	 de

desconheci do 	 194

Figura 5.27 -Ajuste de escala e posicao 	 196

Figura 5.28 - Padrao corn ajuste de escala 10 x 10 	 197

Figura 5.29 -Padrao corn ajuste de escala 16 x 16 	 198

Figura 5.30 - Padrao com ajuste de escala 20 x 20 	 199

Figura 5.21	 - Organizacao da rede neural do modelo

ADAn-LIeNE 	 203

Figura 5.32 - Expansao da rede neural 	 206

Figura 5.33 - Tabela de control& de aprendizado 	 210

Figura 5.34 - Proposta simplificada de uma arquitetura 218

Figura 5.35 - Avaliac.qo automatica do reconheci mento 	 226

Figura 5.36 - Recodificacao de urn padrao 	 230



15

LISTA DE TABELAS

Tabela 3.1 - Taxas	 de	 reconhecimento obtidas

di fer-entes sistemas OHCR 	

por

86

Tabela 3.2 - Comportamento	 das	 têcnicas

reconhecimento 	

de

gn

Tabela 3.3 - Err-os de substitui0o mais comuns 	 c12

Tabela 5.1	 - FunOes previstas no sistema 2OCR e

funOes implementadas no protOtipo 	 158



16

RESUMO

Este trabalho apresenta	 um	 estudo sabre

reconhecimento	 visual de caracteres	 atraves da	 utilizacao

das redes neurais. 	 Sup o abordados os assuntos referentes ao

Pr ocessarnento Digital de Imagens, aos sistemas de reconheci-

mento de	 caracteres,	 e as	 redes	 neur-ais. Ao final 6

apresentada uma proposta de implementacao de um si sterna OCR

orientado	 ao	 reconhecimento de	 caracteres impressos, que

utiliza uma r-ede	 neural	 desenvolvida especificamente para

ester aplicacao. 0	 sistema	 proposta, que	 6 denominado	 de

sistema NI 2OCR, possui um protOtipo implementado. 	 que tambem

6 descrito neste trabalho.

Em relacao ao Processamento Digital de Imagens sao

apresentados	 diversos	 temas,	 abrangendo os assuntos

referentes a aquisicao de imagens, ao tratamento das imagens

e ao reconhecimento de padr6es. A respeito da aquisicao de

imagens sera destacados as aspectos referentes aos dispositi-

vos de aquisicao	 e as	 tipos de	 imagens	 obtidas atraves

dc,stes. Sabre	 o	 tratamento de	 imageris sac abor-dados	 os

aspectos	 referentes	 a	 imagens	 textuais.	 incluindo:

haLftonine,	 geracao	 e	 modificacao	 de	 histograma,

limiarizacao	 e	 opera46es	 de	 filtragem.	 Quanto	 ao

reconhecimento	 de	 padr6es	 6	 feita uma breve	 anal i se das

tecnicas relacionadas a este tema.

Cs diversos tipos de sistemas de reconhecimento de

caracteres sac) abordados, assim	 coma	 as	 tecnicas e

algoritmos empregados	 par	 estes.	 Al em destes	 tópicos 6

apresentada uma	 	  a respeito da avaliaca'o dos

resultados	 obti dos	 por-	 ester	 sistemas, assim como e feita

uma anAlise das	 principals di f i cul dades	 enfrentadas par

estas aplicac6es.

1
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Neste trabalho e feita uma apresentac:lo a respeito

das redes neurais, suas caracteristicas, histarico e

evolucA'o das pesquisas nesta Area. n feita uma descric.qo dos

principals modelos de redes neurais em destaque na

atualidade: Perceptron, Adaline, Madaline, redes multinivel,

ART, model° de Hopfield, mAquina de Boltzmann, BAM e modelo

de Kohonen.

A partir da anAlise dos diferentes modelos de

redes neurais ernpregados na atualidade, chega-se a proposta

de urn novo model° de rede a ser- utillzado pelo sistema

N2OCR. Coo descritos os itens referentes ao aprendizado, ao

reconhecimento e as posslveis extens6es deste novo model o.

Tamb6m 6 abordada a possibilidade de implementacA'o de um

hardware dedicado par- a este model o.

No final deste trabalho 6 fornecida uma viso

global do sistema N 2OCR, descrevendo cada urn de seus

módulos. Tamb6m 6 feita uma descri0o do protOtipo

implementado e de suas func6es.

Palavras chive: Processamento de Imagens, Sistemas OCR,

Reconhecimento de Caracteres, Redes Neurais.
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ABSTRACT

This	 work presents a study of visual character

recognition using neural networks. It describes some aspects

related to Digital Image Processing, character	 recognition

systems and neural networks. The implementation proposal of

one OCR system, for printed character recogni ton, is also

presented. This system uses one neural network specifically

developed for this purpose.	 The OCR system, named N2OCR, has

a prototype implementation, which is also described.

Several topics related to Digital Image Processing

are presented,	 including some referent to image acquisition,

image processing and pattern recognition. Some 	 aspects on

image acquisiton are treated, like acquisition equipments

and kinds of image data obtained from those equipments. The

following items about text 	 image processing are mentioned:

halftoning,	 hystogram	 generation	 and	 alteration,

thresholding and filtering operations.	 A brief analysis

about pattern recognition related to this theme is done.

Different kinds of character recognition systems

are described, as the techniques and algorithms used by

them. Besides,	 a di cussi on about performance estimation of

this OCR systems is done,	 including typical OCR problems

description and analysis.

In this work, neural networks are presented,

describing their characteristics, historical aspects and

research evolution in this	 field. Different famous neural

network models are described: Perceptron, 	 Adaline, Madaline,

multi -level networks. ART, Hopfield's	 model , Boltzmann

machine, BAM and Kohonen's model.
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From the analysis of such different neural network

models, we arrive to a proposal of a new neural net

model, where are described items related to learning,

recognition and possible model extensions. A possible

hardware implementation of this model is also presented.

A global vision of N
2

OCR system is presented at

the end of this work, describing each of its modules. A

description of the prototype implementation and functions

is also provided.

Key-words:	 Image Processing,

RecuLtnition,	 Neural Networks.
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1 INTRODUCX0

Este trabalho apresenta um escudo de sistemas de

reconhecimento de caracteres onde sAo empregadas tecnicas

especiais, coma e o caso da utilizacao das redes neurais.

Mas a que vem a ser	 um sistema de reconhecimento de

caracteres, e par que 6 importante reconhecer caracteres?

que s czio e para que servem as redes neurais? Um dos objetivos

deste trabalho e o esclarecimento destas perguntas atraves

de uma dissertaco sobre estes temas, possibilitando ao

leitor um entendimento geral sabre tais assuntos. Al em de

abordar	 estes temas,	 coma objetivo principal,	 sera

apresentada uma proposta de implementa0o de urn sistema

completo de reconhecimento de caracteres, sendo descrita a

implementa0o de um protótipo deste sistema.

Um sistema de reconhecimento de caracteres permit&

que o computador possa adquirir informacOes atraves da "lei-

tura" de textos, ou seja,	 ao inves de entrar as informacOes

pelo teclado, 6 possivel	 implementar um sistema computado-

rizado, associado a um dispositivo ótico, para a aquisicao

automAtica de informacOes descritas sob a forma textual.

Os sistemas de reconhecimento de caracteres

possuem uma grange importAncia junto ao processamento de

dados. Isto 6 devido ao	 fato da linguaqem escrita ser a

forma mai s usual do ser humano ar ritazenar e transmitir

informac6es. Basicamente as duas formas de comunica0 p mais

utilizadas pelo ser humano sao a fala e a escrita, sendo que

ambas possuem uma inestimavel importancia na aquisico,

difusa.'o e aprimoramento dos conhecimentos humanos. A partir

destas constatac6es, chegamos a conclusao que as duas formas

rnai s naturais e adequadas de interface entre homem-mAquina,

sao atraves da escrita e da fala. Sistemas que permitam a

traca de informa0es com a ser humano atraves de uma destas

formas, s'ao sistemas que possibilitam uma alto interaca"o

homem-mAquina, e sua principal vantagern 6 o fato de ser

desnecessArio o ser humano alterar o seu comportamento

frente a uma mAquina, para poder ter acesso a esta.

20
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A linguagem falada, na	 6poca atual, ainda e uma
forma de interacao que possui muitas dificuldades de

implementacao prAtica. Por isso, 	 atualmente os sistemas de

aquisicao de informa0es textuais, que sao mais viAveis, tem

crescido muito em sua utilizacao prAtica. Encontra-se

atualmente o emprego de sistemas de reconhecimento de

caracteres desde os n1veis empresariais, onde o volume de

informacOes 6 muito grande, ate 	 em aplicac6es domesticas.

Estes sistemas estao se tornando cada vez mais difundidos

conforme demonstram [DIE 91, JOC 91, FAL 88 e KAN 89]. E foi

baseando-se em fatos como ester que surgiu a motivacao do

desenvolvimento deste trabalho.

Al Cm de servirem como 	 uma forma alternativa de

interacao homem-mAquina, os sistemas de reconhecimento de

caracteres tem sido muito utilizados tambem devido 	 a sua

alta capacidade de compactacao de imagens textuais. Este

caso se aplica muito na utilizacao de sistemas de fac-simite

para transmissao de textos. Atraves do reconhecimento dos

caracteres, em uma imagem a ser transmitida por- este tipo de

equipamento, pode-se obter uma Otima compactacao das

informa0es, resultando em uma grande economia Cmenor nOmero

de informac6es transmitidas). 	 Estes conceitos,	 super -

ficialmente decritos acima, serao esclarecidos de uma forma

mais detalhada posteriormente neste trabalho.

As redes neurais sao um novo paradigma de

desenvolvimento de sistemas, que tem se difundido muito na

atualidade. As redes neurais tern se apresentado coma uma

solucao muito adequada para sistemas de reconhecimento de

padr6es, como 6 o caso de um sistema de reconhecimento de

caracteres, onde os padres a serem reconhecidos	 sao os

prOprios caracteres. Esta caracteristica, a ser demonstrada

em mai ores detal hes posteriormente, foi o que 1 evou ao

estudo e emprego das redes neurais junto a este trabalho.

AlCm de serem apresentados temas como os sistemas

de reconhecimento de caracteres e as redes neurais,	 tambem

sera abordado o projeto completo de um destes sistemas.
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0	 sistema	 descrito,	 cujo	 protótipo	 foi

desenvolvido junto a este trabalho, 	 e denominado de Sistema
N2OCR. 0 nome N2OCR 6 a sigla que representa o sistema para

reconhecimento Otico de caracteres atraves de redes neurais

- Neurat Network for Optical. Character Recognition. Este

sistema e constituido por vArios mOdulos que implementam as

tarefas desde a entrada das imagens de um texto ate o

reconhecimento dos caracteres Ctextos	 impresssos	 com

mUltiplas fontes). 0	 reconhecimento dos caracteres 6

implementado atrav6s do emprego de uma rede neural. A rede

neural que implementa o reconhecimento de 	 caracteres	 foi

desenvolvida a partir dos modelos estudados Cdescritos no

capitulo 47, consti tui ndo uma proposta original , cri ada pel o

autor, para a solucA'o 	 do problema de reconhecimento de

caracteres.

Este trabalho	 se divide	 em um	 total de sete

capitulos. Os capitulos 1 e 7 so referentes a introducAo e
A conclus'Ao do assunto. Os demais capitulos abordam os temas

referentes aos assuntos descritos acima.

capitulo	 2 apresenta uma	 introducAo	 3.0

processamento de imagens, onde so destacados os principais

aspectos referentes A	 aquisico de imagens de textos,

tratamento destas imagens e tecnicas tradicionais	 de

reconhecimento de padres empregadas junto ao processamento

de imagens.

capitulo 3 aborda os sistemas de reconhecimento

de caracteres,	 onde 6 apresentado um estudo a respeito dos

diferentes tipos de sistemas utilizados para este fim, 	 bem

como m6todos de avalia0o de desempenho, etapas	 de

processamento, tecnicas e algoritmos empregados nos sistemas

tradicionais,	 e, ao final , 4 feita uma avalia0o ger al 	 dos

problemas e tend6ncias de tais sistemas.

capitulo 4 6 dedicado a urn estudo sabre as redes
neurais. Neste capitulo so apresentados os principals

conceitos a respeito desta Area de escudos, modelos de redes

neurais de destaque na atualidade, bem como a caracteriza0o
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de cada um destes modelos em termos de propriedades e

capacidade para o emprego junto ao reconhecimento de

padr6es.

0 capitulo 5 apresenta o projeto complete) de um

sistema de reconhecimento de caracteres. C apresentado

sistema N 2OCR, que engloba as etapas de captura da imagem,

tratamento desta, preparagao dos dados para a rede neural e

utilizacao da rede neural. Neste capitulo e proposto urn
model o especifico de rede neural , desenvol vi do para

aplicag6es de reconhecimento de caracteres. Tambem

descrita a implementacao do prot6tipo do sistema N 2OCR.

0 capitulo 6 apresenta as perspectivas de evolugao
2do sistema N OCR. Sao apresentadas as possiveis extens6es do

sistema atraves da ampliacao de suas potencialidades, alem

dos resultados em termos da criagao de novas projetos de

pesquisas em desenvolvimento junto ao CPGCC-UFRGS.

Os capitulos de 2 a 4 apresentam uma introdugao

aos assuntos de processamento de imagens, reconhecimento de

caracteres e r-edes neurais respectivamente. 0 leitor que jA

possui r- conhecimentos bem fundament ados sabre al gum destes

i tens pode avancar di r etamente para os capitulos segui ntes.

A partir do capitulo 5 sac) descritas as propostas originais

do autor, sendo os capitulos anteriores uma revisao de

aspectos basicos relevantes para a compreensao completa do

trabalho desenvolvido.

0 prot6tipo do sistema N 2OCR foi implementado em

equipamentos do tipo IBM-PC compativeis, sendo desenvolvido

na linguagem "C" sob o sistema operacional MS-DOS. Este

sistema pode ser portado para outran maquinas, sendo que o

simulador da rede neural j a foi adaptado para ser uti 1 i zado
em estag6es de trabalho SUN SparcStation.



2 PROCESSAMENTO DE IMAGENS

Neste capitulo serA abordado o "Processamento de

Imagens", onde servo destacados os aspectos: caracterizaco

do Processamento de Imagens, as tecnicas e procedimentos

empregados na manipulacao das imagens, e o reconhecimento de

padr6es.

2.1 IntroducNo

0 Processamento de Imagens 6 uma Area de estudos

da computacAo que tem crescido muito nos Ultimos anos. Seu

grande crescimento se deve principalmente ao desenvolvimento

de equipamentos, cada vez mais sofisticados e baratos,

utilizados par-a a captura e tratamento de imagens digitals.

0 Processamento de Imagens, mais exatamente, o

Processamento Di_gf,tat de Imagens 6 uma Area de estudos que

estA inserida dentro do Processamento Grdfi..co, junto a

Computacdo Grdfica. 0 esquema da figura 2.1 apresenta as

ligaceSes e relace5es entre estas Areas, caracterizando cada

uma del as em relaco ao ti po de informac6es mani pul adas - 0

Processamento GrAfico engloba as Areas de Processamento de

Imagens e Computaco GrAfica, onde o Processamento de

Imagens estA relacionado ao tratamento e reconhecimento de

padr5es em imagens, e a ComputacAo GrAfica estA ligada A

sintese de imagens e A geraco de descrig6es Cdados

pictOricos) utilizadas na obtenc5.0 destas imagens.

A Area de Processamento Digital de Imagens teve

inicio em meados da d6cada de 60, com a motivacao criada

pelos programers espaciais da NASA nos EUA EMAS 89). 0

aumento da capacidade de memOria e velocidade dos

computadores contribuiu para dar impulso a nova tecnologia,
que passou a ser aplicada em outran Areas coma: medicina,

microscopia, Otica eletrOnica, transmiss5.o digital de sinais

de TV ou fac-simile e em sensores visuals de robOs.
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MODEL AGEM

DADOS

COMPUTACX0

GRAFICA

ANALISE:

RECONHECIMENTO DE PADROES

1	 S1NTESE:

VISUALIZACAO DE IMAGENS

L 	

N
PROCESSAMENTO

DE IMAGENS

IMAGENS

TRATAMENTO DE 1MAGENS

Figura 2.1 - Relac6es entre	 as Areas constituintes do

processamento grAfico

Na Area espacial,	 deve	 ser mencionada	 a grande

utilizac'ao de	 imagens	 digitais	 a	 partir	 do	 lancamento da

serie de satedites LANDSAT em 1Q72, bem como dos satelites

metereolOgicos.	 Em	 1975,	 a	 invencao	 do	 tomagrafo

computadorizado	 por	 G.	 N.	 Hounsfield,	 abriu amplas

perspectivas de utilizaco das tecnicas digitais em imagens

radiogrAficas.	 0 nOmero de aplicaOes tem se multiplicado na

atualidade e hoje em dia o Processamento Digital	 de Imagens

pode ser encrontrado junto	 as	 mais diversas	 Areas de

atuaco. Novas	 aplicaOes	 do processamento	 digital de

imagens tem surgido, destacando-se a HDTV e a transmissao e

reproducao de imagens CtextosD atraves do fac-simile.

0	 processamento	 digital	 de	 imagens

essencialmente	 urea	 Area	 multidisciplinar,	 abrangendo

conhecimentos	 da Otica,	 Colorimetria,	 Neurofisiologia,

Engenharia Elétrica	 e Ciéncia da Computacao.	 Estes

conhecimentos sao utilizados para o desenvolvimento tanto de

equipamentos,	 como de algoritmos empregados	 junto ao

Processamento de Imagens.
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Sero	 abordados em destaque neste capitulo os

aspectos relacionados com as tecnicas e algoritmos usados no

processamento de imagens, sendo que sera apresentada apenas

uma viso global a respeito do funcionamento e implementacAo

dos equipamentos utilizados para este fim.

2.2 Imagem Digital

0 objeto de trabalho no Processamento de Imagens 6

a imagem digital, onde esta 6 definida como sendo uma matriz

de M x N elementos Cvetores corn informac6es referentes aos

pontos da imagemD. Cada elemento da imagem digital 6

denominado de pixet Cptcture etement), tendo associado a si

	

uma informaco	 referente a luminosidade e a cor. Esta

	

informacä'o pode	 ser um valor indicativo de intensidade

	

luminosa ou um	 indice para acesso indireto a cor real

atraves de uma LUT CLook up tabLe), conforme sera

apresentado posteriormente.

Esta	 representaco atraves 	 de uma matriz

bidimensional de pontos é resultante da manipulaco da

imagem coma sendo uma area de memória do computador. A cada

pixel 6 associada uma ou mais posiOes de memOria, as quais

devem armazenar as diversas informac6es referentes a estes.

Com into pode-se armazenar e processar as informa0es

referentes a uma imagem para posteriormente exi bi -1 a em um

	

dispositivo de	 saida matricial (video "raster scan",

impressoras matriciais, laser, etc).

Uma imagem digital pode ser vista coma uma funco

f:R --, V, onde R é um subconjunto do piano, e V é um espaco

vetorial. Para cada pixel Cu,uD E R da imagem, iC12,1.)D contêm

as informal es da estrutura do pixel , e 6 chamado valor do

pixel. Na malaria das aplicac6es, R é um reticulado uniforme

do plano, V 6 um espaco de cor , e z associ a a cada panto do

piano (pixel) a sua i ntensi dade de cor. A dimenso M x N 6

chamada de "resolucllo geometrica" da imagem, e o ntimero de

bits usado para armazenar o valor do pixel 6 denominado de

"resolu0o de cor" da imagem.
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2.2.1 DigitalizacAo

0 processo de digitalizacAo consiste em realizar a

aquisicAo de uma cena, a qual a passada para o computador em

um formato adequado para que este possa manipulA-la. As

informag6es visuais sAo convertidas em sinais eletricos par

sensores Oticos, e estes sinais sAo quantificados em valores

binArios e armazenados na memória do computador. No processo

de digitalizacAo, os sinais sAo amostrados espacialmente e

quantificados	 em amplitude,	 de forma a obter a imagem

digital.

2.2.1.1 Digitalizadores

Uma	 imagem digital é definida coma uma matriz

bidimensional,	 onde cada panto possui um valor relativo a

sua intensidade luminosa.	 Existem vArics dispositivos

associados As vArias aplicaOes que manipulam imagens.	 Coma

exemplos, pode-se citar: o	 radar, usado na obtencAo de

imagens de objetos distantes; 	 aparelhos medicos baseados em

ultra-som, usados para analisar o interior do corpo humano e

a camera de	 TV usada na	 obtencAo de imagens locais.

Basicamente o processo de	 formacAo das imagens nestes

diversos dispositivos e o mesmo.

O interesse deste trabalho estA voltado A captura

de imagens de textos, a qual 	 sera realizada principalmente

atraves de cameras de TV e scanners.
Os digitalizadores	 de imagens sAo constituidos

basicamente pelos seguintes elementos:

1)	 ILUMINADOR:	 dispositivo responsAvel	 pela

iluminacAo do	 objeto alvo	 da digitalizacAo. A iluminacAo

pode ser controlada/focalizada Cfeixe de luz) ou atraves de

uma fonte luminosa simples ou ate mesmo utilizando-se da luz

ambiente natural Cluz solar).

1
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2) SENSOR: element° fotossensivel Cfotodiodo ou

fotomultiplicador) capaz de traduzir uma intensidade

luminosa incidente, em valores de corrente eletrica

proporcionais a esta luminosidade. Estes sensores possuem

uma curva de resposta	 espectral, gerando intensidades de

corrente eletrica diferentes para diferentes intensidades

luminosas de um dada comprimento de onda.

37 CONVERSOR	 ADD: a valor continua da corrente

eletrica gerada pelo	 sensor 6 convertido em um valor

discreto (analógico	 digital). Este valor discreto pode

entao ser arrnazenado sob a forma num6rica na memória de um

computador.

Os digitalizadores diferem entre si principalmente

quanta ao ntimero de sensores: pontual, vetor au matriz Cf'ig.

2.3). Isto implica diferentes formas de realizar a varredura

sabre a cena, influindo na formacao da imagem digital.

O primeiro	 tipo de digitalizador que serA

analisado e o baseado em cameras de video, tambem denominado

de frame crabber Cfigura 2.2). Existem dois tipos principais

destes digitalizadores, os que utilizam cameras VIDICOM e os

de cameras CCD. As cameras VIDICOM possuem um tuba de imagem

capaz de gerar, par exempla, 30 quadros por segundo, onde

cada quadro possui uma resolucao vertical discreta Util de

480 linhas. Nestas cameras, a imagem e formada sabre um

piano fotossensivel, o qual sofre uma varredura, gerando o

padrao elètrico que depois sera convertido para os valores

di gi tai s que representam a cor de cada pixel. As cameras

tipo VIDICOM sao muito frAgeis e estao sujeitas a problemas

de calibracao freqUente, al em de possui rem um alto consumo.

0 outro tipo de cameras, as CCD (Charged Coupled Deui.ces) au

coma tambem sac) conhecidas, os "area imagine devices"

possuem uma matriz	 CCD de elementos fotossensiveis

discretos. Estas cameras tambem sao conhecidas por "cameras

de estado sOlido", sendo mais leves, resistentes, de baixo

consumo e nao estao sujeitas a problemas de calibracao como

no caso da VIDICOM.
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Os dispositivos baseados em cameras de video sao

capazes de capturar cenas de natureza tridimensional, ja o

segundo tipo de digitalizadores, os scanners, nao possuem a

capacidade para adquirir este tipo de imagens. 0 objeto alvo

da digitalizac5o par um scanner tem que ser plano, podendo

ser uma fotografia, impresso ou qualquer outro tipo de

objeto piano.	 Os scanners sao muito utilizados na

atualidade, podendo ser de três tipos: de mesa, manual ou

-flying spot'scanners".

Camara dc,
video

1>j	
ER

Vidicom
CCD

CONVERSOR
A/D

Frame Grabber

r-
MEMOR I A
I MAOEM

Computador
Digital

Figura 2.2 - Esquema de um digitalizador com camera de video

Os scanners de mesa possuem normalmente um arranjo

em vetor dos elementos fotossensiveis, os quais so

deslocados sabre a piano de digitalizacao atraves de um

sistema mecanico. Este tipo de scanners realiza a varredura

de manei r a simdlar a uma maqui na fotocopiadora. Os scanners

manuals (handy scanners) sao muito semelhantes aos de mesa,

mas a varredura sobre a imagem 6 feita de forma manual, onde

o usuario substitui o dispositivo mecânico responsavel polo

deslocamento dos sensores sabre a imagem. Este tipo de

scanner ester sujeito a um nUmero maior de perturbac6es,
possiveis de ser em causadas par um manejo imperfeito dos

sensores na hora da varredura. Em compensacAo, este Ultimo

tipo de scanner possui um preco bem mais acessivel. 0 Ultimo

tipo de scanner a ser analisado, a flying spot scanner, é um

dispositivo onde ha um sensor pontual, o qual 6 deslocado

sabre a imagem, gerando assim uma descricao delta. A

decricao gerada par este tipo de scanner pode ser diferente

daquela obtida em outros digitalizadores, sendo muito comum

neste caso, sensores que percorrem a contorno do objeto,

devolvendo uma descricao vetorial do mesmo.
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Par fim, um Ultimo tipo de digitalizador a ser

analisado e a que abrange o denominado "tablet" e a mesa

digitalizadora.	 Este	 tipo de dispositivo deve ser

considerado em separado dos demais, pais gera uma descric'Zio

da imagem completamente diferente da obtida pelos outros

dispositivos. 0 tablet	 permite a transcricao da imagem em

termos de coordenadas do piano cartesiano Cx,y), coordenadas

estas ref erentes as posiOes sabre as quais a deslocado um

cursor, movimentado sobre uma mesa especial sensora. A

descrico final da imagem, neste caso, no sera portanta uma

descricao matricial, mas sim uma descricAo que representa a

trajetdria realizada com a cursor sobre a mesa.

VI DI COM

Matriz CCD

Scanner c/ varredura fixa automatica

Sensor-es (Scanner de Mesa)
Scanner c/ varredura fixa manual
(Handy Scanner)

Pontual	 Scanner c/ varredura aleatOria
(Flying Spot Scanner)

Matriz

Vetor

Figura 2.3 - Classificaco dos dispositivos de digitalizaco

2.2.1.2 Amostragem

Como ja foi mencionado, uma imagem durante o

processo de digitalizaco sofre uma discretizaco no espaco

denomi nada de amostragem. Para realizar a amostragem de uma

imagem deve ser fi xado um intervalo de tempo que vai

determinar a freq0éncia de amostragem e conseq0entemente o

nUmero de pontos discretizados (resoluco da imagem).

assumido na pratica que a intervalo de amostragem entre dual

celulas da imagem seja ao menos i gual A nietade do manor in-

tervalo sicinificativo da cena capturada, ou seja, a resolu-

co deve ser a dobro da resolucA.° necessAria para visuali-

zar (.3 menor element° significativo presente na cena[PAZ 88].
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Para se obter uma resolucao igual a da televisao,

6 precise uma matriz com cerca de 512 x 512 elementos. No

caso da digitalizacao utilizando-se uma camera, a distancia

do objeto alvo ate a camera sera de vital importáncia na sua

captura, pois esta distância influi diretamente sobre

tamanho dos objetos capturados Cquanto mais afastada a

camera, menores serao as objetos).

I No case dos textos digitalizados, a resolucao

ideal de digitalizacao, para que nao seja prejudicada a

forma dos caracteres, deve ser tal que um Unico caractere

resulte em uma matriz de 20 pontos na vertical por 15 pontos

na horiziontal [PAV 82]. Esta resolucao media de 20 x 15

C300 pixels/caractere) 6 necessaria para uma boa represen-

tacao dos caracteres, incluindo as espacamentos horizontal e

vertical. Caso estas dimensOes minimas da matriz nao sejam

respeitadas, poderao ser perdidas informa0es importantes a

respeito da geometria dos caracteres. Esta especificacao

tambem 6 muito relativa, pais ai nda devem ser considerados:

o tipo de dispositivo utilizado na impressao do texto; o

tipo de letras utilizadas CitdLtco, neerito, etc, podendo

ser necessarias matrizes de pontos bem mai ores) e a relacao

sinal/ruido presente na digitalizacao.

A matriz de representacao minima para caracteres,

utilizada em muitos dispositivos de saida matricial, 6 de

cerca de 8 x 8 pixels Cimpressoras matriciais) ou al go em

torno de 10 x 7 pontos [PAV 82]. A menor matriz possivel

para representacao de caracteres 6 de 4 x 6 pontos, 	 como C

demonstr ado na figura 2.4. mas este tipo de matriz permite

apenas a representacao de caracteres maiOsculos. Portanto,

para representar com a menor matriz de pixels possivel, todo

o conjunto de caracteres alfanumCricos Cletras min6sculas,

maitisculas, digitos e caracteres especiais) 6 necessario uma

matriz 8 x 8; e coma para uma digitalizacao sem perdas de

detalhes deve-se usar a dobro da resolucao de amostragem do

menor elemento. chega-se a uma matriz 16 x 16, com dimens6es

bem aproximadas daquela proposta par Pavlidis [PAVUFRGS
INSTITUTO	 INFORMATICA

BIBLIOTECA
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Padrao 8 x 8
	

Padrao	 Padrao 8 x 8
Com Espacamento	 4 x 6

	
Estilo Italica

Figura 2.4 - Exemplos de matrizes de caracteres

CPara se ter uma nocao ainda melhor a respeito da

resolucao ' ideal de amostragern a ser utilizada com textos, 6

necessario se conhecer a resolucao de impressao de

diferentes dispositivos. Nos dispositivos matriciais, a

resolucao 6 normalmente medida em DPI CDot Per Inch - Pontos

por Polegada), onde uma impressora matricial possui

resoluc6es de impressao que variam de 10 a 20 caracteres por

polegada, com resolucao grafica de 60 a 240 DPI, obtendo

assim matrizes de 8 x 8 a 24 x 24 pixels/caractere. Uma

impressora Laser atinge uma resolucao de 300 DPI, com

impressao de cerca de 12 caracteres par polegada e

utilizando matrizes de cerca de 25 x 25 pixels/caractere.

Al6m da qualidade e resolucao de impressao do

texto, 6 importante se destacar que dada dispositivo de

digitalizacao possuira uma resolucao de amostragem pr6pria,

a ser considerada. Os "handy scanners" possuem resoluc6es

programaveis de 100 a 400 DPI e no caso da digitalizacao de

textos, impressos cam o use de urna impressora matricial,

atraves destes dispositivos, a resolucao de amostragem deve

ficar em torn° de 200 DPI e para textos impressos em

impressoras Laser, urna resolucao de 400 DPI 6 aconselhavel

para que nao seja per-dido nenhum detalhe.
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Caso seja utilizada uma camera de video na

diclitalizacao, esters fornecem usualmente resoluceSes em torno

de 512 x 512 pontos, e neste caso para que se obtenha uma

definicao dos caracteres adequada ao processamento de

reconhecimento, aconselha-se que a distAncia entre texto e

camera seja ajustada de forma a obter uma resolucao de

caracteres conforme o descrito anteriormente.

0 processo de digitaliza0o de um texto deverA

levar em condideracao todos os dados acima, em relacao A

amostragem. Obviamente, o aumento da resoluco de amostragem

implicarA um aumento considerAvel da massa de dados a ser

mani pul ada. Concluindo, para fins de r-econheci mento de

textos uma resoluco considerada aceitAvel, em relaco ao

nivel de detalhes e quantidade de informa0es, 6 de 16 x 16

pontos por caractere.

2.2.1.3 Quantizacao

No processo de digitalizacao, a imagem sofrera uma

amostragem, conforme foi descrito no item anterior, e uma

discretizaco da intensidade luminosa, que 6 denominada de

duantizacao. No processo de quantizacao, uma imagem com tons

continuos 6 convertida em uma de tons discretos. Para ED

armazenamento e processamento par um computador, cada

tonalidade Cintensidade da luz refletida por cada panto da

imagem) 6 representada par urn valor armazenado de forma

bi nár i a. Cada panto amostrado possui r a portant° um valor

binario correspondente a intensidade luminosa da imagem

naquele panto.

As imagens podem ser do tipo monocromaticas ou

policromaticas. Nas imagens monocromaticas somente uma faixa

de comprimentos de onda Cuma car) 6 anal i sada pel o sensor,

determinando as intensidades de lumdnosidade para esta

faixa. As intensidades de luminosidades descritas acima sao

denominadas de tonalidades ou niveis de intensidade de car.
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Para as imagens policromaticas a digitalizaOlo 6 feita para

diferentes	 faixas de comprimentos de	 onda Cdiferentes

cores.).

Atraves da analise do olho humano 	 pode-se

compreender	 a noco de cor. De acordo cam a "tri-sti.muLus

theory-, o	 olho humano 6	 constituido de cones Csensores)

capazes de receber estimulos em trés faixas de comprimentos

de onda referentes	 as cores: azul ,	 vermelho e verde

[FOL 82].	 A sensibilidade a estas	 trés cores	 RGB

Cred-ereen-bLueD determinou o desenvolvimento de aparelhos

capazes de,	 no processo	 de digitalizacao, quantizar as

intensidades para estas trés faixas de comprimentos de onda.

A digitalizaco em um sistema policromatico consiste em

determinar as intensidades para as faixas de vermelho, verde

e azul, formando um vetor de trés componentes que descreve a

cor de um Unica ponto.

0 olho humano 6	 capaz de distingOir diferentes

cores, e para uma determinada cor 6 capaz de distingOir

diferentes	 niveis	 de	 intensidade	 (tons).	 Estudos

psicolOgicos e fisiológicos demonstram que o olho humano nc.)

6 capaz de distinguir niveis de iluminac.lo que diferem menos

que 1% um do outro [PAV 82]. Sua capacidade de distinOo de

cores resulta em um reconhecimento total	 de 350.000 cores

e/ou tonalidades, sendo	 que para cada cor o ndmero

aproximado de tonalidades distingdiveis fica em for no de 128

niveis [FOL 82].

Portanto, em sistemas monocromaticos, os	 valores

de quantifica0o da intensidade luminosa de uma certa cor,

necessitam de 6 a 8 bits/pixel C64 a 256 niveis .). O use de

um byte por pixel ja. permite a obten0o de um nUmero de tons

de uma dada	 cor, superior	 a capacidade do olho humano	 em

Logo,	 em um sistema policromatico sera

necessario o use de um byte por cada car RBG relativa a urn

dado pixel ,	 obtendo-se assim um nOmero total de 16 milh6es

de cores e	 tonalidades representaveis, tambem superior a

capacidade do olho humano em distingdi-las.
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A opc?.io pelo nUmero de niveis de uma determinada

coloraco estä diretamente relacionada ao tipo de aplicagg.o

na qual sera utilizada a imagem capturada. A decisao a

respeito do nOmero de niveis tambem influenciarA na

quantidade de informace5es a serem manipuladas e na

necessidade do aumento de sensibilidade dos sensores do

dispositivo de digitalizac.'Io. Nos sistemas monocromAticos,

que sao os mais utilizados na atualidade, a quantizaco irA

fornecer valores usualmente entre 0 e 255, representando as

tonalidades de cinza, que variam do preto - 0, ate o branco

- 255. Este tipo de representaco 6 uma das mais utilizadas,

constituindo a denominada -escala de cinza- (gray scare).

Para sistemas de processamento de imagens

orientados ao tratamento de textos, somente dais niveis sac,

necessArios, fazendo use apenas do preto e do branco. Nestes

sistemas a informaco presente sempr-e pode ser di sti ngui da

apenas atraves da identificaco de uma car de fundo e a cor

dos caracteres - C possivel se capturar imagens de 256 niveis

Cescala de cinza) ou ate uma imagem colorida, para

posteriormente utilizA-la no tratamento de textos, sá que

neste caso a imagem deverA sofrer um tratamento previa

visando a obtenca'o de uma descrico em apenas dois nlveis;

este tipo de abordagem sera tratada no item 2.3.2.

2.2.1.4 Classes de Imngens

Como jA foi discutido, um sensor possuirA uma curva de

resposta espectral, for-necendo a intensidade de uma dada

frequéncia, para uma posica'o especifica da malha de

amostragern. Devido ao fato de se poder trabalhar com

diferentes confiqurac6es deltas quantificaOes real i zadas a

ni vel espectral, C posslvel trabalhar-se corn as segui ntes

classes de imagens baseado em EPAV 827:
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lmagem P&B cam dots nt:ues de intensidade: S.5o

imagens cujos pixels possuem apenas dais niveis, indicando

apenas se este ponto	 estA aceso Cbranco), ou apagado

Cpreto). Este 6 o tipo ideal de imagem utilizada 	 no

processamento de textos digitalizados.

lmagem P&B com N niueis de 	 intensidade: SA'o

imagens onde	 6 possivel di sti ngui r diferentes niveis de

intensidades de cinza, obtidos atrav6s da quantificacao das

intensidades de 1 uz intermediArias entr-e o Preto e o branco.

0 nUmera N de tons 6 normalmente uma potência de dais, 	 e

depende do nOmero de bits usados para armazenar o valor da

intensidade do pixel. Usualmente trabalha-se com 256

tanalidades, o que equivale a 8 bits/pixel. Este nOmera 6

mais que suficiente para representar as diferentes tonalida-

des da escala de cinza,	 uma vez que, coma ja foi explicado,

o olho humano na'o 6 capaz de distingUir tantas tonalidades.

Irak:teem de uma banda do espectro com N niueis de

intensidade: Assim coma	 se obtêm uma escala de cinza, 	 6

possivel obter	 uma escala de tonalidades	 de outras bandas

espectrais Cfaixas de	 comprimentos de onda abrangidas).

Exempl os de diferentes	 bandas espectrai s	 so: escala de

vermelho, verde, azul , infra-vermelho, etc. n interessante
ressaltar que	 uma escala de tanalidades nao precisa fi car

restrita apenas as freqii6ncias visiveis,	 podendo atingir

outras faixas	 de comprimentos de onda, coma par exempla a

infTa-vermelho. Esta banda 6 muito usada em satelites, que

possuem sensores especiais para ester faixa, podendo detectar

par- exempla, a emiss'Ao de cal or e	 conseqUentemente

identificar queimadas.

Imagers	 multi-espectrats 	 CcoLoridas):	 A

quantifica45o	 das intensidades de mais de uma banda

espectral par vez fornecerA uma informac5a mais completa a

respeito da cena adquirida. Este 6 o caso da obtenc5o de

imagens calaridas, pais estas s5a obtidas atraves de

sensores especificas para a determinacao de cada uma

das intensidades de vermelho, verde e azul - RGB.
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A mistura destas três bandas ou cores, permite que se tenha

a sensacAo de enxergar imagens coloridas, uma vez que o olho

humano possui sensores que atuam justamente nestas três

faixas de comprimento de onda. As imagens coloridas sAo

usualmente compostas por um conjunto de 24 bits: 8 bits para

representar as intensidades de vermelho, 8 bits para o

verde, e 8 bits para o azul. Com a composicAo destas três

cores basicas, utilizando 24 bits/pixel, pode-se chegar a um

nUmero de ate 16 milh6es de cores e tonalidades distintas.

Este ndmero e perfeitamente adequado para a representacAo da

realidade, em cenas digitalizadas, sem a menor perda de

detalhes e qualidade em relacAo as cores. Isto e devido ao

fato deste nUmero de cores ser em muito superior a

capacidade do olho humane em distingUir cores e tonalidades.

5) Imagens coloridas corm use de Look Up TabLe: A

obtencAo de imagens coloridas nAo ester restrita apenas as

imagens com representacAo multi-espectral para cada panto.

Pode-se ger ar uma imagem onde cada pixel é associ ado a um

valor referente a uma tabela de patette CLUT - Look up

table), que descreve a cor real deste ponto da imagem. Vesta

forma nao e precise associar a cada ponto da imagem as

informa0es a respeito das intensidades RGB, podendo entAo

armazenar imagens de cenas coloridas sem a necessidade de

reservar uma memOria de 24 bits/pixel. Para es to tipo de

imagens, uma cena e composta pelo mapa de pixels, ou seja, a

matriz M x N de pontos com as indices de acesso as cores da

LUT, adicionada a uma tabela de acesso indireto as cores

reais CLUT), a chamada tabela de palette.

Al Cm de existirem imagens com diferentes formas de

quantificacAo, ai nda existem imagens nas quai s a amostragem

resul ta em formas de descricAo das imagens diferentes da

matricial. Ate a momenta foram abordadas somente as imagens

com descrico matricial, as quais ser ao o alvo principal de

estudos deste trabalho; porem e importante que sejam citados

as outros ti pos de i magens. Este ti po de imagens comp6em a

próxima classe a ser analisada.
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6) lmagens com descricdo uetoraL: Sao imagens

cuja descricao nao sera feita atraves de uma representacao

matricial come, as demais, mas sim atraves de algum código

especial coma par exempla, "chain codes" EPAV 82]. Estas

imagens podem ser resultado da captura de cenas atraves de

dispositivos coma o "f Lying spot scanner", onde o resultado

nao 6 uma imagem matricial, mas o contorno que foi "seguido"

pelo sensor. Outro tipo de imagem vetorial 6 a obtida na

digitalizacao com o use de mesas digitalizadoras, onde a

imagem 6 composta pelo conjunto de coordenadas dos pontos

obtidos pel a movimenta0o do cursor sabre a mesa.

Quando se faz a usa de um equipamento para a

digitalizacao de imagens, coma uma camera ou scanner, o

resultado desta digitalizac gio sera uma imagem do tipo 1, 2,

ou 4. No caso do processamento de imagens visando a

reconhecimento de textos. as imagens dos tipos 2 e 4 tem que

sofrer um processo denominado binarizacao, para converter

este tipo de imagens em uma imagem de apenas doi s niveis.

2.2.2 Armazenamento

0 resultado do processo de digitalizacao 6 a

obtencao de uma imagem digital armazenada na memória do

computador. Esta imagem pode entao ser visualizada ou

armazenada em um dispositivo de armazenamento secundario,

para posterior processamento. Neste item sera analisado a

armazenamento de imagens di gi tai s em arquivos.

Uma imagem digital possui a informacao referente a

luminosidade de cada ponto, e esta pode estar representada

de diferentes for mas coma ja foi apresentado na secao

2.2.1.4. De acor-do com o apresentado, tern-se imagens de 1 a

24 bits par pixel , cam diferentes resoluOes de amostragem

&spacial e representa0es das faixas espectrais. Uma vez que

as imagens possuem uma set-le de caracteristicas praprias a

cada uma, coma estas serao descritas em um arquivo ?
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Existem basicamente dais problemas a serem

tratados: a especificacao do formato de armazenamento destas

imagens e a forma de codificacao das mesmas. Estes itens tem

que ser analisados cuidadosamente, pois tomando-se uma

imagem que represente a realidade, esta pode chegar a ocupar

3 Mbytes de memória C1024 x 1024 pixels, com 24 bits/pixel)

e neste caso o emprego de algum tipo de tecnica de

codificacao visando a compactacao dos dados para

armazenamento, e extremamente aconselhavel.

2.2.2.1 CompactacAo

A primeira maneira de armazenar uma imagem e

atraves da gravacao linha a linha, coluna a coluna, sem o

use de qualquer tipo de compactacao. Neste caso 6 possivel

armazenar cada pixel em um byte para imagens monocromaticas,

ou em três bytes poi- pixel para imagens coloridas. Al em da

imagem propriamente dita, tamb6m tera que ser armazenado o

nOmero de linhas e colunas da matriz imagem, de forma que

esta possa ser novamente recontituida. Este sem dUvida nao 6

o melhor metodo, mas 6 o mais simples.

Um metodo um pouco mais sofisticado, consiste em

realizar a compactacao a nivel de bytes, ou seja, caso a

imagem possua um nUmero de bits/pixel que nao seja mOltiplo

exato do nUmero de bits de um byte, compacta-se a imagem de

forma que todos cos bits de cada byte sejam utilizados. Nesta

tecnica, alinham-se as informac6es a respeito de cada pixel,

uma apOs a outra, sem considerar a organizacao da memária

orientada a bytes, ocupando-se todos os bits.

0 primeiro metodo real de compactacao das

informacOes que sera anal i sado aqui 6 o emprego da tecni ca

RLE (run length encodin) [TIN 80)[YAS 80]. Atraves desta
tecnica, faz-se uma codificacao visando aproveitar o grande

nUmero de pontos vi zi nhos que possuem a mesma informacao de

cor em uma imagem (figura 2.5).
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Existem diferentes formas de executar	 uma

compactacao atraves do metodo RLE. 0 processo geral consiste

basicamente em descrever uma linha da imagem, nao atraves

dos valores de cada ponto, mas atraves do valor da	 cor

seguido de um indicador do n6mero de ocorrências

consecutivas de pontos delta car. A compactacao por este

processo 6 extremamente simples, mas em compensacao obtêm-se

discretos indices de compressao dos dados para certos ti pas

de imagens [GOM 90].

01 0 0 11111_ 1 010_ 0 0 111 1 1 11 11 11 1 Dods niveis

6J4 4
	

Codificacao RLE C2 niveis - AlternAncia)

0 0 010_ 010 1 1 2 212 7 7717 710 0 Tons de Cinza

0 61 1 412 - 317 51013 Codificacao RLE CVArios niveisD

Figura 2.5 - Exemplo de compactaco RLE

Atualmente existe uma serie de algoritmos de

compressao de dados: cOdigo de Huffmann [HUF 72], RLE

[TIN 80], LTC [GOM 90], RAC [YAS 80], etc. Mas entre os mais

usados com imagens, destacam-se [GRA 89]:	 o RLE e

principalmente o algoritmo LZW CLempeL-Ztu & Welch

Aleortthr0 [WEL 84][REG 90]. Este algoritmo 	 possui a

caracteristica de obter taxas de compresso de 	 imagens em

torno de 50% e ocasionalmente, atinge taxas de compressao de

90% da imagem. E um algoritmo que se destaca pela rapidez,

tanto na fase de compactacao, corno na descompactacLlo, sendo

adotado nos mais diferentes padr6es de armazenamento de

imagens coma forma de compactacao [GRA 89].

2.2.2.2 Formato de Arquivos

Existe uma s6rie de especificac6es de formatos de

arquivos utilizados na descricao de imagens. Cada fabricante

de um equipamento ou software para aquisicao e manipulacao

de imagens cria um novo formato adequado a sua	 aplicacao.
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A solucao para este nOmero crescente de formatos diferentes

e incompativeis entre si , 6 a adocao de um formato padrao e

a criacao de conversores deste formato para os outros forma-

tos de arquivos Ce vice-versa) que possam ser necessArios.

Atraves da adocao de um formato padrao, pode-se

desenvolver uma seri& de ferramentas que sejam capazes de

manipular imagens descritas neste padrao. 	 Caso seja

necessArio compatibilizar as ferramentas com um novo formato

de arquivo, basta criar- um conversor de arquivos do novo

formato para o adotado, realizando uma previa conversao dos

arquivos. A vantagem 6 que nao sera necessArio alterar todas

as ferramentas jA desenvolvidas para adicionar novas rotinas

de acesso aos dados descritos em um novo formato, pois o

formato adotado continuarA sendo o mesmo.

Atualmente al guns dos formatos mais 	 utilizados

para a descricao e armazenamento de imagens Cusados

principalmente junto a softwares de desktop pubtishine sao
o GI F, TIFF, CUT, PCX e NAPLPS [GRA 89].

Um grupo formado por- pesquisadores, professores e

alunos que atuam na area de Processamento 	 GrAfico no

CPGCC/UFRGS, ap6s debater o problema da incompatibilidade de

diferentes formatos de imagens, decidiu especificar e adotar

um formato padrao prOprio. Este formato de arquivos deverA

ser utilizado no armazenamento de imagens geradas por

aplicaOes desenvolvidas no CPGCC. 0 formato do CPGCC/UFRGS

e descrito no anexo A.1, juntamente com os outros formatos
adotados na implementacao do sistema N 2OCR. 0 objetivo da

adocao deste padrao 6 tornar as diferentes	 ferramentas

desenvolvidas no CPGCC compativeis entre si a ni vel de troca

de arquivos. Al em da adocao deste padrao, jA estA previsto o

desenvolvimento de conversores de format°, possibilitando o

acesso das referidas ferramentas a diversos outros padries.

Alguns destes conversores j`a foram implementados

atualmente estA sendo desenvolvida uma biblioteca de func6es

para manipulacao de arquivos descritoc- no padrao do CPGCC.

	 1
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2.2.3 ExibicNo

Uma imagem digital pode ser exibida atraves do uso

de um dispositivo de saida do tipo matricial, ou seja, um

dispositivo cuja representacao e 	 geracao da imagem seja

feita atraves do uso de uma 	 matriz de pontos. Assim como

existem	 diferentes tipos de imagens digitalizadas, onde

varia a resolucao e o tipo de informacao associada a cada

pixel,	 os	 dispositivos	 de	 saida	 tambem	 possuem

caracteristicas prOprias referentes a estes dois tipos de

propriedades.

Quando uma imagem vai ser 	 exibida	 em um

dispositivo de saida, este dispositivo pode ou nao possuir a

capaci dade para a exibicao "i medi ata" da imagem. Em al gums

casos pode ser necessario alterar	 a resolucao espacial da

imagem ou a quantificacao dos val ores de cada pixel , para

que entao esta possa ser exibida. 	 A alteracao da resolucao

espacial pode ser obtida por truncamento ou preenchimento de

espacos, ou, por expansao ou compressao ern termos de escala

da imagem. Estas tecnicas serao analisadas posteriormente,

no item	 referents a implementacao do sistema de pr6-

processamento	 de imagens do N20 -R, que	 6 objeto desta

dissertacao. Serao abordados agora casos nos quais as

imagens possuem um nOmero de cores superior ao nOmero de

cores disponiveis no dispositivo de saida, onde 6 necessario

o emprego de	 um algoritmo especial coma	 o haLftoni_ne ou

dithering [FOL 82][GOM 90].

2.2.3.1 Halftoning

A aproximacao por hatftonne Cmeios-tons) 6 obtida
quando se usa apenas dais	 ni vei s de i ntensi dade par a

apresentar imagens com um nUmero superior de ni vei s.	 Coma 6

feita esta expansao da faixa de intensidades disponiveis? A

r-esposta	 vem	 da capaci dade	 do	 práprio	 of ho humano de

realizar uma "integracao espacial" de cores e intensidades.
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Olhando-se uma area onde os elementos observados possuem uma

resolucao espacial superior A capacidade do olho humano em

di sti ngUi r elementos, o ol ho i ntegrarA os mi ni mos detal hes

contidos nesta Area e guardarA apenas a intensidade media de

tons contidos em Coda a area.

Este fenameno 6 usado na impressao de fotos Preto

e branco em jornais, revistas e livros; usando a chamada

tecnica de hatftoning. Cada pequena unidade de resolucao e

impressa com um circulo de tinta preta, cuja area e
proporcional ao inverso do ni vel de intensidade da car

Csistema subtrativo) da area correspondente da foto

original. Esta tecnica pode ser empregada em dispositivos de

sal da com capacidade grAfica limitada em termos de cores.

onde a resolucao do dispositivo 6, preferencialmente,

superior A resolucao original da i magem.

A resolucao final da i magem, gerada por este

process°, e al ter ada. Supondo que seja utilizada uma imagem
de M x N pixels, e que esta imagem sera recodificada atraves

do use de um padrao de haLftoni.ne Cpequena matriz de

pontos - figura 2.7) de K x K; a imagem resultante da

aplicacao do padrao de K x K elementos na imagem de M x N

pontos terA uma dimensao de K.M x K.N pontos.

Esta tecnica 6 importante devido a sua larga
utilizacao, nao somente pares a visualizacao de imagens de

mOltiplos tons em dispositivos de capacidade limitada, mas

tambem devido a sua utilizacao junto a dispositivos de
digitalizacao do tipo scanners. Muitos destes dispositivos

de aquisicao de imagens, por ser ern orientados principalmente

ao use em aplicaOes de desktop publ i sh ing onde a imagem

final é impressa em dispositivos de apenas doi s ni vei s de

intensidade, possuem implementada em hardware esta tecnica.

Este fato implica que muitas vezes a imagem resultante de

uma digitalizacao possua apenas doi s ni vei s de intensidade

real , mas onde tern-se indiretamente um nOmero superior de

tonalidades representadas atravCs do hatfton0-te. A figura

2.6 apresenta exemplos do emprego desta tecnica.
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(b)

Figura 2.6 - Exemplos de aproximacAo de intensidades atraves

do use de hcaltonie

Como, no caso do processamento de imagens de

textos, nAo se deseja a utilizacAo deste tipo de imagens,

torna-se necessArio desfazer o haLftontne. Para se obter

novamente uma imagem com N niveis de intensidade, basta que

seja definida a dimensAo 	 da matriz K x K utilizada na

geracAo do haLftonine. A partir desta informacAo, cada

conjunto de K x K pontos 6 substituido por um Onico ponto

onde a intensidade deste e i gual ao valor da soma total de
pontos acesos (soma das intensidades dos pixels). Atraves do

use deste procedimento, a imagem sera reduzida em suas

dimens6es par um fator i gual a K. Somente após desfeito a

hatftontne 6 que a imagem estarA pronta para sofrer o

processamento adequado,	 visando o reconhecimento de

caracteres.

Figura 2.7 - Matrizes de halftoning usadas na geracAo de

cinco tons
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0 m6todo do haLftoning 6 apropriado somente se a

resolucao da imagem a ser exibida 6 inferior a resoluco do
dispositivo de saida, permitindo o use de mUltiplos pixels

do dispositivo de saida para exibir uma informacao

equivalente a de apenas um pixel da imagem. Esta resolucao

do dispositivo de sa1da tambem deve ser razoavelmente alta,

de forma que o observador nao perceba os elementos consti-

tuintes da matriz de halftoning, coma elementos individuais.

2.2.3.2 Dithering

Quando a resoluco da imagem deve ser mantida, 6

empregada uma outra t6cnica denominada de dithering ou order

dither. Atrav6s do use fiesta tecnica pode ser exibida uma

imagem de M x N pontos com mUltiplos niveis de intensidade.

em um dispositivo cone M x N pontos de doi s ni vei s.

No dithering,	 a decis2io de intensificar ou nao a

pixel Cx.y), depende da intensidade desejada ICx,y) neste

panto, e de uma matriz de dither K x K = D4k) . A matriz

dither 6 indexada de 0 a K-1 ao longo de suas linhas e
colunas. Cada um dos inteiros de 0 a K2 -1 aparece uma vez em

uma posicao da matriz. 	 Quando K=2. a matriz de dither sera
D c 2 ) = r 0 2

L 3 i

Para processar um ponto em Cx,y) 6 computada a

seguinte equacao:

	

= x mOdulo K	 Se ICx,y) > DI°

	

j = y mOdulo K
	

Entao a panto Cx,yD 6 intesificado

Sena° o panto Cx.y) 6 apagado

Matrizes de varios tamanhos foram desenvolvidas

par Bayer [BAY 73] para minimizar a quantidade de textura

que pode ser i ntr oduzi da na imagem exi bi da. A matriz de

dither- permite a especificacao de nt:Imeros diferentes de

niveis de i ntensi dade da i magem, onde esta deve possui r uma

dimenso de K, sendo K o nOmeros de niveis representados.
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Estas tecnicas de dithering e haiftoning sz'to muito

importantes para o estudo junto ao processamento digital de

imagens, devido a sua larga utilizacao. Isto implica o fato

de existirem	 arquivos com imagens digitalizadas com apenas

dois niveis, que na realidade representam imagens de outra

classe, ou seja, imagens com um nOmero de niveis superior a

dois, mas onde estes 	 estao representados implicitamente

atravès da utilizacao de tecnicas	 como o hatftoning e o

dithering. Obviamente, as imagens	 deste tipo sofrer-ao um

tratamento diferenciado, apesar de possulrem apenas dois

niveis.

2.3 Tratamento de Imagens

As	 imagens	 digitais	 podem sofrer	 algumas

modificaOes,	 atraves de um tratamento visando a alteracao

de suas caracteristicas, tanto de resolucao quanto de

quantizacao. Uma das primeiras tecnicas de tratamento de

imagens ja. foi	 abordada no item 2.2.3.1 e consiste em fazer

ou desfazer o half toning em uma imagem, alterando as

caracteristicas de representacao das intensidades luminosas

dos seus pontos. A seguir ser'ao abordadas algumas das

principals tecnicas empregadas no tratamento de imagens, e

que estao relacionadas com as aplicac6es de reconhecimento

de textos. Neste item e nos seguintes sera abordado apenas o

tratamento das imagens de dais niveis ou de uma escala de

cinza. As imagens coloridas sao consideradas como 	 um caso

especial, podendo ser tratadas tomando-se apenas uma escala

de intensidades de uma dada cor por vez.

As operacOes de tratamento de imagens podem ser

di vi di das em dois gr upos principals: operaOes pontuai s e

operaOes locais. As operac6es pontuais sc) aquel as que

consideram apenas a informacao conti da anter i or mente em um

dado elemento da imagem que est3 sendo processado, sem levar

em consideracao o valor dos outros pontos da	 imagem.
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As operacOes locals	 levam em	 consideraco os	 aspectos

referentes A vizinhanca de um dado ponto, ou seja,	 urn ponto

da imagem recebe contribui0es de outros pontos vizinhos no

cAlculo de	 seu novo valor. Sero apresentadas nas sece5es

seguintes	 tecnicas	 baseadas	 em operaOes	 pontuais

Cmodificag g.o da escala de cinzaD e em operaOes locals

CfiltrosD.

2.3.1 Histograms

Quando se trabalha com imagens do tipo escala de

cinza, urna das primeiras operace5es comumente realizadas 6 o

levantamento do histograma da imagem. Um histograma 6 um

grAfico das freqUencias de ocorrência de cada nivel

de intensidade. Um	 "pi co" Cponto elevadoD no histo-

grama representa a	 ocorréncia	 de um certo nivel de

intensidade	 luminosa em grande nOmero, destacando-se dos

demais.

Atraves da visualizaco do histograma da imagem,

pode-se obter- urna serie de informa0es, que guiar cAo a

usuArio na aplicaco de transformacOes da imagem atrav6s de

operaOes pontuais.

C)	 histograma	 6 obtido	 a partir da aplicaco do

algoritmo apresentado	 a seguir,	 e tem coma resultado UM

grAfico semelhante ao da figura 2.8.

Algoritmo:

MaxNiveis - NOmero mAximo de niveis de intensidade

MaxLi nhas - NOmero 'M' de linhas de urna imagem M x N

MaxColunas- NUmero 'N' de colunas de uma imagem M x N

iCu,v)	 - Devolve o valor do pixel de coordenadas Cu,v)

HCI)	 - Freq06ncias de ocorrência relativas de cada

nivel de intensidade
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Inicio.
Inicializa HCI) com 0;
Para u = 0 ate MaxLinhas

Para v = 0 ate MaxColunas
Incrementa HCiCu,v))

Plata o grafico de HCID
Fim.

0 < I < MaxNiveis

Uma vez gerado o histograma fica mais facil de se

determinar os tipos de operac6es a serem realizadas na

imagem. Estas operaOes se caracterizam justamente pela

realizaco de transforma0es que afetam diretamente o

histograma da imagem CoperaOes pontuais).

VALMAX: 863	 == IMAGE =

Figura 2.8 - Histograma da figura 2.6 Cb) com o halftonine
desfeito Cmatriz 6 x 6)

VALOR: 36	 CONT: 0
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2.3.2 Modificacao da Escala de Cinza

A modificacao da escala de cinza e o tipo de

tr atamento de imagens referenciado no item anterior. Dentr o

desta categoria de operac6es destacam-se: equalizacao de

histograma e limiarizacao. Outras operaOes tambem podem

ser realizadas visando o realce das imagens atraves da

alteracao da escala de cinza, citando-se, a inversao,

compressao e expansao dos niveis de cinza [SCH 87, PAZ 88 e

MAS 89].

2.3.2.1 Equaliza0o de Histograma

Para uma dada imagem, a equalizacao tem por

objetivo reduzir a freqUência de ocorrencia de valores de

intensidade muito comuns e aumentar a freqidência de

ocorrência dos valores relativamente raros. Desta forma 0

histograma da imagem terA uma aparencia mais equilibrada, e

possibilitarA a obtencao de imagens com um nUmero maior de

detalhes visiveis, facilitando a sua visualizacao. Atraves

da exibicao da imagem e de seu respectivo histograma

equalizado, fica mais fAcil para a usuArio a determinacao

exata do limiar a ser utilizado na binarizacao da

imagem, assunto este que serA abordado no item 2.3.2.2

próximo.

A equalizacao do histograma pode ser conseguida

particionando a Distribuicao Cumulativa de Freqdèncias CDCF=

Soma dos valores do histograma em cada nivel de

intensidade), em um mai or- nOmero de intervalos para (73=-

niveis com maior freqiiência e em menor nOmero para os niveis

mais raros. O algoritmo de equalizacao de histogramas pode

ser encoritrado na literatura [PAV 82 e SCH 87].
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2.3.2.2 LimiarizacAo

	

A limiarizaco de uma 	 imagem, do tipo escala	 de

cinza, consiste em se determinar um valor limiar (threshold)

de forma que todos os valores inferiores a este limiar sejam

levados para	 um mesmo valor base, usualmente 0. Todos	 as

valores superiores a este limiar sero levados para um mesmo

valor	 de topo, usual mente 1. Desta forma 6 realizada a

chamada binariza0.° da imagem, onde, partindo de uma imagem

do tipo escala de cinza, obtém-se uma imagem com apenas dois

niveis, coma 6 demonstrado na figura 2.9.

	

Limiarizacao :	 iCu,u) = 1 se iCu,v) 	 > L CLimiar)

	

0	 se iCu,v) < L

A binariza0o das imagens 6 de grande use e de

destacada importAncia quando so utilizadas imagens

digitalizadas de textos. Uma vez que um texto deve possuir

apenas duas tonalidade, a car do fundo e a car do caractere,

toda	 a imagem digitalizada deverA ser convertida em uma

imaqem de apenas dois niveis.	 I magens com mais de dois

ni vei s de intensidade devem sofrer (2) processo de binari-

zacao.	 Como foi descrito acima, neste processo 6 necessAria

a definic:flo de urn valor para o limiar (threshold), que serA

utilizado na binarizaco. Este limiar pode ser estabelecido

de forma interativa durante a processo de digitaliza0o, 	 de

forma a tornar a ajuste do mesmo mais perfeito.

Ao digitalizar um texto, pode-se levantar o seu

hi stograrna, o 	 qual	 deve apresentar duas	 faixas de al tas

freq06ncias de ocorrencia de intensidades.	 Estas duas faixas

com	 picas	 no	 histograma	 definem	 normalmente	 as

probabilidades mais altas de °carrel-lc:las das duas cores

bAsicas da imagem (cor do fundo e car do caractere). Neste

caso,	 o limiar adequado pode ser estabelecido visualmente,

determinando-se um ponto localizado no "vale" formado entre

as dois picas do histograma.



52

Figura 2. g - Binarizaco da imagem do texto da figura 2.6(a)

Uma vez	 que esteja send° considerada a

digitalizac:lo de di versas fol has de texto, sob 	 as mesmas

condiOes de iluminaco e com os textos possuindo a mesma

qualidade	 de reproduco, 6 aconselhavel que se raga um

primeiro	 ajuste	 interativo	 do	 limiar.	 Analisando

interativamente o histograma, a imagem original 	 e a imagem

binarizada, ajusta-se o limiar ate se obter a melhor imagem

possivel , sem a inserco acentuada de ruido ou de artefatos

adicionais, e sem	 per der um	 grande nUmero	 de pontos

referentes-	 aos caracteres. Uma	 vez estabelecido o valor

ideal do	 limiar, as folhas restantes podem	 ento ser

digitalizadas fazendo use do mesmo limiar pre-estabelecido.

0 limiar deve ser alter ado somente quando forem al ter adas as

condiOes de digitalizaco: qualidade 	 do texto impress° e

iluminaco.

Uma outra possibilidade 6 o ajuste automatic° do

valor do limiar ENAK 87], mas	 este	 metodo n:sio 6 muito

aconselhavel devido a dificuldade de se criar um algoritmo
rapid° e preciso, que ache o panto Otimo onde ocorre a menor

per da de informaco e a menor inserc g.o de ruido na imagem.

Surge o problema: coma determinar o que 6 ruido e o que 6

informac2'io ?



Como o processo de digitalizacao ja envolve uma

calibracao e ajustes manuais, a metodo do ajuste interativo

do limiar torna-se uma op0.o prAtica, viAvel e de bons

resultados. 0 ser humano, quando bem informado, possui a

capacidade de identificar com uma boa preciso qual 6 o

limiar ideal. ApOs definido a limiar, o processo de bina-

rizaco pode ser executado por um software ou fazer use de

um hardware desenvolvido para este fim, o que possibilitaria

o processamento da imagem em tempo real.

0 processo de limiarizaOlo pode n'Ao ficar restrito

apenas a binarizacA.o atraves da aplicaco de um limiar

Oni co.	 possi vel defi ni r diversas faixas de val ores sobre

as quais	 sera realizada a limiarizac'Ao. Neste trabalho foi

abordada apenas a binarizacao por ser este um processo de

destacada importAncia para as sistemas de reconhecimento de

caracteres.

2.3.3 Filtros

As imagens digitais podem sofrer uma serie de

operaOes denominadas operacOes com filtros. Estas operaOes

realizam tarefas tais como: ressaltar elementos, suavizar ou

aumentar	 o contraste, detectar bordas, remover ruido, etc.

Os filtros podem ser implementados para realizar as

transformac6es das imagens nos assim denominados dominio

espaco ou no domino freqUencia.

2.3.3.1 Operac6es no Domini° Espaco

As operac6es no dominio espaco so realizadas

diretamente com os pixels da imagem, o que e uma vantagem,

poi s a imagem na'.o sofre transformac6es previas e posteriores

para poder ser processada, ao contrArio do que ocorre com as

operac6es realizadas no domino freqUéncia onde a imagem tem

que ser	 transformada do dominio espaco para o dominio

freqUência para poder ser tratada e, ento, transformada

novamente para o dominio espaco.
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Um exempla de filtro de destacada importAncia que

realiza operaOes locals no domlnia espaco 6 a convolucllo, a

qual sera abordada no próxima item.

2.3.3.1.1 ConvolucAo

A convol ucao 6 um exempla de operagao local, pois

esta levy em consideraco	 os aspectos referentes a

vizinhanca de um dada panto, ou	 seja, a	 imagem 6 tratada

considerando-se o fato dos	 elementos	 desta possuirem

relac6es entre si	 e	 estarem dispostos em	 uma organizacao

bidimensional. Como exempla deste tipo de 	 operaco local,

tem-se a detecco da presenca de uma linha horizontal, onde

6 necessArio se levar em consideracao, em relaco a um dada

panto a ser analisado, as pontos laterals esquerdo e

direito.

A operac:lo	 de convolucao pode ser realizada

diretamente sabre 	 a imagem no	 domlnio espaco. Dadas dual

matrizes de pontos, a convolu0a 6 realizada atraves da

aplicaca de uma destas matrizes, 	 denominada de operador ou

mascara de convolucAo,	 sabre a outra matriz que 6 a imagem.

A descri0o matemAtica desta opera0o 6 a seguinte:

Mascara de Convoluca'.o: 	 HCj,k)	 onde 0 1Cj < Je0 < k < K

Imagem a Processar 	 iCu,v)	 onde 0 < 1.2<Me0 <u< N

Imagem j a Processada :	 Imagem M x N

Fator de NormalizacAo:	 F - Pode ser aplicada apOs ou jA estar
inserido diretamente na matriz HCj,kD

	

J	 k

	

= ff.E	 EiC1J+j,U+k)	 HCj,k)
	

Para cada iCu,uD
j=0 k=0

As mascaras	 de convolu0o possuem uma dimensg.o

normalmente igual a 3x3 pontos, sendo que esta dimensAa jA

suficiente par-a a	 malaria das	 operaOes. Isto implica que

para cada panto cal cul ado, esto sendo levados em

considera0o o prOprio panto 	 mais as seus alto vizinhos

imediatos. Para matrizes desta dimensLla, obtêm-se:
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=

CiCu-1,v-1).HCO30)-FiCu-1,v).HCO31)+1Cu-1,v+1).HCO,2)+

iCu	 ,u-17.HC1,0)-f-iCu	 ,u).HC1,1)-FiC-u	 ,v+1).HC1,2)+

iCu+1 , u-1) HC 2,0) C /1+1 , u) HC 2,1) C u+1 , u+1) . HC 2,2)) . 1/F

0 valor "1/F- e usado para normalizar o resultado,

porque o somatório aplicado sabre cada panto pode resultar

em um acrescimo indesejado no valor da intensidade do mesmo.

Por exemplo, uma mascara de convolucao para calculo da media

simples [PAZ 88] contêm os seguintes valores:

J. 1 1 1/9 1/9 1/9
HC j,k) = 1 1 1 H'Cj,k) = 1/9 1/9 1/9

1 1 1/0 1/0 1/0

MATRIZ ORIGINAL (F=9)	 MATRIZ COM 0 FATOR F EMBUTIDO

A mascara HC j,k) pode resultar em um acrescimo do

valor de um pixel	 de ate 9 unidades, logo o valor para a

constante de normalizacA'o F deve ser igual a 9. No caso da

mascara H'Cj,k) este	 fator jA se encontra	 aplicado sabre

cada element° da matriz.

As mascaras de convoluc!lo so extremamente Oteis,

poi s per mi tem r eal i zar open aches de f i 1 tr agem , 	 el i mi nag da de

ruido, detecco de pontos 	 ou linhas e ressaltar bordas ou

contornos Cfigura 2.10). Algumas destas mascaras usualmente

empregadas em Processamento Digital de Imagens sAo [KIS 90 e

MAS 89]:

Deteccdo de	 Deteccdo de	 Deteccdo de

Pontos	 Linhas Horizontas	 	  Verticais

-1 -i -i -i -1 -i / 2 -1
-1 8 -1 2 2 2 1 2 -
-1 -1 -1 -1 -1 -1 - i 2 -

UFRGS
INSTITUT° Dr iNFORMATTA

E31710.1F.CA
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Deteccdo da	 Deteccdo da	 Deteccdo de

Diagonal Esquerda	 Diagonal Direita	 Bordo

2 -i -1 -1 -1 2 o i 0
-i 2 -1 -1 2 -i i - 4
-1 -1 2 2 -1 -1 0 1 0

Figura 2.10 - I magem original e imagem apes convolucA'o par a
detecc g.o de contorrios
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A convoluco torna-se uma opcao interessante como

forma de pr6-processamento das imagens de textos

digitalizados, uma vez que esta possibilita a remocao de

ruidos ou ressaltar elementos. n interessante ressaltar que

tamb6m 6 possivel a realizaca.o de convoluOes em tempo real,

atraves do use de um hardware dedicado,	 coma o	 proposto

par Netto [NET 8g ] - o CV2D.

2.3.3.2 Operac3es no Dominic, FreqUência

Como exempla de operaOes realizAveis no dominio

freqUéncia tem-se as filtros "passa baixa" e "passa alta" .

Os filtros "passa baixa" atenuam as altas freqdências e

servem para realizar uma suavizaco Csmoothine da imagem.

Os filtros "passa alta" atenuam as baixas freqiiências e sab

utilizados para realcar as bordas Csharpenine).

A convoluc cao tamb6m pode ser realizada no dominio
freqUência. Para Canto, a imagem descrita no dominio espaco

e primeiramente transformada para o dominio freqUência
quando, entao, 6 realizada a filtragem. Apes, a imagem sofre

uma nova transformac'ao para retornar ao dominio espaco. Uma

transformada muito empregada 6 a Transformada RApida de

Fourier CFFT - Fast Fourier Transform) que 6 aplicada sabre

dados discretos [TRI 80 e PAV 82].

0 usa de transformadas implica altos custos em

computacionais e tempos demorados de resposta do sistema.

Neste trabalho, nao serA considerada a sua utilizacao.

2.4 Reconhecimento de Padr3es

Conforme a dicionArio Webster aped Hall [HAL 78],

o reconhecimento de padre5es consiste em perceber ou

identificar um element() a partir de uma experiência passada

ou conhecimento, ou por algum detalhe	 dente	 padr.ao.
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0 elemento a ser reconhecido 6 denominado de padra'o, o qual

e definido como sendo uma amostra representativa de uma
classe ou tipo.

Segundo o "Novo Dicionario Aurelio da Lingua

Portuguesa" [FER 86], reconhecer tambem pode 	 ser definido

como: conhecer novamente quern ou o que se conheceu noutro

tempo. Estas definiOes, a partir de um conceito mais amplo

do que	 aquele relacionado apenas corn o Processamento de

Imagens,	 demonstram algumas das caracteristicas inerentes a

todo o sistema de reconhecimento de padr6es.

0 objetivo do reconhecimento de padres junto ao

Processamento de Imagens 6 portanto o de extrair, detectar e

identificar elementos presentes em uma cents. Desta maneira,

procura-se imitar o ser humano e suas habilidades, tentando

criar dispositivos e algoritmos capazes de	 realizar as

mesmas	 funOes realizadas pelo homem como: localizar

objetos, classificar padres e detectar relac6es entre

estes.	 Quais so as vantagens de se 	 realizar

reconhecimento de padr6es atraves dos computadores? Como já

foi ci tado, a principal vantagem 6 a de capaci tar maqui nas a

realizem tarefas ate ento s6 possiveis de serem realizadas

por serer humanos. As aplicaOes do reconhecimento de

padrOes incluem funOes como: compactac'g.o de dados [PRA 80),

aumento da capacidade de aquisic5.o de dados pelo computador

EHAR 72), sensoriamento remoto [MAS 89], 	 controle de

qualidade, classificac:lo de objetos e uma s6rie de outran

aplicac6es cientificas e comerciais.

O reconhecimento de padr6es,	 latu sensu,

abrange	 uma gama muito extensa de aplicaOes e tipos

diferentes de objetivos, estando subdi vi di do em duas princi-

pals areas, de acordo corn o tipo de objetivo a ser

alcancado: obten0o de descriOes Csegmenta0o, vetorizac.tlo

e detecca'o) e obtenco de classificaOes Ccasamento de

padr6es, identifica0.0 de um elemento pertencente a uma

classe).
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2.4.1 ObtencAo de Descric5es

Nesta categoria se encontram os procedimentos que

visam apenas a deteccao de al gum tipo de element° em uma

imagem digital. Como exemplo de obtencao de descriOes

encontram-se os algoritmos para a vetorizacao [PAR 88 e

JIM 82] , que tem par objetivo transformar uma descricao de

uma imagem a par ti r de uma matriz bi di mensi onal de pontos em

uma descricao atraves de urn conjunto de vetores. Fica bem

claro que, neste tipo de procedimentos, nao interessa

realizar uma classificacao dos elementos presentes em uma

dada cena, o objetivo a apenas a deteccao de algumas

caracteristicas e relac6es que fazern cam que certos

elementos da imagem estejam relacionados entre si.

Existem dois termos que estao intimamente

relacionados com o reconhecimento de padres visando a

obtenco de decriOes, sae eles: segmentacao e deteccao. A

segmentacao consiste na extracao de zonas da cena que

possuem uma mesma cor ou textura e que conseqUentemente

possuem elementos relacionados entre si. Normalmente este

"agrupamento- de elementos relacionados consti tui um objeto.

A detecco pode ser empregada para a extracao de vetores, ou

ate para a identificacao de presenca de um padrao mais

complex° em uma cena. Ambos os metodos de reconhecimento de

padres para a obtencao de descriOes resultam usualmente em

uma descricao dos objetos em um nivel mais elevado, e nao em

uma classificacao destes. Tais processes podern implicar

algumas vezes na categorizacao dos objetos presentes na

cena, mas neste caso ja estaria sendo implementada uma

tecnica de obtencao de classificaOes.

2.4.2 ObtencAo de ClassificaOes

Esta forma de reconhecimento consiste da atribui-

ca.o de uma dada imagem Cpadrao testeD a um dos conjuntos de

classes de imagens pre-definidas par al gum metodo [KOV 80].
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Este reconhecimento 6 obtido atrav6s de um processo 	 de

abstracAo, onde descarta-se os detalhes nAo essenciais e

destaca-se as propriedades que sac, relevantes consideradas

coma sendo as caracteristicas definidoras da classe. Esta

abstracAo levy A identificacAo de uma classe de elementos

com atributos semelhantes na qual a padrAo de testes sera

incluido, come, sendo mai s um exemplar desta. 0 objetivo

principal neste ti po de reconhecimento 6 a maximizacAo da

funcAo de verossimilhanca (maximum tiketihoodD e a minimiza-

cAo da probabilidade de se fazer uma decisAo incorreta.

Uma classe de padr6es se caracteriza por passuir

um conjunto de propriedades essenciais comuns a sews

componentes. 0 abjetivo da classificacAo 6 agrupar	 os

padr6es	 em suas respectivas classes, de acordo 	 com suas

propriedades. Na classificacAo sera empregada uma funcdo de

deciseio,	 a qual 6 responsavel pela decisAo Otima, em relacAo

aos atributos conhecidos, determinando oCs) conjuntoCs)

possivelCeis) de classificacAo aoCs) 	 qualCis) pertence

padrAo	 analisado.	 importante	 ressaltar	 que,	 na

classificacAo, cada padrAo 6 usualmente atribuido a apenas

uma classe, aquela que	 melhor representa o padrAo.	 No

entanto,	 6 possivel que um rnesmo padrAo possa ser	 atribuido

a diversas classes au que ao inves de se identificar apenas

a melhor	 classe representante do padrAo, seja identificado

um conjunto de "N" classes com as	 quaffs a padrAo esta

relacionado dentro de certos limites.

0 reconhecimento de padr6es para a obtencAo 	 de

uma classificacAo 6 um procedi mento que pode ter uma grande

complexidade, envolvendo diversos tipos de processamento de

imagem.	 Os passos a ser em realizados para a reconhecimento

de imagens sAo [HAL 79]:

Observar as atributos e caracteristicas dos

objetos;

Selecionar deste conjunto de caracteristicas

aquelas que sAo Oteis para a classificacAo;
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Obter uma funcao de decisao Otima para a

classificacao, baseada na anAlise de atributos;

Avaliar a eficAcia da classificacao.

possivel se visualizar estas etapas, coma sendo

processos de caracterioacao, abstracdo	 e generatoacdo. 0
processo de classificacao de padr6es pode envolver inclusive

etapas referentes ao tratamento da irnagem ou a obtencao de

descricOes, coma forma de garantir uma melhor caracterizacao

do padrao. A figura 2.11 apresenta um esquema global que 6

utilizado usualmente no processo de reconhecimento e

classificacao de padr6es, apresentando as diversas etapas do

processamerito para este fim.

Padrao de Teste Adqvirido	 Padrdo CLossificado                                     

Tratamento

da

Imagem    

Selecao e
Extracao de
Caracteris-
ticas e
Atributos    

Classi-                             

ficacao                                                   

CENA	 "BIT-MAP- 	 - FEATURES - 	 CLASSE
REAL
	 PADRAO DIGITAL	 ATRIBUTOS

ETAPAS:

TRATAMENTO DE IMAGENS
Realce	 Restauracao	 Reconstrucao

ANALISE ESTRUTURAL DE PROPRIEDADES
Segmentacao -4 Deteccao/Descricao -4 Classificacao

Figura 2.11 - Esquerna geral de um processo de reconhecimento

e classificacao de imagens

A classificacao pode ocorrer em diferentes niveis,

em relacao ao algoritmo de definicao das classes ou quanta

ao tipo de algoritmo de classificacao dos padr6es.
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0 al gori tmo de definicAo das classes servi rá para

criar o conjunto de classes possiveis ao qual sera atribuido

um padro de teste. A criac g.o do conjunto de classes, Cu

seja, a definico de grupos que representam conjuntos de

atributos similares, pode ser realizada de duas formas:

supervisionada ou por aglomeramento Cctusterine.

A criacao de classes de uma forma supervisionada

Csuperuised), consiste da apresentaco de amostras padr6es

CsampLe patterns) para cada classe. Estas amostras possuem

um rOtulo de identificacao da classe a qual pertencem. Estes

padreSes rotulados podem ser uma descric gio de baixo nivel

come uma matriz de pixels, ou uma descrico de nivel

superior, onde estA repr-esentado um conjunto de atributos do

padro, ao inves do prOprio padr g'io. A partir destes padr6es

rotulados, 6 possivel se identificar as diferentes classes

existentes e durante o processo de classificac gio busca-se

relacionar os padr6es de teste corn alguma das classes

pre-definidas.

Os algoritmos de ctusterine visam, de uma forma

automatica, a agrupar os padr6es com caracteristicas

similares em conjunto de classes, sem no entanto haver uma

identifica45.o previa das classes existentes para a

classificacao. Os algoritmos de cLusterne possuem a

capaci dade de determi nar automati carnente as classes, sem a

necessidade de uma etapa de apresentacAo de padr6es

previamente rotulados.

Quanta aos tipos de algoritmos de classificagg'1.o,

em relaco aos padr6es, tem-se [KOV 80]: analise de padreSes,

analise de elementos, analise de contorno; ou, se for tornado

como parametro a funco de decis gio, tem-se [SCH 87]:

casamento do padr6es, abordagem do discriminante ou

abordagem sintatica.



2.4.2.1 AnAlise de Padr6es

0 próprio padrAo 6 utilizado neste processo como

forma de identificacAo das classes. 0 conjunto de pontos que

formam o padrAo 6 utilizado diretamente coma sendo um

conjunto de atributos de classificacAo que descrevem uma

cl asse.

2.4.2.2 Analise de Elementos

0 padrAo 6 transformado de forma a obter uma nova

descricAo que representa os elementos constituintes deste

padrAo. Nesta abordagem, pode-se, par exempla, vetorizar um

dada padrAo e obter uma nova descricAo deste. 	 A

classificacAo se darA nAo mais pela anAlise de cada elemento

do padrAo, mas sim pela anAlise dos atributos extraidos

deste padrAo.

2.4.2.3 Analise de Contorno

Neste caso, o padrAo e descrito pela varredura de
seus contornos. Este processo 6 usado no caso da

digitalizacAo obtida atrav6s de dispositivos do tipo }Ly i ng

spot scanners ou mesas digitalizadoras. C conveniente

considerar-se a manipulacAo deste tipo de decricAo a parte,

pais diferem consideravelmente dos outros ti pos de

descricAo, tanto em relacAo aos procedimentos de obtencAo

dos atributos de classificacAo, coma em relacAo ao

procedimento de classificacAo Cusualmente utiliza uma

abordagem sintAtica).
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2.4.2.4 Casamento de Padres

Este tipo de procedimento 6 tambem denominado de

casamento de gabaritos CtempLate matching). 0 casamento de

padr6es consiste da comparacao de um padrao de teste Co

próprio ou o conjunto de atributos extraidos deste) contra

outro conjunto de padr6es que representam as diferentes

classes. 0 padrao usado como gabarito de comparacao sera o

representante de toda uma classe, onde este pode ser- um

Unica padrao, no caso de termos um exemplar perfeito que

represente toda uma classe, ou pode ser um exemplar obtido a

partir de um conjunto de exemplares da classe. No caso de

termos N gabaritos padr6es para uma mesma classe, 6

necessArio que o algoritmo usado na criacao do gabarito de

comparacao seja um algoritmo do tipo adaptativo, ou seja,

permita uma adaptacao destes N padr6es de forma a obter um

gabarito de comparacao medic) que represente ao mesmo tempo

todos os padr6es representantes da classe.

No casamento de padr6es, hA um valor de controle

de sindlaridade, usado na funcao de decisao. Este valor de

controle indica o quanta um padrao de teste necessita

"casar" exatamente com o gabarito de comparacao. Este tipo

de abordagern implica trés tipos de respostas: reconhecimento

correto, reconhecimento incorreto ou nao reconhecimento,

caso o indice minima de similaridade n10 tenha sido atingido

para nenhuma das classes pre-definidas. Outra funcao de

decisao pode ser a de se tornar sempre o padrao com o mais

alto indice de similaridade, independent& do valor deste

indice; neste caso sempre haverA uma classificacao do padrao

Ccorreta ou incorreta).

0 casamento de padr6es pode ocorrer ao nivel de

padrao inteiro C total) ou em relacao a pequenas par tes deste

padrao Cparcial) ou ainda atravCs de descriOes mais

flexiveis, como as rubber masks [SCH 87] ou correLation

techniques [HAL 70].
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2.4.2.5 Abordagem do Discriminante

A tomada de decisao a respeito da classificagao de

um padrao 6 baseada neste caso em uma regra de	 decisao

estatistica, onde 6 levada em consideracao uma medida de

simdlaridade, de distancia ou uma fungao discriminante. 0

caso do template matching pode ser considerado coma um caso

particular da abordagem do discriminante.

2.4.2.6 Abordagem SintAtica

Nesta abordagem, o padrao 6 representado por um

string, uma Arvore ou um grafo de padres primitivos e seus

relacionamentos. A tomada de decisao 6 feita em geral a

partir-	 de uma analise sintatica ou de	 um procedimento de

parsing. Pode-se fazer	 use de uma medida de similaridade

CdistanciaD entre dais strings, Arvores ou grafos, de forma

a melhorar a flexibilidade de classificacao.

2.4.2.7 AvaliacNo do Processo de Classifica0o

Todos os diferentes processor de classificagao de

padrOes	 citados acirna devem sofrer uma 	 avaliacao, visando

determinar parãmetros relativos ao seu desempenho, os quaffs

caracterizam tais algoritmos e possibilitam analises que

podem levar ao seu aperfeigoamento. Na avaliacao 	 de um

pr-ocesso de classificagao, serao levados em consideracao

tres itens principais:

Reconhecimento Correto de Padr6es:	 Indice

representativo da percentagem do nOmero total de padr6es que

foram corretarnente classificados Crieht match).

Reconhecimento Incorreto de Padr6es: 	 Indice

representativo da percentagem do nOmero total de padr6es que

foram	 incorretamente	 classificados	 Csubstitution/wrone

match).
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3) Nao	 Reconhecimento	 de	 Padr6es:	 /ndice

representativo da percentagem do nUmero total de padres que

foram rejeitados, indicando-se que provavelmente nao

pertencem a nenhuma das classes definidas (not match).

A reducao da	 probabilidade de reconhecimento

incorreto,	 deixando-se o sistema de classificacao com uma

funcao de decisao mais rigida, implica no aumento 	 da

probabilidade de	 rejeicao, sendo	 igualmente vAlido o

inverso.	 0 objetivo	 principal	 de	 um sistema	 de

reconhecimento de 	 padres deve ser	 reduzir ao minimo	 as

probabilidades de	 reconhecimento incorreto e de rejeicao,

sendo preferivel, na maioria dos casos, uma rejeico de um

dado padr.ao ao seu reconhecimento incorreto [KOV 80].

Este process° de avaliacao a extremamente dificil
de ser realizado,	 principalmente no que diz respeito a

comparacao	 de diferentes	 algoritmos. 1st° se deve	 a esta

avaliacao	 ser muito dependente	 dos	 dados de	 teste

utilizados, do conjunto de padr6es de treinamento e teste.

Sempr e ha urn conjunto de dados par a os quais um al gor i tmo

tern uma eficAcia	 superior a todos	 os	 outros algoritmos

rivais; devido a	 isto	 deve-se tomar	 muito cuidado	 na

avaliacao e comparacao dos resultados obtidos por diferentes

tecnicas [NAG 83]. Quanto a avaliacao de sistemas 	 de

reconhecimento de	 padr6es, o assunto sera apresentado 	 em

maiores detalhes no item referente a avaliaco de sistemas

de OCR.
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3 SISTEMAS DE RECONHECIMENTO DE CARACTERES

Os sistemas de reconhecimento &Lice, de caracteres

OCR (Opti_cat Character RecogrcLtion) 	 sdo sistemas
desenvolvidos para, de uma certa forma,	 reproduzir a

capacidade humana de ler textos.1 Este capitulo abordarA as

diferentes tápicas relacianados corn a assunto, apresentando

uma classificaco dos sistemas de reconhecimento de

caracteres em ger al CnAo somente os aticos) e descrevendo as

principals caracteristicas e algoritmos empregados em tais

sistemas.

Mas afinal, a que a "reconhecer um texto"? Qual o
tipo de classificaco que a realizado? Um	 OCR recebe um
texto sob a forma de uma imagem digital e 	 atraves de urn

proces•o de reconhecimento e classificaco dos padr6es

encontrados, que representam os caracteres, obtem coma

resultado um código que representa calla caractere. Podem ser

usados coma cOdigos de identificac.cla dos caracteres a ASCII,

EBCDIC ou outra código similar.

3.1 Origens e Evolu0o

As origens da tentativa de simular a leitura

humana datam de 1870, quando foi inventado par- Carey a

scanner de retina. A parti r da evoluco dos dispositivos
capazes de captar- e tr- aduzi r i magens em sinais que podi am

ser medidos, novas horizontes foram descobertos. Entretanto,

a primeira tentativa bem sucedida de reconhecimento de

caracteres foi realizada somente em 1000 pelo cientista
russo Tyutin, que desenvolveu urn sistema	 que visava o

auxilio de deficientes visuals [MAN 86].
A partir do desenvolvimento do computador digital

nos anon 40, esta area de estudos ganhou um grande

impulso, pai s ate co momenta as dispositivos usados
cram muito complexos e ti Wham que ser	 desenvolvidos

unicamente cam a propósito de reconhecer caracteres.
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Os computadores didita's tornaram mais viAveis os estudos a

respeito dos sistemas de reconhecimento de caracteres. JA na

decada de 50, sao encontradas uma serie de publicaOes

relatos a respeito de tais 	 carne em Dineen (1 g56) e

Bornba (10507, conforme citac?lo em [HAR 723. Nos anos 60,

grandes avancos continuaram sendo realizados e esta area de

estudos da computacao comecou a se consolidar [STE 61].

A partir desta 6poca a crescimento da area de

estudos do reconhecimento de caracteres foi mui to veloz,

principalmente devi do as i nova0es tecnológicas que

permitiram a utilizacao de dispositivos mais sofisticados,

precisos e acessiveis em termos de custos, tanto para a

aquisicao coma para a processamento dos dados. Um grande

nUmero de pesqui sas e trabalhos	 foram desenvol vi dos e

publicados a respeito do assunto, possibilitando uma maior

difusao e evolucao da area.

Atualmente, uma grande quantidade de pater tea e

publicaOes especificas sabre sistemas OCR tem sido feitas,

sendo que tais sistemas se tornaram disponiveis, tanto para

aplicaOes comerciais de pequeno. medic ou grande parte,

coma para aplicaOes domesticas. Os objetivos atuais

continuam sendo a busca de uma reducao dos custos e o

aumento da eficiência, bem coma da 	 flexibilidade de tais

sistemas, sendo que ainda hA muito a ser feito nester area no

futuro.

Mas par- que este objetivo de desenvolver sistemas

de reconhecimento de caracteres tem &I da to duramente

buscado e gasto tantos esforcos dos cientistas a procura de

melhores solucfnes? Basicamente isto 6 devido as inUmeras
aplicaOes passive's de tais sistemas, tais coma:

Aquisicao de dados numericos comerciais[SUE 80];

Compactacao de dados [PRA 80];

- Leitura automAtica de formulArios [DAI 00];

Identificacao de enderecamento postal [SCH 78];

Reconhecimento de partituras musicais [SUE 80];

Leitura de cheques bancArios [HAR 72];

Sistemas de aquisic:lo de textos para a traducao

automAtica [HAR 72];



Interface homem x maquina	 mais natural e sem

necessidade de recodificacAo dos dados Csujeitos a um menor

nOmero de erros, pais no 6 necessario redigitar as textos,

introduzindo novos erros)	 [HAR 72] e

Auxilio a deficientes visuais, na	 leitura de

textos	 Ctraduco e impresso automatica em Braille)

[HAR 72];

Esta lista de aplicaOes poderia ser estendida por

muitos e muitos outros itens ainda. Como pode ser vista,

niimero de aplicaOes 6 bem amyl o, mas al em de todas estas

possibilidades de utiliza0o dos sistemas de reconhecimento

de caracteres, ainda ha um outro fator	 muito importante: o

grande desafio de se conseguir replicar em uma maquina as

funOes humanas.

3.2 Tipos de Sistemas de Reconhecimento de Caracteres

Os sistemas de reconhecimento de caracteres podem

ser desenvolvidos utilizando-se diferentes procedimentos

Canto de aquisicAo de 	 dados como de processamento de

informac6es al em de serem orientados para diferentes tipos

de aplicac6es. 0 esquema da figura	 3.1 apresenta uma

classificacao dos sistemas de reconhecimento de caracteres,

em relaco aos itens citados acima. Este esquema 6 baseado

em [MAN 86], com o acrescimo de mais al guns itens.

n Os diferentes	 sistemas de reconhecimento de

caracteres podem ser classificados primeiramente quanto ao

tipo de mecanismo utilizado na aquisicao dos textos a serem

reconhecidos. Nesta categoria, encontram-se os sistemas

magneticos Conde o texto 6 escrito com uma tinta magnetica

especial), os sistemas mecani cos e os sistemas Oticos. Este

ultimo sera o alvo dos estudos deste trabalho. Todos ester

sistemas podem utilizar um processamento realizado a nivel

de si nai s analógicos ou digitais. Os sistemas mais antigos,

devido	 a	 tecnologia	 disponivel,	 usavam	 mecanismos

magneticos, mecanicos ou óticos, baseados em dispositivos de

tratamento de informac6es analógicasj
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Figura 3.1 - Classificacao dos sistemas de reconhecimento de

caracteres
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Um exemplo destes sistemas analOgicos 6 descrito

em [HAR 72], onde foi empregada uma tecnica que trabalha com

os campos de distribuicAo potencial. 	 Nesta	 tecnica,	 uma

representacAo elêtrica do caractere 6 colocada em uma matriz

de resistores na qual um campo de potencial 	 uniforme	 foi

aplicado.	 A sobreposicAo da representacAo do padrAo distorce

o campo, de tal forma que a medida da distribuicAo potencial

resultants nas extremidades da matriz, permite a obtencAo de

uma classificacAo Onica do padrAo.

Os sistemas mecAnicos,	 magneticos	 e at-leas que

atuam sobre dados analógicos continuam a ser investigados

ate hoje, obtendo inclusive resultados muito promissores

devido a possibilidade de exploracAo do paralelismo inerente
a al guns destes processor. Infelizmente, tais	 sistemas sao

do tipo	 dedicado e exi gem um custo 	 muito	 alto em seu

desenvol vi mento.

Este escudo sera restrito aos sistemas de OCR

baseados	 no processamento digital,	 seja	 em sistemas

sequenci ai s ou paralelos. Um dos moti vos desta escol ha 6 o

fato de tais sistemas serem de use geral, e desta forma seu

custo pode ser	 reduzido em funcAo	 da	 utilizacAo	 do

equipamento para outros fins.

Dentro	 dos sistemas OCR, sAo encontradas duas

classes	 importantes,	 aqueles	 que	 sAo	 baseados	 no

processamento sequencial das informac6es e os baseados	 no

processamento paralelo.	 Este tipo de aspecto sera abordado

em maiores detalhes posteriormente. Entretanto, a principal

distincAo a ser feita em relacAo aos sistemas de OCR e em
relacAo ao tipo de texto utilizado	 no reconhecimento.

Existem	 très	 categorias	 principais:	 sistemas	 de

reconhecimento on-Line, sistemas de	 reconhecimento	 de

caracteres isolados e sistemas de reconhecimento de escrita

cursiva, onde estes dois Oltimos sAo realizados off-Line.
Os sistemas de reconhecimento on-Line, possuem

car-acteristicas prOprias que os distingOem dos demais, entre

elas, a forma coma os caracteres sAo entrados no sistema.
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Nestes	 sistemas,	 utiliza-se	 usualmente	 uma	 mesa

digitalizadora ou uma light-pen	 para fazer a aquisicao

unicamente de textos manuscritos.	 Devido a maneira como os
caracteres sao fornecidos, os dados disponiveis possuem

caracteristicas	 próprias. Estes	 dados sao referentes a

trajetaria do tracado e nao mail uma matriz	 de pontos,

estando sujeito apenas a erros de precisao de coordenadas

sem sofrer de problemas tipicos da digitalizacao de imagens

Cinversao de pontos devido a interferencias no processo de

aquisicao). Como resultado desta forma de entrada de dados,

a descricao dos	 caracteres jA possuirA uma representacao

"esqueletizada",	 apresentando apenas o contorno do carac-

tere. Alem da informacao da forma do caractere que 6

fornecida por	 ester dispositivos de entrada, 	 tais

dispositivos tambem fornecem um dada extra referente a ordem
do tracado Cdescricao temporal),	 podendo tambem contribuir

para a classificacao do mesmo.

Outra caracteristica importante destes sistemas e
o fato de ser inviAvel um treinamento previa para uma grande

quantidade de padr6es exemplos, uma vez que o usuArio tem

que entrar manualmente corn cada um destes padr6es. Portanto

os sistemas de OCR on-Line devem normalmente jA terem um

conhecimento previa embutido, nao necessitando de uma fase

de treinamento.

Os sistemas de reconhecimento on-line podem

aceitar	 taxas de reconhecimento	 inferiores	 aos demai s

sistemas OCR. I sto se deve ao fat° de tais sistemas ser em

interativos, permitindo um feedback de/para o usuArio, de

forma que ele se adapte, 	 acostumando-se com as

caracteristicas e limitac6es do 	 sistema, e desta forma

incrementando posteriormente a taxa de reconhecimento. A

taxa inicial de classificagao 	 correta de	 caracteres

aceitAvel para sistemas on-line	 6 de cerca	 de 05% de

acertos.	 Este tipo de sistemas vem sofrendo um crescimento

na sua utilizacao na atualidade 	 e hoje jA se encontram

al guns equipamentos e aplicaOes 	 nas quaffs o teclado Col

totalmente substituido par entradas textuais	 realizadas

atraves de um tablet CPCW 01).
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Os sistemas de reconhecimento de caracteres

isolados sao os de maior utilizacao na atualidade, o que 6

devido provavelmente: a implementacao mais simples, as taxas

de reconhecimento correto mais aitas e tambem devido a sua

grande aplicabilidade. Este tipo de sistemas visa o

reconhecimento de caracteres que estao representados no

texto isoladamente, ou seja, textos impressos com letras nao

contigUas ou manuscritos com use de letras de imprensa.

O Ultimo tipo de sistema OCR 6 o de reconhecimento

de escrita cursiva, o qual 6 considerado o mais complexo dos

três tipos de sistemas, em termos de dificuldade de

implementacao e de obtencao de taxas razoAveis de

reconhecimento correto. Neste tipo de sistema, um dos

maiores problemas Cque nao 6 tao grave nos outros) 6 o da

separaco dos caracteres, de forma a identificar cada um

separadamente. Esta tarefa pode se tornar extremamente

complexa e sujeita a muitos problemas. Um exemplo deste tipo

de aplicacao pode ser encontrado em [TAP 82], onde e

aplicada uma tecnica de "elastic match". Os sistemas de

reconhecimento de caracteres escritos com letra cursiva nao

serao abordados neste trabalho, pois possuem caracteristicas

completamente diferentes dos outros sistemas, o que iria

requerer todo urn estudo especifico para este caso.

Em relacao a nomenclatura, costuma-se denominar de

sistema OPCR (Optical Printed Character Recognition), os

sistemas para reconhecimento de caracteres impressos, e,

sistemas OHCR (Optical Handwritten Character Recognition),

os sistemas para reconhecimento de caracteres manuscritos.

No caso do termo OHCR, este 6 utilizado tanto para sistemas

do tipo handprint Cletra de imprensa), como para sistemas do

tipo handscript ou cursive script Cletra cursiva). Neste

trabalho serao utilizados seguidamente as termos OPCR e

OHCR, mas como nao serao abordados os sistemas de

reconhecimento de escrita cursiva, subentende-se que os

sistemas OHCR referenciados sao aqueles onde a escrita 6 do

tipo handprint apenas.
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Tem-se coma exemplos de sistemas de recanhecimento

de escrita do tipo OPCR, os sistemas descritos em [MAR 88,

MAR 90b, SIL 90, WON 82, BRI 	 82 e HAR 72], e de sistemas

OHCR, em [TAP 82, DAI 90, CON 90, SCH 78 e SUE 80].

Na classificacao dos sistemas OCR, ainda podem ser

levados em consideracao mais alguns aspectos tais coma:

1) Limitac6es quanta a abrangéncia do conjunto de
classificacao: Sao encontradas diferentes tipos de sistemas
OPCR/OHCR, onde pade ser limitada a quantidade de simbolos

Ccaracteres) diferentes a serem reconhecidos, criando assim

reconhecedores para classes coma: nOmeros, caracteres

alfanumericos Calfabeto latino, grego, katakana, etc),

conjunto de simbolos completo, coma par exempla o utilizado

na linguagem FORTRAN, ou, os caracteres imprimiveis dos

cOdigos ASCII, BRASCII, EBCDIC, etc.

27 Limita0es quanta ao ntimero de estilos de

escrita: Os sistemas OPCR podem ser limitados em relacao ao

nOmero de fontes distintas de caracteres que o reconhecedor

identifica simultaneamente.	 Pode-se ter reconhecedores

apenas para um dos seguintes estilos: sans-serif, pica,

elite, itdtico, neertto Cbotdface); ou para um conjunto

formado pela uniao de um grupo destes estilos. Neste tipo de

classificacao, 6 possivel distingOir principalmente entre

textos dati 1 ografados Ccom urea Unica fonte usualmente), au

textos estilizados impressos Ccom varias fontes usualmente).

3) Limita0es quanta a forma de escrita: Esta
limitacao em sistemas OHCR equivale a limitacao em termos de
estilos para as sistemas OPCR.	 C muito comum se encontrar na

literatura referências a sistemas de OHCR onde os usuarios

sac, previamente treinados para escrever de um certa modo,

alterando a sua forma natural de escrita. Desta maneira,

consegue-se restringir a ntimero de estilos diferentes de

escrita existentes entre as diversos candidatos ao use do

sistema. Uma outra limitacao ao estilo e o use de
formularies, onde o usuario fica restrito ao preenchimento

dos caracteres dentra de campos de tamanho e posit es fixas.
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As restriOes quanta a forma do caractere, que
podem ser impostas de forma a facilitar e melhorar a

eficacia do reconhecimento nos sistemas OCR, tem sido muito

aconselhadas, principalmente pel os orgaos responsaveis pel a

normatizacao de diferentes paises: OCR Committe of ANSI,

Japanese OCR Committe e OCR Committe of Canada Cfigura 3.2).

Baseado neste tipo de restriOes, foram definidos diversos

padres de definicao de conjuntos de caracteres, tanto para

sistemas OPCR CCCR-A - Americano, OCR-B - Europeu), coma

para sistemas de OHCR CConjunto de caracteres para escrita

manual ANSI 1 g74) [SUE BO].

LE

ABCDI-

KLMNOPIQR,S T

Li V	 WX

CAD Conjunto Padrao de Caracteres Manuscritos - OCR ANSI

01 23L1-567g9
ABCDEF-H I
JKLMN3P
STLIVWXY

(B) Conjunto Padrao de Caracteres Manuscritos - OCR Japao
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01234-S67E61

CC) Conjunto Padrao de Numerals para Sistemas OCR - Canada

Figura 3.2 - Exemplos de padronizacao de conjuntos de

caracteres para sistemas de OCR

0 sistema N2OCR, que 6 a base do estudo deste

trabalho, estA orientado principalmente ao reconhecimento de

caracteres impressos isolados, onde pode ser considerada a

utilizacao de milltiplas fontes de texto. Os conceitos

apresentados em relacao ao sistema N 2OCR podem ser

facilmente estendidos para sistemas OHCR Corientados tamb6m

ao reconhecimento de caracteres isolados), independentemente

da entrada ser on-Line ou off-tine. Esta possibilidade de
extensao do sistema sera abordada no penUltimo capitulo. 0

Unico tipo de reconhecimento que nao sera abordado 6 o de

escrita cursiva.

3.3 DescricNo dos Sistemas OCR

Existem diferentes etapas de processamento das

informac6es visando o reconhecimento de textos por um

sistema de OCR. Estas etapas se estendem desde a captura da

imagem do texto ate a obtencao final de uma identificacao

deste. Em um sistema de OCR nao se deve considerar apenas a

parte referente As tCcnicas empregadas na resolucao do

problema de classificacao, mas um item de extrema

importáncia para sistemas de reconhecimento de caracteres e

tambem a medical° e avaliacao dos resultados obtidos pot-

estes.
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3.3.1 Etapas de Processamento

Em geral, os sistemas de OCR possuem implementadas

as seguintes funOes [SUE 80]: aquisico da imagem do texto,

tratamento da imagem, localizacao e separa0.o dos caracte-

res, pre-processamento dos padr6es, extracao de atributos,

reconhecimento/classifica0o dos padr6es e p6s-processa-

mento. A figura 3.3 apresenta um esquema representando as

etapas citadas acima.

Tratamento

da

I magem    

Texto I mpresso

ou

Manuscrito 

Scanner ---)   
Oti co            

OCR

+-.
Extra0o

de
Atributos

Pre-

Processamento

Localiza0o
e Separacao
dos Caracteres

ti

Reconhecimento
e

Classificacao

Figura 3.3 - Esquema das etapas de processamento de um

sistema OCR

As etapas de tratamento da imagem, separa0o dos

caracteres Csegmentaca"o), pre-processamento e extraco de

atributos, representadas na figura 3.3, sao denominadas par

alguns autores simplesmente de pre-processamento. Neste

capi tul o sera'o abordados os 1 tens relacionados a partir da

separa0o dos caracteres, vista que o capitulo 2 já abordou

os itens referentes a aquisico e tratamento das imagens.
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A separacao dos caracteres,	 ou segmentacao, 6 uma

importante etapa do trabalho de reconhecimento, envolvendo a

separacao individual dos caracteres do resto do contelido da

imagem digitalizada. Numa primeira 	 etapa da segmentacao

torna-se importante realizar a diferenciacao e separaco

entre imagens grAficas Cdesenhos, fotografias, etc) das

imagens textuais. Após, as areas que foram identificadas

coma sendo areas cujo conte6do sao textos sofrem um proces-

samento visando isolar cada caractere em uma pequena matriz

de pontos. Somente a partir do momento em que for obtida uma

matriz representando apenas um caractere 6 que este poderA

ser ento processado visando a sua classificacao.

Para a separacao dos caracteres, o algoritmo tem

que levar em consideracao di versos fatores, entre el es:

espacamento entre caracteres e tamanho do caractere Cfixo ou

variAvel), a utilizacao de uma grade auxiliar CnO caso de

formulArios com espacamento bem definido), e o tipo de texto

a ser reconhecido, onde podem haver caracteres que se tocam

ou caracteres com descontinuidades Ccaracteristicas muito

importantes para o módulo de segmentacao). Esta etapa de

processamento e ate hoje uma das etapas mais criticas, sendo

um problema ai nda nao compl etamente sol uci onado [CAS 82].

Portant°, a etapa de segmentacao merece uma destacada

importAncia dentro do processo global 	 de	 reconhecimentoi 0

pre-processamento realizado após 	 a	 segmentacao dos

caracteres consiste basicamente em realizar alguma correcao

em termos de distorOes do caractere. 0 principal objetivo 6

normalmente o de ajustar o tamanho da matriz r esul tante da

segmentacao dos caracteres, de forma que esta tenha um

tamanho compativel corn o tipo de "padrOes exemplos" das

classes a serem identificadas. Logo, o	 pre-processamento

envolve em primeiro lugar o ajuste de escala Cnormalizacao

de tamanho), podendo incluir outros procedimentos como:

correcao de distorOes, ajuste de posicao, correcao de

inclinac6es e rota0es, e ate mesmo um segundo nivel de tra-

tamento de imagens. A diferenca do pre-processamento para o

tratamento de imagens 6 que neste o tratamento C realizado a

ni vel de urn Onico padrao e nao mais sabre a imagem inteira.j
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Após terem sido	 isolados os	 caracteres,

preferencialmente com a realizaco de um ajuste de tamanho e

posicao pre-definidos, pode-se entao realizar uma etapa de

extracao de atributos. Esta	 etapa 6 opcional e dependerA

exclusivamente	 do	 tipo	 de	 tecnica	 empregada	 no

reconhecimento e classificacao dos padr6es. 	 A recodificacao

de um	 padrao atraves de seus atributos 	 visa ressaltar

algumas caracteristicas dos padre5es, de forma a facilitar a

sua identificacao.	 Par exemplo,	 pode-se processar um padrao

correspondente a um caractere, de forma a extrair segmentos

de retas e curvas presentes neste. 	 Usando esta descricao do

caractere atraves deste novo conjunto de atributos, pode ser

implementado um algoritmo de classificacao cuja funcao	 de

decisao leve em	 consideracao a presenca, auséncia 	 ou

inter-relace5es entre estes novos atributos.

0 reconhecimento consiste na aplicacao de uma

tecnica pares reconhecimento de padrOes Ccomo as citadas no

item 2. 4) do qual resulta uma classificacao deste em uma das

classes	 pre-definidas.	 0 reconhecimento dependerA muito da

tecnica empregada e dos atributos levados em consideracao,

sendo	 que	 no	 próximo	 item serao	 analisadas	 as

principais tecnicas	 empregadas	 no caso	 especifico	 do

reconhecimento	 de padr6es,	 onde estes padres Sao

car ac ter es.

Uma etapa final	 a ser realizada no reconhecimento

de caracteres 6 o emprego de tecnicas de validacao do texto

reconhecido. Nesta	 etapa, reaiiza-se um pós-processamento,

baseado no	 contexto,	 visando	 corrigir	 alguns erros

realizados durante 	 a fase de reconhecimento. Este assunto

ser- A abordado posteriormente.

Todas	 as etapas	 citadas acima, compreendem

um sistema	 de	 OCR	 o	 mais	 completo possivel, sendo

que, dependendo do	 tipo	 de	 sistema de OCR, algumas

etapas	 podem ser omitidas	 ou podem	 sofrer algumas

modificaOes.
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3.3.2 Tecnicas de Reconhecimento

Existem	 diferentes	 tecnicas	 empregadas	 no

reconhecimento de padrOes, mas estas podem ser classificadas

em três grandes categorias, tecnicas baseadas em: atributos

globais, distribuicao de pontos 	 e atributos geometricos e

topolOgicos [SUE 80].

3.3.2.1 Atributos Globais

Nesta categoria, os	 atributos	 (features) s5o

extras dos de cada panto interior ao 	 retAngulo que

circunscreve a matriz do caractere, a qual 	 tambem pode ser

denominada de frame. Os atributos empregados nao refletem

nenhuma propriedade local , geometrica ou topolOgica	 do

próprio tracado. Algumas destas tecnicas foram desenvolvidas

originalmente para reconhecer apenas caracteres impressos.

3.3.2.1.1 Casamento de Padr6es e Correlac6es

Esta tecnica toma os atributos do estado Cpreto ou

bronco) de todos as pontos pertencentes ao frame. Ela rnede

simplesmente a similaridade entre o caractere de entrada e

as referências armazenadas, pelo casamento 	 e obtencao	 da

correla0a de pontos ou grupas de pontos do frame. Exemplos

de emprego delta tecnica sria encontrados	 em [MAR 90a	 e

KOZ 711.

3.3.2.1.2 Transformac6es e Expans6es em Series

Urn problema vi ndo do use dos prOprios pontos como

atributos C a alto dimensrto do vetor de atributos usado no

casamento de padr6es. Para r-eduzir esta dimensrio e extrair

atributos invariantes a deforma0es globais Ccomo por

exempla, rotacrio e	 translacoD,	 faz-se transformac6es	 ou

expans6es em series.	 Transforma0es coma de Fourier, Walsh,

Haar e Hadarnard, bem coma	 expans6es	 em series	 de

Karhunen-Loeve tern sido exploradas. No capitulo 2, jA foi

abordado um exempla de usa da transformada de Fourier para

tratamento de padr6es/sinais.
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3.3.2.2 DistribuicAo de Pontos

n uma outra forma de reduzir a dimensionalidade

dos conjuntos de atributos, onde estes sao derivados a

partir das distribuice5es estatlsticas dos pontos. Diferentes

ti pas de distribui0es tem sido utilizadas, correspondendo a

diferentes tecnicas de reconhecimento.

3.3.2.2.1 Zoneamento

0 frame que contem o caractere 6 subdividido em

varias zonas sobrepostas ou n5.o, e a densidade de pontos

nestas diferentes regi6es formaro os atributos. Este metodo

6 usado comumente em reconhecimento de caracteres

manuscritos em letra de imprensa. Este tipo de procedimento

6 abordado em [SIL 90 e HUS 72].

3.3.2.2.2 Momentos

Os momentos dos pontos do caractere em relaco a

um centro escolhido, por exemplo, o centro de gravidade do

caractere, ou de um sistema de coordenadas escolhido,

usados coma atributos.

3.3.2.2.3 N-Uplas

A ocorréncia de elementos pretos ou brancos ou a

ocorrência da juncAlo destes pontos sao usados como atribu-

tos. Um exemplo desta tecnica 6 encontrado em LULL 69].

3.3.2.2.4 Characteristic Loci

Para cada panto pertencente ao interior do carac-

tere, geram-se vetores horizontals e verticals. 0 nUmero de

vezes Cum maxima de delis 6 usado na ordem, para limitar a

dimenso do atributo) que um segmento de linha 6 inter-

seccionado por estes vetores 6 usado coma atributo. Um

exemplo do emprego desta tecnica 6 encontrado em [SIL 90].
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3.3.2.2.5 Cruzamentos e DistAncias

Atributos sao obtidos medindo-se o ryOmero de vezes

que segmentos de linha sao atravessados par estes vetores em

direOes especificas ou medindo-se as distAncias dos

elementos ou segmentos de linha em relacao a uma dada borda,

tal coma as bordas do frame que contem o caractere.

3.3.2.3 Atributos Geometricos e Topolágicos

Esta tecnica a baseada na extracao de atributos
que descrevem a geometria ou topologia de interesse no

tracado do caractere. Estes	 atributos podem representar

propriedades locals ou globais do caractere. Esta a de longe
a mais popular tecnica estudada pelos pesquisadores, e

alguns exemplos de atributos extraidos sao descritos abaixo:

Retas e Cur vas em VArias Direg6es: 8 realizada

a identificagao de elementos coma

-, 1, \,	 c,	 , U, (7

Pontos Finals, Interseccao de Segmentos de Reta

e Lagos: 8 realizada a identificacao de elementos coma

i/\„\\1,.:

Todas as tecnicas acima visam facilitar e melhorar

a eficAcia do reconhecimento de caracteres, atraves de uma

melhor selecao dos atributos 	 que	 representam este. Estas

tecnicas listadas acima servem para compor o vetor de

atributos de um padrao, podendo	 ser a prOpria matriz de

pontos do caractere, ou uma nova codificacao obtida a partir

delta, ou ainda podendo ser resultante da composicao de dais

ou mais conjuntos de atributos diferentes.

Estes var-iados metodos influenciaro diretamente a

capacidade do sistema em	 ser	 imune a problemas de

deformagao, ruido e outras perturbag6es. Este aspecto sera

analisado no item seguinte.
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3.3.3 Avalia0o do Reconhecimento

A comparacao do desempenho entre os diversos

sistema de OCR 6 uma tarefa muito diflcil e provavelmente os

resutados obtidos nesta comparacao nao sejam muito

confiAveis. Para cada algoritmo 	 candidate a avaliacao,

sempre haverA provavelmente um conjunto de padr6es de teste

para o qual a avaliacao sera superior a de um outro

algoritmo rival [NAG 83]. Baseado nestas constataceSes, foi

desenvolvida uma s6rie de m6todos e parAmetros a serem

utilizados, visando no minim° uma melhor caracterizacao dos

algoritmos e sistemas de OCR em geral.

Uma das formas de realizar a avaliacao destes

sistemas foi atraves da criacao de bancos de dados padr6es

para anAlise de desempenho, contend° amostras variadas de

padres a serem reconhecidos par um novo algoritmo submetido

A avaliacao. Al guns destes bancos de amostras de padres de

caracteres se tornaram muito difundidos e utilizados na

avaliacao de diferentes sistemas.	 Deis destes bancos de

dados muito conhecidos sae: o de Hi.shteNman e o de

Munson. Estes bancos de dados estao disponlveis junto ao

IEEE e fornecem um conjunto de caracteres manuscritos em

letra de imprensa. Os dados de Munson possuem 12760 amostras

de 46 tipos diferentes de caracteres, com uma resolucao de

24 x 24 pixels, e os dados de HiehLeyman possuem 1800

amostras de letras e 500 de numerals, cam um total de 36

tipos diferentes de caracteres, cam uma resolucao de 12 x 12

pixels. Esta resolucao C12x12) infelizmente nao 6 a mais

adequada, uma vez que para a reconhecimento de caracteres

manuscritos 6 aconselhada uma matriz cam dimens6es em torno

de 20 x 25 pixels [SUE 80]. 0 major problema referente a

tais bancos de dados 6 a divulgacao de sua existencia e as

formas de acesso aos mesmos.	 Infelizmente, para a

realizacao deste trabalho nao foi	 posslvel a utilizacao

destas bases de dados de padres 	 de caracteres, devido

primeiramente ao fato de serem orientados a sistemas de

reconhecimento de caracteres manuscritos e, em segundo,

porque nao foi possivel ate o momenta ter acesso a eles.
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Espera-se, num futuro próximo, que seja possivel o acesso a

estas e a outras bases de	 dados de testes,	 visando uma

melhor validacNo do trabalho desenvolvido.

Os principais parAmetros a serem tomados como

referenda sNo os indices 	 de avaliacNo de desempenho de

sistemas de OCR.	 Estes	 indices consistem de tres

indicadores: taxa de	 caracteres reconhecidos corretamente,

taxa de caracteres substituidos Cclassificace5es incorretas3

e taxa de rejeigNo Ccaracteres nNo identificados) [MAR gOc].

Estas taxas sao as mesmas que já haviam lido relacionadas no

item 2.4 referente a avaliacao de sistemas de reconhecimento
de padr6es.

O objetivo	 deste	 texto nNo 6 o de	 estabelecer

valores fixos a serem atingidos por estas taxas de avaliacNo

de desempenho. Isto nNo 6 aconselhavel, pois ester indices

de desempenho dependem de uma serie de fatores próprios de

cada aplicacNo. 0 que sera feito 6 uma apresentacNo com o

objetivo de orientar 	 o leitor em termos de parAmetros e

itens a serem considerados,	 de forma a se ter uma nocNo do

desempenho esperado para um dada sistema alvo.

Quando se trabalha com sistemas OCR, 6 importante

se considerar as taxas referentes ao seu desempenho para que

seja possivel	 determinar	 a viabilidade,	 em ter mos

económicos, da aplicacNo pratica do sistema e em relacNo ao

objetivo de use destes sistemas como forma alternativa de

aquisigNo de informace5es pel o computador. Para que seja

possivel fazer este tipo de analise 6 importante se tomar

conhecimento de al guns	 dados de referenda muito

importantes. 0 primeiro se refere a capacidade do ser human°

em reconhecer caracteres,	 onde a taxa de erros na

identificacNo dos caracteres,	 na ausCncia de context°, C de

4% aproximadamente. Desta forma, um sistema OCR, 	 que nNo se

utiliza de um p6s-processamento para avaliacNo de contexto,

onde e buscado um desempenho similar ao human°, 	 deve atigir

taxas de 96% de reconhecimento correto de	 caracteres.

Obviamente que taxas	 superiores a esta devem	 ser sempre

buscadas.
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Um outro dada importante 6 a taxa de substituicao

de caracteres em textos datilografados 	 que,	 antes	 de

sofrerem revisao, se situa em torno de 0.1%, para dados que

possuem um certo significado contextual [MAR 90c]. Esta

Ultima taxa indica que sistemas OCR cam uma eficAcia igual

ou superior a esta sao plenamente indicados para substituir

o ser humano em tarefas de	 transcricao de	 dados par

digitacao.

Mas	 entao quais sao	 as taxas aconselhAveis	 de

desempenho para um sistema OCR? C muito dificel de estimar,

e inclusive sao encontradas contradiOes entre	 diferentes

autores. Segundo [MAR gOc], as sistemas comerciais possuem

tradicionalmente taxas de rejeicao mais 	 substituicao	 em

torno de 10:1	 ou 100:1. Como pode ser vista, esta faixa 6

muito ampla, e isto 6 devido ao fato de que se deve levar em

conta a tipo de aplicacao do sistema OCR. Um sistema de OPCR

terA uma certa taxa	 de reconhecimento aceitAvel, e 	 um

sistema de OHCR terA	 outra, dependendo ainda do tipo	 de

dados originais.

A seguir, ver-se-A um exempla de avaliacao a ser

seguido. Uma vez determinado a tipo de aplicacao, coma por

exempla, um sistema de entrada automAtica de dados para

computador- atraves da aquisicao de textos 	 impressos;

passa-se para	 a anAlise das taxas de erros e	 rejeiOes

admissiveis.	 Neste	 sistema	 exempla,	 uma	 taxa	 de

substitui0es e rejeiOes em torno de 10:1 6 inaceitAvel,

pois em cada uma ou duas palavras de tamanho medic, haverA

uma letra incorreta e	 o trabalho de correcao sera muito

demorado. Neste caso seria preferivel digitar todo o texto

diretamente no computador.

Para dar uma nocao das taxas de desempenho, foi

reproduzida uma tabela de valores destas representando

diferentes tipos de sistemas analisados em	 [SUE	 80]. Esta

tabela apresenta o desempenho de algoritmos referenciados na

literatura, onde para cada caso estao listados um exempla de

baixa, mediana e alto eficAcia. Todos os algoritmos listados

na tabela 3.1 sao referentes a sistemas OHCR.
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Tabela 3.1 - Taxas de reconhecimento obtidas 'Dor diferentes

sistemas OHCR

Tipo	 de

Reconhecimento

Autor do

Algoritmo

Desempenho

TA TE TR

Numerals Neill,	 1969 85	 %
Spantersberg, 1974 92,80% 2,7 % 4,5%
Masterson, 1962 99,79%

Alfanumerico Dydyk, 1970 65	 %
Naylor,	 1971 80,40%
Krause,	 1973 97,10% 2,9 % 0	 %

Slmbolos Caskey, 1973 91,80%

Fortran Mori,	 1975
Fujimoto, 1976

96	 %
99,74%

0,5 %
0,06%

3,5%
0,2%

Car- aster Masuda, 1972 04,4 % 0,2 % 5,4%

Katakana Tomita,	 1967
NEC Lab. ,	 1974

98,1 %
98,4 % 0,6 % 1	 %

ETL Group, 1976 98	 % 0,2 % 1,8%

TA - Taxa de Acertos	 TE - Taxa de Erros
TR - Taxa de RejeiOes

n interessante salientar que, entre os algoritmos

relacionados na tabel a 3.1, todos 	 aquel es que obti ver am o

melhor desempenho em seu respectivo grupo CMasterson,

Krause, Fujimoto) fizeram use de restri46es na escrita dos

caracteres. Foram utilizandos nester testes um conjunto de

caracteres OCR padronizado, com o	 treinamento próvio dos

usuarios para escr-ever da forma solicitada! Isto demonstra

coma uma tabela comparativa pode	 ocultar certos detalhes

muito importantes. Outros comparativos podem ser- tambem

encontrados em [NAG 82].

Alem• das taxas de avaliacâ'o de desempenho,

descritas anteriormente, existem outros fatores muito

importantes:

Sensibilidade a deformaOlo da imagem Csera
abordada no item 3.3.4D;

Implementac:lo pratica da tecnica;

Custo do sistema e



-	 Caracteristicas	 da	 aplicaca'o:	 tipo	 de

caracteres,	 restriOes	 em	 relaca	 aos	 documentos

digitalizados, volume de dados 	 envolvidos e qualidade	 do

texto ou do meio utilizado.

Quanta a implementaco prat-lea do sistema, al guns
fatores importantes 	 a	 possibilidade de obtencAo

automatica de mascaras para	 casamento	 de padr6es, a

velocidade de reconhecimento	 em	 termos do	 nUmero	 de

caracteres reconhecidos por segundo, a complexidade	 e

viabilidade da implementaca'o 	 pratica do sistema e a

independencia da tecnica em relaco a utiliza45.o de tecnicas
suplementares.	 Outro aspecto muito importante em rela0o a
implementaca'o, e o gr-au de paralelismo empregado no sistema,
o qual i nfl ui	 drasticamente na velocidade de reconhecimento

do sistema.

Em relaco ao custo de sistemas OCR comerciais,

passive' encontra-los cam 	 precos que variam 	 de US$100

Csistemas usados junto	 a handy	 scanners,	 com custo

aproximado de	 US$250) ate	 sistemas	 de US$4000	 Csistemas

acopl ados a leitores automata cos de paginas, 	 cam custo

aproximado de US$1500). As velocidade de reconhecimento

destes sistemas variam de 0,1 a 2,0 caracteres par segundo,

operand° com urn conjunto de caracteres para reconhecimento

de 50 a 3.000 simbolos diferentes [MAR 90c]. Existem tambCm

sistemas dedicados de alto desempenho que possuem taxas de

ate 40.000 caracteres reconhecidos por- segundo e com custos

bern mai s elevados, em torno de US$1.000.000 [HAR 72].

3.3.4 Principais Dificuldades

Existem diversos elementos que dificultam a tarefa

de reconhecimento de caracteres, i nfl uenci ando diretamente

no desempenho	 dos sistemas	 OCR. Os principals	 problemas

enfrentados no reconhecimento de caracteres stio:
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Deforma0es dos caracteres a serem reconhecidos;

Problemas de segmentacao e separacao dos

caracteres;

Abrangéncia e tipo dos caracteres a r-econhecer;

Desempenho do sistema independente da quantidade

e qualidade da massa de dados manipulada e

Capacidade de adaptacao a novas caracteres.

As deforma0es possiveis de ocorrer em caracteres

sao as seguintes: ruido, distorcao, translacao, rotacao,

mudanca de escala e variacao de estilo. 0 ruido consiste da

inversao de	 pontos do padrao da imagem, ocorrendo

normal mente na etapa de digitalizacao Cpossivelmente

associado ao	 dispositive de aquisicao), gerando linhas

disconectas, espacamentos inexistentes, preenchimento de

espacos, uniao de caracteres e surgimento de pontos

esparsos. Um	 outro tipo de "ruido" muito comum e o
proveniente do meio onde esta escrito o texto a ser

digitalizado.	 Isto pode ser facilmente reparado em

reproduOes de	 um original atraves de uma fotocopiadora.

Quanta maior o nUmero de reproduOes do original, quanta

mais for manipulado este material, e quanta pi or for a

qualidade do papel, mais a imagem digital capturada estarA

sujeita a canter spots (pontos de sujeira) no texto, que

dificultarao o pr ocesso de r econheci mento.

As distorOes sao varia0es locals, arredondamento

de bordas, dilatacao ou compress2io do padr!fio, torOes, e

todo o tipo de deformaca'o resultante de urna perturbacao do

processo de digitalizacao. Estas distorOes ocorrem muito em

dispositivos tipo handy scanner, onde o usuArio e o
responsAvel pelo deslocamento do dispositivo de varredura.

Pode ocorrer que ao realizar esta tarefa, o usuArio raga

pequenos deslocamentos indevidos na direcao de varredura,

causando assim o surgimento de distorOes. Outra causa de

distorOes pode ser a digitalizacao de uma folha com dobras

ou ondulaOes ou ainda a ocorrència de urna variacao indevida

da velocidade de varredura para aquisicao da imagem.
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Ao fazer a aquisicao do texto, a dificil a

obtencao de um referencial extremamente preciso, de forma a

que o texto seja posicionado exatamente no ponto desejado e

com a orientacao de forma que as linhas do texto estejam

colocadas perfeitamente na horizontal em relacao ao

dispositivo de aquisicao. Devi do aos problemas de

posicionarnento e orientacao, os caracteres muitas vezes se

encontrarao	 levemente	 rotacionados	 ou	 transladados,

dificultando a sua identificacao.

Alem da translacao e rotacao, os caracteres estao

sujeitos a problemas de distorOes que podem provocar uma

alteracao no tamanho destes. A alteracao de tamanho tambem

pode ser- resultante do afastarnento do dispositivo de

aquisicao das imagens 	 em relacao	 ao objeto alvo,

resultando uma reducao ou ampliacao dos padres coati dos na

cena, e conseqUentemente, necessitando um ajuste de

escala. Em certos casos, coma no casamento de padr6es

onde sao levados em consideracao os próprios pontos

do padrao,	 este tipo	 de perturbacao tern que ser

corrigido.

A variacao de estilo pode ser considerada coma uma

distorcao, pois causa a deformacao do padr cao, que assume uma

nova forma, diferente daquela para a qual o sistema foi

treinado. (2uando ocorrern 	 variac6es de estilo em um mesmo

texto, o sistema de reconhecimento tem 	 que	 ser capaz de

identificar	 diferentes	 representac6es para um mesmo

caractere.

Cada uma das tecnicas apresentadas no item 3.3.2

tern um comportamento diferente diante da 	 presenca das

varias deforma0es possiveis dos caracteres.	 A tabela 3.2

apresenta um comparativo deltas tecnicas, em relacao ao tipo

de distorcao que pode ser enfrentado [SUE 80].
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Tabela 3.2 - Comportamento das tecnicas de reconhecimento

CRITRIO Toleráncia a deformacao da imagem

Ruido Distorcao Variacao
de Estilo Translao0 Rotacao

mnTopos '-

1.Atributos
Globais

Casamento
de Padr6es + q - - -

Transform. - + + + +

2.Distrib.
de Pontos

Zoneamento - q - - q

Momentos q q - + +

N-Uplas q - q - q

Characteris. _ + + + q
Loci

Cruzamento
e distancia

- + + + q

3.Atributos - + q
Geometric.
.a,	 "relee,,,._.

+ Alta Tolerancia	 q Media	 - Baixa Tolerancia

Os probl emas de segrnentac10 tipicos s'Xto a

separac:lo de textos e graficos e o problema dos caracteres

que se tocam -	 touching characters. .	 A separac:lo de textos e

graficos pode ser resolvida de uma maneira eficiente, coma

sera demonstrado no item 3.5.1.1,	 o que na'o ocorre corn os

caracteres que se tocam. A uni?lo de dois caracteres pode ser

causada par	 deformac6es dos caracteres ou inclusive ser

resultante de caracteri sticas inerentes ao estilo da letra.

Esta uni,qo C bastante problematic:a, sendo inclusive um dos

motivos porque	 a segmentaca'o de	 caracteres ainda 6 um

problema	 completamente resolvido ate hoje. Urna solucalo

adotada em relac.qo ao problema	 dos touchng characters

consi ste em	 simplesmente considerar o par- de caracteres

unidcs, conic uma classe a mais a ser reconhecida, e desta

cunt or' 	 o problema, sem na realidade resolve-lc.
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A abrang6ncia e o tipo de caracteres a serem

reconhecidos sac, pontos que podem aumentar bastante a

complexidade de um si sterna OCR. Um si sterna de reconhecimento

pode ser- orientado apenas par- a a reconhecimento de numerals,

o que facilita muito o processamento, uma vez que o conjunto

de classes e bastante reduzido. I magi ne-se agora um sistema

para o reconhecimento de mOltiplas fontes, para todos os

caracteres ASCII imprimiveis... 0 nOmero de classes 6

extremamente grande, possibilitando confus6es entre uma

cl asse e outra e, coma se i sto nao bastasse, ainda ha c

problema das mOltiplas fontes implicando vArios padr6es de

representacao par-a uma mesma classe. A figura 3.4 apresenta

uma classificaca'. o em ter mos de complexidade dos sistemas

OCR, em relacao a abrano6ncia do reconhecimento realizado

par estes sistemas.

Menor CompLexidade

Datilografado Cl fonteD

Impress°	 de 1 forte)

Manuscrito - Letras Isoladas

Manuscrito - Escrita Cursiva

Documento Original

Reproducao do Original
CFotocópia)

Numerals
;	 A - 7-1

Todas as Letras Ca-z,A-2D

Letras e NUmeros

Código ASCII Completo

Caracteres Katakana

Vurios Alfabetos
C l atinc, Grego, Japon6s)

.t•
Maor CompLexidade

Figura 3.4 - Complexidade dos sistemas OCR

Em relacao ao nOmero de caracteres diferentes a

ser-ern reconhecidos, fi ca facil demonstrar- os problemas

resultantes deste aumento, bastando listar as subtituic6es

de caracteres mai s cornuns em si sternas de OCR. Nota-se que so

o fato de trabalhar apenas corn 1 etr-as ou apenas com nOme-

ros ja possibilita uma grande reducao neste tipo de err-os.



Outros Erros

Comuns

2 4.-->74-->Z; U4-->V; Ce-wL; a4-)d

n	 1-1 ; L4---> I 4--> 1 ; S 4--), 5 ; G

SOLUCAO CJERAL ACONSELHA-SE CONSIDERAR 0 CONTEXTO

q2

Mesmo em sistemas restritos a conjuntos menores,

certos err-os comuns podem ocorrer, coma 6 o caso da confusao

entre letras min6sculas e rnaidsculas Cs, 	 c, C; u, U;

etc), e outros erros coma os apresentados na tabela 3.3,

onde a melhor solucao para urna classificacao	 correta e o

emprego de correOes baseada.s no contexto.

T =.1-,ela 3.3 - Erros de substituicao mais comuns

Troca Motivo da confusao	 /	 0 que fazer

4 <-----4 A 4 6 similar o A com uma falha na base
Solucao :	 Escrita do 4 com topo aberto

2 *---4 Z Podem possuir a rnesma forma
Solucao :	 Escrita do Z com um risco central

1 4- ► I Diferenca muito pequena apenas em cima
SOlucao :	 Escrever 1 sem risco em baixo e o I
com o uso de 2 riscos nas extremidades

U <____ n Nao ha nenhuma diferenca Capenas o contexto)
SOlucao :	 Escrever o zero cortado 0

7 4-4 Z 0 7 e Z so se diferenciam pelo risco inferior
Solucao :	 Escrever o 7 sem risco central e o Z
com o uso dente risco

Quanto ao desempenho dos sistemas de OCR, este 6

um problema dificil de ser resolvido, poi s para um mel hor

reconhecimento ha urn grande acrescimo no nOmero de

informac6es manipuladas. No caso de sistemas on-Line, existe

urna restricao em relacao ao tempo de processamento um pouco

main rigida, uma vez que nao deve ser prejudicada a "taxa

natural" de entrada de caracteres. Em sistemas off-LOle esta

taxa de aquisicao de dados pode ser controlada, rnas rnesmo

assim o sistema deve ter um desempenho razoavel, de forma a

satisfazer o usuario no tipo de aplicacao para o dual esta

voltado. Urna das formas de acelerar o processarnento e

atraves da execucao de tarefas em paralelo, otimizando o

processamento.
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Este trabalho apresenta uma proposta que permite a
acelerac5.0 do reconhecimento atraves do emprego de
paralelismo. Este assunto sera abordado em maiores detalhes
nos capitulos 5 e b.

Par fim, uma Ultima dificuldade dos sistemas de
reconhecimento de caracteres 6 a implementacAo de 	 uma
capacidade de adaptac.I.o ou aprendizado. Conforme 	 foi
apresentado, exi ste urn conjunto enorrne de ti pos e esti l os de
caracteres e, mesmo se fosse feita uma restricA.'o apenas a
car-acteres impressos, ainda assim o nUmero de fontes para
impressa'o seria muito grande. Uma solucffio para este
problema, que gera uma dificuldade a mais, 6 a criaco de urn
sisterna com capacidade de adaptaca'a, onde cada usuario
realiza um treinamento previa especifico para a ti po de
caracteres que ele deseja reconhecer. Esta Ease i ni ci al de
adaptaca'o permite que o sistema aprenda a r-econhecer mel hor
os caracteres que the serrio posteriormente apresentados,
obtendo assim taxas melhores de reconhecimento. Um sistema
adaptati vo tambem fornece uma mai or flexibilidade ao OCR,
uma vez que este n'Ao pr eci sa mai s ser desenvol vi do para o
reconhecimento de um conjunto especifico de caracteres. Este
conjunto, que deveria ser a mais amplo possivel para que
si sterna ti vesse um born desempenho de reconhecimento, aumenta
muito a complexidade do sistema, o tempo de resposta	 e
nUmero de erros. Sistemas adaptativos podem aprender urn
conjunto ma's restrito de car-acteres a scram reconhecidos,
especificos para cada aplicac cAo, e desta forma possibilitam
ainda uma reduc.qo quanta ao nOmero de erros que podern

Uma vez que as caracteristicas e dificuldades de
implementac?lo de sistemas OCR ja foram apresentadas, ser ao

agora as algoritmos desenvolvidos para solucionar
as principais problemas refer-entes ao assunto, bem coma as
tecnicas necessarias para que o objetivo final de reconhecer
caracteres seja alcancado.

is F C7 '3
INSTITUTO Pr I m7 '""'/ATirtis	 Jr
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3.4 AnAlise de Algoritmos

Este item irA resumir as tecnicas consideradas de

maior importAncia, na	 implementacao de	 um sistema	 OCR, e

mais especificamente aquelas que foram utilizadas no

desenvolvimento do sistema N2 OCR.

3.4.1 SegmentacNo

Em relacao	 a segmentacao, serao abordados dois
aspectos, separacao entre textos e grAficos, e separacao de

caracteres entre si.

3.4.1.1 Separac go de Textos e GrAficos

Um document° impresso normalmente 6 constituido de

duas classes bem distintas de informac6es: os grAficos e os

textos.	 Para realizar o reconhecimento de caracteres 6

important& que o sistema de OCR tenha a capacidade de

distingOir entre as	 regi6es de texto e as regie5es de

grAficos. 0 meted° que sera apresentado 6 o Run-Length

SmoothOlg,	 o qual	 permite a realizacao da	 tarefa

descrita acima [WON 82].

Os documentos digitalizados,	 utilizados junto a

esta tecnica, so imagens do tipo B&W com figuras, desenhos

e fotografias. As fotografias sao representadas atraves de

hatftontng.	 0 procedimento empregado na separacao consiste

basicamente de dois passos: o primeiro 6 um procedimento que

subdivide a Area global do document° em regi6es Cblocos),

cada uma delas podendo canter apenas	 um tipo de dados

Ctexto,	 figuras, fotografias, etc).	 A seguir,	 alguns

atributos bAsicos destes blocos sao calculados, permitindo

que seja realizada uma classificacao destes. Cada bloco sera

classificado de acordo com uma avaliacao a respeito de dados

estatisticos sabre seus atributos.
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0 algoritmo basic° utilizado, o RLSA - Run Length

Smoothing ALgorithm, tem comp objetivo original a deteccao

de longas linhas horizontals e verticals. Este algoritmo

estendido para obter um bit-map com areas bem definidas,

representando os blocos que contêm os di versos tipos de

dados. 0 RLSA basic° 6 aplicado sabre uma seq06ncia binaria,

na qual pixels brancos sao representados par O's e pixels

pretos sao representados por 1's. 0 algoritmo transforma uma

seqUência binaria X em uma seqUência de sai da Y de acordo

com as seguintes regras:

O's em X sao trocados para l's em Y. se o nOmero

de O's adjacentes for menor ou igual a um limdar C

pre-definido.

l's em X sao mantidos inalterados em Y.

Por exemplo, com C =4. a seq06ncia X 6 transformada

em uma seq06ncia Y coma segue:

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Quando o RLSA 6 aplicado sabre matrizes de pontos,

ele possui o efeito de juntar as areas pretas, que sao

separ adas por menos que C pixels. A escol ha apr opr i ada de C

faz com que sejam unidos todos as pontos de regiOes de um

tipo de dados Unica. 0 grau de uniao dos pontos dependera do

valor de C, da distribuicao dos pontos pretos e brancos no

documento Ccaracteristica para cada tipo de dada) e da

resolucao de digitalizacao. 0 valor de C pode ser estimado

experimentalmente, de acordo com as caracteristicas de

resolucao e do tipo de dados presentes nos documentos.

0 RLSA 6 aplicado linha a linha, coluna a coluna

em um document°, obtendo dois distintos bit-maps. Par causa

do fato de se ter uma variacao independente do espacamento

horizontal e vertical dos diferentes componetes presentes

nos documentos, dois valores diferentes de C podern ser

usados CC e CvD.
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A figura 3.5 [WON 82] apresenta um documento Ca),

e o resultado da aplicacao do RLSA na direcao horizontal Cb)

e na vertical Cc). Os dois bit-maps s10 combinados atraves

de uma operacao lógica AND, realizada ponto a ponto, obtendo

a imagem representada na figura 3.5 Cd).

C a)
	

Cb)

Cc)
	

Cd)

Figura 3.5 - Etapas do processamento do algoritmo RLSA
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Os blocos apresentados na figura 3.5 Cd) podem ser

localizados e classificados de acordo com o seu conte6do. Os

blocos sao isolados atraves de urn algoritmo de identificacao

de regi6es continual de pontos pretos, atuando de forma

similar a do algoritmo que sera descrito na secao 3.5.1.2.

Para que seja possivel a identificacao realizada no passo

seguinte, 6 necessArio obter as seguintes medidas para cada

um dos blocos:

NOmero total de pontos pretos no bloco

segmentado;

NOmero total de pontos pretos da imagem

original referentes aos pontos contidos no bloco obtido;

Tamanho do bloco, comprimento na horizontal e

vertical e

TransicOes de pontos brancos para pretos da

imagem original para a resultante do processamento.

De posse destes dados, pode-se entao caracterizar

o tipo de conteOdo de cada bloco. Segundo [WON 82], cada

tipo de dado da imagem Ctexto, figuras, fotografias, etc),

possui um tipo especifico de formacao, que resulta em

valores caracteristico destas medidas. Este valores podem

ser determdnados atraves da realizacao de experimentos onde

sao recolhidos dados estatisticos a respeito de cada tipo de

dado. Par exempla, 6 possivel determiner a presenca de

textos com caracteres de tamanho entre 10 x 10 e 20 x 20

pixels, exami nando a al tur a dos blocos. Uma al tur a entre 10

e 20 pixels indica uma boa possibilidade de que o conteOdo

do bloco seja um texto. Analisando o conjunto de todas as

informa0es extraidas a respeito dos blocos, pode ser obti da

uma classificacao perfeita de cada tipo de bloco. A figura

3.6 apresenta o resultado da aplicacao desta tecnica, para o

caso dos dados obtidos a partir do document° da figura 3.5.
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Figura 3.6 - Separaco dos textos do document° da figura 3.5

Alem desta tecnica, existem outras que sAo

normalmente baseadas na identificacAo previa da altura e

largura dos caracteres [WON 82]. Estas outras tecnicas s10

bastante simples e podem levar a al guns erros na classifica-

cAo dos elementos que comp6em o documento, devido ao fato de

considerarem apenas informac6es coma a altura e a largura

dos elementos extraidos. 0 algoritmo RLSA certamente obtem

melhores resultados que ester metodos, pois este utiliza uma

tecnica que considers a altura e largura dos elementos

constituintes de cada bloco extraido, al em de outras

informac6es complementares.

3.4.1.2 SeparacNo de Caracteres

Depois da separacAo dos grAficos e textos, pode-se

entAo realizar a separacAo dos caracteres um a um, de forma

a obter- pequenas matrizes de pontos que sera° fornecidas

par-a o processo de classificacAo. Exi stem basicamente dois

tipos de processos para a separacAo de caracteres: separacAo

de caracteres escritos cam espacamento fixo e separacAo de

caracteres escritos com espacamento variAvel.

Um texto pode ser escrito usando-se um espacamento

fixo entre caracteres, ou seja, todos os caracteres

terAo um rnesmo tamanho. Este tipo de textos pode ser

encontrado em impressoras matriciais, onde a impressAo

realizada em modo textual sera use de recursos grAficos.
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Outra possibilidade de se ter um espagamento fixo a atraves

do preenchimento de um formulario, onde a pessoa que escreve

esta restrita a pequenos quadros, e em cada quadro deve ser

escrito apenas um caractere. A separagao dos caracteres

neste tipo de textos é simples. Basta que seja localizado um

primeiro caractere de uma linha e, a partir deste caractere,

quebra-se toda a imagem em pequenos blocos de N x N pontos,

sendo os valores de H e N indicados pelo usuario, ou

estimados automaticamente pelo sistema a partir do primeiro

caractere identificado. Os valores N e N indicam o tamanho

exato de um caractere, em relacao a sua altura e largura.

Estes valores devem ser considerados com uma pequena margem

de erro, de um ou dais pixels em ambas as diregOes, devido a

problemas r-eferentes a possiveis deslocamentos indevidos na

escrita do texto ou ate a pequenos deslocamento ocorridos na

digitalizacao da imagem.

No caso da digitalizagao de textos obtidos atraves

da impressao em uma impressora matricial, ha o problema dos

caracteres nao serem formados por linhas e curvas continuas,

mas si m por urn conjunto de pequenos pontos, que nor mal mente

se encontram espagados entre um e o outro. Para estes

caracteres serem isolados, pode ser feito use do fato de

terem um espagamento fixo, ou tambem atraves do use de uma

operagao de smoothing, que permita a uniao entre os pontos

adjacentes. 0 algoritmo de smoothing Csuavizacao) permitira

uma aplicacao posterior do algortimo de separagao por

continuidade, coma sera demonstrado logo a seguir. 0

problema da aplicacao de um algoritmo de smoothing

e que pode ser causada nao somente a uniao dos pontos
internos de um caractere, mas tambem dos pontos pertencentes

a dais caracteres. Esta uniao entre dais caracteres

(touching characters) ira provocar um erro mais dificil

ainda de ser tratado. Como pode ser visto, tais algoritmos

exigem que se tenha a possibilidade de realizar ajustes

mi ni mos em relacao a parAmetros de funci onamento, tai s

coma o tamanho estimado do caractere, o grau de

smoothing aplicado na imagem, o tipo de espagamento, etc.
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Isto leva a utilizacao de sistemas parametrizAveis, o que 6

feito normalmente atraves do use de um arquivo de

configuraco, a exempla do utilizado no sistema N
2
OCR.

Sera. abordado em maiores detalhes, neste trabalho,

o reconhecimento de caracteres com espacamento variAvel,

pais estes constituem a maioria dos textos impressos ou

manuscritos que se manipula. Al em disto, o algoritmo de

separacao de caracteres com espacamento fixo 6 trivial,

bastando quebrar a imagem em pequenos pedacos, a cada M x N

pixels.

A primeira etapa na separacao de caracteres com

espacamento variAvel 6 a localizacao do inicio da linha de

texto. 0 caractere 6 localizado buscando-se um pixel com a

car de escr-ita deste, a partir do topo (canto superior

esquerdoD da matriz de pontos que comp6e a imagem. Ao ser

localizado um ponto que pertence a um caractere, pode entao

ser realizada a sua extracao. A extracao de um caractere

segue o principio de que cada caractere 6 composto por um

conjunto de pontos unidos entre si (continuos). Ape's serem

extraidos os pontos que estao unidos entre si e que formam

um caractere, segue-se na direcao horizontal em busca de

mais um ponto da cor dos caracteres, que ao ser localizado 6

extraido da mesma forma que o anterior. Este processo se

repetirA ate que se chegue ao limite extremo direito da

imagem, sendo apás iniciada uma busca de uma nova linha

inferior a que foi identificada e que sofreu a separacao. 0

algoritmo da figura 3.7 apresenta de uma forma global o

processo de separacao de caracteres com espacamento

variAvel.
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Inicio

X =0; Y=0;

Enquanto Nao Terminar a Imagem CX < Xmax, Y < Ymax)

Acha_Inicio_da_Linha CX,Y);

Enquanto /sio Terminar a Linha

Isola_Letra CX,Y);

Se Em_Treinamento Entao Rotula_Letra;

Salva_Letra;

Avanca_PrOxima_Letra CX,Y);

Avanca_PrOxima_Linha CX,Y);

Fim

Figura 3.7 - Algoritmo geral de separacao de caracteres

A rotina de "AchaIniciodaLinha" consiste em

dada uma coordenada Y de base para o inicio da procura,

sendo a coordenada X considerada igual a zero, faz-se uma

varredura da imagem, da esquerda para a direita, de alma

para baixo em busca de um pixel com a car de escrita dos

caracteres. Como pode ocorrer de uma letra do meio da linha

aparecer com pontos mai s altos em relacao as demai s , a

varredura ocorre simultaneamente na horizontal e na vertical

de acordo com valores de deslocamento previamente

especificados.

Fator X = 1
Fator Y = 1

Fator X = 1
Fator Y = 2

Figura 3.8 - Localizacao do inicio de uma linha
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A tarefa de identificar o inicio de uma linha levy

em consideracAo doi s fatores configurAveis Cfator x e fator

y. coriforme a fi gura 3.8D que se encaixam dentro do conceito

de um sistema totalmente configurAvel, de acordo com o tipo

de documento analisado. Isto 6 necessArio devido ao fato de

os documentos apresentarem diferentes organiza0es

distribuic6es do texto em seu interior. Al em destes dois

fatores podem ser definidos outros, como por exemplo, urn

fator mAximo para o incremento em X e Y. Casa seja

importante manter a formatacAo do texto Co que normalmente 6

necessArio), deve ser possivel ao sistema detectar tambem

quando hA a presenca de espacos em branco ou linhas em

branco no texto. Novamente sera necessAria a definicAo de

valores mAximos configurAveis para que se considere X pixels

em branco, como sendo um espaco em branco, e Y pixels em

branco, como sendo uma linha em br anco. 0 valor de X e Y

deve ser um pouco superior ao maior tamanho de um caractere.

Todos estes fatores que foram apresentados aqui serAo

detalhados posteriormente no capitulo que descreve o sistema

N2OCR.

Uma vez identificada uma posicao na qual se

encontra um ponto pertencente a um caractere, 6 necessArio

realizar uma operacAo de extracAo do mesmo. Esta tarefa 6

realizada pela funcAo -Isola_Letra", que recebe como

parAmetro uma coordenada de um ponto pertencente A letra e

devolve uma matriz de pixels contendo o caractere isolado. 0

algoritmo empregado para isolar todo o caractere se encontra

listado na figura 3.g.
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Inicio - IsolaLetra

Se Pixel CX,Y) 6 da Cor do Caractere

Entao Faz

Copia Pixel CX,Y) para o Buffer

Apaga Pixel CX,Y) da Imagem

IsolaLetra CX+1,Y)	 NORTE

Isola_Letra CX,Y+1)	 NO	
T	

NE

Isola_Letra CX+1,Y+1)	
OESTE E	 i LESTE

Isola_Letra CX-1,Y)
Isola Letra CX,Y-1)	 so	 SE

IsolaLetra CX-1,Y-1)	 SUL

Isola_Letra CX+1,Y-1)	 Pesquisa Recursiva

IsolaLetra CX-1,Y+1)

Fi gura 3.9 - Algoritmo para isolar um caractere

Existem dois problemas basicos que podem ocorrer

neste processo de extracao de um caractere: caracteres
unidos e caracteres compostos por porOes isoladas.	 0 caso
dos caracteres unidos ou touching characters,	 conforme já
Vol descrito, sera tratado como um tins co padrao, ou seja, a
extracao considera ambos os caracteres unidos como sendo um
tinico caractere. No caso de caracteres com porOes isoladas,
6 necessar i o realizar al gumas alterace5es no algoritmo basi co
de extracao de forma que este consiga extrair 	 corretamente
este tipo de caracteres. Um exemplo tipico	 deste tipo de
problema sao os caracteres com acentuacao, onde o acento faz
parte do caractere mas esta separado do mesmo,	 ou casos em

que, devido a um ru1do na digitalizacao, o caractere ficou
com por goes desconexas Cfigura 3.10). A 	 alteracao do
algoritmo consi ste em se deter mi nar um MBB C Menor retângulo

envolvente - Minimum Bounded Box) do caractere extraldo pelo
processo descrito anteriormente, adicionar uma mar gem extra

de pontos superiores e inferiores, e var r er todo o interior

desta regiao extrai ndo qual quer pixel	 que ai nda nao tenha

sido lido. A implementacao desta	 funcao deve ser	 muito

cuidadosa pois pode acabar provocando	 erros	 indesejaveis
como os touching characters.

Fim
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Pontos
Apagados                     

MBB --)                

Figura 3.10 - ExtracA.o de um caractere desconexo

Ao isolar o caractere, alguns dados sao guardados,

como por exemplo, as coordenadas Y inferior e superior

maxi mas que este ocupava na imagem. Baseado nestes valores,

segue-se em dire0.o a direita, verificando os valores dos
pixels que se encontram dentro desta faixa de linhas, ate

que se encontre um nova pixel da car do caractere. Neste

panto, realiza-se novamente a extra0o do caractere,

repetindo o processo de busca do próximo e extra0o ate que

se chegue ao canto direito final da i magem Cou do bl oco

extraldo do documento de acordo com o algoritmo descrito na

se0o 3.5.5.1).

Do processo de separa0o.de caracteres, resulta

portanto um conjunto de pequenas matrizes contendo apenas um

caractere cada uma Cou dais, caso haja caracteres que se

tocam). Estas matrizes servir-ao coma dados de entrada para o

processo seguinte do reconhecimento.

3.4.2 Extracgo de Atributos

Sera apresentados nesta secao alguns dos metodos

de extracts de atributos de interesse para este trabalho

descrevendo-se a sua implementa0o em maiores detalhes.

Estas tecnicas apresentados, recebem denominaOes próprias

dada pelo autor, mas today elas podem ser classificadas Ccom

names iguais ou nAo) de acardo com a classifica0o

apresentada na se0o 3.3.2.



Vizinhanca Global Imediata

Norte = 10
Noroeste = 3
Nordeste = 3
Leste 4

Sul, Ceste, Sudeste e Sudoeste
sao redundantes a estes dados
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3.4.2.1 Vizinhanca Global

Consiste na contagem dos pixels do caractere que

so vizinhos a outros pontos do mesmo, em relacao a uma dada

direcao. A vizinhanca pode ser imediata ou pode tambem ser

considerada uma vizinhanca em segundo grau CdistAncia major

que 1).

Figura 3.11 - Exemplo de vizinhanca global

3.4.2.2 Vizinhanca Local

Realizacao de uma codificacao para cada tipo de

subconjunto de pontos do padrao Cusualmente 3 x 3 pontos).

ApOs definidos os tipos de padr6es passive's, 6 realizada

uma contagem da ocorr6ncia de cada um destes padr6es no

caractere.

TIPO 

11:1111[1:1

TIPO  5

TIPO

TIPO  2

TIPO  6

TIPO 10

TIPO  3

TIPO  7

TIPO 11

TIPO  4

TIPO  8

TIPO 12

Figura 3.12 - Exemplos de padres de vizinhanca local

Para o caractere representado na figura 3.11, os

valores obtidos utilizando-se as matrizes representadas na

figura 3.12 sao:
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Tipos 1 a 8 : 0 ocorrências

Tipos 0 a 12 : 1 ocorréncia

3.4.2.3 ProjecAo

Consi ste em fazer a contagem do niimero de pixels

pertencentes ao caractere, encontrados em uma certa direcAo

(horizontal , vertical, diagonal esquerda e diagonal direita)

de anAlise do padrAc).

2 2 1	 0 0
DIAGONAL	

NNNNESQUERDA
0

5 3
-->" 2
-* 2
-> 3

2
2

÷ 0

HORIZONTAL

Figura 3.13 - Exempla de cAlculo de projec6es

3.4.2.4 AlternAncia

n similar A projecAo mas, ao inves de contar os

pixels, conta-se o nOmero de alternAncias de cores, ou seja,

conta-se o nOmero de cruzamentos por linhas. Para o caso do

caractere representado na figura 3.13 serAo obtidos os

segui ntes val ores:

Alternancia Horizontal	 : 0, 2, 4, 4, 2, 4,

AlternAncia

AlternAncia

Vertical

Diagonal

:

Esquerda:

4,

0,

0,

0

2,

0,

4,

2,

4,

2,

2,

4,

0

2,

AlternAncia Diagonal Direita :

4,

0,

4,

0,

2,

2,

2,

2,

0,

4,

0

2,

4, 4, 2, 2, 0, 0
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Simetrico

na Vertical

/./
6 0 Simetrico

v// \N	 na Diagonal

na HorizontalSimetrico
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3.4.2.5 Simetria

A partir da definicao das projeOes 6 possivel

definir se o padrflo possui alguma simetria. A simetria Canto

pode ser relativa, se for tomada em relaco a uma linha

imaginAria central horizontal, vertical ou diagonal , coma

tambem pode ser absoluta, se for considerado o padrilo como

um todo. A figura 3.14 demonstra estas possibilidades.

Figura 3.14 - Exempla de cAlculo de simetria

3.4.2.6 Densidade

Uma tecnica muito empregada que obtem ótimos

r-esul tados consi ste em cal cul ar a densi dade de pixels em

sub-regi6es do padrrto Cfigura 3.157. Atrav6s desta tecnica,

6 detectada a presenca ou ausência de pontos em posiOes de

relevada importAncia para a identificac.lo dos caracteres.

LETRA A

3

1
Caractere A subdividido

em 4 sub-regi6es

Densidade das RegiOes:

1 -4 4 ptos 2	 4 ptos

3	 4 "	 4

2

4

Figura 3.15 - Exemplo de cAlculo da densidade de sub-regiOes
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3.4.3 Altera0o de Escala e PosicNo

Os caracteres que foram isolados atraves da

aplicacao do algoritmo de segmentaco apresentado na secao

3.5.1 tem diferentes tamanhos. Para que seja possivel a

utilizacao destes padres junto a um sistema de

classificacao baseado no casamento de padrOes, a necessaria
a implementacao de um mOdulo para padronizacao de tamanho e

posicao dos caracteres.

Quanta ao ajuste de posicao, todos os caracteres

extraidos da imagem (corn algumas poucas exceOes) devem ser-

a justados pelo seu canto superior esquerdo, o qual a tornado
coma referencial. Existem outras formas de ajuste de

posicAo, como por exemplo, em relacao ao centro deste, mas

que nao sero abordadas neste trabalho. Antes de realizar o

ajuste de posicao, a realizado um teste em relacao ao
tamanho do padrao extraido:

Se este tamanho for superior ao tamanho

utilizado na classificacao, ento o ajuste sera realizado

pel a extremidade superior esquerda segui ndo -se uma alteracao

de reducao do padrao.

Se este tamanho for igual ao tamanho utilizado

na classificacao, nenhuma alteracao a feita;
3) Se o tamanho for menor que o tamanho utilizado

na classificacao, a feito um "ajuste especial" de posicao,
sem realizar uma alteracao do tamanho real do caractere

extraido. Este caso ocorre em caracteres como : ponto,

virgula, aspas, etc.

0 "ajuste especial - de posicao consiste em manter

as caracteristicas essenciais do caractere extraido, de for-

ma a possibilitar a sua identificacao. Casa seja feito sem-

pre o ajuste pelo canto superior esquerdo, tanto a virgula

C",") coma o apóstrofo C"'") sera° identificados como um

Unica caractere, nao possuindo nada que os diferencie.
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Nestes casos, o padrao possui um posicionamento onde deve

ser mantida uma relacao com a linha original em que ele

estava inserido, para que seja feita uma classificacao

correta. Este processo deve ser realizado junta a separacao

dos caracteres, pois a nesta etapa que sera possivel

identificar o posicionamento do caractere em relacao a linha

em que esta contido. 0 processo a bem simples, em vez de

ajustar a dimensao do caractere, cujo tamanho a sensivel-

mente inferior ao tamanho mêdio dos outros caracteres

obtendo-se assim uma matriz de dimens6es reduzidas, faz-se a

extracao do mesmo, mantendo a sua posicao relativa a linha

Caltura), e preenchendo com pixels da cor de fund° o

restante da matriz, de forma que esta tenha o mesmo tamanho

dos caracteres "normal s" da linha. Este tipo de procedimento

ester demonstrado na figura 3.16.

IMAGEM ORIGINAL

CARACTERES ISOLADOS 

• 

Figura 3.16 - Separacao e posicionamento de caracteres

0 ajuste de escala deve realizar uma conversao de

um padrao de tamanho M x N para outro padrao J x K equi-

valente, onde M, N, J e K sao nOmeros inteiros quaisquer. n
interessante notar- que J e K n5o precisam ser mOltiplos

exatos de M e N, o que implica na criaco de um algor-itmo um

pouco mais complexo. A figura 3.17 apresenta um exemplo de

mapeamento de um padrao 3 x 3 para outro 2 x 2.
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X1 X 2 X3
-X4--X5-X6

X7 X;EI Xi)

Y1=1.X1+0,5.X2+0,5.X4+0,25.X5

Y2=0,5.X2+1.X3+0,25.X5+0,5.X6

Y3=0,5.X4+0,25.X5+1.X7+0,5.X8

Y4=0,25.X5+0,5.X6+0,5.X8+1.X9
Y

Figura 3.17 - Reduc go

0 algoritmo,

realiza a alteracAo da

processo descrito atraves da figura 3.17. 0 primeiro passo 6

a determinac go de duas grades, uma original (grade da matriz

do padr go) e uma destino (grade do padr go com a escala

alteradaD. A sobreposic go destas duas grades determinarA a

influència Cponderac go) que cada pixel da grade origem tern

sobre um pixel da grade destino. No caso de uma reducgo,

exist& um ou mais pixels da grade origem a influenciar a cor

resultante do pixel correspondent& na grade destino e, no

caso de uma ampliac go, exist& um pixel da grade original a

influenciar um ou mais pixels da grade destino. 0 cal cul o da

car final dos pixels na grade destino ocorre da seguinte

forma: se o somatOrio da multiplicac go dos val ores dos

pixels da grade origem Creferentes a um pixel da grade

destino) pel a sua influência for mai or que 50% do valor

maxi m° possivel de ser atingido neste somatOrio, entAo a

pixel tern o valor 1 Caceso) e, em caso contrArio, tern o

valor 0 CapagadoD. Esta tecnica, na forma em que estA

descrita, deve ser empregada apenas em imagens binarizadas.

SE E C Pixel_Origem - Influência_no_Pixel Destino)
>= C 0,5 - E C1 - Influência_no_Pixel_Destino) )

ENTAO Pixel_Destino = 1

SENAO PixelDestino = 0

Figura 3.18 - Algoritmo de alterac go de escala

Y2
Y3 Y4

4 Grade Destino

Maximo =

Se Yt >=

1+0,5+0,5+0,25 =

50% do MAximo

2,25

Entgo Yt 4-- 1
Sengo Yt 0

de um padr go 3 x 3 para 2 x 2

apresentado

escala	 6

na	 figura	 3.18,

uma	 generalizac go

que

do
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Este algoritmo produz resultados razoaveis que

satisfazem o tipo de aplicacAo que esta sendo abordado. C

claro que algumas deformac6es podem ocorrer na aparencia do

caractere, mas uma vez que par-a um mesmo padro, a mesma

deformaco sera. gerada, ento este problema n 1a afetarA o

reconhecimento de caracteres. Existem outros algoritmos de

mudanca de escala, coma o apresentado em [CAS 82], que no

provocam deformaceSes, mas a sua implementaco implica tempos

de processamento muito altos, incompativeis com o desempenho

esperado de um sistema OCR.

3.5 Perspectivas

Os sistemas de OCR desenvolvidos ate o presente

momenta possuem um bom desempenho, mas ainda ha muito a ser

feito, pequisado e melhorado, para que se tenha sistemas com

uma capacidade de reconhecimento igual ou superior a dos

serer humanos. Dentre os diferentes aspectos abordados neste

capitulo alguns se destacam, indicando tendencias das

pesquisas atuais em sistemas OCR. SA,o el es: a capacidade de

adaptaco, o processamento paralelo e o use de contexto.

3.5.1 AdaptacNo

0 ser humano possui uma grande capacidade de

adaptaco ao meio em que estA inserido. Atraves do

aprendizado, ele consegue se adaptar a novas situac6es. No

caso &specific° do reconhecimento de caracteres, o ser

humano possui uma grande facilidade para o aprendizado de

diferentes conjuntos de simbolos, podendo desta forma

ampliar o conjunto de elementos que ele reconhece. Al em de

aprender novas padr6es, o ser humano tambem possui a

capacidade de se "ajustar" a um tipo de escrita,

acostumando-se a interpretA-la, mesmo que esta a principio

pareca ilegivel.
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Esta	 capacidade	 de aprendizado e adaptacAo tem

levado muitos pesquisadores a buscar formas de incorporA-las

aos sistemas de OCR. Com isto, tais sistemas se tornam mais

flexiveis e possivelmente	 terAo	 seu desempenho melhorado.

Afinal nada mais lógico do que, na busca de um sistema que

simule o comportamento humano de ler textos, se fazer a

implementacAo de recursos 	 similares aos que o ser humano

utiliza para realizar este reconhecimento.

Estes sistemas dotados de aprendizado e adaptacAo

podem ser implementados de diferentes formas,	 coma por

exemplo, a descrita em [MAR 80]. Uma das maneiras muito

interessantes	 de dotar	 um	 sistema OCR com estas

caracteristicas	 6 atrav6s do emprego de redes neurais, as

quais serAo apresentadas no capitulo 4. Um dos motivos da

adocAo das redes neurais 	 coma forma de implementacAo do

sistema 2OCR foi justamente pelo fato del as possibilitarem

que o sistema	 tenha esta	 caracteristica de aprendizado e

adaptacAo.

3.5.2 Processamento Paralelo

Como	 jA foi citado,	 o processamento paralelo

possibilita o aumento do desempenho dos sistemas, atraves da

execucAo simultAnea de tarefas.	 No caso do casamento de

padr6es, a possibilidade de 	 acelerar o process° de

classificacAo atraves do use de processamento paralelo fica

muito Clara. Uma vez que, neste processo, é necessArio

compar-ar urn padrAo nAo identificado com N outros padr6es

modelos, a fim de identificar 	 qual e o mais	 parecido,

pode-se realizar em paralelo a tarefa de comparacAo entre

padrAo desconhecido versus padres modelo, jA que nAo hA uma

dependéncia entre uma comparacAo e outra.

0 processamento	 paralelo tem se tornado uma

alternativa viAvel devido ao	 desenvolvimento	 atual da

tecnologia, que possibilitou 	 o surgimento	 de novos

equipamentos	 baseados	 no	 processamento	 paralelo.
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Em vista deste fato, nesta Ultima decada, muitas aplicaOes

comecaram a fazer use de equipamentos que 	 possibilitassem

este tipo	 de	 processamento. Os	 sisternas OCR nao sao uma

excecao, podendo tambem ser implementados 	 em equipamentos

que possuam uma arquitetura paralela, e que possibilitem uma

aceleracao do processamento.

As	 cedes neurais sao	 uma proposta de um novo

modelo de	 computacao, baseado	 no processamento paralelo.

Este 6 mais um	 dos motivos que levaram a sua utilizacao

junto ao sistema N2OCR.

3.5.3 Uso de Contexto

A tarefa de reconhecimento pode ser desenvolvida

de forma a permitir	 um p6s-processamento. 	 A ideia basica

consist& de, na classificacao, indicar nAo apenas a classe

mais adequada a classificacao do padrAo, mas sim um conjunto

de classes mais provAveis as quais o padrao pode pertencer.

Este conjunto de classes possiveis serao avaliadas, conforme

o contexto em que estAo inseridas, de forma a selecionar a

meihor destas classes.

0 contexto tambem pode ser utilizado em uma fase

de pré-processamento onde, antes mesmo 	 de iniciar o

reconhecimento do padrao, jA	 se possui uma lista de

provAveis candidatos ao reconhecimento. Com into, 6 reduzido

o espaco de soluOes possiveis, facilitando o reconhecimento

e diminuindo	 a	 possibilidade de ocorrência de erros. No

entanto, a forma mais empregada em relacao ao use de

contexto, 6 o pós-processamento.

Em resumo, o emprego do contexto Para a correcao

do texto reconhecido em uma etapa de pOs-processamento 6 uma

importante	 etapa	 do reconhecimento, que atua em um nivel

mais alto	 do	 processamento das informa0es. A ideia de

contexto	 consiste	 em	 se	 observar	 caracteristicas

gramaticais,	 sintAticas	 ou semAnticas	 do texto em

reconhecimento.	 Com o use do	 contexto pode-se corrigir

mui tos erros,	 mel hor ando sensivelmente 	 o i ndi ce de

reconhecimentos corretos [HAR 72].
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Sabe-se que o contexto 6 utilizado naturalmente

pel o ser human° ao realizar uma tarefa coma a leitura de um

texto, sendo que jA foi demonstrado que o ser human° causa

cerca de 4% de erros quando realiza a leitura de um texto na

ausencia de contexto [SUE 80]. 0 homem 6 tambem capaz de

remontar um texto, sem numerais e inserido em um contexto,

rnesmo que este possua 25% dos caracteres removidos

randomicamente [HAR 72]. Deve-se salientar que a noco de

contexto esta intimamente ligada a lingua utilizada na
representaco do texto Cinglês, português, alemo, etc), e

portanto estudos desta natureza devem levar em consideraco

aspectos lingOisticos.

Assim coma o homem utiliza o contexto no

reconhecirnento de caracteres, 6 portanto interessante que um

sistema de OCR siga este exempla e tambem se utilize deste

tipo de informa0es para melhorar o seu desempenho. 0

problema da implementaco de um sistema OCR com use de

regras de validacao do texto reconhecido atraves do contexto

consiste em se determinar este conjunto de regras. Como jA

foi citado, estas regras estao intimamente ligadas a

aspectos linguisticos e, portanto, sua determinaco requer

amplos conhecimentos em relac5.o a esta area de estudos. Um

trabalho de estudo de aspectos lingOisticos visando a

aplica0o do contexto na correcAo de textos resulta em um

estudo extenso e que escapa do escopo deste trabalho. Desta

maneira, sera considerada apenas a implementacao do sistema

N2OCR de tal forma que este possa ser estendido por um

mOdulo complementar para a valida0o par contexto. Este

mádulo nao sera estudado nem implementado na verso atual do

sistema, sendo apenas descrita, no capitulo 5, a forma coma

pode ser adicionado ao sistema N 2OCR este modulo para

validag g.o do texto reconhecido atraves do contexto.
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4 REDES NEURAIS

Neste capi tul o sera apresentada uma vi sao global

sabre as	 redes	 neurais e a	 sua utilizacao junto ao

reconhecimento de padrOes. 0 objetivo a apresentar, de uma
maneira simples e resumida, as conceitos desta area de

conhecimento, de modo a possibilitar 	 ao leitor uma

introducao ao assunto. Sao dadas desta forma condiOes para

um maior entendimento do que sao e par-a que servem as redes

neurais, bem coma	 sac, fornecidos subsi di os para um mai or

aprofundamento no assunto. Ap6s serem	 apresentados as

principals tapicos a respeito das redes neurais, poderA ser

justificada a escolha do modelo adotado na implementacao do

sistema N2OCR, bem coma ficarA mais clara a forma de

funcionamento e caracteristicas deste sistema.

Serao apresentados um histórico, 	 a evolucao e os

model as de redes neurais de grand& 	 importAncia na

atualidade,	 onde par-a cada modelo serao analisadas as suas

caracteristicas principals, vantagens e desvantagens, no que

diz respeito ao	 reconhecimento de padrOes. Os modelos

abordados	 sao:	 Perceptron,	 Adaline,	 Madaline,	 rede

multinivel,	 modelo de Hopfield, 	 mAquina de	 Boltzmann,	 BAM,

modelo de Kohonen e ART.

0 escudo das redes neurais a uma area de pesquisas
multidisciplinar, envol vendo conheci mentos de di versas areas

coma: Medicina, Biologia, Fisica, Computacao, e outras.

Isto gera	 certos	 "conflitos- a cerca da nomenclatura e

dos diferentes enfoques na abordagem do assunto. Neste

capitulo sera abordado o assunto orientado a Ciência da
Computacao.

4.1 Conceitos Basicos

As redes neurais foram desenvolvidas a partir de

uma tentati va de cri ar um modelo que descrevesse a estr-utura

e o funcionamento dos neurânios do cerebra humano.
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Os modelos de redes neurais buscam definir novas

computadores ou novas modelos de processamento de dados.

Estes devem apr-esentar um comportamento baseado em modelos

neurabiológicos ao inves de modelos baseados em "circuitos

de silicio" Cportas lógicas, circuitos combinacionais,

biestaveis, etc).

O sistema nervoso human° e o responsavel pelas
tarefas de automatismo, deciseSes, integraco de ideias ou

sensa0es. e de adaptacao do organismo e do próprio ser,

sendo esta Oltima realizada atraves do aprendizado. 0 centro

do sistema nervosa é constituido par celulas que sao

responsAveis pelo seu funcionamento, onde estas recebem,

geram e transmitem os estimulos que chegam ou partem de

nosso cerebra. Estas ceaulas sao denominadas de neurónios e

estao presentes em nosso cerebra em uma quantidade da ordem

de 10 11 cam cerca de 10 15 conexaes entres el as [KOH 88a7. A

figura 4.1 apresenta a estrutura biolagica de um neurónio, a

qual foi utilizada coma base para o desenvolvimento da

teoria sabre redes neurais.

Figura 4.1 - Aparéncia externa de um Neurânio
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A partir da observacao	 do comportamento de

sistemas reais	 Credes neurais de	 seres humanos), foi

posslvel descrever de uma maneira multo simplificada o

comportamento do neuremio. Este comportamento, 	 de uma forma

bem abstrata, sera descrito a seguir.	 Os sinais Cestimulos)

de entrada, recebidos pelo neurânio atraves de seus

dendri.tos, fazem cam que este passe a gerar ou nao um sinal

de salda, o qual 6 enviado atraves do axOno. Cada neurOnio

6 uma unidade independente de processamento de informacOes

que estA conectada a diversos outros neurónios atraves dos

terminals do axemio. Estes terminals se conectam aos

dentritos de outros neurânios, 	 atraves de uma estrutura

biológica denominada sinapse que possibilita a passagem dos

sinais.	 A sinapse existente entre	 dois neurOnios 1rA

influenciar sabre o carater do sinal recebi do,	 em funcao da

atuacao dos neurotransmissores, fazendo com que para um dado

neuranio um sinal de entrada venha a funcionar coma sinal

excitador e para outro neurOnio 	 este mesmo	 sinal poderA

atuar coma inibldor.

Mas entao surge a pergunta:	 o que tem a ver uma

ciencia	 exata, coma 6 a computacao,	 com estes conceitos

bioldgicos? A resposta 6 simples,	 a partir do conhecimento

da estrutura e do comportamento destes elementos bäsicos, 6

posslvel extrair	 suas caracteristicas fundamentals

partir para a criacao de modelos	 que imitem	 os sistemas

reais. Estes modelos sao utilizados na criacao das chamadas

redes de neuranios	 artificiais,	 tambem conhecidas 	 coma :

redes	 neurais,	 neuroniais	 ou	 neuronais,	 modelos

conectivistas	 Cconnecti_oni.st	 modeLs),	 conectivismo

Cconnectionism), inteligència	 natural ou processamento

paralelo distribuldo (PDF°. 0 	 nome rede de neurOnfos

artificial d o mais adequado, mas o nome de use corrente,

adotado na atualidade para denominar estes sistemas, 6 redes

neurais.
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A partir da definicao de um modelo especifico

pode-se implementar programas de simulacao, ou entao

implementar um hardware dedicado que implemente funcio-

nalmente o modelo, utilizando-se de uma 	 arquitetura	 de

processamento paralelo.

Para se obter uma definicao mais exata das redes

neurais, 6 preciso determinar antes coma funciona a neuránio

Cmodelo comportamentalD. Ele possui vArias entradas, 	 as

quaffs recebem estimulos de entrada Centrada ativa 4 valor

positivo, entrada inativa 4 0 ou valor negativoD. De acordo
cam uma ponderacao - pesos sinapticos ou pesos de atuacdo -

sabre os sinais de entrada, estes terao um carater

excitatório ou inibitario, fazendo cam que o neuranio	 se

"ative", enviando assim um sinal de saida, ou nao se ative.

Este sinal de saida sera propagado de acordo com a topologia

de interconex6es da rede de neur6nios.

Este 6 portanto um primeiro modelo de neurOnio,

for mado par um i ntegr ador de sinais que avalia cada esti mul o

de entrada com o respectivo peso de atuacao. Conforme a

avaliacao total das entradas, poderA ser gerado ou nao um

sinal de saida Unica, que sera propagado pela rede atrav6s

de suas interconex6es. Existe um macico paralelismo entre os

elementos processadores Cneuronios), todos avaliam em

paralelo os seus estimulos de entrada.

0 modelo descrito acima 6	 uma descricao

superficial do Psychon Cfigura 4.2), que foi	 o resultado do
trabalho precursor de McCulloch e Pitts [MCC 43] na

definicao de model os baseados no estudo do sistema nervosa.

0 Psychon é um dispositivo 16gico de dais estados que,

quando as entradas somadas ultrapassam um valor limite de

excitacao,gera um sinal binArio de saida. 	 Baseado apenas

ne•tas informace5es j A seria possivel	 especificar	 a

implementacao de um simulador pares o mesmo.

0 modelo do Psychon, apesar	 de representar

razoavelmente bem o funcionamento de um neurOnio, nao previa

a capacidade de adaptacao. Nao se pode formar novas mem6rias
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com este modelo, uma vez que a ponderacao dos estimulos 6

determinada externamente. Um trabalho mui to importante que

seguiu-se ao do Psychon, foi o do neurofisiologista D. 0.

Hebb [HEB 49], que influenciou a criacao de muitos outros

modelos.

AAI

Entradas

excita-	 >	
tOrias >	

"Integrador-

PSYCHON
> Saida

Entradas >	 T I	 f
inibitórias	

>  

Figura 4.2 - Model° do Psychon de McCulloch & Pitts

0 trabalho de Hebb nao resultou diretamente em um

modelo especifico e bem formalizado de uma rede neural, mas

sim em uma analise das caracteristicas e formas de

comportamento que uma rede neural deveria possuir. Hebb

propas que a capacidade de aprendizado de uma rede neural

reside na auto-organizacao das suas ligac6es sinapticas, ou

seja, o aprendizado ou 	 memOria reside na distribuicao de

intensidades das liga0es entre os neuranios. Afirmava Hebb

que pares de neuranios	 que sao	 ativados simultaneamente

tornam-se mail fortes atrav6s de alteraOes em suas sinapses

(pesos de atuacao). Ele 	 estabeleceu que as sinapses macs

freqdentemente ativadas	 devem ter maior chance de se

tornarem ativas novamente.

	

Baseando-se nos conceitos	 vistas anteriormente, 6

possivel agora se determinar quaffs os itens que devem ser

detalhados, visando a definicao de um modelo especifico de

uma rede neural. Atraves do detalhamento destes itens,

diferentes modelos de redes neurais sao definidos, sendo que

alguns destes modelos	 se destacam, e serao analisados
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posteriormente	 neste	 capitulo.	 Os	 itens	 a	 serem

especificados na definicAo de um model o de rede neural sAo

os seguintes [CAU go]:

TopoLogia	 da	 Rede :	 DefinicAo da	 forma	 de

interconexAo	 entre	 os	 neuriOnios,	 destacando-se	 as

organizac6es	 de	 um	 nivel	 linear,	 retro-alimentada,

totalmente conectada,	 multinivel,	 matricial	 ou	 livre

CgrafoD. A figura 4.3 apresenta o esquema de algumas destas

topologias de interconexAo entre os neurOnios.

Definicdo	 do Neurânio	 Format. : EspecificacAo

comportamental	 de	 um	 neuránlo	 isolado.	 0 que diferencia

basicamente as neurOnios 8	 a	 denominada funcAo	 de

transferência.	 Esta funcAo de transferencia pode ser linear

au nAo, e determina o disparo CativacAo da saida) ou nAo de

um neurOnio. A figura 4.6 apr esenta as principals funs es de

transferència empr-egadas junta as redes neurais.

3) Regra de aprendizado : DeterminacAo das formas

pelas quaffs os pesos de atuacAo da rede serAo modificados.

Al ter ar os pesos	 de entr ada dos neuranios implica alterar

seu comportamento	 diante	 de um conjunto especifico	 de

estimulos de entrada.

Esta alteracAo de um comportamento diante uma dada

situacAo Cconjunto de estimulos) consiste de um aprendizado.

A alteracAo dos pesos 	 segue certas regras especificas,

podendo ser um aprendizado do tipo 	 supervisionado	 ou

auto-aprendizado (supervised ou setf-learning). Maiores

detalhes a respeito dos itens 	 vistas	 acima serAo	 dados

ao serem apresentados	 os	 modelos	 especifico	 de	 redes

neurais.
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Ca) Linear CbD Retro-Alimentada                                                                              

4-    

Cc) Toda Conectada	 CdD Multinivel

Figura 4.3 - Topologias de interconex6es em redes neurais

4.2 Origem e EvolucNo

A origem e evoluco dos 	 estudos sobre redes

neurais esto baseadas nos modelos que surgiram a partir dos

anos 40s ate a atualidade. Estes modelos, que se destacaram

e tornaram-se famosos, foram sendo desenvolvidos ao longo

dente periodo e a ordem cronológica dos fatos ajuda a

compr eender mel hor esta evoluco. Todos os modelos abor dados

neste item ser!lio posteriormente descritos em maiores

detalhes.

0 estudo das redes neurais comecou basicamente com

a criaco do Psychon em 1943 por McCulloch e Pitts [MCC 43],

sendo que, em 1949, D. O. Hebb publicava a sua importante

obra "The organization of Behavior" [HEB 49], que veio no

futuro a influenciar varios modelos de redes neurais.

Em 1959, Frank Rosenblatt criou o Perceptron [ROS

59] que, coma sera vista, tem ate hoje uma grande influencia

nos estudos sabre as redes neurais. Alguns outros modelos

similares ao Perceptron foram tambCm desenvolvidos nesta

Cpoca, coma 6 o caso do Adatine, criado par Bernard Widrow

em 1962 [WID 62]. Estes modelos s.ao baseados na correcS.o de

erros e formam uma importante classe de redes neurais.
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Foi em 1969 que os modelos baseados no Perceptron

receberam uma dura critica feita por Minsky e Papert,

atraves de sua obra "Perceptrons: An introduction to

computational geometry" [MIN 69]. Atraves deste livro, ficou

provado matematicamente que os modelos de redes neurais de

apenas um ni vel baseados no Perceptron Caqueles que eram

utilizados ate o momento), nao eram capazes de aprender uma

simples fun0o lógica "ou-exclusivo" CXOR - ExcLuslive ORD. A

funcllo XOR possui um padrAo de valores de entrada e saida

que no podiam ser aprendidos pelos modelos de redes neurais

propostos ate aquela época.

0 Madaline, criado tambem por Widrow, podia de

certa forma resolver- o problema, mas o aprendizado no podia

ser realizado de uma forma muito "natural", como sera visto

posteriormente. Desta forma as redes neurais ficaram

esquecidas por um certo tempo .

Somente em 1982, surgia um novo modelo de rede

neural de destacada importancia. Criado por J. Hopfield

[HOP 82], este novo modelo fez os estudos sabre as redes

neurais ganharem um novo impulso. 0 modelo de Hopfield

propunha um tipo de rede neural da classe das redes baseadas

em sistemas competitivos, utilizando-se dos conceitos

definidos por Hebb. Outros modelos similares ao de Hopfield

surgiram logo ape's, todos pertencentes a classe de modelos
com aprendizado competitivo. Estes novos modelos eram: a

maquina de Boltzmann [HIN 84] e a BAM [KOS 87].

A dCcada de 80 ficou marcada pelo aparecimento de

um gr ande nOmero de modelos importantes de redes neurais.

Isto se deve principalmente a disponibilidade de novos
computadores, mais velozes e com maiores potencialidades, o

que permitiu a criacAo de um nOmero maior de novos simulado-

res para as redes neurais, e tambem devido ao pouco sucesso

da Inteligência Artificial em rela0o a uma serie de aplica-

Oes Cpercepc2io visual, reconhecimento de fala, etc). Esta

decada foi muito importante, pois al em do modelo de Hopfield

foi desenvolvido o modelo multinivel, que se utiliza da
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regra de aprendizado de Back-Propagation. Este modelo foi

desenvolvido por D. Parker [PAR 82] e D. Rumelhart [RUM 86]

sendo baseado no Perceptron com correcao de erros, mas

implementando redes de mUltiplos ni vei s. Estas redes podem

inclusive resolver o problema do aprendizado da funcao XOR.

Al em dos modelos de Hopf i el d e do modelo

multinivel, outro importante modelo tamb6m surgiu na decada

de 80, o modelo de Teuvo Kohonen, criado tamb6m em 1982

[KOH 82]. 0 modelo de Kohonen, 6 muito interessante pots
permite um aprendizado competitivo e uma auto-organizacao da

rede neural, criando os chamado "mapas de atributos de

auto-organizacao".

Por fim o Ultimo modelo de destaque que sera

abordado C o modelo do ART, criado em 1983 par G. Carpenter

e S. Grossberg [CAR 83]. Este modelo possui um aprendizado

do tipo nao-supervisionado. 0 modelo do ART teve vArias

verses posteriores, sendo que s6 sera abordada neste

trabalho a primeira verso.

Os estudos sabre as redes neurais sofreram uma

grande evoluco a partir dos anos 80, conforme foi

demonstrado acima. E, a partir desta 6poca, cada vez macs,

esta Area de estudos tem se destacado, seja pelas

promissoras caracteristicas apresentadas pelos modelos de

redes neurais propostos ou pelas condic6es tecnológicas

atuais de implementacao de redes neurais em arquiteturas

paralelas dedicadas.

4.3 Caracteristicas e Aplicac6es das Redes Neurais

As redes neurais possuem a caracteristica de serem

muito apropriadas ao reconhecimento de padr6es. Como jA foi

visto, as redes neurais podem sofrer um aprendizado, modi-

ficando seu comportamento frente a um conjunto de estimulos

de entrada Cpadrao de entrada). Portant°, a rede pode

aprender a dar uma resposta especifica Para um determinado

conjunto de estimulos fornecidos. Isto serA obtido atravCs

da alteracao dos pesos de atuacao das entradas.
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Logo as redes neurais sAo muito adequadas para

reconhecirnento e classificac10 de padr6es, pais podem se

adaptar para responder a um padrAo especifico.

As redes neurais possuem tambêm uma alta

velocidade de processamento, 	 devido ao seu macica

paralelismo interno, possibilitando 	 o desenvolvimento de

certos tipos de aplicace5es complexas que necessitam operar

em tempo real.

Devido As caracteristicas	 inerentes As redes

neurais, estas podern realizar al guns	 tipos de tarefas que

nAo sAo executadas de uma forma	 satisfatapria em sistemas

computacionais tradicionais, mas que para a ser humano sAo

tarefas triviais. Elas possuem	 a caracteristica de se

adequar perfeitamente As seguintes aplicacOes :

Reconheci mento e si ntese continua da f al a

[KOH 88, WAI 89 e SEJ 86];

Reconheci mento visual 	 de padrOes, OCR [LIP 87,

BRO 87 e CAR go] e padr6es em	 geral [FUK 88 e REI 80].

Reconhecimento e classificacAo de imagens coma, por exempla:

textos, assinaturas, impresses digitais, objetos, etc;

Processamento adaptativo de sinais (WID 88] e

eliminacAo de rut dos [DOW 80 e KLI 80];

AplicagOes onde as dados fornecidos sAo incom-

pletos e os resul tados produzi dos sAo aproxi mados Cflizoy).

Al6m fiestas aplicaOes,	 tambem encontram-se

referências de use das redes neurais 	 em outras aplicaOes

coma: memória& associativas, veiculos autanomos, previsAo do

tempo, anAlise de financas, gerenciamento de bases de dados

e sistemas especialistas.

Apesar desta capacidade de realizar o reco-

nhecimento de padr6es de uma forma	 eficiente, as redes

neurais, assim coma as ser es humanos, JA nAo sAo tAo

rApidas e precisas no tratamento	 de dados numericos.
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0 homem ao realizar cAlculos aritmeticos estA sujeito a

muitos erros possiveis, sendo tambem muito lento na

realizacAo de cAlculos complexos e que necessitam de uma

grande precisAo. Estes cAlculos exigem a capacidade de

manipulacAo simbólica, sendo dificil a realizacAo do

mapeamento deste tipo de funOes para uma rede de neurOnios

artificiais.

As redes neurais, devido as suas caracteristicas,

sAo utilizadas para trabalhar com dados aproximados, tanto

de entrada coma de saida. Um sistema baseado em redes

neurais nAo pode ser consider ado muito eficiente para

aplicac6es como uma folha de pagamento. Par isso, o use das

redes neurais deve ser considerado coma uma extensAo para os

sistemas tradicionais, par exemplo, com o use de placas de

redes neurais co-processadoras acopladas a estes. Estas

placas podem servir para executar as tarefas que nAo sAo

facilmente implementAveis em sistemas convencionais, coma

par exemplo, reconhecimento e s1ntese de fala; enquanto os

sistemas convencionais continuam a realizar aquelas tarefas

tipicas onde obtèm um bom desempenho.

4.4 Modelos de Redes Neurais

As redes neurais trabalham basicamente sabre uma

estrutura coma a apresentada na figura 4.4. Este modelo de

neurónio serve de base para os demais que serAo apresentados

nesta secAo. Sera° vistas apenas oito modelos, mas estes sAo

as que possuem uma destacada importância em termos de histd-

rico, evolucAo e aplicaOes na atualidade [LIP 87 e WID gO].

Existe uma seri& de outros modelos possiveis de

serem implementados, mas que nAo servo abordados aqui porque

isto tornaria este trabalho excessivamente extenso. A

maioria destes modelos nAo abordados sflo varia0es dos

modelos bAsicos apresentados neste capitulo ou modelos que

foram desenvolvidos e nAo possuem uma grande repercussAo

junto aos principais grupos de pesquisa sabre redes neurais.
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Al guns destes modelos levam em consideracao, por

exempla, o tempo de propagacao dos sinais ou tentam modelar

curvas de resposta o mais similares possiveis do comporta-

mento real dos neuranios. Na opiniao do autor, al guns

fatores, como os citados acima, podem ser desprezados no

caso dos sistemas de reconhecimento visual, lembrando-se que

um model° de simulacao 6 uma simplificacao da realidade que

permite, em termos funcionais, uma reproducao de um

comportamento de um sistema real. A reproducao exata da

realidade pode nao ser a solucao mais adequada para uma

certa aplicacao.

Entradas Pesos	 Somador	 Funcao
LimiarEl

E2 P2

E3
SomaPP3

E4
Ponderada

fCSp) SaidaP4

E5 P5

E6
= E	 EL-

L=o
E7 S=fC Sp)

Figura 4.4 - Estrutura de um neurOnic artificial

4.4.1 Classificacao dos Modelos

Os diferentes modelos de redes neurais podem ser

classificados em diversos grupos,	 conforme as suas

caracteristicas e propriedades. Estes 	 grupos dividem as

redes neurais em categorias de acordo cam:

- Treinamento:	 auto-aprendizado CseLf-Learning,
unsupervised	 Learning)	 ou aprendizado	 supervisionado

Csupervised Learning) [LIP 87];
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Regra de Aprendizado: algoritmo competitivo

(competitive Learning) ou algoritmo adaptativo por correcAo

de erros (adaptive error correction) [WID 90];

Interconex6es dos NeurOnios: redes com neurOnios

sem realimentacAo (feed-forwardD ou com realimentacAo

(feedback) [LAW 90];

Organizacdo da Rede: um nivel Unica ou em

diversos niveis (multi-Layer) [LIP 87];

Distribuicao das Memdrias: localizada (grand-

mothering) ou distribuida (generalization) [CAU 90];

Classificacao: separador linear ou separador nAo

linear [LAW 90];

Os diferentes tipos de treinamento (auto-

aprendizado ou aprendizado supervisionado) est10 diretamente

relacionados com estes mesmos dois tipos de treinamento

utilizados em sistemas de reconhecimento de padr6es, aborda-

dos no capitulo 2. Em resumo, o treinamento supervisionado

consiste em apresentar a rede um padrIlo a ser reconhecido,
juntamente com a resposta que a rede deve fornecer ao

reconhecer novamente este mesmo padrAo. 0 treinamento com

auto-organizacAo ou auto-aprendizado, consiste em apresentar

apenas os padres Para a rede e esta se encarrega de agrupar

aqueles que possuem propriedades similares CclusterizationD.

Uma importante categorizaco das redes neurais 6

em relacAo A regra de aprendizado, onde exi stem dois tipos

bem distintos de redes neurais: as redes com regras de

aprendizado competitivas e as redes baseadas na correcAo de

erros. As redes neurais que se utilizam de regras de

aprendizado do tipo competitivo sAo as redes de Hopfield e

Kohonen, caracterizando-se pelas conex6es laterais dos

neurOnios cam os seus vizinhos e estabelecendo assim uma

-competicAo entre os neuranios", que levarA a rede a um

estado estAvel. Os algoritmos de agrupamento (clustering)

como o de Kohonen sAo exemplos tipicos de redes com regra de

aprendizado do tipo competitivo.



128

As redes neurais com aprendizado do tipo correcAo

de erros sAo baseadas no principio de adaptacAo e correcAo

dos pesos de atuacAo de cada neurónio, at6 que este responda

da maneira desejada. Este tipo de aprendizado 6 utilizado em

redes baseadas em neuranios como o Adaline, utilizando-se de

regras coma a Detta Rute, que sera apresentada poste-

riormente. A correcAo de erros estA diretamente ligada ao

aprendizado do tipo supervisionado ou tutorado.

Quanta A interconexAo dos neuranios, costuma-se

separar os model os de redes neurais em redes do tipo feed-

forward ou feedback. As redes do tipo feed-forward possuem

neuremios cujas saldas conectam-se apenas com os niveis

inferiores da rede, nAo havendo realimentacAo de suas

entradas. Neste tipo de redes, a saida de um neuranio nAo

influenciarA a sua pr6pria resposta. Em uma rede do tipo

feedback, um neuremio pode se conectar a uma de suas

próprias entradas ou a entrada de um neurdnio em um nivel

superior da rede. Desta forma, a rede do tipo feedback

possui neur 6ni os cuja sai da 6 capaz de influenciar de

maneira direta ou indireta o seu próprio comportamento. Um

exemplo tipico desta rede 6 o modelo de Hopfield.

Uma rede pode ter uma topologia de interconex6es,

cuja organizacAo seja em uma Unica camada C ni vel) ou em

mOltiplas camadas. As figuras 4.3 Ca), Cb) e Cc) apresentam

redes de um Unica nivel e a figura 4.3 Cd) apresenta uma

rede do tipo multinivel.

Uma rede neural forma mem6rias, ou seja, 6 capaz

de guardar informac6es ou, no que se refere a este trabalho,

a rede neural pode memorizar padr6es. A memaria de uma rede

neural flea localizada nos pesos de atuacAo de suas

entradas, que sAo responsAveis pelo seu aprendizado. Um

Unico neur 6ni o pode ser tr ei nado par a apr ender- urn dado

padrAo, e desta forma, todos os pesos de suas entradas estAo

ligados a um Onico padrAo, ocorrendo assim a criacAo de uma

memdria localizada Cerandmotherine. Um tinico neur6nio pode

nAo ser capaz de memorizar um padrAo Unico, mas este
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neurónic associado a vArios outros neurônios pode ser capaz.

Desta forma, a informacao nao estarA localizada em um tinico

neurónio, estando distribuida entre os di versos neuranios da

rede neural. Sendo assi m, os pesos de diferentes neurónios

sao responsAveis pela formacao da memária e nao se pode

dizer que a informacao ester localizada em um Unico ponto da

rede neural.

Um Ultimo tipo de distincao entre diferentes tipos

de modelos de redes neurais 6 feito em relacao a capacidade

de classificacao destes modelos. Os modelos que implementam

um classificador linear sao modelos onde basicamente se tem

apenas um tipo de padrao associado a cada classe e delta

forma ocorre uma associacao linear de padr6es. 	 Um

classificador nao linear permite que tipos bastante

distintos sejam associados a uma mesma classe. Este tipo de

classificador sera bem discutido posteriormente, uma vez que

envolve o problema classic° do reconhecimento de um padrao

que represents uma funcao XOR. Os classificadores lineares

nAo sao capazes de aprender uma funcao XOR, enquanto	 um

classificador nao linear tern a capacidade de aprender este

tipo de funcao.

1 Nivel 	> Linear 	 > AdaLI:ne 

2 Niveis	 No Linear -4 Madati_ne
CCom Supervisao - Memória Localizada)

[

Multinivel -4 No Linear -4 Back-Propag.
(Com Supervisao - MemOria Distribuida)

Auto-Organizacao 	
[	

ART

Auto-Organizacao — ----> Kohonen

HopfteLd
Hdquina de BoLtzmann
BAH

Linear

R
E
	

Correcao
D
	

de Erros
E

N
E
U
R
A
L

Competitivo

Figura 4.5 - Taxonomia das r edes artificiais de neuranios
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E = ENTRADA
P = PESO
X = SOMA PONDERADA

Valor de
Saida

Hard LimiterFCX)

E = ENTRADA	 +1	 	
P = PESO
X = SOMA PONDERADA

0 X= E E x P
Ca) LIMITADOR RIGID°

Cb) LOGICA LIMIAR

E = ENTRADA
P = PESO
X = SOMA PONDERADA

+1

0 X ,EExP

FCX) Threshold Logic

Valor de
fileill.111.1111.11.7111Saida
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As	 categorias	 citadas	 acima	 servem	 para

classificar diferentes tipos de modelos de redes neurais,

mas estes modelos esto distribuidas de uma forma irregular

nestas categorias. Devido a este fato, o esquema apresentado

na figura 4.5 aborda apenas os itens de destaque na

classificacitio de cada um dos modelos de redes neurais, n10

estando relacionadas Codas as categorias.

Figura 4.6 - FuncOes de transferéncia

4.4.2 Model os Adaptativos

Os modelos de redes neurais adaptativos so

modelos baseados no Perceptron. Estes modelos possuem em

geral um aprendizado do tipo supervisionado, onde 6 aplicado

um algoritmo de correcao de erros.
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4.4.2.1 Perceptron

0 modelo basic° do Perceptron foi idealizado par

Frank Rosenblatt EROS 59]. Este modelo possui muitas

variace5es, onde sera analisado aqui o modelo de apenas um

nivel, o mai s simples possivel. A estr utur a dos neuremios se

apresenta exatamente igual a da figura 4.4, sendo que sua

funcao de transfer6ncia tipica, 6 uma funcao do tipo hard
Limiter - figura 4.6 CaD.

Este modelo consiste de uma rede linear de

neuremios, onde os val ores de entrada alimentam simul-

taneamente todos as neurOnios. 0 neurânio que, ape's a sua

ativacao, possuir o maior valor de saida ou que atingir

limiar para a ativaco indicarA a resposta correta. Neste

modelo cada neuremio 6 treinado para "responder" Ciden-

tificar) a um padrao especifico.

Sera dada uma demonstraco de coma funciona uma

rede de Perceptrons, atraves de um exemplo prAtico. Tomando-

se um padrao de aprendizado o qual se deseja ensinar a rede,
altera-se os pesos de um determinado neurónio que aprenderA

este padrao. Os pesos s5o alterados de modo que, ao ativar a

rede com um padrao de entrada similar ao do aprendizado. se

obtenha um valor maxima na soma ponder ada.

No exemplo da figura 4.7, tem-se uma entrada que

o padro a ser reconhecido Clinha superior), a qual ao ser

fornecida e rede 6 multiplicada pelos pesos de cada urn dos

neuronios Clinhas 1 a 5). Estes pesos refletem um treina-

mento previarnente realizado. Para este padrao  de entrada,

conjunto de pesos correpondentes a linha tres farA com que a

saida deste respectivo neuránio alcance um valor maxima e

sera portant° aquele que reconheceu o padrao de entrada

apresentado. 0 padrao reconhecido 6 aquele que se parece

mai s com o padr.qo original para o qual este neuremio foi

treinado. A funcao de transferência pode fazer com que

apenas um neurOnio seja ativado, acei tando um bai xo gr au de

distorcao no padrao de teste. Casa a funcao de transferência
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seja menos rigida ou se for utilizada uma funcAo do tipo

threshold Logic, pode ocorrer de mais de um neurOnio ter sua

saida ati va. Neste caso, 6 necessArio selecionar o maior

valor de ativacAo, onde no final sc5 um neurânio deve

se manter ativo. Isto pode ser feito usando-se uma rede

tipo MAXNET [LIP 87] que seleciona o neuránio cam a major

sai da.

Padr Ao---,
.

-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 Saida = E. P

C :
;1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 Saida = -5

o P

nd e :2 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 Saida = -1

eu so i3
•

-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 Sai da = +11

n
t

s

---,

4

5

+1

-1

+1

+1

+1

-1

+1

+1

+1

-1

-1

+1

-1

-1

-1

+1

-1

-1

-1

+1

-1

-1

Saida

Saida

=

=

+1

+1o

Figura 4.7 - Exemplo de use do Perceptron

Outro exemplo prAtico de aplicacAo 6 o emprego de

uma rede de Perceptrons cam a saida normalizada [KIN 8g ] , o

que facilita bastante a definicAo dos limdares e ate o

ajuste dos pesos de atuacAo pode ser feito de forma bastante

simples. Nesta rede, os pesos sAo determinados da seguinte

forma:

NE = NUmero total de elementos Cpixels) do padrAo,

PxK = Peso da entrada x do neuremio K da rede,

PA. = Elemento x do padrAo i de aprendizado e
L X

Valores de entrada = -1 CapagadoD ou +1 CligadoD

Para o neurónio K que sera. responsAvel pelo

reconhecimento do padrAo i, faz-se:

Se PA.
X 

= +1 entAo PxK = + 1/NE

sen10 PxK = - 1/NE
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0 ajuste de pesos descrito acima 6 realizado uma

Unica vez, atraves de uma inicializacao CnAo existe o

procedimento de adaptaco). Com o algoritmo acima o valor

maxima de sal da de um neurónio sera. +1, caso o padrAo de

teste seja exatamente igual ao padrao aprendido; e -1 caso a

padrao de teste seja totalmente diferente do padro para

qual este dada neuranio foi trei nado.

0 exemplo acima	 6 interessante pais ele possui

embutida, diretamente sobre o neurânio, a nocAo de

similaridade de um padrao.	 Pode-se dizer que a saida da rede

deste modelo , indica de	 uma forma imediata o nUmero de

pontos do padrAo de teste que sao exatamente iguais ao

padro aprendido. Outra	 vantagem e o	 fato da faixa de

valor-es de sai da ser extr emamente bem	 definida, var i ando

apenas entre -1 e +1, e dos pesos serem sempre iguais a uma

constante com uma preciso pre-estabelecida, podendo valer

apenas: -1/NE ou +1 /NE.

Este modelo de rede tem uma arquitetura

extremamente simples, como a da figura 4.3 Ca), no

correspondendo a organizaco real dos neurOnios do sistema

nervosa, o qual possui uma alto interconetividade entre seus

componentes. Este modelo e excessivamente simples e possui

uma grande limitaco:	 nAo possui	 a capacidade de

generaliza0o! Logo, estas redes neurais ficarao enormes

pais cada neuranio aprende apenas um Onico padr.qo.

Partindo-se do	 modelo basica do Perceptron,

pode-se chegar a outros modelos mais completos, que

possibilitaro um melhor aprendizado. Um destes modelos 6 o

do Adaline.

4.4.2.2 Adaline

Este modelo 6 uma altera0o do Perceptron, onde

utiliza-se a Regra Delta	 de aprendizado CDelta. Rule), ou

coma tambem 6 conhecido, algoritmo de aprendizado LMS CLeost
Mean Square). 0 Adaline	 foi criado par Widrow & Hoff
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[WID 62] e seu name vem da abreviacao do nome dado aos

elementos processadores : ADAptive LINear Element. A

arquitetura 6 de uma rede de uma Onica camada disposta

linearmente com cada neurOnio possuindo uma retro-

atimentacAo de sua própria saida. A figura 4.8 apresenta o

esquema do modelo de neurónio utilizado no Adaline.

El E2 ES E4 ES Ed	 En Io	 Entrada
	  Mentor
CMentor input)

I p9 41PS l

ADAL1NE Elemento Processador

Retro-Alimentaco

Figura 4.8 - Esquema

S

 do neurônio tipo Adaline

0 Adaline 6 um neuremio que utiliza uma regra de

aprendizado que permite uma adaptacao, fazendo com que este

se ajuste a novos padr6es. 0 aprendizado 6 do tipo

supervisionado, por correco de erro, atraves do use de uma

rede com retro-alimentacXo de apenas um nivel. Este tipo de

rede realiza uma classificaco linear dos padr6es.

0 Adaline tem uma entrada denominada de mentor

fnput, a qual possui uma ponderacao sempre igual a 1. Esta

entrada apresenta a verdadeira resposta que deveria ser dada

por um determinado neurOnio di ante de um determinado

conjunto de estimulos Cpadro de testeD.

A Regra Delta altera a vetor de pesos de atuacrlo

de forma que, para um determinado conjunto de entrada, a

saida se aproxime da resposta desejada, indicada atraves da

mentor input. Isto 6 obtido atraves da minimizacAo do erro

medic) quadratic° Cerro LMSD, que com o use da Regra Delta 6

feito da maneira mais eficiente possivel [CAU 90]. A Regra

Delta nada mais 6 do que a regra de otimizaco de fun46es

empregando-se o metodo do gradiente [CAR 90].
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A figura 4.9 descreve em detalhes o funcionamento

da Regra Delta de aprendizado que 6 utilizada pelo Adaline.

Esta regra 6 muito importante, sendo empregada inclusive em

modelos sucessores do Adaline.

ER = Jo	 S

[	

L__, Saida Atual da Rede
Saida Desejada CHentor Input)
Erro Estimado

Regra Delta:	 =	 * g
NOVO	 ANTIC°

I g I

Onde :	 (3 = Fator de Ajuste de Converg6ncia CO A 1)

ER = Erro Estimado

g = Vetor de Valores de Entrada

= Vetor de Pesos

Figura 4.9 - Algoritmo de aprendizado Detta Rute

A representacao dos valores de entradas e pesos de

atuaca'o	 atrav6s	 de	 vetores	 possibilita	 obter	 uma

interpretac'Ao geometrica e matematica macs clara do processo

de aprendizado. Abaixo 6 apresentada esta interpretaco para

um vetor	 de duas componentes apenas. Estes conceitos	 s10

tambem validos para N componentes, mas neste caso se tern um

espaco N-di mensi onal ao i nves de um pl ano.

Neur6nio : 2 entradas

Vetor de Entrada

Vetor de Pesos .

Soma Ponderada

:

:

:

El,

Pl,

S =

E2 Cg)

P2 C)
S =

g	 .

- A soma ponderada 6 o produto interno entre os

vetores g e



Y	 r-egi :,-10	 Reta
2X -Y=0

	 X
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0 produto intern() entre dais vetores tem coma

resultado a projegAo de um vetor sabre o outro. Quanta major

for a projecAo (valor de saida da soma ponderada), mais

próximos estAo os dois vetores.	 Caso os vetores sejam

ortogonais, a projegAo serA igual a 0 (zero).

0 aprendizado deve deslocar o vetor de pesos de

forma a aproximA-lo do vetor de entradas que representa o

padrAo a ser ensinado a um dada neurânic.

0 reconhecimento consiste em identificar qual o

vetor de pesos, de um dada neurânio, que ester mais prOximo

do vetor de entrada de teste.

Pode-se considerar tambem os vetores de pesos coma

variAveis de uma equacAo da reta do tipo:

S = E1 . P1 + E2 . P2 	 C=A. X +B. Y

Esta equacAo se transforma em uma inequacAo devido

ao use da	 funcAo de transferencia. Desta forma o piano,

denominado de espaco de decisAo, 6 dividido em dois

semi-pianos no caso de equagOes a duas variAveis, ou em dois

semi -hi per pl anos para N variAveis.

Se for considerado o exemplo dada abaixo, pode-se

visualizar claramente as conceitos que foram descritos

anteriormente.

_-5_PE +PE 4tuma inequagAo que divideoplano em duas
2 2

4. 4.	 y 4.	 sub-regiOes

C � A. X + B. Y

A,B -4 sao os pesos	 a

X,Y -4 SAo as entradas.	 6

X e Y estAo localizados	 4

em uma das duas sub-	 2

regiOes formadas
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Supondo-se :

P1 = A = 2	 Vem	 0 � 2 . X - 1 . Y CRegiao RID
P2 = B = -1	 0 > 2 .X-1.Y CRegiao R2)

Observacao : o limiar adotado e zero - 0 Chard Limi_terD

Portanto :

Se a soma ponderada S for: S > 0 -4 Padrao na regiao
S < 0 -4 Padrao na regiao R2

Na interpretacao	 dada acima, percebe-se que um

dado conjunto de pesos de atuacao de um neurânio terA coma

funcao dividir o espaco de decisao em duas sub-regi6es. Cada

neurânic se ativarA de acordo cam a posicao do padrAo de

entrada dentro do espaco de decisao, se ativando ou nao,

conforme a regiao onde se encontra este padrao.

Esta	 divisao do espaco de decisao em duas

sub-regi6es bem definidas e isoladas 6 o que determina a

caracteristica de classificacao linear

no Adaline. Este tipo de interpretacao

Sc possa compreender porque o Adaline

dos modelos baseados

nNo

que

e capaz de

tamb6m serve para

aprender cs padr6es que representam a funcao XOR.

4.4.2.3 Madaline

Uma extensao proposta por Widrow ao modelo do

Adaline 6 a da criacao de um novo elemento, chamado de

Madaline. 0 Adaline 6 capaz de aprender a reconhecer apenas

um padrao simples e, a partir dente Adaline, surgiu a ideia

de criar um elemento composto, chamado Madaline Chany

Adaline). 0 Madaline apenas agrupa a resposta de dois ou

mais Adalines, realizando um "e lógico" (AND), "ou lógico"

CORD ou pela obtencao de malaria Chajority VotekerD dos

valor- es obtidos nas saidas de um conjunto de neurOnios do

tipo Adaline [W1D se]. Com isto, a possivel fazer com que
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uma saida da rede seja ativada	 para mais de um tipo de

padrAo de entrada. Assim,	 possivel	 treinar a rede de

Madaline para reconhecer, por exemplo, um padrAo transladado

ou ate rotacionado. Para isto, basta treinar cada elemento

intern° do Madaline para reconhecer o padrAo em uma dada

posicAo ou orientacAo	 e fazer o "ou"	 das saidas destes

elementos [CAU 90].

Os modelos	 de um Unico nivel baseados no

Perceptron sofreram um grande 	 abalo ape's a publicacAo de

Minsky [MIN 60) que demonstrou uma grande limitacAo na sua

capacidade de aprendizado.

A pergunta critica feita por	 Mynsky é: como	 uma

rede de	 neuranios de um Onico 	 nivel, pode aprender a

reconhecer o padrAo de uma 	 funcAo lOgica "ou	 exclusivo"

CXORD? 0	 problema das redes de um 	 nivel baseadas no

Perceptron a que el as dividem o espaco de sol uOes em duas
regi6es	 distintas,	 mas	 em	 uma	 funcAo	 XOR	 nAo

se consegue abranger as duas respostas em uma sá regiAo. 0

diagrama	 da figura	 4.10	 apresenta	 a relacAo entre

diferentes modelos de	 redes	 e a	 formacAo das regi6es de

decisAo.

TIPO REDE TIPOS DE REOIOES XOR

1	 Nivel CriacAo	 de	 um
plano ou hiper-
plano de divisAo

	  -	 B

A

2 Niveis Regi6es convexas 	 	
abertas ou fecha-
das

-

3 Niveis RegiOes arbitrd-
rias de formato
livre B

	 	 -	 B

- -

Figura 4.10 - Niveis de uma rede versus regi6es de decisAo

0 modelo anterior, o Adaline, que a uma rede de
um ni vel , 1-15o pode resolver o problema de um XOR.
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Sera dado aqui uma breve demonstracao do motivo que levou a

procura de uma nova soluco, chegando-se entao as redes

neurais de mais de um nivel, coma 	 o Madaline. Pode-se

comparar uma rede de um nivel com um sistema de equagOes

lineares onde, se for considerado um neuránio com duas

entradas, obtem-se:

Saida = P.E+P.E	 Vetor de Pesos
2	 2

E = Vetor de Entradas

Para a funcao XOR, as equagOes obtidas serao:

EquaOes : P1, P2 = PesosEl E2 S

-i -i -1

-1 +1 *1

+1 -1 +1

+1 +1 -1

P1 - P2 = - 1
P1 + P2 = 1
P1 - P2 =
P1 + P2 = - 1

SISIEMA
INSOLOVEL

Portanto em uma rede de um Unica nivel nao hA um

conjunto de pesos que possibilite a solucao do problema. A

ideia 6 se criar um nivel a mais que possibilite a uniao das

respostas do nivel superior. A soluco do problema do XOR em

uma rede de dois niveis 6 imediata:

ENTRADA C-1 ou +1)

	FCX)	 Se X > 0
Entao FCX)=+1
Senao FCX)=-1

	

FICX)	 Se X >= 0
Entao F1CX)=+1
Senao F1CX)=-1

SA1 DA C -1 , +1 )

Figura 4.11 - Solucao do problema do XOR
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Uma rede de mais de um nivel podera aprender

inclusive padraes coma o da funcXo XOR. 0 Madaline, que 6

uma rede neural de dois niveis C coma a da figura 4.11),

resolve em par to o problema, mas ai nda apresenta um

inconveniente. o usuario 6 quem realiza a "juncao" dos

Adalines.

At6 entAo, n o havia um algoritmo que fizesse o

aprendizado automaticamente de uma forma completes, faltando

uma regra de aprendizado mais gen6rica para as redes de

mOltiplos niveis. Al em disto, no Adaline e mesmo no Madaline

ainda nao se tem um conhecimento distribuido na rede, sendo

que cada neurânio tem que ser treinado para reconhecer um

dada padrflo. 0 Madaline apenas possibilita a junco de dois

Adalines de forma a "aparentemente" fazer com que quaisquer

dais padr6es possam ser identificados coma pertencentes a

uma mesma classe.

4.4.2.4 Redes Multinivel

A tècnica de Back-Propagation conseguiu dar uma

nova vi da as redes neurais, pais permite o aprendizado das

redes neurais baseadas no Perceptron, com qualquer minter° de

niveis, servindo inclusive para o caso do XOR. Este

algoritmo de aprendizado foi desenvol vi do par Parker

[PAR 85] e Rumelhart [RUM 86].

Uma rede neural que utiliza a modelo de

Back-Propagation 6 uma rede com neuranios dispostos em três

ou mais niveis: um nivel de entrada Cinput Layer), um ou

mais niveis intermediarios ou ocultos Chidden Layers) e um

nivel de saida (output Layer) - vide figura 4.3 Cd). A

func gio de transfer6ncia utilizada 6 uma functlo do tipo

funco sigmOide Ctem a forma de urn 'S') e a regra de

aprendizado 6 derivada da Regra Delta, mas aplicavel a uma

rede multinivel. A seguir sXo apresentadas as func6es

utilizadas nas redes multinivel.
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* Ajuste dos Pesos :

Nivel de Entrada : Todas as entradas possuem pesos

	

igual	 a 1.

Nivel de Saida	 : AdaptacAo dos pesos atraves da

Regra Delta original.

Nivel IntermediArio :

Calcula-se o ERRO de cada neurânio do nivel

intermediArio;

Aplica-se o ERRO Ccalculado conf orme descriclio

abaixoD na equago principal da Regra Delta;

Usa-se coma funcao de transferéncia a funco

sigmoidal.

* CAlculo do Erro :

ERRO = F'CED .	 P . ERRO.
j

4 Onde :

F . CED - Derivada da funco de ativaco para a entrada E

- NOmero do neurónio no ni vel intermediArio

j
	 - NOmero do neurOni o no ni vel de sai da

* Funco de Transferència :

FCXD -

	

1+ e 
-<	 x+ T)

F'CXD = FCXD . C1	 - FCXDD

4 Onde :

T - Limiar simples da funcAo de transferéncia

CConstante definida pelo projetista da redeD

X - Valor de entrada da funcAo de transferéncia

e - Niamero de Euler CconstanteD

1
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0 aprendizado por back-propagation baseia-se na

propagacAo retrOgrada do erro para os niveis anteriores da

rede, de acordo cam o grau de participacAo que cada neuranio

teve no erro do nivel posterior. 0 modelo multinivel

utilizado normal mente 6 o composto por três niveis, onde o

nOmero de neurônios do nivel de entrada e de saida podem ser

estimados de acordo corn as caracteristicas do problema. Ja o

nOmero de neurânios do nivel intermediario, assi m coma o

ntimero de niveis intermediarios tem que ser estabelecidos de

uma maneira intuitiva. nAo havendo uma tecnica precisa para

a estimativa destes dados [CAU 90]. Isto se deve ao fato de

que neste modelo ha uma generalizacAo do conhecimento. onde

agora nAo existe mais um neurónio encarregado de aprender

especificamente um padrAo e, desta forma, o nOmero de

neuremios da rede nAo pode ser estabelecido de forma exata.

Se o nivel intermediario ti ver um pequeno niimero de

neurOnios, a rede pode nAo ter capacidade de memorizacAo

para todos cps padres e. se o nivel intermediario tiver
muitos neurânios. pode ocorrer o efeito de grandmothering,

ou seja, a criacAo de neuránios especializados para

reconhecer cada padrAo.

As redes neurais do tipo multinivel 	 com

back-propagation sAo um dos modelos mais estudados e

adotados na atualidade pelts sua grande capacidade de

adaptacAo a qualquer tipo de padrAo. n claro que o custo em

termos de implementacAo 6 um pouco mais elevado que o

Adaline mas, dependendo da aplicacAo e principalmente do

tipo de padnies a serem reconhecidos ou classificados, pode

ser vantajosa a utilizacAo deste modelo.

4.4.2.5 ART

0 modelo ART ou teoria da ressonAncia adaptativa

(Adaptive Resonance Theory) foi desenvolvido por Carpenter e

Grossberg [CAR 83]. Este modelo implementa uma rede neural,

a qual e treinada sem uma supervisAo, formando agrupamentos
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CcLustersD e podendo ser- completamente descrito usando

equaOes diferenciais nAo lineares [LIP 87].

0 modelo ART 6 basicamente um modelo onde 6

desenvolvida uma tecnica que permite uma evolucAo da rede,

fazendo com que esta possa "crescer- A medida que novos

padres lhe sAo ensinados. 0 algoritmo principal seleciona a

primeira entrada como um exemplar para o primeiro cluster. A

prOxima entrada 6 comparada com este primeiro cluster onde,

caso a distAncia do novo exemplar seja menor que um certo

limite, faz-se apenas uma adaptacAo de forma que o cluster

represente ambos os padre5es. Casa a distAncia entre o novo

exemplar e o exemplar jA armazenado seja superior ao limite

estabelecido, 6 criado um novo cluster que servirA para

repr-esentar este novo exemplar. Este processo e repetido

para Codas as entradas seguintes. 0 nUmero de clusters

crescerä com o tempo e dependerA Canto do limite como da

metrica usado no cAlculo da distAncia na comparacAo das

entradas com os exemplares armazenados na rede.

0 modelo ART possui uma propriedade muito

interessante, que 6 a possibilidade de expansAo do nOmero de

padres aprendidos pela rede. Atraves da criacAo de novos

clusters, este modelo de rede neural pode it se expandindo A
medida que seja necessArio acrescentar novos exemplares.

interessante notar que o limite de comparacAo de distAncia

entre o exemplar de entrada e cps exemplares armazenados pode
ser fixado de acordo com cada aplicacAo. Este limite

determina a flexibilidade do reconhecimento, ou seja, um

valor mui to pequeno i ndi ca que os exemplares ser ao mui to

parecidos para serem colocados juntas, representando um

Unica cluster. Mas, quando o limite 6 um valor maior, haverA

uma mai or flexibilizacAo e os exemplares de entrada serAo

agrupados em um conjunto menor de clusters.

0 algoritmo completo do comportamento de um rede

do tipo ART 6 descrito por Lippmann [LIP 87]. A figura 4.12

apresenta um exempla do comportamento de uma rede do modelo

ART para o algoritmo descrito por Lippmann [LIP 87].
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modelo ART sofreu vArias evoluOes, sendo que

existem di versos modelos, denominados de ART-1, ART-2 e

ART-3 [WID 90]. Estes modelos no entanto implicam uma

sobrecarga de trabalho muito pesada em simulacaes, sendo

considerados mais como elementos de pesquisa do que modelos

de aplicacAo prAtica [CAU 90].

4.4.3 Model os Competitivos

Os modelos competitivos baseiam-se na competicAo

entre as neurônios, onde existem modelos com alguma das

seguintes caracteristicas: conex6es laterais entre neuronios

vizinhos, formacAo de clusters ou auto-organizacAo. Nesta

classe de modelos de rede neurais, encontra-se os modelos de

Hopfield, mAquina de Boltzmann, BAM e modelo de Kohonen.

4.4.3.1 Modelo de Hopfield

modelo original de Hopfield [HOP 82] surge

utilizando uma rede onde se dA destaque ao comportamento

coletivo. 0 conjunto possui mais importAncia do que os

elementos, estando os neurônios totalmente interconectados

entre si. Um neuranio s6 nAo conecta a sua saida As suas

prOprias entradas.

modelo de Hopfield 6 utilizado coma uma memaria

associativa ou par-a resolver problemas de otimizacAo. Este

modelo 6 estudado em Fisica, onde se reduz ao problema do

vidro de spin infinito numa rede de interconexAo total

[PEN 90]. 0 modelo de Hopfield 6 muito empregado na

restauracAo de padr6es, sendo que ele trabalha com valores

de entrada e sAida binArios (+1,-1). A figura 4.13 apresenta
a topologia de uma rede de Hopfield, a qual pode utilizar a

regra de aprendizado somente uma vez para inicializar a rede

- figura 4.16. A funcAo de transferência empregada 6 do tipo

hard limiter, conforme 6 apresentada na figura 4.6 CaD.
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Entradas

N N	 NvN

Sal Cias.-.

Figura 4.13 - Organizacao de uma rede de Hopfield

A rede de Hopfield a utilizada para
r-econhecimento de padres como : caracteres, objetos e voz.

A figura 4.14

Hopfield.

Padro Original

apresenta a exemplo de

Padro de Entrada
CDistorcido)

use do model° de

Padro de Saida
C Reconsti tui do)

L0000000
0	 0	 0
EM00001110
00E00	 0
0M0	 MO
0111001_MO
10E0	 1110

E1 q :000

000 q 0000
D	 q
0E0 q 00 n 0
0E0000E0
q
01110000ME
0E0000E0
0000000

Figura 4.14 - Utilizaco da rede de Hopfield

0 funcionamento do model° proposto por Hopfield

o seguinte:

- Cada neural-1i° e responsavel par
(pixel) do padro de entrada, podendo assumir

estados C +1 = Li gado) ou C-1 = Desligado);

um element°

somente dais
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- Ao aprender um padrao, a neuranio se comportarA

de forma que sua sal da ajude a ativar al gum outro neurOnio

que faca parte do padrao 	 aprendido e que deveria estar

ativo; ou inibir al gum outro neuronio que raga parte do

padrao e que deveria estar inativo Cfigura 4.15);

A rede sera ativada e a medida que os neuranios

vao interagindo uns com os outros, a saida da rede vat

convergindo para um estado estAvel, que deve ser um dos

padrOes aprendidos;

Para adicionar novas padr6es (novas memórias -

estados estäveisD para os quais a rede deve convergir, basta

adicionar os pesos jA existentes aos valores novas obtidos

atraves do mesmo cAlculo utilizado na inicializacao.

N1	 N2	 N3	 Efeitos de M2 e N5

Ni,	 M3, N5 = Inibicao
N2, N4, N5 = Excitacao

Sinal excitador
Peso Positivo
	 4 Sinal inibit6rio

Peso Negativo

Figura 4.15 - Interacao entre as neur6nios no modelo de

Hopfield

0 modelo de Hopfield possui algumas 1imitac6es.

Uma delas 6 quanta ao tamanho da rede em termos do nOmero de

neurOnios, o qual deve respei tar a equacao [HOP 827:

Nro. de neur6nios x 0,15 > Nro. de padres armazenados

Devido a esta restricflo, as redes deste modelo tem

urn tamanho mui to gr ande. Por exemplo, para armazenar 10

padr6es 6 preciso de mais de 70 neurOnios com um total de

aproximadamente 5000 conex6es Cpesos de atuacao). Caso esta

limitacao nao seja respeitada, a rede pode convergir para os

chamados "estados espUrios", que sac) estados imperfeitos,

uma mistura entre os padres aprendidos.
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Outro problema e a aprendizado de padr6es muito

similares que tambem podem levar a obtencao de um estado

esp6rio ou podem convergir para um padrao incorreto. A

soluco neste caso e realizar al guns procedimentos de

ortogonal i zacao [WAL 86] , vi sando di ferenci ar mai s os

padr6es.

Al em do modelo de Hopfield, exi stem dois outros

model° que sao muito parecidos a este, atuando tambem como

memória& associativas, sao eles: a maquina de Boltzmann e o

model° BAM.

Aprendizado/Inicializacao

P	 =j

M-I
P	 P

E	 E	 E
P=0

Onde :
P..	 =

Lj

=

Peso p/entrada i do
neur6nio j
Padr6es

0 se i=j =
Existem
Elemento

M padr6es
de entrada

do padrao P

Reconheci mento

1) p COD = Padrao a ser reconhecido

p COD = pT0Qt0 para	 o < i < N-i

N-1
2DpCt+1) = FCEP	 pCt) )	 para o	 j < N-1

L j
L=0

3D Repetir o passo 2 ate que o padrao de saida pCt)
fique estavel

Onde :

N = Nro. de elementos do padrao de teste Centradas)

p.Ct) = Saida do neur6nio i no tempo t

t	 NUmero da iteracao

FCX) = Funcao de Transferencia

Figura 4.16 - Algoritmos da rede de Hopfield
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4.4.3.2 MAquina de Boltzmann

0 modelo da maquina de Boltzmann foi desenvolvido

par Hinton, Sejnowski e Ackley [HIN 84, HIN 86]. Este modelo

6 composto par uma rede neural totalmente conectada, que

possui uma representacAo distribuida do conhecimento, sendo

formado por uma rede de elementos de processamento estocas-

tic°. A mAquina de Boltzmann pode ser considerada, de uma

maneira simplificada, como uma rede do modelo de Hopfield,

que estabelece as soluc6es por um processo de simulated

annealing governado pela estatistica de Boltzmann [WID 90].

0 simulated annealing Cresfriamento simulado)

[KIR 83] 6 uma tecnica de pesquisa que tem sido aplicada a

di versos problemas de otimizacAo. Este tipo de mecanismo 6

empregado, de forma a tentar evitar os chamados estados

esplirios do modelo de Hopfield. 0 principio para o use desta

tecnica 6 a adicAo de um componente aleateiric ao processo de

decisAo de cada neuránio, de forma a tentar escapar dos

estados espOrios, tambem denominados de minimos locals de

energia [BAL 89].

Este modelo segue, de uma forma geral, os

principios de funcionamento do modelo de Hopfield. Par este

motivo e, devido ao fato deste tipo de rede sofrer problemas

de perda de precisAo, nAo sero apresentados maiores

detalhes sobre o mesmo. Para maiores informac6es, sugere-se

a leitura de [HIN 84, HIN 85, ACK 83 e BAL 89].

4.4.3.3 BAM

A BAM - memória associativa bidirecional CBidi-

rectionat Associative Memory), foi desenvolvida por Kosko

[KOS 87], baseada em algumas ideias de Hopfield e Grossberg.

Esta rede serve coma uma memaria associativa capaz de

associar pares de padr6es. Ao ser apresentado um dos

componentes de algum destes pares de padr6es, a rede gerara

automaticamente na saida a representacAo do outro padrAo

associado ao padrAo apresentado.
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A rede BAM,	 assim como a rede de Hopfield, se

utiliza de uma tecnica de minimizacAo de energia. A

diferenca 6 que, no 	 model° de Hopfield, um padrAo 6

associado a ele mesmo	 e, portanto, na saida, o padrAo 6

apresentado apenas reconstituldo. Na BAM, um padrAo pode ser

associado a um outro padrAo e, desta forma, ao apresentar

al gum destes dois padr6es associados, mesmo distorcidos, a

rede apresentarA na saida o padrAo associado ao apresentado

na entrada da rede.

0 modelo BAM associa pares de padr6es CAi. ,B),

onde A. E <-1, +1> N e B. E <-1, +1> P . Para estes padres A e

B, compostos por vetores de dimensOes N e P respectivamente,

sera necessAria uma matriz de pesos M de dimens6es N x P

para codificar tai s padr6es.

A codificacAo, que 6 a forma como se denomina o

aprendizado em uma	 rede BAM, 6 realizada simplesmente

atrav6s do somatório das matrizes de correlacAo de cada um

dos pares de padr6es CBLU go]. Desta forma, a matriz M que

codifica K pares de padr6es 6 simplesmente:

K = Nro. de pares de padr6es
K	 M = Matriz de pesos

M = E AT
L

Bi	 AT = Trasnposta do vetor A de padrOes
L=t	 L

B . = Vetor B de padr6es
1

0 reconhecimento 6 denominado de recall. ou

decodificacAo. Ele consiste apenas da multiplicacAo do vetor

de teste CpadrAo de teste - codificado em valores +1, -1)

pela matriz M, seguida da aplicacAo de uma funcAo de

transferência, resultando um outro vetor. Este vetor

resultante sera o padrAo associado ao vetor de teste. A rede

6 di to bidirecional, pais A. M resultarA no padrAo B, assim

como B. M T resultarA	 no padrAo A. Outra carater1stica

interessante deste model° 6 a possibilidade de retirar um

par de padr6es da memória, "esquecendo-os". A figura 4.17

apresenta os processos de codificacAo e decodificacAo.
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A BAM, assim coma o modelo de Hopfield, tambem

possui problemas de aprendizado em relaco ao nOmera maxima

de padr6es aprendidos e de reconhecimento incorreto de

padr6es similares Cnecessidade de ortogonalizacAo da

entradas). 0 limite de memorizac go em uma BAM sera da ordem

de M onde M e o menor valor entre as dimens6es N e P dos

pares de padr6es codificados na rede [KOS 87a].

Codificar:

X 1 = C101010)

X 
2 
= C111000)

Recodificaco dos

A	 = C	 1	 -1

A	 = C	 1	 12

Matrizes:

	

e seu par	 Y 1 = C1100)

	

e seu par	 Y = C1010)
2

Padr6es:	 CO 3 1	 -1,+1)

1	 -1	 1	 -1	 )	 B	 = C	 1	 1	 -1	 -1

1	 -1	 -1	 -1	 )	 B	 = C	 1	 -1	 1	 -1

)

)

AT B	 = 1 1 -1 -1 AT B	 = 1	 -1	 1	 -1	 -
-1 -1 1 1

2	 2
1	 -1	 1	 -1

1 1 -1 -1 1	 -1	 1	 -1
-1 -1 1 1 -1	 1	 -1	 1
1 1 -1 -1 -1	 1	 -1	 1

-1 -1 1 1 -1	 1	 -1	 1

M 2
0

0
-2

0
2

-2
0 FuncXo de Transferéncia:

2
-2

0
0

0
0

-2
2 FCX)	 = -1	 se X <	 0

0 2 -2 0 FCX)	 =	 1	 se X >= 0
-2 0 0 2

A .	 M = C 8 4 -4 -8)	 --) FC X)	 C	 1	 1	 -1	 -1	 )

A .	 M = C 8 -4 4 -8) FC X)	 C	 1	 -1	 1	 -1	 )
2

B . M T = C	 4 -4 4 -4	 4 -4 )	 C	 1	 -1	 1	 -1	 1	 -1 )

B
2 . MT C	 4 4 4 -4 -4 -4 )	 C---+ 1	 1	 1	 -1	 -1	 -1 )

Figura 4.17 - Processo de cadificaco em uma BAM

Uma soluca'o para problemas de limitacao de apren-

dizado em uma BAM, é a criacS,o dos sistemas BAM [BLU g0].
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Um sistema BAM 6 composto por varias redes BAM, mas a sua

grande vantagem 6 a possibilidade, ao se determinar que uma

dada rede nAo consegue aprender um novo padrAo, de

codificar-se este padrAo em outra rede. Para determinar se a

rede pode ou nAo aprender um padrAo, basta codificA-lo na

matriz M e, em seguida, testar para ver se a rede responde

corretamente a apresentacAo deste padrAo. Caso a rede nAo se

comporte da maneira esperada, o padrAo 6 removido da rede e

codificado em uma outra rede, que tenha a capacidade de

armazena-lo corretamente.

4.4.3.4 Model° de Kohonen

Este modelo recebe o nome de seu criador Teuvo

Kohonen [KOH 84). Sendo um modelo baseado no auto-

aprendizado, ou seja, a rede neural do modelo de Kohonen

possui a capacidade de auto-organizacAo. Este modelo tambem

6 conhecido pela criacAo dos mapas de atributos de auto-

organizacAo CSeLf-Oreantoation Feature HapsD. A rede neural

utilizada no modelo bAsico de Kohonen 6 uma rede de um Onico

nivel, onde os neurânios possuem conex6es com as entradas e

conex6es laterals com outros neuranios, ate um certo grau de

vizinhanca pre-estabelecido. As entradas external estAo

conectadas em paralelo a todos os neurOnios simultaneamente.

A figura 4.18 apresenta um esquema de organizacAo do modelo

de Kohonen para neuremios conectados apenas aos seus oito

vizinhos mais imediatos.

A propriedade de auto-aprendizado 6 muito

interessante, pais reproduz o aprendizado humano de certas

func6es, de uma maneira muito natural. Considerando-se um

rec6m-nasoido com exemplo, encontra-se urn auto-aprendi zado

na funcAo de foco dos olhos, a qual 6 adquirida de forma

automAtica, sem a necessidade de uma "supervisAo do apren-

dizado". Outra caracteristica muito interessante do model°

de Kohonen e a formacAo de regiOes da rede que tem seus

neuremios ativados quando determinado padrAo e apresentado.
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Cada padrao provocara a ativacao de uma regiao determinada

da rede, onde a identificacao de um dado padrao se dA

atraves da determinacao de qual Area de rede foi ativada.

Estudos neurofisiológicos demonstram que o cerebra humano

atua de uma forma similar a esta, onde regi6es diferentes do

cerebra sao ativadas para cada tipo de est1mulo externo

recebido.

Nodos de

Saida

. 0	.1

INPUT

Figura 4.18 - Organizacao de uma rede neural de Kohonen

Esse fenameno torna a rede um mapa de classifi-

cacao, ou seja, para um determinado vetor de entrada, uma

determinada regiao do mapa bidimensional sera ativada. Al Cm

disso, os pesos ser a° organizados de forma que neuranios

topologicamente próximos sejam 	 sens1veis a entradas

fisicamente simdlares. A figura 4.19 apresenta um exemplo de

saida de ativacao de uma rede de 	 Kohonen, onde os pontos

correspondem aos neurânios e seus	 tamanhos correspondem

sua	 ati vi dade C val or de ativacao	 na saidaD. Na fi gura da

direita 6 apresentado o resultado da lenta e gradual mudanca

das entradas, e o movimento do aglomerado é indicado pela

sua "cauda".

0 tamanho do aglomerado tambem pode ser ajustado

atraves da determinacao do grau	 de interconex6es de um

neurónio, em relacao aos seus	 vizinhos. Pode-se dizer

entao que o raio do aglomerado é	 proporcional a extensao

da vizinhanca dos neurânios.	 Tambem foi descoberto
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empiricamente que, para bons resultados de auto-organizacao

da rede neural, o raio do aglomerado deve decrescer

monotonicamente com o decorrer do tempo. A figura 4.20

demonstra exemplos de vizinhanca poss1veis de serem

adotados, bem coma a possivel evoluO:o da rede em termos de

grau de vizinhanca das conex6es.                                                                        

.........                                        

......	 .	 .

• . 	
••••000•••
• ••01, 00••
••000000.
•• •000•••
••• 000••
•••••• •                                                             

Figura 4.10 - Agrupamento da ati vi dade das sai das de uma

matriz bidimensional de neurOnios

0 algoritmo de ajuste dos pesos e adaptaco da

rede (algoritmo de ctusterine pode ser encontrado na

literature [LIP 87, BAL 80 e KOH 84). A rede de Kohonen

constitui-se uma interessante ferramenta para reconhecimento

de padr6es, sendo inclusive mui to empregada em si stemas de

reconhecimento de fala, coma o citado por Kohonen [KOH 88).

Uma Onica desvantagern da aplicac',10 deste ti po de model o no

reconhecimento de padr6es é a necessidade de identificacAo

das regi6es de ativaco, ou seja, exist& a necessidade de

posteriormente associar cada regia'o de ativaco a um

dado padro.
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Figura 4.20 - Exemplos de topologias de vizinhanca

4.5 Aplicac3es das Redes Neurais Junto aos Sistemas OCR

As redes neurais tem sido muito empregadas junto

ao reconhecimento de padres e principalmente em sistemas

OCR. Uma vez que a entrada de uma rede já se constitui de um

padrao, do tipo de um bit-map, e sua saida representa a

identificacao, classificac.ao ou associacao de um padrao a

outro, logo, 6 natural que as redes neurais sejam utilizadas

em sistemas OCR. Em quase todos os artigos e exemplos de

aplicacOes sobre as redes neurais encontra-se sempre uma

demonstracao de seu comportamento junto ao reconhecimento de

caracteres.

Outro motivo que leva a sua utilizaOlo junto aos

sistemas de OCR 6 devi do ao macico paralelismo embuti do nas

redes neurais. Como os sistemas de OCR s.ao sistemas que

precisam processar muitas informacOes, 6 interessante que

seja buscada uma solucao que permita a obtencao de um

desempenho satisfatario Csistema eficienteD.

Al em destes motivos, a principal caracteristica

inerente as redes neurais que as tornam especial& e o fato

destas poderem sofrer uma adaptacAo. A adaptacao e o

aprendizado sao fortes raz5es Para que se implemente um

sistema de OCR atraves da utilizaco de redes neurais. Como

ja. foi discutido no capitulo 3, esta capacidade de

adaptacao/aprendizado a extremamente desejAvel em sistemas

OCR, permitindo a criacao de sistemas mais flexiveis.
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Par Ultimo, as redes neurais sAo uma tentativa de

recriar funcionalmente a comportamento do cerebra human°. Se

a objetivo final de um sistema OCR 6 o de reconhecer

caracteres e textos, de uma forma a imitar o ser human° em

sua tarefa de leitura, nada mais óbvio que as redes neurais

sejam utilizadas coma uma forma de recriar estes mecanismos

que permitem ao homem realizar este tipo de tarefas.

Devido a estes fatores e, inserido no context° que

foi apresentado nos capitulos 2, 3 e 4, deste trabalho,

resultou o desenvolvimento de um sistema de OCR, o sistema

N2OCR, que se utiliza de um simulador de uma rede neural

para executar a tarefa de reconhecimento. 0 capitulo 5

descreverA a proposta do sistema N 2OCR, a implementacAo de

um protOtipo deste sistema, uma anAlise dos modelos de

rede neural passiveis de utilizacAo e o modelo que foi

adotado.
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Este capltulo apresentarA a proposta de um sistema

completo de reconheci mento de caracteres,	 denominado de

sistema N2OCR	 - NeuraL Network for Optical Character

Recognition [OSO 90a]. 0 sistema N2OCR 6	 orientado ao

reconhecimento de caracteres impressos de mUltiplas fontes,

poc-sibilitando	 o reconhecimento de	 documentos datilo-

grafados, impressos	 par- computador- ou	 textos de livros e

revistas. 0 sistema N"OCR,	 conforme sera apresentado

posteriormente,	 tamb6m prev6 uma extens'a-lo que possibilitarA

o reconhecimento de caracteres manuscritos	 em letras de

imprensa Cescrita nc) cursiva).

Baseado nesta proposta de 	 implementaOlo	 de urn

sistema complete de reconhecimento	 de caracteres,	 foi

implementado urn protOti po do mesmo, abrangendo as principals

func6es necessarias	 a validaco das tecni cas	 e algoritmos

utilizados junto ao sistema	 N2OCR.	 Deixou-se para um

tr abal ho posterior a implementacAo das demais func6es 	 que

comp6em o sistema N2OCR.

As funOes, que foram implementadas no protOtipo,

permitem a utilizac'Zio deste	 para o reconhecimento de

caracteres, mas de	 uma forma bern simplificada e sem a

flexibilidade necessAria para um bom desempenho em ci stemas

comerciais. Al gumas r-oti nas 	 que permitiriam uma	 maior

flexibilidade	 ao	 sistema,	 assim	 coma	 rotinas	 que

possibilitassem ao mesmo sua utilizaca'o para a processamento

de grandes volumes de dados Caumento do automatismo de suas

tarefas) na'o	 for-am implementadas completamente.	 Desta

maneira o protOtipo do sistema, coma diz o nome, e apenas um

protOtipo de testes, que permite a	 avaliac:lo geral da

proposta deste trabalho_ Logo,	 o protótipo do N2OCR nelo e

uma ferramenta desenvolvida para fins de uso corrente, e sine

para validactio da	 proposta desenvolvida.
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A tabela 5.1 apresenta uma lista de func6es

tipicas de sistemas OCR, onde sao assinaladas aquelas

func6es estudadas e previstas no sistema N 2OCR e as funOes
que foram implementadas no protótipo.

. 1 - Func6es previstas no sLstema N 2OCR e func6es
implementadas no protótipo

<< FunOes >> N2OCR ProtOtipo

Aqusicao de imagens por:	 camera de
video ou scanner • * 1

Aquisicao de textos atraves de mesa
digitalizadora X X

Geracao de imagens pares teste com
distorcOo controlada • •
Armazenamento da imagem:	 Clé e escr.)
formatos CUT,	 BTM,	 FIM e IMF • •
Armazenamento da imagem:	 C16 e escr-
formatos TIFF, GIF,	 PCX e pelo LEW X

Manipulacao e visualizacao de imagens
P 9- P ,	 h'. 1ftoning,	 t ,-, r.-.. 	 de	 ,--in-,a • •
Manipulacao de imagens coloridas:
componentes RGB X X

Manipulacao de imagens:	 edicOo,	 re-
corte,	 juncOo e justaposigOo • i

Processamento de Imagens:	 histograms,
limiarizacOo,	 binarizacao,	 convolucao • •
Processamento de Imagens:	 operac6es
no dominio freqUência, transformadas X X

Processamento de Imagens:	 real ce,
restauracao,	 filtragem e vetorizacao • X

Automacao do processamento cam con-
figuracao de tarefas Cuso off-line) • X

Manipulacao de imagens de tamanho
superior a capacidade de memária • * 2

INSTITUTO DE INFORMATICA
EBUOTECA
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Tabela 5.1 - FunOes previstas no sistema N 2OCR e funcOes

implementadas no protótipo CContinuacao)

<< FunOes >> N2OCR Protótipo

Reconhecirnento de caracteres isolados
de mOltiplas fontes impress° )

• •

Cletra de imprensa)manuscrito	 ----4 • * 3

Reconhecirnento de caracteres em letra
cursiva ou com escrita on-line X X

Reconhecirnento de caracteres em tempo
r.,1	 r use	 ,-;.,	 parcel ,,,ii,.m,) • X

Reconhecirnento de caracteres que se
tocam Ctouching characters) • * 2

Conjunto de caracteres sem limitac6es
OCR ANSI,	 alfabeto latino, grego,	 etc • •

Resultado do reconhecimento: 	 ASCII,
BRASCII,	 EBCDIC, outran codificacOes • •

Sem restricOes quanto a escrita: 	 ta-
manho,	 formulArios especiais, 	 estilo • ar

Pre-processamento:	 separacao de tex-
tos e grAficos • * i

Pre-processamento:	 isolar caracteres
espacamento variAvel Cpor contorno)-,
espacamento fixo Cpelo tarnanho) --4

• •

• X

Pré-processamento:	 ajuste de escala
e posico des caracteres • •

Pre-processamento:	 extracao de novos
atributos e recodificacao dos padr6es • X

Pós-processamento:	 geracao de lista
de candidatos para anAlise de contexto • •

P6s-processamento:	 reconhecimento com
use de contexto na correcao de error • X

Capacidade de avaliacao do reconheci-
mento:	 grau de acerto,	 erro,	 nao id. • •

Sist.	 de reconhecimento com capacida-
da de aprendizado tutoriado interativo • •
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Tabela 5.1 - Fung6es previstas no sistema N 'OCR e funOes

implementadas no protOtipo CContinuacao)

‹.‹. FunOes >> NdOCR Protótipo

Si sterna de reconhecimento corn capaci -
dade de adaptacao do aprendizado • •

Sistema de reconhecimento corn capaci-
dade de emprego de paralelismo no
processamento

• X

Rede neural:	 reconhecimento do X0R,
expanslvel, aprendizado supervisio-
nado par correcao de erros

• •

Notacao: 
- Funcao prevista CN2CCR) ou implementada Cprotótipo)

X - Funcl-lo n4o prevista e nflo implementada

* - Possivel atraves da utilizacao de programa externo
Cuso de ferramenta que no faz parte do sistema)

Possivel de ser realizado, mas de maneira "restrita-

Nao foi testada/avaliada esta possibilidade de use

O problema da falta de flexibilidade encontra-se,

por- exernplo, no algoritmo de segmentac:lo de caracteres, que

possui implementado no protótipo apenas a segmentacL'o de

caracteres	 corn espacamento	 variAvel	 par varredura do

contorno.	 Este	 algoritmo	 funciona	 bern	 corn	 textos

datilografados ou impressos Cse for no computador, atraves

de impressora laser) de espacamento variavel. 0 rnesrno

algoritmo n:lo tern	 urn born desempenho corn textos impressos

atraves de	 urea impressora matricial, e	 para	 este	 caso

necessaria	 a implementac:lo	 de um novo algoritmo de

segmenta0b para caracteres corn espacamento fixo.

As sec6es seguintes dente capitulo descrevero

sistema N 2OCR em termos de suas caracteristicas gerais, e a

implementac:lo de seu protótipo.
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5.1 OrganizacNo Geral do Sistema

0 sistema N2OCR é composto por varios módulos que

implementam as func6es da aquisicao das imagens ate a saida

com os caracteres reconhecidos. Os principals módulos que

comp6em o sistema Sao:

Módulo de aquisicao e geracao de imagens;

Modulo de tratamento das imagens;

Módulo de preparaco dos dados para a rede

neural e

Módulo simulador da rede neural.

Document°

ABCD
XPTO
QWERTY

Digitalizacao

Tratamento S	 :da Imagem	 eparar

1	

Texto e Graficos
Isolar Caracteres

[-C-A D 
=9

Segmentacao

com rótulo

	9 A B

ASCII
-1 1--- ?

	 	 I Rotulacao 1 * Bit-Map

1
mom000n -A-m000mMUNI OU
000

m000	 2

IT
Pre-Proces samento

Figura 5.1 - Esquema de funcionamendo do sistema N 2OCR



*. CUT
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*. FI M
*.IMFAr qui vos

em disco

*- RN

*.CFG

Scanner

Si.stema

N OCR

*. LET
*.T1-2-1

*. REC

*.REC & *.REL

I *.LET
*. TST

BTM

NEURAL1
NEURAL2
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A figura 5.1 apresenta um esquema geral da

organizacao do sistema N 2OCR, onde estao representadas as

diversas etapas de processamento realizada pelo sistema

atraves de cada um destes madulos que o compe5em. Nas

prOxi mas sec6es sera° abordados em detal hes cada mOdulo que

forma o sistema. Na figura 5.2 sao apresentados os

diferentes módulos que foram implementados no protótipo do

sistema N2OCR, juntamente com as funOes dispon1veis de cada

modulo e a interacao entre estes.

Figura 5.2 - Protótipo do sistema N 2OCR

Os mOdulos que comp6em o protótipo do sistema

N2OCR e que aparecem representados na figura 5.2 sao os

seguintes:

Padrao : Cpadro.exeD

Definicao de parametros de geracao e distorcao

de imagens textuais;

Geracao de padr6es: corn ou sem distorcao, para

aprendizado ou reconhecimento Cgera rótulosD;

Visualizacao do arquivo de padr6es;

Avaliacao do reconhecimento.
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Imageocr : Cimageocr.exe)

Visualizacao de imagens CP&B ate 256 niveis);

Converso de formatos de arquivos de imagens;

Recorte de imagens;

Gera0.o de histograma;

Alteracz-lo do histograma: compresstio e expans.tio

da escala de cinza, limiarizac gio e binarizacAo;

Realizacao de operas es de convoluc.ca'o C3x3).

Preproc	 Cpreproc.exe)

VisualizacAo de imagens e arquivo de padr6es;

Separac.ao dos caracteres;

Rotula0o dos padr6es;

Ajuste de posico e escala;

Extrac'Ao de atributos Cn10 implementado).

Neural 2 :	 Cneura12.exe)

Rede neural -4 modelo ADAnLIeNE;

Configuraco do simulador Carquivos M.CFG);

Aprendizado de padr6es Carquivos *.LETD;

Reconhecimento de padr6es Carquivos *.TST);

Salvamento e recuperaco de redes neurais

treinadas Carquivos com pesos da rede *.RND;

GeracAo de relatOrio de acompanhamento da simu-

lacAo Carquivos *.REL);

Geraca'o do texto reconhecido, incluindo ou ntlo

os	 candidatos alternativos para pOs-processa-

mento Carquivos *.REC).

Neural1 :	 Cneura11.exe)

Rede neural -4 modelo ADALINE

Similar ao neural 2 C1 avers g.o do simulador, sem

a capacidade de expandir a rede;
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5.2 AguisicN° de Imagens

A aquisica° de imagens pode ser realizada atraves

de diferentes dispositivos, coma cameras de video e

scanners, conforme fai di scuti do no capitulo 2. 0 protaltipo

do sistema N2OCR permite a utilizacao de imagens obtidas

atraves de al gum destes dispositivos, podendo manipular

apenas imagens monocromAticas, mas cam um nOmero variAvel de

tonalidades. 0 mOdulo de aquisico de imagens basei a-se na

utilizaco de urn handy scanner, o DFI HS-3000 [FAL 88]. A

captura e manipula0o de imagens Crecorte, jun0o, edicAo

das imagens) 6 feita utilizando-se um programa de editoracao

eletrónica, a HaloDPE, fornecido pelo fabricante juntamente

com a equipamento.

Devido ao usa de ferramentas prontas, a forma de

acesso as imagens 6 atrav6s de arquivos gravados par estes

programas. Foi desenvolvida uma serie de programas para

convers ca'o de arquivos para diferentes formatos, sendo al guns

destes utilizados no sistema implementado. 0 format° dos

arquivos utilizados junto ao sistema Na0CR e ao HaloDPE

esto descritos no anexa A.1 e A.2.

Para tornar o sistema N 2OCR viAvel, 6 necessArio

que se desenval va uma ferramenta prOpria para a captura de

imagens, poi& a manipulaco atraves de arquivos gravados em

disco torna a processo muito demorado. Portanto, um modulo,

n czio implementado no protótipo, a ser incorporado ao sistema

é urn mOdulo que realizasse as tarefas de aquisicAo das

imagens e sua manipulacA'o diretamente atraves do sistema

N2OCR, sem a necessi dade de entr ar e sai r de aplicac6es, e

onde os dados seriam mani pul ados preferencialmente sempre na

memória, agilizando a process° de reconhecimento.

0 sistema N2OCR, alem de permitir a captura direta

de imagens, tamb6m deve permitir o acesso a arquivos de

imagens gerados par outros sistemas. Desta forma o N2OCR

pode operar acoplado a um sistema especifico de aquisic.tio de

imagens, mas tambem pode aceitar o processamento de imagens

obtidas par outros dispositivos.
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A obtencao de imagens para use Junto ao sistema

N2OCR Vol implementada de duas formas: 	 atraves do acesso a

arquivos de imagens gerados pelo scanner HS-3000, ou atraves
de um programa que permite a geracao de um bit-map,
simulando a captura de um texto atraves de um dispositivo

como os scanners.
0 madulo gerador de imagens Cprograma padrao.exe -

fig. 5.3D é um programa que real i za a funcao inversa de um

sistema de reconhecimento de caracteres, ou seja, dada 	 um

texto qualquer, 0 programa gerarA um bit-rap com a imagem do
texto fornecido. Poi implementado um	 ger ador	 de imagens

textuais que permite	 a configuracao de alguns	 parAmetros,

apresentados na figura 5.4, tais como:

Selecao	 de diferentes	 fontes	 Ctipos	 de

caracteres);

Selecao	 do tamanho dos	 bit-maps gerados para
cada caractere e

Geracao	 simulada de perturbace5es no texto:

inversao aleataria	 de pontos Cfigs. 5.5, 5.6 e	 5.77,

rotacao Cfig. 5.8) ou translacao dos caracteres gerados.

0 objetivo deste programa de geracao de imagens

textuais foi a	 de possibilitar uma 	 anAlise do	 sistema	 de

reconhecimento, independentemente da 	 possibilidade de	 se

utilizar ou nao um	 sistema de aguisicao real 	 de imagens.

Como a di sposi ti vo	 de aquisicao de	 imagens so se tar nou
disponivel em uma fase mais	 adiantada	 da implementacao do

sistema, tal programa foi	 de destacada importAncia	 na

implementacao	 do	 N2OCR.	 Outra	 caracteristica	 muito

importante deste programa de geracao de imagens é a possi-

bilidade de um controle exato dos efeitos de distorcao sabre

o texto , permitindo delta	 forma uma mel hor- anAlise e
acompanhamento do desenvolvimento do sistema de reconheci-

mento de caracteres, coma demonstram as figuras 5.5 a 5.8.
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5.3 Tratamento da Imagem

0 sistema N2OCR possui urn módulo dedicado ao

	

processamento das	 imagens de documentos digitalizados

(programa imageocr.exe - fig. 5.9). Este módulo implementa

algumas das funOes descritas no capltulo 2, tai s como:

Realizacao de convers6es de diferentes tipos de

formatos de ar mazenamento de imagens em ar qui vos Cfig.5.10);

Geracao de uma imagem cam uma escala de tona-

	

lidades reais, a	 partir de uma imagem com halftonine

Cdesfazer o hatitonine;
Manipulac.ao da imagem, possibilitando o recorte

de uma area especifica para "salvamento- em disco;

Visualizacao de imagens monocromAticas de 2 ate

256 nlveis de intensidade Cfigs. 5.11 e 5.12);

Gerardo do histograma de uma imagem Cfig. 5.13);

Alteracao do histograma da imagem: limiarizacao,

	

binarizacAo Cfig. 	 5.14) e equalizacao, compressao ou

expansao da escala de cinza;

Realizacao de operaOes de convolucao para

	

deteccao de pontos,	 linhas horizontals, verticals, diagonals

e bordas Cfig. 5.15), e

Aplicacao na imagem de um operador de convolucao

definido pelo usuario.

	

Todas as	 operas es citadas acima, descritas em

detalhes no capltulo 2, foram implementadas no protótipo do

sistema N2OCR, facilitando assim a manipulaco das imagens

digitalizadas. Al gumas operaOes de tratatamento de imagens

	

poderiam ainda ser	 adicionadas a este módulo do sistema,

incluindo funOes coma: aplicacalo de filtros Csnwoothine,

sharpening, etc) e realizacao de transformadas. Podem tambem

ser estendi dos os for matos de ar-qui vos mani pul ados pelo si s-

terna, que se restringem atualmente aos formatos: CUT Cusado

no HaloDPE), BTM e FIM Cformatos internos do sistema N 2OCR)

e o formato IMF Cpadrao definido no CPGCC/UFRGSD - Anexo A.1.
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0 mOdulo de tratamento de imagens consiste de um

programa de processamento de imagens essencialmente

interativo. Atraves da	 visualiza0io da imagem, do seu

histograma e do resultado da aplicaco de filtros e

operas es de convolucAlo, o usuArio poderA analisar melhor as

imagens e optar pelo tipo de processamento que seja macs

adequado para um dado document°. Atraves deste processo

interativo de visualizaco e de processamento da imagem,

pode-se, par- exempla, estabelecer o limiar 6timo para a

binarizaco de uma imagem, ou ajustar de uma maneira mais

adequada a contraste.

0 madulo de tratamento de imagens deve per

que sejam determinados fatores e procedimentos ideals para

um dada tipo de document° a ser digitalizado. Ap6s, este

sistema deve per 	 a aplicaco automats ca destes

procedimentos pre-fixados para toda uma serie de documentos

a serern processados. Desta forma .3 usuArio pode fixar

interativamente um procedimento de tratamento para um certo

tipo de document° e posteriormente tornar esta tarefa de

processamento automatizada. 0 prot6tipo do sistema N2OCR

ainda n. rio prove este tipo de facilidades, onde o tratamento

da imagem, quando necessArio, ter- A que ser todo realizado

com a supervis:lozintera0.o com o usuArio.

5.4 PreparacAo dos Dados para a Rede Neural

Depois da digitalizacAo e do tratamento global de

um document°, ele 6 passado para a módulo de preparac g.o dos

dados para a rede neural Cprograma preproc. exe - fig. 5.16).

Este modulo extras os caracteres, um a um, de forma que

possarn ser identificados pela rede neural. Neste módulo, s!fio

implementadas as funcOes de segmentacAo e ajuste de posico

e escala dos caracteres,	 alCm de possibilitar tambem uma

anAlise visual das imagens par ele manipuladas Cfig. 5.17

e 5.18).
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Junto ao módulo de preparacAo dos dados, podera

ser inclu1da uma etapa de pre-processamento dos padr6es a

serem reconhecidos. Este assunto sera abordado em maiores

detalhes na secAo 5.8.

5.4.1 SegmentacNo

0 procedimento de segmentacAo 6 dividido em duas

etapas: a separacAo dos textos e graficos, e a separacAo dos

caracteres entre si.

A separacAo entre textos e grAficos consiste da

aplicacAo do algoritmo descrito na secAo 3.4.1.1 Calgoritmo

RLSA) resultando uma imagem com as textos apenas, onde todos

as grAficos sAo rernovidos de forma a nAo prejudicar o

process° de reconheci mento. Cada bl oco de texto i sol ado

atrav6s do algoritmo RLSA sera posteriormente submetido a um

algoritmo de separacAo dos caracteres. Tambem hA a opcAo de

ser realizada a separacAo de grAficos e textos de forma in-

terativa Co usuario edita a imagem do document°, isolando as

textos dos graficos), mas tal processo 6 lento e dificulta

bastante a utilizacAo prati ca do si sterna de reconhecimento.

A segmentacAo de caracteres consiste da aplicacAo

de urn algoritmo para a separacAo de caracteres com espa-

camento variAvel, ou atraves da aplicacAo de um algoritmo de

separacAo de caracteres com espacamento fixo. Atraves de uma

configuracAo pr6v1a e feita a selecAo de qual dos dais

algoritrnos sera utilizado na segmentacAo dos caracteres,

definindo-se tambem os outros parametros necessaries para a

realizacAo deltas func6es Cfig 5.197. 0 algoritmo de

segmentacAo para caracteres com espacamento var1Avel

utilizado 6 aquele descrito na secAo 3.4.1.2, send° baseado

na continuidade das linhas que comp6em cada caractere. 0

algoritmo para a separacAo de caracteres corn espacamento

fixo, tambem descrito na se0o 3.4.1.2, quebra a imagem em

pequenos bl ocos com dimens6es aproximadas de M x N pixels,

definida pelo usuArio.



Exibeef
Graf_Txt
IsolaChr
Rotulo N
Metodo S

-T1

5

0

0

1,t)

(121
C

0
a1)

tO
5

0

SISTEMA M2OCR - MODULO DE SEGMENTACAO DE IMAGENS

:) Configuracao Atual

* Eusca initial - Paso em 	 = 4
Passo em Y = 1

* Espacamento entre letras	 = 7
* Espacamento entre	 = 7 .
* Numero de 'tiros' horizont,: Maxi;
* Delta superior do 'tiro) 	 = -1
* Delta inferior do 'tiro' 	 = 1
* Delta segment. alternative
* Inversao da COP da imagem	 = SIM
* Execucao pausada	 = SIM
* Conjunto de caracteres 	 = ASCII MERIN
* Caracter desconheoido	 =	 Ox3F
* Caracter de nova linha	 =	 OxFE
* Caracteres do padrao 	 =	 - 1

PREPROC-1

SEGMENT

Cargatfg
Def_Cfg

MIIMIIIIMmumw•nn•n



1	 firVimk	 T TYTT/T I us. rik	 er 41‘ rt firm rf TT I P

z PREPROC

=SEGMENT

CargaCfg
Def_Cfg
ExibeCfg

Ixt

Rotulo N
Metodo A



ixciqpiikittinopqrstumilz1
7 PREPROC
T

SEGMENT
Arm% 17 ,0,17 TYTT/T Pk n ri ern rirro TT 7TITIT CargaCfg

Def_Cfg
ExiheCfg

P• f	 x t

Rotulo N
Metodo A

. -I
tin

L.9

a
0

P

0

a
0

a

5

LC)

(1)
5



= PREPROC

SEGMENT =,

CargaCfg

Def_Cfg

ExibeCfg
r

he&
Rotulo

Metodo A

faft rmk. rst	 PVT II TTIVT 'I	 ts, 71 ri	 / TT TT1 T'T



leg

0 protOtipo do sistema N2OCR implementa apenas o

algoritmo de separacAo de caracteres corn espacamento

variavel. Foi implementado somente este algaritmo porque

pode ser utilizada na malaria dos casas de reconhecimento de

caracteres em textas impressos. A forma coma foi imple-

mentada o algoritmo de segmentaco permite que a usuario

tenha uma realimentaco do andamento do pracedimenta de

segmentacAo, ajudando ao usuario no estabelecimento dos

parlmetros de configuracAo da funcAo e, conseqüentemente,

permitindo a obtenc.qa de melhores resultados. As figuras

5.17 e 6.1e apresentam os recursos implementadas no madulo

de preparac.qo dos dadas que facilitam a visualizaco da

imagem, e as figuras 5.20, 5.21 e 5.22 apresentam o desen-

volvimento passo a passes da segmentaca de caracteres.

0 pracessa de segmentacAo de caracteres resulta em

um conjunto de padr6es, com tamanhos diferentes, repre-

sentando os caracteres isolados. 0 prótotipo do sistema

N2OCR gera em disco um arquivo que Ira conter os caracteres

que foram isoladas, ande a descric'Ao deste arquivo 6

apresentada no Anexo A.2.

A separac c.fia de caracteres com espacamento fixo no

esta disponivel na atual verso do sistema e a separacS.o

entre textas e graficos deve ser realizada de forma

interativa, ou seja, a usual-la deve editar as imagens

atraves de al gum programa. coma o HaloDPE. eliminando

manual mente os graficos encontrados junto ao texto. No

entanto, a falta destes dais algoritmo na implementac!,To do

protótipo do sistema N2OCR n'Ao prejudica a sua funcio-

nalidade para fins de teste e validac'Ao do mesmo, urna vez

que existem metodos alternativos que permitem a sua

utiliza0o mesmo sem tai s algoritmos implementados.

5.4.2 RotulacNo

Uma outra face da prepara0o dos dados para a

rede neural 6 a rotula0o dos padr6es já segmentados.
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Esta etapa consiste em adicionar aos padr6es um rOtulo com a

sua identificaco, onde este rótulo sera utilizado pela rede

neural na face de aprendizado dos padr6es. 0 processo de

rotulacao dos padr6es foi implementado no prat-at-1p° de forma

a ocorrer juntamente	 com o procedimento de separacao dos

caracteres.

A rede neural adotada pelo sistema N OCR 6 do tipo

de rede que recebe um aprendizado supervisionado, ou seja, o

usuArio precisa apresentar A rede os padr6es e a r-esposta

correta que deve ser obtida coma saida desta. Para que seja

possivel este tipo de procedimento, 6 necessArio que, na

face de treinamento,	 os padr6es sigam acompanhados de uma

identificacao Cresposta correta do reconhecimento), permi-

Undo o aprendizado.	 A identificacao ou rátulo nada mais 6

do que o próprio cadigo ASCII do padrao em questa°, conforme

demonstra a figura 5.23.

l-aracl,eres 1 SO1 aCIOS com seus KespectivoF.-. Kotuios

"A" - 65
	 "4" - 52

	
"L" - 76

Caracteres que se Tocarn Rotulados Desconhecido

"A4" - 65/52

Figura 5.23 - Rotulacao de Caracteres

0 processo de colocacao de rótulos 6 um processo

tipicamente interativo, onde, após ser em segmentados, os

caracteres sao apresentados na tela, um a urn, de forma que

usuArio possa entao adicionar as rótulos a cada um destes

(fig. 5.20, 5.21 e 5.22).
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0 usuArio pode optar pela realizacAo de uma

segmentacAo dos caracteres, onde a cada caractere isolado

sera pedido de maneira interativa a indicacAo do seu código

de identificacAo, ou, no case de arquivos para reconhe-

cimento, onde os caracteres nAo sAo conhecidos, a possivel
se configurar o sistema para a realizacAo da segmentacAo sem

a necessidade da intervencAo do usuArio (fig. 5.24). Neste

ultimo case a adicAo do rótulo que identifica justamente que

os cOdigos de identificacAo dos caracteres nAo sAo

conhecidos se darA de forma automAtica.

A adicAo de retulos consiste em observar o

caractere isolado com a parte do document° onde este estA

inserido e, entAo, indicar qual o código ASCII deste.

PoderAo ser- utilizadas algumas outras formas de codificacAo,

come por exempla o ASCII Estendido ou o BRASCII. 0 sistema

pode tambem receber os retulos a serem associados aos

caracteres a partir de um arquivo texto, mas deve se ter um

cuidado especial para que haja um casamento do ratulo com o

padrAo adequado.

Um case particular- a ser tratado sAo os caracteres

que se tocam Ctouchi.ne characters.), onde, conforme jA foi
descrito, estes serAo tratados come apenas um Onico padrAo,

mas cujo rótulo é composto pelos cedigos de ambos os

caracteres. Desta forma, dais caracteres que nAo puderam ser

isolados serAo reconhecidos come um element° unico, mas onde

o seu cOdigo de reconhecimento é um retulo de mais de um

caractere.

Assim, na fase de aprendizado a rede neural recebe

caracteres com o seu respective retulo de identificacAo,

possibilitando o aprendizado. Para a rase de reconhecimento,

utiliza-se os padres que receberam automaticamente urn

rótulo indicando justamente que este 4 um padrAo
desconhecido. A rede neural, ao receber um padrAo corn o

rótulo de desconhecido, entAo, realizarA o reconhecimento,

devolvendo o código referente ao padrAo apresentado.
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A figura 5.25 apresenta um caractere isolado com o

seu respectivo c6digo de identifica0o C'a' = ASCII 97), e a

figura 5.26 apresenta um caractere com o rOtulo que

identifica que este caractere 6 desconhecido	 = ASCII

63). 0 cadigo de identifica0o de caracteres desconhecidos e
um parAmetro configurAvel do sistema.

5.4.3 Ajuste de Escala e PosicAo

A etapa final da prepara0o dos dados para a rede

neural 6 o ajuste de escala e posi0o, que foi implementado

seguindo exatamente a descri0o feita na secAo 3.4.3. Este

algoritmo 6 de fundamental importAncia no processo de

reconhecimento, porque a rede neural necessita	 de uma

entrada com um nOmero fixo de elementos, para poder efetuar

o reconhecimento. Devido a este fato, o ajuste de escala 6

indispensavel, uma vez que permite a padronizacAo do tamanho

dos caracteres segmentados pelo processo realizado na etapa

anterior. 0 ajuste de posicAo tamb6m possui uma importAncia

destacada, pots o processo de reconhecimento empregado, na

verso atual do sistema, baseia-se no casamento direto de

padr6es. A figura 5.27 apresenta as °p46es implementadas na

funcAo de ajuste de escala e posicAo, e as figuras 5.28,

5.29 e 5.30 apr esentam exemplos de ajuste de escala em

diferentes tamanhos.

5.5 Rede Neural

0 módulo de reconhecimento 6 implementado atrav6s

de uma rede neural. Esta rede neural adota um modelo

especifico, criado especialmente para ester aplicacAo e

denominado de: ADAn-LIeNE - ADAptve Non-L1near Expandf_bie

NEtwork. Esta sec'Ao descrevera a estrutura, o	 funcio-

namento e a forma de atuacAo do modelo proposto para atuar

junto ao sistema N 2OCR.
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5.5.1 Model° Adotado

0 model° de rede neural adotado - ADAn-LIeNE, coma

o próprio name ja. indica, 6 baseado no ADALINE de Widrow e
Hoff. Este modelo resul tou da anal i se dos diferentes modelos

de redes neurais adotados na atualidade, onde se buscava um

modelo &specific° para um sistema OCR. 0 modelo adotado

deveria suprir as necessidades de tais aplicaOes, de

maneira simples e eficiente.

5.5.1.1 Escolha do Model°

Sera. apresentada aqui uma rApida anAlise dos

modelos jA apresentados no capitulo 4, justificando a

escolha e desenvolvimento do modelo ADAn-LIeNE.

Os modelos competitivos como o modelo de Hopfield

e outros similares, coma a mAquina de Boltzmann e a BAM,

foram os primeiros a ser em eliminados da lista de possiveis

modelos a serem adotados. Tais modelos possuem al guns

inconvenientes como: o tamanho excessivamente grande das

redes, a convergencia para estados espOrios e a dificuldade

de implementacao direta em hardware. Analisando a model° de

Hopfield, como sendo o representante desta classe de

modelos, notes-se que para este modelo ainda seria necessario

uma complementacao da rede neural , uma vez que ester apenas

"corrige" as distorce5es, devolvendo o padrao restaurado. A

identificacAo do padr:lo ainda tem que ser feita numa etapa

posterior. Outro problema 6 referente a própria estrutura da
rede, onde o seu tamanho 6 demasiadamente grande e a nUmero

de conex5es, que interligam todos os neurOnios entre si,

praticamente inviabiliza uma implementaco em hardware, onde

cada neuronio seria consi der ado coma um el emento individual

de processamento. Como um dos objetivos finals deste

trabalho e justamente a proposta de um model° de rede neural
que possa ser implementado em hardware, estes modelos foram

descartados.



201

Apesar do modelo de	 Kohonen ser- um dos modelos

mais interessantes,	 pela forma similar- a realidade com que

este representa o	 comportamento do cerebra	 humano, este

modelo tambem foi descartado. 0 principal motivo foi o fato

deste modelo gerar os mapas de atributos atrav6s da criacAo

de zonas de ativacAo na rede neural, mas para identificar

estas zonas de ativacAo seria necessArio um novo sistema de

reconhecimento de padr6es. A complexidade de 	 tal	 operacAo

nAo justificava a utilizacAo de tal modelo.

Restaram	 os modelos	 adaptativos por correcAo de

erros, que somente pela sua	 capacidade de	 adaptacAo

satisfazem a	 uma das principals necessidades	 de implemen-

tacAo de sistemas OCR. Dentro destas classe de modelos, hA

um grupo com aprendizado supervisionado e 	 um modelo de

auto-organizacAo, o ART.

Os sistemas de OCR possuem a caracteristica de seu

aprendizado	 ser	 realizado	 atrav6s	 de	 um	 processo

supervisionado. Isto e devido	 ao fato	 de que cada novo

padrAo a ser ensinado ao sistema j a possui	 uma

identificacAo previa, que 6 fornecida ao sistema. 	 De nada

adianta um sistema onde haja uma auto-organizacAo, e onde as

padres sao agrupados CcLusterl:zation) de acordo	 cam suas

caracteristicas, pois este agrupamento podern nAo se dar- da

forma desejada. Urn algoritmo	 de agrupamento pode vir a

colocar em uma mesma classe os caracteres "8" e	 "B",	 por

exempla, apesar destes nAo pertencerem a uma mesma classe.

Em resumo, em um sistema de OCR, as classes jA	 sAo	 bern

definidas Cconjunto de caracteres7, o que implica no use de

algoritmos com aprendizado supervisionado.

Isto quer dizer que o modelo ART deve	 ser

compl etamente	 desconsiderado? NAo, exi ste uma propriedade

muito importante no modelo ART que sera adotada no modelo do

ADAn-LIeNE. Esta propriedade 6	 a da expansAo da	 rede, do

aumento do nUmero de clusters no modelo ART. Cada vez que a

rede 6 apr-esentada	 a urn novo	 padrAo que nAo	 se enquadra,

dentro de certos limites, aos padr6es jA conhecidos, a rede
UFRGS
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cria um novo nodo responsAvel pelo aprendizado deste novo

padr ao. Conforme sera apresentado a seguir, o modelo do

ADAn-LIeNE tambem possuirA esta capacidade de expansao, que

tornA-lo-A mais eficiente.

Do modelo ART foi extraida a capacidade de

expansao da rede, durante o processo de aprendizado e

adaptacao a novas padr6es. E do model° do Adaline foram ex-

traidas as caracteristicas dos neurOnios utilizados na rede.

0 modelo ADAn-LIeNE utiliza neurOnios exatamente iguais aos

propostos no modelo do Adaline, com aprendizado atraves da

Regra Delta. Este algoritmo de aprendizado garante a rede
uma capacidade de adaptacao muito visada em sistemas OCR. A

rede neural que se utiliza de neuranios do tipo Adaline

possuirA a capacidade de se ajustar aos padr6es.

E quanto ao problema da linearidade das decise5es

tomadas pelo Adaline Crede de apenas uma camada), que

levavam a impossibilidade de reconhecer padres como o XOR?

n exatamente devido a este fato que a rede implementada faz

use de uma abordagem de expanso tipo ART, usando tambem os

concei tos definidos por Widrow na cria0o da rede Madal i ne.

Desta forma as redes sa'o dotadas de decis6es nao lineares. C

justamente destas caracteristicas que surge o nome adotado

para este modelo: Adaptive Non-Linear Expandthte Network.

Resta apenas a anAlise de um Ultimo modelo, o

modelo multinivel baseado na regra de back-propasation. Este

modelo poderia ter- sido adotado, sendo inclusive um modelo

muito utilizado em diferentes aplicaOes das redes neurais

na atual i dade. Mas coma a sua grande vantagem ester em

i mpl ementar uma rede neural coin decis6es nao lineares,

isto ja foi obtido atraves do emprego de uma rede similar ao

modelo Madaline, torna-se desnecessAria a sua uti1i za era.

Outros moti vos de nao ter si do empregado o modelo multinivel

foram: a sua complexidade, a dificuldade de implementacao

deste modelo diretamente em hardware e o problema da

estimativa do nOmero de neuranios e camadas necessArias para

uma dada aplicacao.
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0 modelo do ADAn-LIeNE, conforme sera demonstrado

logo a seguir, 6 extremamente simples e possibilita uma

fAcil implementacao em hardware.

Barr-amento de Dados de Entrada

Barramento de Dados de Saida

Ca) Viso Global da Rede Neural

Ex

SF = < -1, +1

C b) Element° Pr ocessador Individual - NeurOnio Adal i ne

Figura 5.31 - 0rganizac5.° da rede neural do model° ADAn-LIeNE
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5.5.1.2 Descric5o do Modelo

0 model° ADAn-LIeNE 6 composto par um conjunto de

neuranios do tipo Adaline, onde cada neurónio recebe comp

entrada todos os elementos que constituem um determinado

padrAo. Cada um dos neurónios serA responsAvel pelo apren-

dizado de uma determinada classe, ou seja, cada neuránio tem

par funcAo o reconhecimento de um caractere especifico.

A figura 5.31 apresenta a organizacAo da rede neural do

modelo ADAn-LIeNE. A rede neural dente model°, conforme pode

ser vista na figura 5.31, possuirA um elemento especial, o

neuranio mestre Chraster Neuron), sendo este responsAvel pela

coordenacAo do aprendizado e reconhecimento na rede neural,

bern coma do controle da expansAo desta.

A rede proposta se utiliza apenas de valores

binärios de entrada, representando os elementos de uma

i magem de apenas dois n1veis. Todos os modelos de redes

apresentados e analisados eram orientados ou permitiam a sua

utilizacAo para este fim especifico. E importante salientar

que existem outros modelos de redes neurais que aceitam coma

entrada valores cam mail de dais estados, mas estes modelos,

vol tados ao processamento de imagens em geral , nAo sAo de

interesse neste trabalho e nAo foram objeto de estudo,

apesar de sua destacada importAncia.

0 modelo proposto permite que as padres binArios,

representando os caracteres, sejam apresentados a rede de
forma que apenas um neuremio se ati ve identificando o carac-

ter. Para que isto seja possivel, 6 necessAria a realizacAo

de uma Ease de aprendizado, para somente após realizar o

reconhecimento.

5.5.2 Aprendizado

A fase de aprendizado 6 realizada recebendo-se, um

a urn, as padr6es juntamente com o cOdigo ASCII associado a

estes. 0 neuranio mestre 6 quern gerenciarA estes padr6es,

determinando qual o neurónio que serA treinado para

reconhecer cada um dos padr6es.
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Inicialmente a rede comeca a operar, na fase de

aprendizado, com todos os neurônios inativos, exceto o

neurónio mestre que coordena todo o funcionamento da rede. 0

neuranio mestre seleciona entao o primeiro padrAo e "ensina-

este a um primeiro neuremio selecionado. 0 mestre, entAo,

cria uma tabela de controle de aprendizado, onde sera

descrito o nUmero de cada neuranio em use na rede Ccada um 6

identificado par um ntimero ou endereco Onico) e o código do

padrao (ASCII) ensinado a este. Para cada novo padrAo a ser

ensinado A rede, o mestre consulta esta tabela para ver se a

cadigo do padrAo jA estA definido ou nao. Caso o cadigo do

novo padrao a ser aprendido nao esteja na tabela, o mestre

seleciona um novo neurOnio, ensinando a este o nova padrao,

e adi ci onando mais uma entrada na tabela de control e.

Caso o código dente nova padrao jA exista na tabela,

mestre apenas testa a rede, ver-ificando se o neuranio que

foi treinado para identificar este caractere se comportarA

da maneira correta, ativando-se. Rode ser necessAria uma

adaptacAo Cajuste dos pesos) no caso de se ter no

aprendizado dois ou mais padr6es diferentes representando

uma mesma classe Ccaractere).

0 aprendizado consiste em enviar o padrao de

treinamento a cada neurOnio em use na rede, juntamente com a

resposta que este deve fornecer em sua saida Csaida esperada

- mentor input). Ao serem ativadas as entradas da rede,

apenas um neurânio deve ter sua saida ati vada (+1), i sto

implica que apenas um dos neurónios deve ter ati vada C+1)

sua entrada mentora. Atraves da aplicacAo da Regra Delta, os

neuronios que nao obti verem em suas sai das o valor de

ativacAo correto ajustam as seus pesos de atuacao de forma a

obter a resposta desejada. Assim, ao ser ativada a rede pelo

neuranio mestre, esta se adaptor de forma a responder

conforme o i ndi cado por ele, ajustando seus pesos pel a

Regra Delta.
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Cada novo caractere a ser ensinado a rede resulta

na adicao de um novo neurânio, conforme demonstra a figura

5.32. Assim a rede vai	 se expandindo	 a medida que	 novos

padre5es the so ensinados, colocando em use neurânios que

estavam inativos. De uma certa forma, into equivale a criar

novas neuranios na rede a medida que estes sao necessArios.

Este tipo de expansao da rede foi baseado no principio de

funcionamento do modelo ART.

Devi do a estas	 caracteristicas	 do	 modelo

ADAn-LIeNE, fica fAcil a adicao ou remocao de padres a

serem reconhecidos pela rede. Para ampliar o ntimero de

classes	 Ccaracteres)	 reconhecidas	 basta	 que	 sejam

adicionados tantos neurânios	 quantas sao as novas classes

adicionados a rede, treinando-os para	 reconhecer as	 novas

classes de padre5es. E no caso de nao ser- mais necessArlo

reconhecimento de uma dada classe, entao E necessArio apenas

"desligar" o neuremlo que	 era responsAvel pelo seu

reconhecimento.

Aprendidos : caracter "A" e "B" Tabela de Controle
de Aprendizado

Aprendidos : caracter "A", "B" e "C" Tabela de Controle
de Aprendizado

Figura 5.32 - Expansfa'o da rede neural

Ao sofrer o ajuste dos pesos, durante a fase de

aprendizado, um neurOnia pode "esquecer" o padrao para o

qual foi treinado. (.21Jando sao alterados as pesos de urn
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neuránlo para este se adaptar a um novo padrAo ou para este

dar uma determinada resposta, pode ocorrer dente neurónio

ter seus pesos modificados de tal forma que nAo responda

main da maneira correta aos padres ensinados anteriormente.

Devi do a este Cato, para cada novo padrAo ensinado a rede,

deve se testar novamente todos os outros padre5es ensinados

anteriormente, de forma a comprovar que a rede continua a

apresentar um comportamento correto diante de cada um dos

padr6es ensinados a el a. Logo o aprendizado segue a seguinte

or- dem

Ensina PadrAo 1 PadrAo 2 PadrAo 3 PadrAo 4

Testa PadrAo 1 PadrAo 2,1 PadrAo 3,1,2 PadrAo 4,1,2,3

0 aprendizado segue o algoritmo que 8 descrito

abai xo:

Ativa a rede para o padrAo N

A resposta foi correta ?

2.1 NAo - Adapta os pesos, volta ao passo 1

2.2 Sim - Segue para o prOximo passo

Para K igual a 1 ate N incrementado de 1

3.1 Ativa a rede para o padrAo K

3.2 A resposta foi correta ?

3.2.1 NAo - Adapta os pesos e volta para 3

2.2.2 Sim - Passa para a prOximo valor de K

3.3 Repete o passo 3.1 ate acabar todos os

padrOes de treinamento (ate K ser igual a N)

Fim

importante salientar que a rede se) terminara. de

realizar- a adaptacAo a um novo padrAo no momenta em que esta

for- ativada para todos as padres JA ensinados, fornecendo a

resposta correta para todos eles. Caso ocorra um erro,

corrige-se os pesos e volta-se a testar os padries a partir

do primeir-o.
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0 simulador implementado, 	 deste primeiro modelo ,

realizava a execucAo exata do algoritmo descrito acima. 0

ajuste dos pesos era feito atraves da Regra Delta. Sabia-se

que para o caso do padr!go da funco XOR este procedimento

r-esultaria na execucrto de um lac° sem saida, onde o passo 3

do algoritmo nunca chegaria a ser	 completado. No caso da

XOR, um mesmo neuránio ntio conseguiria nunca ajustar os seus

pesos de forma a dar	 a resposta	 correta para todos os

padres de entrada.	 Este fato a devido ao modelo

implementado realizar apenas uma funco de decisAo linear.

Mesmo ciente deste fato, acreditava-se que um sistema de

reconhecimento de caracteres n."Lo dever i a nunca ficar sujeito

ao aprendizado de um padrAo coma o da funco XOR. Esta linha

de pensamento rnostrou-se incorreta com o decorrer dos testes

para com a rede neural implementada.

Ao ser realizada uma simulaco da rede neural para

um dado conjunto de caracteres especificos, ocorreu da rede

entrar em urn laco infinito, dur ante a fase de apr-endi zado.

Apas uma anAlise mais	 detalhada do problema, chegou-se a

concluso que este so poderia ser resultante do aprendizado

de padr6es clue nao podiam ser aprendidos com a utiliza0.o de

uma funco de deciso linear: 	 os padres n:rio eram

linearmente separAveis...

Foi entllo que deci di u-se pel a implementacAo de uma

nova tecnica, a qual, de certa forma, segue os conceitos

pr opostos par Wi dr ow no modelo do Madaline. A tecni ca

adotada consiste do seguinte: ao 	 ser- detectado urn lace

infinito, caracterizado pela alternAncia de ajuste de pesos

em dais neurónios especificos que nunca conseguern chegar ao

resultado desejado, o neuranio mestre pAra o processo de

aprendizado e cria urn	 novo neuranio na rede. Este novo

neurOnio especializar-se-A em reconhecer o Ultimo padra'o que

estava sendo ensinado a rede e que causou o problema do lac°

infinito.
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Este caso do lac° infinito sá ocorre quando um

nova padrao, pertencente a uma classe jA definida

anteriormente, 6 ensinado a rede. Este novo padrao possui a

caracterlstica de, juntamente corn outro padrao pertencente a

rnesma classe deste, formar uma situacao similar ao do

aprendizado da funcao XOR, ou seja, estes dais padries

pertencentes a uma mesma classe nao podem ser classificadas

corretamente par uma funcao de decisao linear.

Como o caso descrito acima sá ocorre quando 6

feita a tentativa de ensinar um novo padrao a rede, que

per tence a uma classe j a definida Co padrao 6 uma nova

amostra de urn caractere que ja foi ensinado a rede), 6
necessArio apenas que este caso particular seja resolvido. A

sol ucao deste problema 6 simples, coma j a foi descrito

anteriormente. Adiciona-se um novo neurónio que se dedicarA

a reconhecer exclusivamente este novo padrao causador do

problema. Surge entao uma nova questao, coma fazer para que

todos as padrOes representantes de uma rnesma classe sejam

r-econhecidos como pertencentes a uma classe Unica? C

simples, na tabela de controle de aprendizado e adicionado

um novo campo, onde este carnpo indica se um determinado

neuranio foi treinado para a primeira versa de uma classe

ou para alguma versa alternativa desta mesma classe. Esta

"versa° alternativa" 6 juntamente o padrao problema que

gerau a necessidade de criacao de um novo neurOnio para

reconhecer uma classe jA ensinada a rede. A tabela de

controle de aprendizado tern a organizacao demonstrada na

figura 5.33.

Atraves do use da tabela de controle, que permite

a identificacao de versOes diferentes de um mesmo caractere,

6 possl vel se implementar uma rede similar ao Madaline.

Nesta rede pode se ter, assim coma no Madaline, dois

neurOnios tipo Adaline que identificam dois padres

diferentes pertencentes a uma mesma classe. A saida final da

rede 6 uma funcao "ou lógico" das sal das dos neurónios

associados. Este modelo de simulacao permite, entao, que se
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tenha diferentes vers6es para uma mesma classe, onde a saida

final da rede, gerada pelo neuránic mestre, indica qual a

classe reconhecida, independente de ter lido o neuranio X ou

Y a qu6 reconheceu uma das versOes desta classe.

Nrc.	 do Neurónio Classe CCaracter) Verso

0 0 1 "A" 0

0 0 2 0

0 0 3 "FT" 0

0 0 4 1

0 0 5 "C" 0

0 0 6 0

0 0 7 1

0 0 8 0

Figura 5.33 - Tabela de controle de aprendizado

Urn fator importante a ser considerado. que 6

reflexo do modelo de rede proposto, 6 quanta ao tamanho da

rede neural. Como a rede neural permite a expansAo atraves

do acr6scimo de novas neuralnios, uma preocupacAo natural 6

para que esta rede nAo cresca demasiadamente. Obviamente, o

numero minima de neurOnios sera igual ao total de caracteres

diferentes a serem reconhecidos CnOmero total de classes).

Quanta ao nOmero maxima de neurOnics, este dependerA de

al guns fatores relacionados cam o process° de aprendizado,

ester fatores sAo:

0 limiar CL) usado na funcAo de transferencia;

0 fator de ajuste Cf) da Regra Delta;

0 n6mero de padrOes exemplares de uma mesma

classe e

A distorcAo destes padr6es, ou seja, a grau de

diferenca entre as padrOes pertencentes a uma

mesma classe.
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Em relac.tio ao limiar da funO.o de transferência,

quanta maior for , mais rigid° sera o process° de

classificacAo. E quanta mais rigida a classificac.qo, mais

dificil sera adaptar um mesmo neuranio para reconhecer

diferentes verses de uma mesma classe. Como conseqUência

deste fato, sera criado um nOmero maior de neurellnios.

0 fator	 controla a magnitude da altera0o dos

pesos atraves da Regra Delta. Caso o ajuste dos pesos seja

realizado com variOes muito grandes, ficara dificil a

implementa0o de um "ajuste lino" dos neurOnios dur ante a

fase de aprendizado. Portant°, quanta maior (23 valor de f,
mais dificil ficarA o ajuste dos pesos, e conseqUentemente a

rede crescera pela	 adiOo de diferentes vers6es para uma

mesma classe.

O limiar da fun0o de transferéncia, assim coma a

valor do fator de	 ajuste da Regra Delta, so definidos

atravês do arquivo de configura0o da rede neural, descrito

posteriormente na se0o 5.6. Estes valores so aplicados a
todos os neurOnios	 da rede, ou seja, todos os neurdnios

fazem usa do mesmo valor de lirrdar da fun0o de

transfer6ncia e do fator de ajuste da regra de aprendizado.

E i mpor tante sal i entar que no caso do limiar da funcao de

transfer6ncia, este valor pode ser programado para um certo

valor a ser utilizado apenas na fase de aprendizado, com a

fun0o de fazer a	 rede neural se comportar conforme a

descric5.o aci ma, e,	 na fase de reconhecimento este valor

podera ser redefinido, passando a atuar coma um controle do

grau de semelhanca	 minima entre o padro de teste e os

padres aprendidos. 	 0 fator de ajuste no tern influência

sabre o reconhecimento, uma vez que a rede neural desativa a

fun0.° de adapta0o dos pesos durante esta fase.

Tanto o valor do limiar quanta o do fator f devem

levar em considera0o o nOmero de representantes de uma

mesma classe, assim come, o grau de distorOo destes padr6es,

pals todos estes elementos juntos determinaro o compor-

tamento da rede em rela0o a sua expansAo.
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Um estudo sabre as relac6es diretas entre estes

componentes tor-na-se muito interessante e produtivo. Este

tipo de anAlise constitui-se em uma possivel extensAo dos

trabalhos desenvolvidos ate o presente.

5.5.3 Reconhecimento

A fase de reconhecimento 6 simples. Primeiramente

e desabilitado o ajuste dos pesos, uma vez que a rede só
pode realizar este ajuste se for fornecida a resposta

correta junto com os padres e, no reconhecimento, esta

resposta n.rto C conhecida.

reconhecimento consiste do neurónio mestre

fornecer o padr30 de teste simultaneamente para todos os

neuranios em usa da rede. 0 neuranio mestre receberA as

sai das de todos os outr os neuranios, verificando qual o

neurOnio que se ativou. Caso nenhum neurónio tenha se

ativado, a resposta sera "na'o reconheceu" Cnot match). Em

caso contrArio, o neurónio mestre consultarA a tabela de

controle de aprendizado para poder indicar a resposta final

da rede. 0 mestre, sabendo qual foi o neurânio que se

ativou, pode ento obter atravCs da tabela de controle o

cOdigo ASCII do caractere identificado Co nUmero da versa 6

desprezado).

se dais neurOnios ativarem suas sai das ao mesmo

tempo? Neste caso a mestre selecionarA um destes coma sendo

a resposta correta. 0 processes de selec!fio pode ser aleatOrio

ou baseado na ordem em que estes aparecem na tabela de

controle. n cl aro que este tipo de metodologia no e a mais
indicada para a soluco do problema pais pode 1 evar a erros

de reconhecimento. Par isto, na próxima sec o, s o apresen-

tadas algumas sugest6es para a melhoria do modelo descrito.

elemento responsAvel pela determinac.tio de uma

major acor-rCncia de casos coma "nAo reconheceu" ou

"mOltiplos reconhecimentos" 6 a limiar da funOlo de

transferencia apl i cado na fase de reconhecimento.
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5.5.4 Extensa° do Modelo

Conforme	 foi demonstrado	 no	 item anterior, pode

ocorrer de mais de um neuremio ativar sua saida na presenca

de um determinado padrao de entrada. Isto pode constituir

tanto um problema coma tambem um auxilio no funcionamento do

sistema OCR.

No capitulo 3, foi citada	 a possibilidade	 de

utilizac cSo de metodos para a correcao do texto reconhecido

atraves do use de um pós-processamento baseado no contexto.

Neste mesmo capitulo foi indicado que o sistema N 2OCR,

apesar de nao implementar tal funcao, jA possuia prevista a

extensao do mesmo	 de forma a possibilitar este tipo	 de

operacao.

Existem	 basicamente	 duas	 possibilidades	 de

pds-processamento para a correcao dos 	 textos reconhecidos

atraves do sistema N2OCR. A primeira 6 baseada no modelo que

foi proposto anteriormente, sem nenhuma alteracao. Como

neste modelo 6 possi vel a rede ati var a sal da de mais de um

neurOnio, para um	 dado padrao	 de	 entrada, basta que

neuronio mestre, ao inv6s de "sortear" um dos neurOnios como

sendo o da resposta correta, 	 passe ao mOdulo	 de

pós-processamento todos os valores 	 obtidos como possiveis

respostas do reconhecimento realizado pela rede. 0 mOdulo de

pOs-processamento tern entao mais condiOes para determinar,

entre um conjunto	 de dados possiveis, 	 qual resposta que

possui a major probabilidade de	 ser o	 caractere correto,

dentro do contexto em que este estA inserido.

Atrav6s da alteracao do valor do limiar da funcao

de transferencia,	 6 possl vel	 aurnentar ou di mi nui r a

incid6ncia de respostas simultAneas de reconhecimento de uma

classe pela rede. Um valor elevado para o limiar da funcao

de transfer6ncia implica um maior ntimero de respostas tipo

"nao reconheceu", e um valor mais	 bai xo para este limiar

implica um mai or niimero de sai das dos neurónios ati vadas ao

mesmo tempo.
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A segunda possibilidade de utilizacao de um

pas-processamento junto ao sistema N 2OCR requer uma

modificacao do modelo de rede neural proposto. A modificacao

ocorre apenas na conexao da saida dos neuranios cam o

neuronio mestre. Ao i nves de enviar apenas valores +1 ou -1

para o mestre, cada neurOnio pode passar a enviar

diretemente o valor correspondente ao resultado da soma

ponderada, sem a aplicacao da funcao de transferencia, ou,

cam a aplicacao uma funcao de transferencia do tipo "lógica

limiar" ou "sigmOide". Esta alteracao no modelo proposto faz

com que a saida dos neuranias nao forneca apenas valores

bi nar i os , mas sim uma faixa de valores, a qual deve ser

normalizada C val ores entre -1 e +1) para fins de simpli-

ficacao dos algoritmos, permitindo inclusive um mel hor

acompanhamento do funcionamento da rede neural.

Para determinar qual o neurOnio que mel hor

identificou o padrao, o mestre achara o maior valor de

ativacao de saida entre as valores recebidos. 0 neuránio que

enviou o maior valor de saida sera consider ado coma aquele

que mais provavelmente identificou corretamente o padrao

presente em suas entradas. A determinacao do major valor 6

feita de uma maneira imediata, nao afetando a eficiência do

sistema. Uma vez que o mestre tern que ler um a urn os valores

de saida dos neurânios, a comparacao pode ser feita

imediatamente entre o maior valor lido ate o momenta e

novo valor recebido, guardando sempre o maior del es.

Nesta segunda proposta, a correcao atravCs do

pós-processamento C realizada da seguinte forma: o neure5nio

mestre agora tem a possibilidade de ger ar nao apenas o cads -

go de um Unica caractere reconhecido, mas tambem a lista dos

N mel hares candi datos ao reconheci mento, classificados em

or dery ascendents de similaridade. C necessaTio apenas

definir o n6mero de elementos que constituirao esta lista de

candidata& C adotou -se tresD e envia-las ao mOdul a de p6s-

processamento. Este módulo entao avaliara entre as candida-

tos qual o rnelhor, de acordo com o contexto em que estao
inseridos.
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Com a eliminaco da aplicaco da funco de

transferencia, sempre existirA um candidado ao reconhe-

cimento, nao ocorrendo a situaclio onde a resposta 8 "nao

reconheceu". A resposta "no reconheceu" poderA voltar a ser

obtida adicionando-se um control e, como o realizado pela

funcAo de transferência dos neurOnios tipo Adaline. ao

neurânio mestre. Isto equivale a postergar a aplicaco da

funcA'o de transferencia, deixando esta tarefa para o

neuranio mestre. A vantagem desta abordagem 6 o fato do

neurânio mestre ter condiOes de determinar entre dois

candidatos qual o que obteve o maior valor de ativa0o, o

que nao era possivel quando a aplicaco da funcao de trans-

fer6ncia ocorria a um nivel interno nos neuranios.

Outro ponto interessante de ser ressaltado 6 o

efeito destas alteraOes realizadas a nivel do comportamento

da rede neural no processo de aprendizado. 0 problema surge

na aplicac cAo da regra delta, uma vez que modificamos a saida

dos neuremios e no se tem mais o conceito de saida igual a

+1 significando o reconhecimento do padro e saida i gual a

-1 significando o nao reconhecimento. Como saber se devemos

ou nao realizar a correcAo dos pesos de atuacao de um

neureinio? Qual 6 a saida desejada para cada neurânio?

Existem duas soluOes principals, a primeira 6 a

de rnodi fi car o comportamento dos neurónios, desati vando a

aplicacao da funcAo de transferencia, apenas na fase de

reconhecimento, mantendo-a da maneira como vinha sendo

utilizada durante a fase de aprendizado. A segunda solucao

consiste em transferir para o neuranio mestre a decisao de

realizacao ou nao de uma correcao dos pesos da rede. Neste

tipo de procedimento, durante a fase de aprendizado, o

neurânio mestre irA receber os valores de ativacao de cada

neuranio, determinando aquele que obteve o maior gray de

reconhecimento, ou seja, o major valor de saida. Se o

neuranio que obteve a maior saida 6 o que deveria

identificar o padrao, nao precisamos adaptar os pesos.



216

No outro caso, em que o neuranio que obteve a maior saida

n..1"c3 a aquele que deveria reconhecer o caractere, o neurânio
mestre ordena que seja aplicada a Regra Delta, no neuranio

que teve a maior saida, mas que ndo deveria ter reconhecido

o padr10 Creconhecimento incorreto - saida desejada = -1), e

no neurOnio que ndo teve a maior saida, mas que era aquele

que deveria reconhecer a padro Cerro de na'o reconhecimento

- saida desejada = +1).

Estes diferentes modelos e varia0es foram todos

desenvolvidos atraves da implementacao de um simulador, onde

tem-se a possibilidade de configurar uma serie de

parAmetros, fazendo com que este atue de uma ou de outra

forma. 0 simulador implementado permite a configuracao do

tipo da funcao de transferência utilizada na fase de

aprendizada, do tipo delta funcao utilizada na fase de

reconhecimento, dos valores de limiar para estas funOes e

inclusive o fator de ajuste da regra de aprendizado que pode

ser diferenciado para o caso de reconhecimento incorreto

Cfator f de erro) e para o caso de erro de nao reconhe-

cimento Cfator (3 de acerto).

Todos estes parAmetros constituem uma sCrie muito

ampla de possibilidades de investigacao quanta ao desempenho

da rede neural junto ao reconhecimento de caracteres. Os

parAmetros adotados, tipos de funOes de transferéncia e

exempl os de configuraOes possi vei s para o simulador do

model o ADAn-LIene apresentam-se listados no Anexo A. 5, sendo

tambem especificados junto a cada grAfico de avaliacAo do

desempenho do sistema CAnexo A.4), qual a configuracao

empregada. 0 autor utilizou-se de um conjunto de parAmetros

nos testes, os quais resultaram em um desempenho muito bom

da rede neural no reconhecimento de caracteres, mas a

estimativa de quais sao os valores ótimos empregados nestas

func6es constitui-se de um trabalho extenso e novo, a qual

ainda nao foi realizado.
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5.5.5 ImplementacAo em Hardware

Nesta sec o, sera apresentada apenas uma visA".°

superficial de alguns aspectos relevantes para a especi-

ficacAo de uma arquitetura especial que implemente o modelo

de rede neural descrito neste trabalho. 0 objetivo 6 dar ao

leitor uma viso geral da possibilidade de implementacAo em

hardware do model o que foi si mul ado par software.

A arquitetura basica do sistema 6 baseada no

esquema apresentado na figura 5.31. 0 sistema 6 compost° par

urn conjunto homogêneo de processadores que operam em

paralelo e realizam individualmente as tarefas r el ati vas aos

neuránios tipo Adaline. Estes processadores est g.o inter- -

conectados pot- um barramento a um processador mestre. 0

processador mestre 6 um processador mais sofisticado Cum

microprocessador, por exemplo) que executa tarefas de

controle da rede neural.

Os dados so eviados atrav6s do barramento de

dados, onde utiliza-se uma tecnica de difuso simultAnea

(broadcast) das informac6es para todos os elementos

processadores Cneurónios). Os dados podem ser enviados de

uma so vez, caso o barramento possua uma largura que suporte

todo o padro Cern for no de 256 bits - 16x16), ou o padro

pode ser particionado enviando-se, par exempla, de 16 em 16

bits ate compor todo

O neurOnio mestre terA que possuir alguma forma de

sele0.'o individual dos neurOnios, seja para selecionar

neurOnio que enviarA seu valor de saida, seja para

selecionar qual o neurOnio que r eceber a o valor de sal da

desejado (mentor input). Uma possibilidade de implementaco

6 atravCs do use de barramento de enderecos, onde cada

neurOnio recebe um endereco especifico que sera utili-

zado para (2) seu acesso. Atraves desta tecnica, o envio do

valor de salda desejado pode ser feito selecionando

o endereco de urn certo neurOnio e enviando este dada.
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Uma rede neural pode ser implementada em hardware,
atraves do projeto de uma arquitetura dedicada como a

descrita acima, ou pode ser desenvolvido um projeto vi sando

o aproveitamento apenas do paralelismo inerente ao processo,

mas utilizando-se de uma arquitetura para o processamento

paralelo, que na'o seja necessariamente dedicada apenas a

implementacAo de uma rede neural.

0 paralelismo nas redes neurais pode ser expl or ado

de diferentes formas. A primeira, que 6 a mais clara destas

formas, 6 obtida atraves de uma implementa0o onde cada

neurônio 6 urn element° individual de processamento. Este

enfoque foi o apresentado atraves do esquema da figura 5.34.

Uma outra possibilidade 6 o aproveitamento apenas do

paralelismo da multiplica0o do vetor de entradas pelo vetor

de pesos, onde esta multiplicaco pode ser realizada em

processadores vetoriais, acelerando o processo.	 Neste

enfoque ja n'Zio se tem mais o conceito de neurOnio como sendo

um el emento	 individual. 0 aproveitamento do paralelismo

existence na	 multiplicacAo das entradas e pesos pode ser

realizado de	 diferentes maneiras. Um exempla de imple-

menta0o de simuladores de redes neurais em arquiteturas

paralelas	 dedicadas 6 descrito em [OSO gOb].

5.6 Arquivo de ConfiguracAo

Para que o sistema N2OCR possa se tornar um

sistema realmente prAtico no reconhecimento de caracteres, 6

necessaria a possibilidade de configura0o de al guns

parametros. A configurac5a do sistema permite que este se

adapte de uma forma mais perfeita ao tipo de texto

necessidades de uma dada aplicacAo do usuario.

A implementaco delta configura0o do sistema 6

feita atraves da utiliza0o de um arquivo de configu-

racAo. 0 arquivo de configurac.tto descrevera os diversos

Stens referentes ao sistema N
2OCR que podem ser

definidos,	 programados ou selecionados pelo usuAria.
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Este arquivo de configuracao pode ser alterado livremente

pelo usuario Carquivo em formato texto) e deve ser

consultado pelo sistema na sua inicializacao ou quando for

solicitada uma reconfiguracao do sistema.

0 protOtipo do sistema N2OCR nao possui ainda

implementadas todas as funOes de configuracao descritas

nesta secao. Como nem todos os algoritmos previstos para

sistema W-OCR estao presentes no protótipo, alguns

parametros de configuracao nao foram considerados. As

func6es implementadas no protatipo, em alguns casos, foram

simplificadas e nao possuem todas as possibilidades de

configuracao que poderiam fazer uso. Outro detalhe a

respeito da implementacao realizada no protótipo 6 o fato de

cada modulo possuir a sua prapria configuracao, sendo que no

sistema N 2
OCR esta prevista a utilizacao de um arquivo •Cinico

para a configuracao geral de todas as ferramentas.

Uma funcao muito importante dos arquivos de

configuracao 6 a definicao de parametros para o processa-

mento automatic° do sistema, com o minima de intervenc6es

realizadas pelo usuario. Este tipo de processamento, na

implementacao disponivel atualmente, nao 6 um procedimento

comum, onde a configuracao e processamento no sistema se &A

atraves da configuracao e selecao de opc6es atraves de uma

interface amigavel orientada a menus.

Os parametros configuraveis do sistema N 2
OCR sao os

seguintes:

1. Pardmetros para aqusf_cdo de rnagens:

- Definicao da forte da imagers digitalizada,

indicando se 6 obtida diretamente do dispositivo de aquisi-

cao de imagers, ou se esta deve ser carregada de um arquivo

espec1fico;

Nome do arquivo que concern a imagem e

For-rnato do arquivo de imagens, podendo ser- do

tipo CUT, TI F, PCX, BTM ou IMF.



221

2. Parametros para tratamento das i_magens:

Tipo de tratamento da imagem, indicando 0

tipo de filtragem a ser realizada sobre esta;

Indica0o se 6 ou nAo necessAria a realizacao

de uma opera0o para desfazer o half toning e

Indicac5o se 6 necessAria a realizacAo da

binariza0o da imagem e, no caso da realiza0o desta,

fornecimento do valor do limiar utilizado na binarizaco.

3. Pardmetros para a preparaco dos dados para a

cede neural:

Indica0o do metodo de separacalo de textos e

grAficos (automat-Ica ou inter-ativa);

Fornecimento dos fatores usados no controle

da separac gio entre textos e grAficos, conforme descri0o

feita no capitulo 3;

- Tipo de espacamento dos caracteres, podendo

ser espacamento fixo ou variAvel Cfixed ptch/proportionatD.

Indica qual algoritmo de segmenta.0.0 sera empregado;

Fornecimento dos fatores usados para a deter-

minacAo de espacos ou linhas em branco na separacAo dos ca-

racteres entre si , conforme descricA'o feita no capitulo 3;

Fornecimento dos fatores para segmentacAo de

caracteres corn espacamento fixo: altura e largura media de

urn caractere;

Tipo de detecco inicial dos textos, podendo

ser automAtica ou interativa;

IndicacAo dos fatores usados para a detecOio

automatica de textos, conforme descri0o do capitulo 3, e

Indicaco da necessidade ou redo da extracgio

de atributos, fornecendo qual o processo a ser empregado;

4. Pardmetros para a simulacdo:

-.Tipo de cádiqo usado na representacao dos

caracteres: ASCII, EBCDIC, BRASCII, ASCII Estendido ou

definivel pelo usuArio;
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Cadigo de saida da rede para um caractere nAo

reconhecido;

- EspecificacAo do nOmero mAximo de neurânios

utilizAveis pela rede neural Cgera aviso no caso de exceder

este nUmero);

Tipo de procedimento a ser executado: apren-

dizado ou reconhecimento;

- Se for efetuado um aprendizado, pode ser

feita a indicacAo de que se deseja "salvar" os pesos da rede

ap6s realizar este.

Se for realizado um reconhecimento, pode ser

feita a indicacAo de um arquivo para a carga dos pesos

previamente salvos, realizando o reconhecimento baseado em

um conhecimento previo;

DeterminacAo do comportamento das saidas dos

neurónios: sai das corn valores binArios ou nAo;

DefinicAo do tipo de funcAo de transferência

empregada na fase de treinamento e de reconhecimento;

FixacAo dos val ores do limiar "L" e do fator

de ajuste "0" usados pelos neuremios;
- DeterminacAo do limite de r-etentati vas

realizadas no aprendizado, antes de realizar uma expansAo da

rede, e

IndicacAo da necessidade de geracAo ou nAo de

um relatOrio da simulacAo. Este relatOrio descreverA o

nOmero total de neurOnios utilizados, o nOmero total de

ativa0es da rede, o nUmero de caracteres corn mais de uma

versAo Ce quais sAo ester caracteres), o nUmero medic) de

ajustes dos pesos poi- neurânio, etc.

Todos as fatores citados acima permitem um melhor

desempenho do sistema fr-ente a di ferentes ti pos de textos a

serem reconhecidos. A obtencAo de uma boa taxa de

reconhecimento car-rota de caracteres dependerA da correta

configuracAo e do ajuste mais adequado dos valor es de

controle do sistema.
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5.7 AvaliacNo do Desempenho do Sistema

Baseando-se nos resultados obtidos a partir da

utilizacao do prot6tipo do sistema N2OCR, chegou-se a

concl usao que este possui urn 6timo desempenho no que se

refere ao reconhecimento correto dos padr6es. Quando

sistema a treinado para um certo conjunto de padr6es e,

ap6s, estes mesmos padr6es sao entao reintroduzidos na rede

para o reconhecimento,	 a taxa de reconhecimento correto

sempre de 100%.	 Esta	 propriedade e inerente ao sistema,

devido ao tipo	 de model° adotado, onde o algoritmo de

aprendizado s6 termina a sua execucao quando todos os

padr6es de aprendizado tiverem sido testados e reconhecidos

corretamente.

Os testes realizados com o sistema N OCR foram

realizados corn três conjuntos diferentes de padr6es de

aprendizado/reconhecimento:

Imagens de caracteres obtidas atraves da digita-

lizacao com urn scanner manual de textos de uma impressora

laser -4 Denominado de Padrao de Teste A;

Padr6es gerados atraves da utilizacao de um

programa desenvolvido para este fim, com a possibilidade de

adicionar distorOes	 Denominado de Padr-Yo de Teste 8, e

Padr6es obtidos por um sistema CCD de aquisicao

de i magens a partir de uma conjunto de dados fornecido pel o

correio ingl6s	 Denominado de Padrao de Teste C.

Estes très tipos de padr6es de teste possuem

alguns exemplares	 que sao apresentados no Anexo A.2, onde

tem-se alguns padr6es 	 tipicos de cada amostra que foram

empregados na avaliacao do sistema N2OCR. A seguir serao

descritos cada um dos padr6es de teste utilizados, em

relacao as caracteristicas de obtencao dos mesmos Cprocesso

de aquisigaoD e em relacao ao ti po de caracteres conti dos

nestes Cfontes, distorcao, etc).
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padrAo de teste A foi obtido a partir da

digitalizacAo com um scanner operado manualmente (handy

scanner HS-3000) produzido pela empresa DFI Inc. A

digitalizacAo foi realizada com a obtencAo de imagens P&B C2

niveis somente, sem hatftonine e com o ajuste de contraste

do dispositivo em sua posicAo media. 0 software de aquisicAo

de imagens utilizado foi o programa SCAN. EXE que acompanha o

scanner, sendo gravadas as imagens em arquivos do tipo

*.CUT. As imagens digitalizadas foram feitas a partir de

textos impressos em uma impressora laser de 300 DPI , onde os

textos foram editados em uma estacAo de trabaiho SUN, e

impressos cam uma Unica fonte, a fonte default para

impressAo na laser. Todo a manipulacAo posterior das imagens

obtidas pelo scanner foi realizado utilizando-se o protOtipo

do sistema N2OCR.

padrAo de teste B foi produzido com o programa

PADRAO.EXE que C um dos mOdulos do protótipo do sistema

N2OCR. Os padr6es de caracteres obtidos jA sAo gerados de

forma isolada, nAo havendo a necessidade de empregar um

algoritmo de segmentacAo. Os padrOes foram gerados com a

utilizacAo de uma Onica fonte, equivalente aos caracteres

defautt do TurboC CCompilador C - Borland Inc.) para o modo

grAfi co. Para efei tos de teste do reconheci mento foram

geradas distor46es apenas cam a inversAo de pixels do

padrAo. Nos testes com o padrAo B nAo foram adicionadas

outran distor46es coma rotacAo ou deslocamento do padrAo.

padrAo de teste C foi fornecido pelo prof. Edson

Filho da. Universidade Federal do Pernanbuco, sendo ester base

de dados utilizada par este professor nos testes realizados

em sua tese de doutorado [FIL 00 e FIL gl]. 0 conjunto de

dados 6 formado par caracteres alfanumericos i mpressos

extraidos de envelopes postais e fornecidos pelo Correio

BritAnico. A digitalizacAo foi realizada atravCs de urn

dispositivo CCD de aquisicAo de imagens. A base de dados

utilizada e composta par 34 classes de caracteres, obtidos
a partir de mUltiplas fontes Cdiferentes tipos de



225

impressAo), onde tem-se as 1 etr- as de A ate Z Cexcluindo-se a

letra '0' e a letra 'I' - 24 classes), e os digitos de 0 a g

Conde as nOmeros '0' e o '1' nAo sAo distingOidos das letras

'0' e 'I' -	 10 classes). Na base de 	 dados, cada classe

contem 300 amostras de padr6es digitalizados em 384 pixels

P&E, organizados em uma matriz de 16 x 24 pontos. Os padr6es

jA se encontram isolados, tendo sofrido um processo anterior

de segmentacAo e ajuste de posicAo 	 e escala. Para a

utilizando delta base de dados foi realizada apenas a

conver sAo do format° de arquivo dos padr6es para os

formatos utilizados pela rede neural CconversAo para

arquivos do formato tipo *.LET e *.TSTD, adicionando-se os

respecti vos	 rótulos para permitir	 o aprendizado

reconhecimento.

Os testes realizados sobre o sistema N 2OCR foram

concentrados principalmente sobre os padr6es de teste A e C,

por estes reproduzirem mail a realidade de um sistema OCR,

utilizando dados extraidos de casos reais. Os testes e

resultados obtidos com os diferentes tipos de padr6es sAo

apresentados	 no Anexo A.4. Estes testes fizeram use de

informac6es geradas nos arquivos *. REC e *. REL Cvide Anexo

A.5), sendo tambem utilizada a funcAo de avallacAo

implementada no mOdulo PADRAO Cfig. 5.35).

Os	 teste com o padrAo A obtiveram resultados

excelentes, onde mesmo com urn pequeno	 treinamento a rede

atinge um alto grau de reconhecimento correto dos

caracteres. Nestes testes o grau de reconhecimento correto

ficou entre gB e 100%, demonstrando que para este tipo de

aplicacAo o	 sistema N2OCR estA plenamente apto a ser

utilizado. Outra caracteristica importante dente teste

o fato de envolver today as etapas de processamento

realizadas pelo sistema N"OCR, da 	 aquisicAo ate o

reconhecimento.
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Os resultados obtidos nos testes com o padr Ao C

so muito bons e devem ser analisados cuidadosamente, uma

vez que este padrAo apresenta um alto grau de distorOes e

onde a texto esta escrito corn a utilizacAo de mOltiplas

fortes, o que, mesmo em sistemas profissionais de OCR, reduz

em rnuito a eficacia destes sistemas. 0 grau de acertos no

reconhecimento 6 considerado born, sendo que um treinamento

mais cuidadoso pode certamente melhorar a eficacia do

sistema atingindo niveis coma as obtidos nos testes cam o

padrAo A.

Quanta ao reconhecimento de padre5es corn distorc6es

Cpadro de teste C), onde o conjunto de reconhecimento

possui diferencas significativas em relacAo ao conjunto de

aprendizado Cpadr6es perfeitos), a rede neural tambem teve

um Otimo comportamento. No caso de padres distorcidos por

inversAo aleatória de pixels, os resultados obtidos

dernonstram uma exatidAo de 90 a 100% de acertos quando a

rede a submetida a padr6es cam distorOes de 5 a 20% do

conjunto total de pixels dente. n claro que todos estes

resultados variam conforme ajustes da configuracAo do

simulador da rede. 0 Anexo A.4 - PadrAo B, apresenta a

avaliac'zio realizada cam este tipo de padr6es gerados corn uma

distorcAo controlada dos pixels.

0 sistema, na fase de reconhecimento, se mostrou

pouco imune a problemas como as caracteres transladados ou

rotacionados, que elevam consideravelmente as taxas de

reconhecimento i ncorreto ou de nAo reconhecimento de carac-

teres. Este comportamento já era esperado dadas as

caracter1sticas do sistema, que realiza um casamento direto

dos padr6es. No entanto, basta a realizaco de um apren-

dizado coerente com o tipo de caracteres que serAo

reconhecidos, e feito para um nOmero de padr6es repre-

sentativo em relacAo aos diferentes tipos de padr6es de cada

classe, que o sistema tern a sua eficacia aumentada

significativamente.
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Uma avaliacao ainda mais detalhada do comporta-

mento do sistema, torna-se muito dificil por uma serie de

fatores, entre estes estao al guns jA citados no capitulo 3.

Um dos outros fatores que dificultou bastante a avaliaco do

desempenho do sistema foi o problema referente ao alto tempo

consumido na simula0o da rede neural, durante a fase de

aprendizado. Como o simulador implementado utiliza-se de um

processador Unico CIBM-PC com processamento seqUencial) na

sua execucao, e onde a rede neural simulada possui um alto

gr au de paralelismo Cque terA que ser si mul ado de maneira

secitlencialD isto implica um alto custo em termos do tempo

gasto para o de processamento de informa0es. Os programas

de simulacao de r edes neurais usual mente gastarn muito tempo

de processamento, e, no caso do simulador do modelo ADAn-

LIeNE, em simulaceSes de complexidade media , cram consumidas

em torno de 12 horas de CPU em um equipamento do tipo IBM-PC

386 compativel cam co-processador aritm6tico e operando a 25

Mhz. Este alto tempo gasto 6 rel ati vo a fase de aprendizado

apenas, que e extremamente demorada devido aos ajustes e
repeticao continua de ativa0es da rede ate o aprendizado

perfeito. A fase de reconhecimento pode ser executada sem

problemas de demora excessiva do processamento dos dados.

Devi do a este fato, nao foi possivel a realizacao de testes

exaustivos sabre o modelo implementado. Como tem-se UM

grande nOmero de variAveis envolvidas neste processo, seriam

necessArias mui tas rodadas de aprendizagem para estabel ecer

os valores Otimos dos fatores programAveis do sistema. Estes

valores ainda tem que ser deter mi nados para cada conjunto

diferente de padres de aprendizado e reconhecimento, onde

se obtem comportamentos diferentes da rede.

A avalia0o do sistema, segundo o autor, deve ser

realizada atraves do use de uma base de dados padrao, onde

se possa comparar os resultados obtidos com os resultados de

outros sistemas OCR, que tambem foram submetidos aos mesmos

testes. Somente assi m sera possi vel se ter uma nocao mais

exata do desempenho real do sistema.
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Observando-se o comportamento geral do sistema,

Vol possivel notar algumas de suas caracteristicas que

comprovam a sua versatilidade:

Capacidade de adaptaOlo: ajuste a novos padr6es;

Aprendizado do reconhecimento de textos corn

mOltiplas fontes de caracteres: o nOmero de caracteres

diferentes aprendidos sá 6 limitado pelo tamanho maximo da

rede neural;

Possibilidade de implementaco em hardware para-

lelo, obtendo-se uma alta performance no reconhecimento;

A utilizac go de simuladores permite uma maior

flexibilidade no estudo, depuraco e ajustes do model°

adotado, antes de sua implementac2io em hardware;

0 modelo empregado ressalta o paralelismo exis-

tente no processo de reconhecimento, facilitando a sua

implementacao em maquinas que permitem o processamento

paralelo;

0 "salvamente" dos pesos da rede permite a

criaco de arqui vos cone o trei namento C fase cri ti ca em

termos de tempo de processamento) já realizado para

determinados tipos de textos, e

Possibilidade de extenso do sistema para adico

de pOs-processamento, sem maiores altera46es dente.

Devido a toda y estas caracteristicas o sistema

N2OCR mostra-se como uma ferramenta de alta flexibilidade,

possuindo recursos que tornam este muito adequado ao

reconhecimento de caracteres.

5.8 EvolucAo do Si sterna

0 sistema N2OCR Vol implementado de maneira que

este posses sofrer- adaptac6es e expans6es visando a sua

melhoria. Urn exemplo dist° 6 o caso da possibilidade de

adicflo de urn módule de pOs-processamento para a corre0o do

texto reconhecido atraves do emprego do contexto.
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Uma outra possibilidade de expansao esta relacio-

nada com a preparacao dos dados para a rede neural. Conforme

foi apresentado na secao 3.4.2, os padres utilizados pelos

sistemas OCR podem sofrer um pre-processamento, visando a

extracao de algumas de suas caracteristicas. 0 sistema N2 OCR

é urn sistema que realiza o casamento de padreies, deter-

minando, para um dada padrao desconhecido, qual o padrao de

aprendizado que mais se parece com este. A implementacao

atual do sistema utiliza coma padrao de entrada da rede

neural o pr6prio bit-map do caractere extraido da imagem

digitalizada. 0 sistema nao possui nenhuma restricao que

impeca este padrao de entrada de sofrer LIMA recodificacao,

vi sando ressaltar al gum tipo de atributo especifico ou, ate

mesmo, o bit-map do caractere pode ser estendido pela adicao

de novas informac6es complementares.

Codificacao
Padrao	 Original Recodificacao Cnovo padrao)

1 1 1 1 1 C5) 1 1 1 1	 1 1 1 1 1 1 C5)
1 0 0 0 1 C2) 0 0 0 1	 1 0 0 0 1 1 C2)
1 1 1 1 1. C5) 1 1 1 1	 1 0 0 0 1 1 C2)
1 0 0 0 1 C2) 0 0 0 1.1 0 0 0 1 1 C2)
1 0 0 0 1 C2) 0 0 0 1	 1 1 1 1 1 1 C5)

Caracter	 Projecao
-A-	 Horizontal

Projecao
Vertical  

Figura 5.36 - Recodificacao de um padrao

A recodificacao serve para ressaltar, para a rede

neural, algum tipo de car-acteristica do bit-map do caractere

que pode estar- "escondido" neste, e nao esteja sendo levado

em consideracao, ou seja pouco considerado, para a obtencao

do resultado do reconhecimento efetuado pela rede neural.

Atraves da recodificacao dos padr6es, pode-se destacar para

a rede al gum tipo de propriedade especifica destes, de forma

que esta propriedade seja levada em consideracao no

reconhecimento.	 necessAri o se ter muito cui dada ao

realizar esta recodificacao, pois o reconhecimento realizado
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pela rede neural mede, de certa forma, apenas a distAncia do

padrAo de teste em relacAo aos padr6es de aprendizado,

indicando o mais próximo.

Para o exemplo da figura 5.36, 6 interessante se

notar que o valor 5 foi codificado como "11111" e nAo em

binArio, que seria igual a "00101". Isto se deve ao fato do

valor "00101" em binArio ficar muito parecido a outros

valores, como "10101" que equivale a 21, onde, apesar da

similaridade entre ambos padres C"00101" e "10101"), ester

representam dois valor es extremamente diferentes. Este tipo

de metodologia, onde aplica-se um pr6-processamento dos

padr6es, tem sido avaliado como sendo uma forma alternativa

de funcionamento do sistema N 2OCR, em um futuro próximo. A

extensAo do sistema N 2OCR atraves desta tecnica possi-

bilitarA que este se torne mais insensivel a certos tipos de

deformacAo como rota46es ou translac6es dos caracteres

Cconforme o tipo de recodificacAo empregado). Vesta forma,

pretende-se dotar o sistema da capacidade de reconhecimento

inclusive de caracteres manuscritos em letras de forma. Para

into 6 necessArio um estudo, avaliacAo e determinacAo do

rnelhor metodo de recodificacAo dos caracteres.

Al em da expansAo do sistema, outra tarefa que vem

sendo real i zada 6 a tentativa de obtencAo de uma base de

dados de teste padrAo, que possa ser utilizada junto ao

N"OCR visando a melhor validacAo do model° implementado.

Tambem tem sido realizados estudos no sentido de par-tar

sistema par-a maquinas onde seja possi vel a utilizacAo de um

processamento paralelo, seja corn processadores fracamente

acoplados Cpor exemplo, uma rede de workstations SUN) ou

atrav6s de processadores fortemente acopl ados C por exemplo,

um hardware baseado em Transputers). Cria-se desta forma um

si rnul ador que executa suns tarefas em paralelo, realizando

uma parte do processamento junto a cada processador.

0 sistema Na OCR tamb6m propiciou, como resultado

de seu desenvolvimento, um estudo mais aprofundado das rede

neurais. Este estudo resultou na criacAo de um pro-
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jeto denominado SIRENE - Simuladores de Redes Neurais.

Este projeto garante a continuidade dos estudos realizados

sabre este tema, e visa a implementacao de ferramentas para

a analise e utilizac5.0 de model os de redes neurais de

destaque na atualidade, assim coma permite investiga0es cam

a objetivo de criar novas modelos de redes neurais. 0

projeto SIRENE estA ligado ao grupo de estudos de

arquiteturas avancadas de computadores Cprocessamento

paraleloD, coordenado polo prof. Philippe 0. A. Navaux,

junto ao CPGCC da UFRGS. Alem deste projeto, que se encontra

em plena desenvolvimento, os estudos realizados para

desenvolvimento deste trabalho tambem tem lido utilizados

para colaborar coin o desenvolvimento de um "processador

neural", clue estA sendo feito sob a coordenaco do prof.

Paulo M. Engel.

Em resumo, o estudo realizado neste trabalho abriu

uma serie de novas perspectivas de estudo dentro das linhas

de pesquisa sobre cedes neurais e reconhecimento de

caracteres. 0 sistema N2
OCR permite tambe.m uma evolucao,

sendo possivel a realizado de novas estudos para

complementar o trabalho que j a foi desenvolvido, a ni vel de

avaliacAo do desempenho, estudo de convergéncia, estimativa

de parAmetros Otimos de configuraca'o, pas-processamento do

texto reconhecida, etc.
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6 ConclusAo

Este	 trabalho teve por objetivo	 o estudo	 do

reconhecimento	 visual	 de caracteres atraves	 da utilizacAo

das redes neurais.	 Para	 atingir tal objetivo foram

desenvolvidos as tópicos referentes ao Processamento Digital

de Imagens, aos sistemas de	 reconhecimento	 de caracteres

(OCR) , a.s redes neurais e par fim foi criada uma proposta de

solucAo e implementacAo de um sistema OCR, 	 o denominado

sistema N2OCR.	 Para validar esta proposta de implementacAo

foi desenvolvida uma serie de ferramentas que implementam as

diversas operaceSes e etapas de processamento estudadas neste

trabalho, criando assim um protótipo do sistema N 2OCR.

Os resultados obtidos na utilizacAo do protOtipo

do sistema comprovam que o N2OCR nAo 6 apenas	 como

tambem demonstram ser este	 uma ótima alternativa	 como

sistema para reconhecimento de caracteres impressos. 	 Este

sistema demonstra uma	 s6rie	 de propriedades	 que tem sido

apresentadas coma muito desejaveis, senAo essenciais,	 em

sistemas OCR.

O trabalho demonstrou-se muito valido tambem pelos

seus reflexos, coma foi o caso da criacAo do projeto S1RENE

no CPGCC da UFRGS. Outro aspecto importante foi o fato deste

nAo ter sido um trabalho limdtado, pois permite expanses

que podem melhorar ainda mais o seu desempenho, chegando ate

possivelmente ao reconhecimento de caracteres manuscritos.

Al em	 de incentivar o desenvolvimento de novas

frentes de estudos junto ao CPGCC da UFRGS,	 este trabalho

tambCm possibilita que se chege a resultados com aplicaOes

praticas, nAo	 somente para	 fins cientificos. 0 sistema

desenvolvido	 pode	 ser	 aperfeicoado,	 atraves	 da

complementacAo	 de al guns módulos e da implementacAo 	 em

hardware de uma arquitetura paralela que realize as funOes

executadas atraves do simulador da rede neural, chegando ao

ni vel dos sistemas comerciais de OCR.
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n importante salientar que este trabalho, par

tratar de uma Area pouco estudada em termos de Brasil, e

principalmente em relacXo ao CPGCC da UFRGS, buscou a

formaco de uma base de conhecimentos sabre o assunto. Desta

forma todo o trabalho serve para dar subsidios para novas

trabalhos que possam vir a ser desenvolvidos em Areas

relacionadas com as que foram abordadas.
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ANEXOS
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ANEXO A.1 - Padr6es de DescricNo de Imagens

1. Formato BTM

0 formato BTM tem seu name originArio da

abreviacAo de bit-map. Este formato decreve a imagem atraves

do armazenamento direto do bit-map que comp6e a imagem,

sendo usado apenas para armazenar imagens P&B C2 cores). Os

arquivos no formato BTM tem uma extensAo *.BTM no seu name e

seguem a descricAo dada abaixo. Estes arquivos s10 os que

mais se adaptam ao sistema N2OCR.

Format° dos Arquivos tip° *.BTM:

Imagem -4 Bloco de bytes corn 1 ou 8 pixels por byte. A
descricAo da imagem comeca no canto superior

esquerdo, sendo descrita linha a linha, da
esquerda para a direita, de circa para baixo. Os

illtimos 7 bytes do arquivo sAo o cabecalho final.

Cabecalho Final -4 ASSINATURA	 Cl byte)
NUMLIN	 C2 bytes)

NUMCOL	 C2 bytes)

ASSI NATURA : OxA5 C165) -4 1 bit por pixel C8 pi xel s/byte)
Ox5A C80)	 A bits por pixel Cl pixel /byte)

NUMLI N Nro. inteiro corn 2 bytes na ordem invertida,

LSB e apds o MSB. Indica a nOmero de linhas da

imagem.

LSB = Byte menos significativo CLeast Signif.)

MSB = Byte mais significativo (Most Signif.)

NUMCOL
	

Nro. inteiro corn 2 bytes na ordem invertida

LSB e ap6s a LSB. Indica a numero de colunas da

imagem.
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Formato FIM

0 format° FIM tem seu name originärio da abrevia-

cAo de File of Image. Este formato decreve a imagem atraves

do armazenamento direto do bit-map que comp6e a imagem,

sendo usado para armazenar imagens de ate 256 niveis Cescala

de cinza.D.	 Os arquivos no formato FIM tem uma extensAo *.FIM

no seu nome e seguem a descricAo dada abaixo.

Formate) dos ArglAvos ti_po *.FIH: Sao identicos aos

arquivos *.BTM em termos estruturais. Possuem mais de dais

niveis de	 cores Cescala de cinzaD. E obtido, geralmente,

desfazendo-se o half toning de um arquivo BTM. Vide a

descricAo dos arquivos BTM.

Format° CUT

0 formato CUT tem seu nome originario da palavra

"recorte"	 em ingles Ce um pedaco de uma imagemD. Este

formato decreve a imagem atraves do armazenamento de uma

codificacAo tipo RLE, sendo usado para armazenar imagens de

ate 256 niveis Cescala de cinzaD. Os arquivos no formato CUT

tem uma extensAo *.CUT no seu nome e seguem a descricAo dada

abaixo. Estes arquivos s10 utilizados originariamente pelo

scanner DFI HS-3000 e podem ser manipulados pelo softwares

de editoracAo eletranica HaloDPE ou Dr.HALO.

Format° dos Arquivos tipo *.CUT:

Imagem	 n descrita linha a linha, da esquerda para a
direita, de cima para baixo. As linhas sAo

compactadas pelo mCtodo RLE. A imagem E composta

por um cabecal ho i ni ci al segui do de varios bl ocos

Ccada bloco descreve uma linha de varredura da

imagem).
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Cabecalho: Tamanho Total -4 Ntimero total de colunas e nOmero
total de linhas (6 bytes)

X1 Xh Yl Yh 00 00 (6 bytes -4 X1 =LSB, Xh=MSB,

Y1=LSB, Yh =MSB, 00=Valor zero)

Blocos: Descrevem uma linha de varredura da imagem.

NroBytes CLSB) + NroBytes (MSBD -4 2 bytes
Descrico dos bytes -4 Tem um total de bytes igual a
256 . NroBytes CMSB) + NroBytes (LSB)

Descricao dos bytes -4 Total Cor [ Cor Cor	 ] 00
Se Total tem o bit 8 ligado

Ento repete Car Total vezes CCodificacao RLE)

Seno segue Total bytes, após Total, descrevendo

as cores

4. Formato IMF

0 format° IMF tem seu nome originArio da

abreviaco de Image Fite. Este formato decreve a imagem

atrav6s do armazenamento das diferentes informac6es que

compOem esta, o bit-map, a tabela de palette (se houver) e

uma descrico macs detalhada das caracteristica da imagem.

n usado apenas qualquer tipo de imagem. Cs arquivos no
format° IMF tem uma extensXo *.IMF CImagemD, IMD (DescricAoD

e IMP CPaLette) no seu name, e seguem a descricAo dada

abai xo. Este f or mato de arquivos 6 um padrtio criado pelo

grupo de Computaco GrAfica do CPGCC da UFRGS para o

manuseio de imagens.

Format° dos Arquivos tipo *.111F:

Arquivo: Compost° por 2 blocos principals

Cabecalho + Dados GrAficos (imagem)
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Cabecalho: C todo descrito atraves de um texto ASCII, sendo

terminado por um caracter delimitador, este

caracter 6 o Ctrl Z C'Z - 1Ah) utilizado

usual mente par a delimdtar o fim de ar qui vos de

texto. Desta forma 6 poss1vel listar o arquivo na

tela e ler diretamente a descricAo contida no

cabecalho dente. 0 cabecalho 6 composto pelos

seguintes campos Cseparados entre si por um

caracter '$' - 24h):

Tamanho 'S' Tipo CompactacAo NumCol 'X' NumLi n         

. . s . Bits/Pixel Palette	 Comentarios '
	

^Z CCtrl ZD

Tamanho: 1 a N digitos em ASCII, indicando o tamanho do

cabecal ho. Tamanhos aconsel hados : 256 ou 512 bytes.

Tipo: Campo representado por um caracter ASCII	 que pode

assumir os seguintes val ores - 	 0 , 1 , 2	 ou '?'.

Descreve o tipo de descricAo da imagem que 6 utilizado no

arquivo. Descricflo dos tipos disponiveis:

0 - Ajuste a byte. Os pixels sc) ajustados de	 forma a

ocuparem sempre um n6mero inteiro de bytes. Neste

tipo de arquivo nLio ocorrerA de 2 pixels ficarem

representados total ou parcialmente em apenas um byte

Cdois pixels nrto stlo guardados juntos em um byte).

1 - N.*io ajusta a byte. faz ajuste por linha. Este tipo de

arquivo permite que dois pixels sejam armazenados

juntos em um mesmo byte, mas 	 no caso de pixels

per- tencentes a duas linhas de varredura diferentes,

este tipo de caso rici sera aceito. Isto implica que

cada nova linha de varredura da tela comeca a ser

descrita em um novo byte. sendo que o Ultimo byte

utilizado na descri0.0 de uma linha pode Vicar cam

al guns bits no usados.
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2	 Nao ajusta a byte, nao f az ajuste a linha. Este tipo

de arquivo utilizes um descricao da imagem utilizando

linearmente todos Os bits de um byte, sem restriOes

ao fato de um pixel ocupar todo ou parte de um byte,

juntamente ou nao cam outros pixels.

- Arquivo compactado. Os arquivos compactados nao

possuem especificacao de ajuste uma vez que a imagem

estA compactada e sua descricao original foi

alterada.

Compactacao: Indica o metodo de compactacao da imagem

Craster image) que foi empregado. Pode assumir as

seguintes tipos:

'SEM' - Nao foi realizada nenhuma compactacao, o bloco da

imagem descreve diretamente cada panto da imagem.

'RLE' - Metodo de compactacao RLE - Run Length Encoding.

Este mètodo deverA ser descrito de forma mais

detalhada pelo grupo definidor do padrao IMF, em

um futuro prOximo.

'LZW' - Metodo de compactacao LZW. Este m4todo segue a

descricao do algoritmo LZW encontrada na

literatura. Uma especificacao mais detalhada do

mesrno deverA ser apresentada pelo grupo definidor

do padrao IMF, em um futuro pr6ximo.

NumCol: NOmero de colunas da imagem do tipo raster. t

descrito atraves de um conjunto de digitos ASCII,

i ndi cando o nOmero total de colunas da imagem. A imagem

possuirA colunas numeradas de 0 a NumCol-1. 0 campo

NumCol sera separado do campo NumLin por um caracter

ASCII 'X'.

5. NumLin: Similar a NumCol, mas indicando o numero total de

linhas da imagem.
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Bits/Pixel: Niimero de bits Oteis par pixel. Se for uma

imagem P&B teremos 1 bit/pixel, no caso de uma imagem de

256 tons de cinza teremos 8 bits/pixel.

PaLette: Indica a nome do arquivo de patette, caso este

seja necessArio. Este campo poderA conter o nome do

arquivo de patette ou as palavras pr6-definidas - 'RED'

Cescala de vermelho), 'GREEN' Cescala de verde), 'BLUE'

Cescala de azulD, ou 'GREY' Cescala de cinza). Casa a

campo seja nulo, ou seja contenha a palavra 'NULO' ou "

6 assumida a utilizacAo de uma escala de cinza.

8. ComentArios: 0 campo de comentArios 6 delimitado no seu

inicio e fim pelo caracter ASCII '#'. Este campo 6

reservado para qualquer tipo de comentArios, sendo usado

para apresentar uma descricAo textual mais informal da

imagem. Existem uma serie de dados que sac indicados para

serem colocados nos comentArios, sAo eles:

Assinatura: Texto utilizado para a verificacAo

do arquivo, indicando que este realmente 6 um arquivo de

i magem;

Origem da imagem: Forma coma foi adquirida

(camera, scanner, etc). Local, data e responsavel pela

obtencAo da imagem;

Tipo de equipamento empregado para a exibicAo da

imagem: indicar o equipamento, por exempla, IBM-PC, SUN,

etc; e se necessArio a placa grAfica empregada, par exempla,

CGA, EGA, VGA, Targa, etc;

Tipo de tratamento da imagem: Indicar se esta

imagem jA sofreu algum tratamento, decrevendo a nome do

algoritmo empregado, parametras e demais informac6es

relevamtes;

DescricAo de informa0es referentes a imagem:
indicar informac6es importantes, coma por exempla, imagem

P&B mas com N tans gerados par haLftoning, imagem da banda
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de infra-vermelho capturada par um satelite, tipo de valores

descritos Ctons de vermelho, verde, azul ou cinza), etc.

Todos os programas que forem desenvolvidos para a

manipulaco de arquivos do tipo IMF, devido ao grande nOmero

de varia0es possiveis na combinacAo dos parAmetros de

definic5.0 do arquivo, devem oferecer sempre uma rota na de

leitura e escrita padr10 que aceite a descricao de um

arquivo tipo IMF, com os seguintes dados:

Tipo	 = 0

Compactaco = 'SEM'

Bits/Pixel	 = Maximo de 8 bits/pixel

Os outros itens s o livres.

Formato dos Arquivos ti.po *.IMD:

Arquivo: Este arquivo permite a descricao completa de uma

imagem, associando diferentes descriOes isoladas

em um 6nico	 arquivo. Atraves do arquivo IMD

possivel agrupar, par exempla, decric6es isoladas

das bandas de vermelho, verde e azul, ou, associar

a imagem a um determinado tipo de palette. Este

arquivo possui o seguinte formato:

ODesc 'S'
Tamanho
Descr.1

,$, Nome da
Imagem

,s, Nome do
Palette 'S' Comentar

ODesc: Ntimero de descritores de imagens.

Tamanho Descr.1: Tamanho do descri tar 1 da imagem.

Nome da Imagem: Nome do arquivo que contem a imagem.

Nome do Palette: Nome do arquivo que contêm o palette

associ ado a uma dada i magem.

5. Comentärios: InformacOes adicionais.

os
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0 descritar 6 composto por uma serie de

componentes descrevendo o tamanho do descritor, nome da

imagem, name do palette e comentarios.

No caso de uma imagem colorida, com 24 bits/pixel,

onde so utilizados 8 bits por cada banda RGB, o descritor

ter- A 3 blocos, descrevendo a nome dos trés arquivos que

completam a imagem. Neste caso, cada arquivo descreve uma

banda da imagem (8 bits/pixel).

Formato dos Arquivos ti_po *.1MP:

Arquivo: Este arquivo descreve a tabela de palette associada

a uma dada imagem. Possui o seguinte formato:

Tamanho 'S' Nra.
Cores

•s, Bits par
Componente

p$. Nra.	 de
Compon.

'$' Palette

Tamanho: Tamanho do cabecalho

Nro. Cores: Warner° total de cores que comp6em a tabela de

palette, equivale ao nUmero de cores que podem ser

exibidas simultaneamente no dispositivo.

Bits par Componente: NOmero de bits utilizados par cada

componente da tabela de palette. Cada componente ocupa

sempre 1 byte, podendo sobrar bits nao utilizados.

Nra. de Componentes: NI:liner° total de componentes da

tabela de palette utilizados para descrever um pixel da

imagem.

Palette: Descric!'io byte a byte de cada componente que

forma cada uma das entradas da tabela de palette.
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ANEXO A.2 - Padr6es de DescricNo de Caracteres

1. Caracteres Isolados

Este formato 6 gerado como resultado da utilizacao

do modulo de segmenta0o de caracteres. 0 progama de

segmentacAo parte	 de uma imagem tipo btt-map, gerando um

arquivo conforme o formato descrito abaixo:

#<Rdtuto> <Nro. CoLunas> <Nro. Li.nhas>

e 1's ...

#<R6tuto> <Nro. Colunas> <Nro. Li..nhas>

e 1's ..

Chide:

0 arquivo gerado 6 um arquivo em formato texto.

R6tuto	 um valor num6rico descrevendo o código do

caracter no sistema de representaco adotado (ASCII, EBCDIC,

etc) e que serve Para a identifica0o do caracter,

possibilitando o	 seu aprendizado. 0 tipo de cOdigo de

representa0o adotado se encontra descrito no arquivo de

configuracao do sistema N 2OCR. 0 rótulo pode conter um valor

especial, tambem descrito no arquivo de configura0o, que

indica um caracter que nrio foi identificado Ccaracter a ser

reconhecido posteriormente).

Nro. Colunas : Indica o total de colunas que formam o
padro que serA descrito logo abaixo no arquivo.

Nro. Linhas : Indica o total de linhas que formam o
padro que sera descrito logo abaixo no arquivo.

Segue-se a indicacAo do r6tulo, nro. de linhas e

col unas de um dado padro; um conjunto de digitos '0' e '1'

que representam os bits respectivamente desligados e ligados

do caracter que foi isolado.

Cada caracter isolado 6 descrito conforme o padro

especificado acima. UFRGS
INSTITUT° L INFORMATICA

,    
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Exemplos:

#65 6 4 4-- Caracteres 00 6 4
111111 Conhecidos 111111
100001 100001
111111 Caracteres 111111
100001 Desconhecidos -4 100001
066 8 5 #0 8 5
11111100 11111100
11001100 11001100
11111111 11111111
11000011 11000011
11111111 11111111

2. Caracteres com Tamanho Padronizado

Os caracteres que foram isolados sofrem um ajuste

de escala de forma que todos possuam a mesma dimensAo e

possam ser fornecidos a rede neural , seja para o

aprendizado ou reconhecimento. 0 programa que faz o ajuste

de escala recebe Os arquivos no format° descrito no item

anterior e produz como sai da arquivos com o seguinte

formato:

$<Nro. CoLunas> <Nro. Linhas> <Nro. Padr5es> <Tipo>

e l's

<R6tuLo>

e l's

<R6tuLo>

Onde:

0 arquivo gerado é um arquivo textual.

Nro. Colunas : Indica o total de colunas que formam

todos os padr6es que estA.o descritos no arquivo.

Nro. Linhas : Indica o total de linhas que formam

todos os padres que estAo descritos no arquivo.
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Nro. Padre5es :	 Indica o nOmero total de caracteres
que se encontram descritos no arquivo.

Tipo : C um identificador	 do	 tipo de arquivo

utilizado, na verso atual do sistema seu valor 6 usualmente

zero. Este item pode ser omitido.

Cada caracter	 6 descrito atraves de um conjunto de

digitos '0' e	 '1' que representam os	 bits respectivamente

desligados e ligados do caracter; 	 seguido de sua

identificaca'o.

R6tuto : C um valor numeric° descrevendo o cOdigo do

caracter no sistema de representaco adotado CASCII, EBCDIC,

etc) e que	 serve	 para a identificaco do caracter,

possibilitando	 o seu	 aprendizado. 0	 tipo de código de

representaco adotado	 se encontra descrito no arquivo de

configuracao do sistema N2OCR. 0 rOtulo pode conter um valor

especial C'?') que	 indica um caracter que n o foi

identificado Ccaracter a ser reconhecido posteriormente).

0 caracter '!' indica o fim do arquivo.

Os arquivos	 que possuem caracteres que foram

identificados e que servo utilizados na fase de aprendizado

tem usualmente a extenso M. LET, e os arquivos que possuem

caracteres	 identificados e que ser10 utilizados para o

reconhecimento tern usualmente a extenso *.TS1.

Exemplos:

$8 5 2 0	 Caracteres	 $8 5 2 0
00000000	 Conhecidos	 00000000
11111100	 11111100
10000100	 10000100
11111100	 Caracteres	 11111100
10000100	 Desconhecidos -4 10000100
65
11111100	 11111100
11001100	 11001100
11111111	 11111111
11000011	 11000011
11111111	 11111111
66
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A.3 - Padres de Teste Empregados

1. PadrNo A - Handy Scanner DFI HS-3000

>>	 Exemplo	 de	 caracteres	 isolados	 e	 utilizados

testes corn o padrAo A CAnexo A.4 - Padrflo A).

4'63 13 22 4'63 14 22
0000011 000000 00000111100000
000111111 0000 00011111111000
0011111111 000 00111111111 000
01111 000111 00 01111 0000111 00
0111 0000011 00 001 0000000111 0
111 000000111 0 0000000000111 0
111 000000011 0 0000000000111 0
111 000000011 0 0000000000111 0
111 000000011 0 000000000111 00
111 000000111 0 000001111111 00
0111 000011111
01111 00111111

00000111111 000
000001111111 00

0011111111111 0000000001111 0
000111111 0111 0000000000111 0
000000000011 0 0000000000011 0
000000000011 0 00000000000111
000000000111 0 00000000000111
00000000111 00 01 00000000111 0
0000000111 000 1111 000001111 0
011 0011111 000 111111 011111 00
01111111 00000 00111111111 000
001111 0000000
1763 12 20

0001111111 0000
4'63 12 21

1111111111 00 000000111111
111111111111 000011111111
111111111111 0001111 00000
11 0000000111 00111 0000000
01 0000000111 0111 00000000
00000000011 0 011 000000000
00000000011 0 111 000000000
00000000111 0 111 000000000
0000000011 00
0000000011 00
0000000111 00
0000000111 00
0nr)nr)nr)1 1 000
000000111 000
000000111 000
00000011 0000
00000011 0000
00000111 0000
0000011 00000
0000011 00000

11 0011111 000
1111111111 00
11111 000111 0
1111 00000111
111 000000011
111 000000011
011000000011
011 000000011
011 000000111
001100000111
000111 00111 0
0000111111 00
000001111 000

nos
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>> Exempla de caracteres isolados e utilizados nos

testes com a padro A CAnexo A.4 - PadrAo AD.

263 14 21	 063 13 19

00001111110000 0000001111000
00111111111000 0000001111000
01111000011100 0000011111000
00100000001100 0000111111000
00000000001110 0000110011000
00000000001110 0001110011000
00000000001110 0011100011000
00000000011100 0011000011000
00000111111000 0111000011000
00000111111000 0110000011000
00000000111100 1110000011100
00000000011100 1111111111110
00000000001110 0111111111110
00000000000110 0000000011100
00000000000110 0000000011100
00000000000111 0000000011100
00000000000110 0000000111110
11100000001110 0000001111111
01111100011100 0000001111111
00011111111000
00000111100000

063 12 21
000011110000

0'63 13 20 001111111000
0000000111110 011111111100
0000011111110 011100001110
0001111000000 111000000110
0011100000000 111000000110
0011000000000 111000000111
0111000000000 111000000111
0110000000000 111000001110
1110011110000 011110011110
1111111111000 001111111100
1111110011100 011111111100
1111100001110 011100001110
0111000000110 111000000110
0111000000111 110000000111
0110000000011 110000000111
0110000000011 110000000111
0011000000111 111000000110
0011000000110 111100001110
0001100001110 011111111100
0000111111100 001111111000
0000011111000
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>> Exempla de caracteres com r6tulos de identificaco
utilizados no aprendizado realizado nos testes cam a
padro A CAnexo A.4 - Padr5.0 AD.

0001111100000000 0000010000000000
0011111110000000 0011111111000000
1110000011100000 0111000111000000
1100000001100000 1110000011100000
1100000001100000 1100000001110000
1100000001100000 1100000001110000
1100000011110000 1100000001110000
0110000011110000 0110000011110000
0011111111110000 0111000111110000
0001111001110000 0000111100110000
0000000001100000 0000000000110000
0000000011100000 0000000001110000
0000000111000000 0000000011100000
0000001110000000 0000001111000000
1111111000000000 0111111110000000
0011000000000000 0011110000000000
57 57

0000111100000000 0000011100000000
0001111110000000 0011111111000000
0110000011100000 0111000011100000
0110000001100000 0110000001110000
1110000001100000 0110000001110000
0110000001100000 0110000001110000
0111000011100000 0111000001100000
0111100111000000 0011111111000000
0111111111000000 0011111111000000
0111000011100000 0110000001110000
1100000001110000 1110000000110000
1100000000110000 1100000000110000
1100000001110000 0110000000110000
1110000001100000 0111000001100000
0111111111000000 0011111111100000
0001111110000000 0000011000000000
56 56
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Exemplo de caracteres cam rótulos de identificacAlo

utilizados no aprendizado realizado nos testes cam o

padro A CAnexo A.4 - Padro AD.

0000001111110000 0000000111110000
0000011111110000 0000011111110000
0011100000000000 0001111000000000
0011000000000000 0011100000000000
0111000000000000 0011100000000000
1110000000000000 0110000000000000
1110111110000000 0110000000000000
1111111111000000 0111111111000000
1111000000110000 1111100001110000
1110000000110000 0111000000110000
0110000000110000 0111000000111000
0110000000110000 0110000000011000
0110000000110000 0111000000111000
0011000001100000 0011000000110000
0001111111000000 0001111111100000
0000011110000000 0000011111000000
54 54

0000000111000000 0000001111000000
0000000111100000 0000001111000000
0000011111100000 0000011111000000
0000011011000000 0000111011000000
0000110011000000 0001110011000000
0001110011000000 0011100011000000
0011000011000000 0011100011000000
0011000011000000 0111000011000000
0110000011000000 1110000011000000
1110000011100000 1110000111000000
0111111111110000 1111111111100000
0000000011100000 1111111111100000
0000000011100000 0000000111000000
0000000011100000 0000000011000000
0000011111110000 0000011111100000
0000001111110000 0000011111100000
52 52
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Exemplo de caracteres ntto identificados utilizados no

reconhecimento realizado nos testes com o padr10 A CAnexo

A.4 - Padr10 AD.

0000011000000000 0000111100000000
0011111111000000 0111100111000000
0111100011100000 0111000011100000
0111000001100000 1110000001100000
1110000000110000 1100000000110000
1110000000110000 1100000000110000
1110000000110000 1110000001110000
0111000011111000 0111000011110000
0111100111111000 0011111111110000
0001111110111000 0000111100110000
0000000000110000 0000000000110000
0000000000110000 0000000001110000
0000000011100000 0000000011100000
0000000111000000 0000001111000000
0110011111000000 0111111110000000
0011110000000000 0011100000000000

0000001000000000 0000111100000000
0001111111100000 0111100111100000
0011100011110000 0111000011100000
0111000000110000 1110000001100000
0110000000110000 1100000001100000
0110000000110000 1110000001100000
0011100001110000 0110000011100000
0001111111100000 0011111111000000
0011111111100000 0111111111000000
0111000000110000 1110000001100000
1110000000111000 1100000000110000
0110000000011000 1100000000110000
0110000000111000 1110000001110000
0011100011110000 0111000001100000
0011111111100000 0011111111100000
0000001100000000 0000011100000000
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>> Exempla de caracteres n!lia identificados utilizados no

reconhecimento realizado nos testes com o padrao A CAnexo

A.4 - Padrao AD.

0000001111000000 0000000111000000
0000001111000000 0000001111000000
0000111111000000 0000011111000000
0000111011000000 0000111111000000
0001110011000000 0001110011000000
0001100011000000 0011100011000000
0111000011000000 0011000011000000
0110000011000000 0110000011000000
1110000011000000 1110000011000000
1110000011000000 1111111111110000
1111111111110000 0011111111100000
0000000111100000 0000000011000000
0000000011000000 0000000111100000
0000000011000000 0000011111110000
0000011111110000 0000011111110000
0000011111110000 0000001111110000

0000000111100000 0000000111111000
0000111111110000 0000111100011000
0001111000000000 0001110000000000
0111000000000000 0111000000000000
0111000000000000 0111000000000000
1110000000000000 0111000000000000
1111111111000000 1111111111100000
1111111111100000 1111110011110000
1111000000110000 0111000000111000
0110000000110000 0111000000011000
0110000000110000 0111000000111000
0110000000110000 0011000000111000
0111000001110000 0011100001110000
0001111111100000 0001111111110000
0001111111100000 0000011111100000
0000011111000000 0000000111000000
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2. Padrgo B - Gerador de Imagens (Programa PadrSo)

>> Exemplo de caracteres com rOtulos de identificacao
utilizados no aprendizado realizado nos testes cam o
padrao B CAnexo A.4 - Padrao BD.

1011111111110000
0111111111110000
1111000000111100
1111000000111100
1111100000111100
1111010000111100
1111001000111100
1111000100111100
1111000010111100
1111000001111100
1111000000111100
1111000000111100
0011111111111000
0011111111110100
0000000000000000
0000000000000000
48

0000111100000000
0000111100000000
0011111100000000
0011111100000000
0000111100000000
0000111100000000
0000111100000000
0000111100000000
0000111100000000
0000111100000000
0000111100000000
0000111100000000
1111111111110000
1111111111110000
0000000000000000
0000000000000000
4g

Exemplo de caracteres nao identificados utilizados no
reconhecimento realizado nos testes cam o padrao B CAnexo
A.4 - Padrao BD. Os caracteres possuem uma distarcao
Cinversao de pixelsD em for no de 15%.

1011111111110000
0111111110110000
1111000001111100
1111000000111100
1111100001111100
1111010000111110
1111101000101100
1111000000111100
1111000010111100
1110100001111100
1111000000111100
1111000000111100
0011111011111000
0011111111100100
0000010000000000
0000000000000000

0010101000000000
0000111100000000
0011111100000000
0011111100100000
1000111110000000
0000011100000000
1000111101000000
0000111100010000
0000111100000000
0000111100000000
0000111100000000
0000111100000000
1111111111010000
0111111111110000
0000000000000000
0000000000000000
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>> Exemplo de caracteres nAo identificados utilizados no

reconhecimento realizado nos testes cam o padrAo B CAnexo

A.4 - Padro B). Os caracteres possuem uma distorcAo

CinversAo de pixels) em torno de 10%.

0011101101110000 0000110101000100
0111111111110000 1100111100000000
1111000010011100 0001111100000000
1111010000111000 0010110110000000
1111100000111100 0000111101010000
1111010010111100 0000010100000000
1000101000111100 1000101100000000
1111000000111100 0000111100000000
1111000011111100 0000101100000000
1111001011111100 0000111100000000
1111000010111100 0100111100000000
1111000000011100 0000111100000100
0001111111111110 1101111111110000
0011111111110100 1111111110100000
0000000000101000 0001000100000000
0000000000000000 0000000000000000

Exemplo de caracteres nAo identificados utilizados no

reconhecimento realizado nos testes com o padrAo B CAnexo

A.4 - PadrAo B). Os caracteres possuem uma distorco

CinversAo de pixels) em torno de 5%.

1111101110110000 0000111000000000
0111101111110000 0000011100000000
1101000100011100 0010110000000000
1111010000111000 0111111000111010
1101100001111100 0000111001110100
1001010000101100 0000111100000100
1111101000101110 0000101100000100
1101000100111010 0001111000101000
1111000010011100 0100111101000100
1110000000111100 0000011100000010
1110000000111110 0000111100000010
1111100000111100 0000111100100100
0101111001111000 1111111111100100
0010101011110100 1111111111110010
0000001101000000 0000100100000000
0000000000000000 0000000000000000
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3. PadrNo C - Correio Inglés

>>	 Exempla	 de	 caracteres	 numericos	 com	 rótulos	 de

identificacAo utilizados no aprendizado realizado nos testes

cam o padrAo C (Anexo A.4 - PadrAo CD.
0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
0000011111100000 1110000111100000 0000000110000001
0000111111110000 1100001111111000 0000111111110001
0001111111111000 1000011100111000 0000111111111000
0001110000011100 0000110000011.100 0011171011111100
0011100000001100 0001110000001110 0111110000111100
0011000000001100 0001100000001100 0111100000011100
0011000000001100 0011100000001110 0111000000001110
0011000000001100 0011100000000110 0111000000001110
0011000000001110 001110000000011.0 0111000000001130
0011000000000110 0011100000000111 0110000000000110
0011000000001110 0011100000000110 0111000000001110
0011000000000110 0011000000000110 0110000000000100
0011100000000110 0011100000000110 0110000000001100
0011100000001110 0001100000000100 0111000000001100
0011100000001100 0001110000001110 0011000000001100
0001110000001100 0000110000001100 0011100000001100
0001111000011000 0000111000011100 0011100000011000
0000111100011000 0000111100011000 0001111001111000
0000011111110000 0000011111100000 000011111111.0001
0000011111100000 0000011111000000 0000001111000001
0000000010000000 0000000000000000 0000000000000000
0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
48 48 48

0010110000000000 0000000000000000 0010000000000000
0001111100000000 0000000000000000 0011111100000000
0111111100000000 0001101100000000 0111117111117110
0111111100000000 1111111110000000 011111.1111111110
0011111110000000 1011111111000000 0000001111100100
0000111110000000 1000001110000000 0000000111000000
0000011100000000 1000001110000000 0000000110000000
0000011100000000 1000001111000000 0000000111000000
0000011110000000 0000001110000000 0000001110000000
0000011110000000 1000001111000000 0000000110000000
0000011110000000 1000001110000000 0000001110000000
0000011110000000 1000000111000000 0000001110000000
0000011110000000 0000001110000000 0000001110000000
0000011110000000 0000000111000000 0000001110000000
0000011110000000 0000001110000000 0000001110000000
0000011110000000 0000000110000000 0000000110000000
0000011110000000 0000000110000000 0000001110000000
0000001110000000 0000000110000000 0000000110000000
0000001111000000 0000001110000000 0000001110000000
0000011111100000 0000011111100100 0111111111110000
0011111111111100 1111111111111110 0111111111111110
0011111111111000 0111111111111110 0000111111111110
0001111111100000 0000000000000000 0000000001100000
0001111111100000 0000000000000000 0000000000100000
49 49 49
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Exemplo de caracteres numericos utilizados no testes

cam a padro C. Estes caracteres sAa as mesmos apresentados

no exempla anterior, mas est!lo representados de forma a

facilitar a sua visualizac.tio e a percepO.o de pequenos

detalhes. Os exemplos seguintes servo todos apresentados

desta forma CO sistema N 210CR utilizes a outra codificacaoD.

	 ******	 ***..	 ****	 	  ** 	  *

********	 **	 *******	 kkh*kkkk.	 k
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	  ****	 * 	  *** 	 	 ***
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********.	.	 .	 **
********. 	.	 .	 *

49	 49	 49

.

...

..

..

..

..

..

..

...

..

..

...

_J



-1-1-1

257

>> Exempla de caracteres numericos coin reAulos de

identificacao utilizados no aprendizado realizado nos testes

corn o padrao C CAnexo A.4 - Padrao C). Conti.nuacdo
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>> Exempla de caracteres numericos com rdtulos de

identificacAo utilizados no aprendizado realizado nos testes

com o padrAo C CAnexo A.4 - Padro C). Continuacdo
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*************.

 **. 	. 	 .	 .	 .	 ..	 .	 .	 •	 .	 .	 •

	

**	 ***.	 ..	..	 .	.	 .	 .	 .

	

***	 ...	 ...	 ..

	

***.... ***...	 .	.
***	 *** ..	 .
***	 **	 ****.	 .	 .	 ....	 .

*****	 ** *.	.	 .	 .
*****	 ***.	.	 .	 .
IF**	 **..*	 .	...

*****	 *******.	 .	 .
************** .

*************.	 .
. ************* .	 *************** ***** ..	 .

*	 ************* *	 **********.	 . *** 	
*********** ***.. **** •	 •	 .

**** 	  ** 	 ******	 .
	  ***** 	  *** ******** .*

**** *** • **********
*** 	  A** FAA*** .	 .	 .

**

52
	

52	 52

*   *          

*****	 *****	 * *****	 **....	 .	 ...	 .	 .	 ...

..

	

************..	 .... **********.	 •	 *************.
************	 *********.	 ..	 ..	 .**	 ***	 **.	 ...	 ...	 	 ....
****	 *** 	 	 ***.	 ..	 .
******	 ***

*** .. ***	 **	  	 	
***	 **********	 *** ******. 	.
*********** •	 . ************	 ************

	

...	 ..	 ..	 	
*****

	

 .. ****...	 .. ************.	 ** 	  ****.

	

****..	 * 	 ****	 ***.

	

***..	 	  ****	 	  **

	  ****	 	  ***	 	  **

	

***..	 ***	 **..

	

***..	 ****	 ** ...
***	 ****.	 ****• ...

	

**** .	 *****•	 *****•

***	 *****	 . •	 ****.* ....•

*****...	 ..	 •******* 	 	 ***** 	
******	 ******* 	 	 ******...

******* 	 	 **** 	 * 

*

53
	

53	 53

..

..

.	.

..



25g

>> Exempla de caracteres numericos no identificados

utilizados no reconhecimento realizado nos testes corn o

padro C CAnexo A.4 - Padro CD.

* 	  ***
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********	 ********	 ******...	 .... ....	 ....	 ....

•
•

...
...***

***** 	

*******	 .
****	 ***..	 ...

***•

*** 	  **

*** 	  **•

* * *	 *	 A**

•

.
•

	

***** 	

	  * ** *** A ... 	.
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>> Exempla de caracteres alfabêticos com rdtulos de

identificacAo utilizados no aprendizado realizado nos testes

com o padrAo C CAnexo A.4 - Padr10 C). Os caracteres estAo

representados em sua codificac5.o original , na forma em que

sAo utilizados junto ao sistema de reconhecimento.

0000000000000000 0010000000000000 0000000000000000
0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
0000000110000000 0000000000000000 0000000110000000
0000001111000000 0000000000000000 00000001.10000000
0000011111100000 0000000010000000 1000000110000000
0000011111100000 0000000111000001 1000001111000000
0000011111100000 0000001111000001 1000001111000000
0000011111100000 0000001111100001 1100001111000000
0000111111100000 1000001111000000 1000001.111000000
0000011011110000 1000011111100000 1000011011000000
0000111001110000 1000011111100000 1000011111000000
0000111001110000 1000011111100000 0000111011100000
0000111111110000 1000011011100000 0000111111100000
0001111111111000 1000010001100000 0000111111100000
0001111111111000 0000110001110000 0000111111100000
0011111111111000 0000111111110000 0000711111100000
0011100000111000 0001111111110000 0000110001110000
0111100000011000 0001110011110000 0001110001110000
0111000000011100 0011110001110000 0011110001111000
0011100000011100 1111110001111100 1111111001111100
0011000000011100 1111111011111111 0111111111111100
0010000000001100 1001111001111111 0000100000011000
0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
0000000000000000 0000000000000000 0000100000000000
97 97 97

0000000000000000 0010000000000000 0010000000000000
0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
0011010111100000 0000000000000000 0011101011000000
0111111111110000 0111111111110000 0011111111110011
0010111111111000 0001111111111000 0000011011111011
0000111100011100 0000110000011100 0000001000001100
0000111000011100 0000110000001100 0000011000001100
0000011000011100 0000110000001100 0000011000001700
0000111000011100 0000110000001100 0000011000001300
0000011100111100 0000110000011000 0000011000001100
0000011111111000 0000111111111100 0000001000011000
0000011111111100 0000111111111000 0000011111110000
0000111111111100 0000111111111100 0000001001111000
0000010000011110 0000110000011100 0000001000001100
0000111000001110 0000110000001110 0000011000000110
0000111000000110 0000110000001110 0000011000000100
0000111000000111 0000110000000110 0000011000000110
0000111000001110 0000110000001110 0000011000000100
0000111000011110 0000110000001100 0000010000001100
0111111111111100 0001111111111100 0000011000011100
0111111111111000 0111111111111000 011111171111111]
0111111111110000 0001111111110000 0111101111100111
0000000000000000 0000000000000000 0000000000000001
0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
98 98 98
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Exemplo de caracteres alfabeticos utilizados no

testes cam a padro C. Estes caracteres so as mesmos

apresentadas no exempla anterior, mas esto repr-esentados de

forma a facilitar a sua visualizacAo e a percepcX.a de peque-

nos detalhes. Os exemplos seguintes ser10 tadas apresentados

desta forma CO sistema N 2OCR utiliza a outra codificaco).
* 
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Exemplo de caracteres alfabêticos com rótulos de

identificacao utilizados no aprendizado realizado nos testes

com o padrao C CAnexo A.4 - Padrao CD. ContinuacaVo
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>> Exempla de caracteres alfabeticos com rótulos de

identificaco utilizados no aprendizado realizado nos testes

com o padro C CAnexo A.4 - Padro CD. Conti.nuacab
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>> Exempla de caracteres alfabeticos no identificados

utilizados no recanhecimento realizado nos testes corn o

padrAo C CAnexa A.4 - PadrLio C).
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... *** ... ** 	 	 * .... ** .. ***

	

..	 *.	 **	 **.	 ...
. . * * * * * ., * * * . .	 .	 * . . . * * *. . * * *

	

. .	 *• . . . * * * *	 * *
. • . * * * * * * * * * . . .	 *• . . * * * * * * * *	 *• •	 * * * * * * * *
. . . * * . • . . * * *	 *• . * * * * * * * * * * . 	 * * * * k * * *•

* 	 *	 	 * * . . .	 . . * * * .	 * * * *	 * *•

* 	 	 **• 	 	 ... **	 **• .	 .....*	 * . .
. . * * 	 * * * . . . * * * * . . • . * * *. . * * * *. .	 * * * * .	 .	 . .

* * * * 	 * * * *	 . * * * * * * * * * * * * * * *	 . * * * * * * *	 * * * * k * . 	.

	

* * *	 *	 * * * * * * *	 * * * * *	 * * * * * * *• •	 ..... •
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A.4 - AvaliacNo do Desempenho do Sistema N2OCR

A avaliacao de desempenho do protOtipo do sistema N 2OCR

se baseia no teste de três tipos de exemplos de bit-maps de

caracteres, sao eles:

Imagens obtidas a partir da digitalizacao de textos

impressos atraves de uma impressora laser e capturados

atraves de um handy scanner.

Uso de bit-maps gerados por- um programa do sistema
2N OCR desenvolvido para este fim. As imagens sao geradas

de forma a permitir testes do reconhecedor, podendo

inclusive simular perturbaOes sobre os padres obtidos.
Imagens obtidas de uma base de dados de padrOes de

caracteres do correio inglês. Estas imagens apresentam
exemplos tipicos de caracteres sujeitos a muitas pertur-
baOes e de mOltiplos fontes, constituindo-se um excelente

teste para a sistema implementado.

Antes de apresentar os resultados das simulaceSes 6

importante que sejam esclarecidos al guns detalhes a respeito
dos parametros, procedimentos e tecnicas empregadas durante
o processo de avaliacao do sistema N 2OCR.

Observace5es a Respeito da Avaliacao do Sistema 

A funcao de ativacao utilizada em todos as teste na

fase de aprendizado foi a "altered threshold" corn limite
superior i gual a 1.0 e o limite inferior definido conforme

descricao indicada nos dados referentes a fase de
aprendizado de cada teste. Estes valores dos limdares sao
definidos sempre atraves do arquivo de configuracao do

si mul ador Cvide Anexo A. 5 - Li stagers 1 e 3).
A funcilo de ativacao utilizada no reconhecimeento

uma funcao do tipo "threshold Loeic", onde o limiar superior
6 igual a 1.0 e o limdar inferior 6 estabelecido atraves do
parAmetro de "certeza minima" contido no arquivo de

configuracao Cvide Anexo A.5 - Listagens 1 e 3).
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SIT() empregados dais fatores de convergencia cp),
fator de acerto, que 6 aplicado no neuremio cuja ativaco

deveria ocorrer e no ocorreu Cneuranio	 responsavel pelo

reconhecimento), e, a fator de	 erro, que 6 aplicado no

neurânio cuja ativacao n10 deveria ocorrer, mas que se

ativou Crio 6 a resposta correta e estS. ativado).

0 total de ativac6es da rede, obtido nas simulace5es,

controla a nOmero total de vezes que a rede coma um todo foi

ativada, independente do ntimero de neurdinias em usa naquele

momenta. 0 total de ativac6es individuais indica o nOmero de

vezes em que foi realizada uma ativacAo de al gum neurOnio,

indicando de uma maneira mais imediata a niimero de vezes em

que foi realizada uma soma ponderada entre as entradas e os

pesos de qualquer um dos	 neural-11os. 0 niimero de ativac6es

individuais 6 aproxi madamente i gual ao n6mero de ativac6es

totals da rede multiplicado pelo nilmero	 de neuranios. 8

certo que o niimero de ativac6es individuals 6 um pouco menor

que o resultado deste produto, pois a rede ira se expandir

pouco a pouco, aurnentando o niimero de neuranios a serem

ativados a medida que a rede cresce.

A rede 6 expansivel, sendo possivel ocorrer- em uma

simulaco de se ter um	 nOmero	 superior	 de neurOnios em

relacrto ao nOmero de classes diferentes a serem aprendida.

So 6 possivel a expansflo da rede quando temos mais de uma

amostra de aprendizado para uma mesma classe. Um outro fator

muito importante e que pode influenciar na expansA.o da rede

6 a limiar empregado no aprendizado. Quanta mai or for este

limiar, os padr6es aprendidos tero uma 	 "folga" menor e

portanto se tivermos	 dais	 padres	 com diferencas

significativas a serem associados a uma mesma classe, isto

ire requerer a alocaco de um neuranio extra.

A simulaco considera na	 fase de	 reconhecimento a

neurónio que al em de se ativar, possui o valor mais alto de

ativacao em sua sal da. Isto permite identificar apenas um

padro a ser reconhecido, evitando conflitos quando mais de

um neurónio se ativa ao mesmo tempo.
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1. PadrAo de Teste A - Handy Scanner DFI HS-3000

SISTEMA N2OCR
Avaliaoao de Desempenho

Padrao A - Teste 1

% do Reconhecimento

0.0	 0.6	 0.66	 0.7

Limiares (Fase de Reconhecimento)
No Mort>.	 Emm	 F7 Nix) Weraff.

Aprendizado -> Nros. 0 a e (10 Gasses)
10 PadrOes, 1 Padrilo/Gasse
PaOr5es corn 18 x 18 elernentoS

Fase de Aprendizado:

Limiar da funco de ativaco : 1.0
Fatores de convergéncia :

f acerto -4 0.05 /	 (3 erro	 0.0
Neurónios utilizados : 10
Total de ativac6es : 285 Crede) - 1740 Cindividuais)

Faze de Reconhecimento:

NOmero de padraes de teste : 	 220
Classes	 Numerals de 0 a 9
Ntimero de classes : 10 	 - 22 padres por classe

100

80

80

40

20
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SISTEMA N2OCR
Avaliaogo de Desempenho

Padräo A - Teste 2

% do Reconhecimento

100

80

60

40

20

0.0	 0.6	 0.6	 0.601

Limiares (Fase de Reconhecimento)

	

NE Acerb", ESS3 Erroll 	  Nio Identif.

Aprendizado -> Nros. 0 a 8 (10 Gasses)
10 Padrr5es, 1 Padrgo/Gasse
PadrOes corn 16 x 16 elementos

Fase de Aprendizado:

Limiar da funco de ativac.io :	 0.9
Fatores de convergência :

0 acer to —4 0.05 / p erro	 0. 01
NeurOnios utilizados : 10

Fase de Reconhecimento:

NOmero de padrOes de teste : 476
Classes	 Numerals de 0 a 9
NOmero de classes : 10
CDistribuidos de forma irregular entre as classes)

Obser vac 6es :

Todos os erros cometi dos foram na identificacAo de

	

'O's em lugar do padrS.o correto que era o '9'. 	 Isto indica
que havi a uma "deficiència" no aprendizado do 0 e do 9
dificultando sua diferenciacAo, ou, que nos padr6es de teste
havi am padr 2es de ' 0' e ' 9' mui to si md 1 ar es.



98.94 98.94 98.94 97.89        
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SISTEMA N2OCR
Avaliaoäo de Desempenho

Padrio A - Teste 3

% do Reconhecimento

100

80

BO

40

20

0.0	 OM	 0.6	 0M6

Limiares (Fase de Reconhecimento)
Acertos ESZ Erros

	
Nio !dentIt.

Aprendizado -> Nros. 0 a e (10 Classes)
10 Padraes, 1 Padriio/Classe

= Padr5es corn 16 x 16 elementos

Fase de Aprendizado:

Limiar da funco de ativacAo :	 1.0
Fatores de convergência :

(3 acerto —9 O. 05 / (3 erro —9 O. 0
Neur Oni os uti 1 i zados : 10

Fase de Reconhecimento:

Ntamero de padr6es de teste : 476
Classes -4 Numerals de 0 a g
Ntamero de classes : 10
CDistribu1dos de forma irregular entre as classes)

Observac6es:

Os padr6es de teste foram os mesmos utilizados no
teste anterior C Teste 2). Os erros	 ocor r ides tambem foram
do mesmo tipo dos ocorridos no Teste 2.
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SISTEMA N2OCR
Avaliaogo de Desempenho

Padkio A - Teste 4

% de Reconhecimento
100 100 100 99.16       

100

80

80

40

20

OM	 0.6	 0.86	 0.7

Limiares (Fase de Reconhecimento)

umi Acertoa	 Emm	 177:71 No Identlf.

Aprendizado -> Nros. 0 a 9 (10 Gasses)
220 Padr6es, 22 Padr5es/Gasse
Padr5es corn 16 x 16 elementos

Fase de Aprendizado:

Limiar da functio de ativacAo : 0.8
Fatores de convergência :

(3 acerto -4 0.05	 (3 erro	 0.0
Neuranios utilizados : 19
Total de ativa0es : 55275 Crede) - 880652 Cindiv.)

Fase de Reconhecimento:

NUmero de padrOes de teste : 476
Classes	 Numerals de 0 a 9
Niimero de classes : 10
CDistribuldos de forma irregular entre as classes)

Observac6es:

Os padr6es de teste so os mesmos do Teste 2 e 3.



'2'
'9' 48
'8' 58

47
43

'5' 15
'4' 44
'3' 66
'2' 68

'1' 50
'0' 36

mounquid
'3'
59 /4	

1'
44

\\\\\\*

57

TESTE 2

'0'
24'4'

43

'5'
10

'9'
40
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Durante a fase de reconhecimento, apesar de terem
sido treinados 19 neurOnics, apenas 13 del es foram
utilizados. Isto indica que a rede ap6s se expandir poderia
vol tar a descartar alguns neur6nios Ccontrair-se), pois
aparentemente no sao macs necessArios. C bastante provAvel
que durante a expanso alguns novas neurOnios sejam capazes
de "substituir" alguns dos outros neuranios criados.

Tabela de utilizacao dos neuranios da rede

Ntimero do NeurOnio 0 a 9 12 13 18

Padrao Aprendido 0 a 9 o 8 9

NOmero de Usos X 1 1 1

SISTEMA N2OCR
Avaliacäo de Desmpenho

PADRAO A

Quantidade de Padres por Classe
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SISTEMA N2OCR
Avaliaoäo de Desempenho

Pada() A - Teste 5

% de Reconhecimento

100

80

80

40

20

0.0	 0.6	 0.8	 0.838
	

0.85

Limiares (Fase de Reconhecimento)
EN Aoortea	 Erros 	  wio WeMlf.

Aprendizado -) Nros. 0 a 9 (10 Classes)
220 Padr5es, 22 Padr5es/Classe
Padres corn 16 x 16 elementos

Fase de Aprendizado:

Limiar da funco de ativaco :	 0.8
Fatores de convergència :

0 acerto	 0.05 /	 0 erro —4 0.0
Neurónios utilizados : 10
Total de ativac6es : 55275 Crede) - 880552 Cindiv.)

Fase de Reconhecimento:

NOmero de padr6es de teste : 425
Classes	 Numerals de 0 a 0
NUmero de classes : 10 Cdistribuico irregular)

Observa0es:

Os padr6es de teste	 foram digitalizados corn uma
rotaco de 00 graus	 em relaOlo a	 sua posicAo normal e
posteriormente sua	 posicrio	 foi corrigida par software
Cintroduzindo obviamente algumas distorOesD.

Todos os	 erros ocorridos foram trocas, onde foi
reconhecido o nOmero '3' no lugar do '8'.

Somente 12 neuronios foram real mente utilizados na
fase de reconhecimento.



273

2. Padr5o de Teste B - Gerador de Imagens

SISTEMA N 20CR
Avaliaogo de Desempenho

Padrao B - Teste 1 

% do Roconhocimonto

100

80

80

40

20

0
0% - 0.0	 6% - 0.0	 10% - 0.0	 10% - 0.26	 16% - 0.0

Distorcao e Limiares Usados no Teste

Acertoa	 Erros	 	  Nio !dentIf.

Aprendizado -> Ntos. 0 a 0 (10 Classes)
10 Padr5es, 1 Padrgo/Classe

• Padres corn 16 x 16 elementos

Fase de Aprendizado:

Limiar da funco de ativacAo : 0.3
Fatores de convergencia :

(3 acerto —4 0.05 / (3 erro -4 0.0
Neural-11os utilizados : 10
Total de ativa0es : 107 Crede) - 698 Cindiv.

Ease de Reconhecimento:

NOmero de padr6es de teste : 50
Classes —4 Numerals de 0 a 9 Cdistorcidos)
NUmero de classes : 10 - 5 padr6es par classe

Observac6es:

Na fase de reconhecimento	 for am testados pares
gerados pelo programa gerador de imagens do sistema N OCR,
onde foi inserida uma distorcAo com a inversAo de 0, 5, 10
ou 15% do total de elementos que compOem o padrAo.

Na fase de aprendizado, foram testados os limiares de
0.95, 0.9, 0.6 e 0.5 obtendo-se par a 	 todos estes 100% de
reconhecimento correto, para qualquer um dos padres com ate
15/ de di store o.
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3. PadrNa de Teste C - Correia Inglês

SISTEMA N2OCR
Avaliaogo de Desempenho

Padrao C - Teste 1 

% de Reconhecimento 

100

80

80

40

20

0
0.0	 0.4	 0.46	 0.6	 0.602

Limiares (Fase de Reconhecimento)
EN Acertos	 Erroe ITT: Nig, WeMH.

Aprendizado -> Nros. 0 a 9 (10 Classes)
50 Padr3es, 5 Padrtio/Classe
Padres corn 16 x 24 elementos

Fase de Aprendizado:

Limiar da funclio de ativaco : 0.6
Fatores de convergència :

f acerto -4 0.05 /	 (3 erro -4 0.0
NeurOnios utilizados : 10
Total de ativac6es : 1555 Crede) - 14999 Cindiv.)

Fase de Reconhecimento:

NOmero de padres de teste : 300
Classes -4 Apenas o digito '0' C1 classe apenas)
NOmero de classes : 1 - 300 padres per classe

Observa0es:

Neste teste foi realizada a geracAlo de 	 candidatos
alternatives para um pós-processador. 	 interessante
salientar que apenas três 	 padres	 de	 teste foram
identificados incorretamente e que somente para estes trés
foi indicada a existência de uma segunda alternativa, que
era a resposta correta. Para todas 	 as identificacOes
corretas n!lo havia indicaco de resultados alternatives.

UFRG
ISTITUTO DE INFORMATICA

BISLIOTECA
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SISTEMA N2OCR
Avaliaoão de Desempenho

Padrao C - Teste 1A

8%

6%

4%

2%

0%
0.0	 0.4	 048	 0.5 0.502

Limiares (Fase de Reconhecimento)
Erros	 Identif.

Aprendizado -> Nros. 0 a 9 (10 Gasses)
50 Padn5es, 5 Padrgo/Gasse

• Padres corn 18 x 24 elernentos

Fase de Aprendizado:
Limiar da funcAo de ativactio :	 0.6
Fatores de convergencia :

0 acerto -4 0.05 / 0 erro -4 0.0
NeurOnios utilizados : 10
Total de ativace5es : 1555 CredeD - 149g9 Cindiv.D

Fase de Reconhecimento:
Wimero de padr6es de teste : 300
Classes -4 Apenas o digito '0' (1 classe apenas)
Ntimero de classes : 1 - 300 padr6es por classe

ObservacAo:
Esta 6 uma analise complementar do mesmo experiment°

realizado no Teste 1 CPadrAo CD.
Este gr Ali co per md to ver	 em mai s detal hes a

influéncia do limiar de "certeza minima" empregado na fase
de reconhecimento, em relacAo aos indices de error e nAo
identificacAo dos padreSes.
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SISTEMA N2OCR
Avaliaoão de Desempenho

Padrao C - Teste 2

% de Reconhecimento

100

80

80

40

20

0
0.0	 0.4	 0.46	 0.6	 0.687

Limiares (Fase de Reconhecimento)
me Aoertos	 Erros	 	  Nio Idsrit11.

Aprondind0 -> NrOS. 0 a e (10 Gasses)
50 Padr5es, 5 Padreio/Classe

• Padr6es corn 10 x 24 elementos

Fase de Aprendizado:

Limiar da funcAo de ativacAo : 0.8
Fatores de convergência :

(3 acerto —4 0.05 / (3 erro	 0.0
Neuranios utilizados : 27
Total de ativace5es : 13666 CredeD	 - 272339 Cindiv.)

Fase de Reconhecimento:

NOmero de padr6es de teste : 300
Classes —4 Apenas o digit° '0' Cl classe apenas)
NOmero de classes : 1 - 300 padr6es por classe

Observa0es:

Este teste 6 uma repeticAo do Teste 1 CPadrio CD,
onde foi alter ado apenas o limiar empregado na fase de
aprendizado. Como resultado da alteracAo dente parAmetro,
nota-se que:

Aumentou do nOmero de neurânios da rede CexpansAoD
Aumentou a eficAcia do reconhecimento Ca rede esta

mais "afinada" para a reconhecimentoD



09.33	 99

----
.88 0	 x.880.33	 r.33 3	 0

41111MMIrp• ANIIMIKIMPr

98.80 96

277

SISTEMA N2OCR
Avaliacdo de Desempenho

Padrão C - Teste 3

% de Reconhecimento

0.0	 0.4	 0.47	 0.6

Limiares (Ease de Reconhecimento)

100

80

80

40

20

0

	

NE Acertos	 Erroa 	  Nio Identif.

Aprendizado -> tetras A a Z (24 Classes)
120 Padr5es, 5 Padrgo/Classe
Pack'?5es corn 18 x 24 elementos

Fase de Aprendizado:

Limiar da funco de ativactio : 0.7
Fatores de convergéncia :

p acerto	 0.05	 (3 erro —4 0.0
Neurânios utilizados : 38
Total de ativac6es : 38518 Crede) - 1228767 Cindiv.)

Fase de Reconhecimento:

Warner° de padr6es de teste : 300
Classes -4 Apenas a letra 'a' C1 classe apenas)
NOmero de classes : 1 - 300 padr6es par classe

Observa0es:

Este	 experiment° obteve ótimos resultados, demons-
trando que para este tipo de case a rede teve um aprendizado
muito bom.

0 teste seguinte já	 possui uma certa queda na
eficacia do sistema. 	 Este teste e o seguinte servem para
demonstrar coma as	 resultados de uma avaliacXo podem ser
diferentes de acordo cam a conjunto de testes utilizados.

_J
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SISTEMA N2OCR
Avaliacão de Desempenho

Padräo C - Teste 4

100%

78%

60%

25%

0%
0.0	 0.4	 OA	 0A6	 0.6

Limiares (Fase de Reconhecimento)
Acertoa
	

Erros	 	  NiO Identif.

Aprendizado -> Letras A a Z (24 Classes)
120 Padreies, 5 Padriio/Olasse
PadrOes Wm 16 x 24 elementos

Fase de Aprendizado:

Limiar da funcAo de ativaco :	 0.7
Fatores de convergencia :

acerto -4 0.05 ,"" (3 erro -4 0.0
Neurónios utilizados : 38
Total de ativac6es : 38518 Crede) - 1228767 Cindiv.)

Fase de Reconhecimento:

NUmero de padr6es de teste : 120
Classes -4 Caracteres de 'a' a 'z'
Ntimero de classes : 24 - 5 padr6es por classe

Observa0es:

Este teste repete o experimento realizado no Teste 3
CPadra"o CD, em relacAo ao aprendizado, mas com outro conjun-
to de padr6es de teste Cdiferentes dos ensinados a rede).

Nota-se uma queda no reconhecimento Ccom limiar 0.0
tem-se 85.83% acertos), que resulta do fato de termos alguns
padr6es cam o aprendizado muito fraco Creconhecimento ruim)
e que prejudicam a media geral.

Este teste foi realizado novamente com outro conjunto
de padres e cujos resultados sg.o demonstrados nos graficos
dos Testes 6 e 6A CPadrAo CD.
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SISTEMA N2OCR
Avaliacào de Desempenho

Padrao C Teste 5

% do Reconhecimento

100

80

80

40

20

0
0.0	 0.4	 0.48	 0.6

Limiares (Fase de Reconhecimento)
Acertos ESSEI Erros

Aprendizado -> Nros. 0 a 8 (10 Gasses)
50 Padrcies, 5 Padrgo/Gasse
Padr5es corn 10 x 24 elementos

Nio !dentIf.

Fase de Aprendizado:

Limiar da funco de ativac:Eio : 0.8
Fatores de convergència :

(3 acerto	 0.05 / [ erro	 0.0
Neuranios utilizados : 27
Total de ativacOes : 13666 Crede) - 272339 Cindiv.)

Fase de Reconhecimento:

NOmero de padres de teste : 3000
Classes —4 Numerals de 0 a 9
Wilmer° de classes : 10 - 300 padres por classe

ObservacOes:

Este teste repete o experimento realizado no Teste 2
CPadro C) , em relacrlo ao aprendizado, mas com outro
conjunto de padre5es de teste.

0 teste seguinte analisa em	 mais detalhes os
resultados obtidos neste experimento.



96.33 99118 97.33 43.38_97.33
100

80

60

40

20

0
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SISTEMA N2OCR
Avaliaoäo de Desempenho

Padrio C - Teste 5A

% Padthies Corretos por Classe

0
	

1
	 2	 3	 4	 6	 6

	
7
	

8
	

9

Classe do Padr5o
Aprendizado	 Nros. 0 8 8 (10 Gasses)

60 Padreies, 5 Padriio/Classe
Padr5es corn 16 x 24 elementos

Fase de Aprendizado:

Limiar da funcAo de ativacAo : 0.8
Fatores de convergéncia :

0 acerto	 0.05 /	 0 erro —4 0.0
Neurónios utilizados : 27
Total de ativac6es : 13666 CredeD - 272339 Cindiv.D

Fase de Reconhecimento:

Wilmer° de padr6es de teste : 	 3000
Classes —+ Numerais de 0 a 9
NUmero de classes : 10 - 300 padre5es por classe

Observa0es:

Este teste repete o experimento realizado no Teste 2

CPadrAo CD, em relacAo ao	 aprendizado,	 mas	 cam	 outro
conjunto de padreSes de teste. Este teste tambem apresenta
uma segunda analise para o mesmo experimento realizado no
Teste 5 CPadrAo CD.

Neste teste 6 feita uma demonstracAo dos grans de
acerto para cada uma das 	 classes	 isoladamente Ccom limiar
0.0D. Nota-se algumas destas classes, como 	 por	 exemplo, o
digito '3' e o '5', onde ha uma necessidade de se melhorar o
aprendizado.
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100

80

80

40

20

SISTEMA N2OCR
Avaliaodo de Desempenho

Pa&go C - Teste 6

% de Reconhecimento

0.0	 0.4	 0.6

Limiares (Fase de Reconhecimento)
EN Aoartoa ESSN Erroa F7:771N o 'dentIf.

Aprendizado -> Letras A a Z (24 Classes)
120 PadrEies, 5 Padrgo/Classe
Padrties corn 16 x 24 elementos

Fase de Aprendizado:

Limiar da funcao de ativaco : 0.7
Fatores de convergência :

0 acerto -4 0.05 / (3 erro -4 0.0
Neuránios utilizados : 38
Total de ativacOes : 38518 CredeD - 1228767 Cindiv.D

Fase de Reconhecimento:

NOmero de padr6es de teste : 7200
Classes -4 Caracteres de 'a' a 'z'
Wimero de classes : 24 - 300 padreSes por classe

ObservacOes:

Este teste repete o experirnento realizado no Teste 4
CPadrao CD, em relacao ao aprendizado, mas com outro
conjunto de padr6es de teste.

0 teste seguinte analisa em mais	 detalhes as
resultados obtidos neste experimento.
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SISTEMA N2OCR
Avaliacgo de Desempenho

Padrgo C - Teste 6A

300

250

200

160

100

50

0

Nro. do Padr3es Corretos por Classe

ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ
Classe do Padr5o

Aprendizado -> Letras A a Z (24 Classes)
120 Padr5es, 24 Padrgo/Classe
Padres corn 16 x 24 elementos

Fase de Aprendizado:

Limiar da func,ao de ativaco : 0.7
Fatores de convergéncia :

[ acerto -4 0.05 / 0 erro -4 0.0
Neur ani os uti 1 i zados : 38
Total de ati vac6es : 3851 8 C r ede) - 1 228767 C i ndi v. )

Fase de Reconhecimento:

Wilmer° de padr6es de teste : 7200
Classes -4 Caracteres de 'a' a 'z'
Ntimero de classes : 24 - 300 padr6es por classe

Observa0es:

Este teste repete o experimento realizado no Teste 4
C Padr o C) , em r el aco ao aprendizado, mas corn outr o
conjunto de padr6es de teste. Este teste tambem apresenta
uma segunda anal i se par a o mesmo experimento realizado no
Teste 6 CPadrrio C).

Neste teste 6 feita uma demonstraco dos graus de
acer to par a cada uma das classes isoladamente Ccom limiar
0.0). Nota-se al gumas destas classes, como por exempla, as
letras 'b', 'c', 'd', 'h' e o 'r', onde ha uma necessidade
de se melhorar o aprendizado.
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A. 5 Listagens de Arquivos do Sistema N2OCR

1. Listagem de um Arquivo de ConfiguracNo Exemplo

/****************m cONFIGURACAO ************************/

$C RGSAEF
$R 241
Si, 0.8 1.0 0.0 1
$F 0.05 0.0 0.0
$N 4
$A 50

/***************** comENTARIcs *************************/

=> Comandos:

$C = Configuracao Geral
$R = Configuracao dos Niveis de Relatório
$L = Configuracao dos Valores de Limiares
$F = Configuracao dos Fatores da Regra Delta
$D = Configiracao do COdigo do Caracter Desconhecido
$N = Configuracao do Maxima/Total de Neur6nios da Rede
$A = Configuracao do Maximo de Retentativas de Aprendizado

CSomente para o modelo ADAnLIeneD

=> Configuracao Geral

R - Gera arquivo de saida com 	 o	 texto reconhecido
CTEXTO.RECD

- Lê arquivo com pesos de uma	 rede neural, sem
aprendizado C NEURONS. BIND

- Grava arquivo com pesos da rede neural ap6s aprendizado
C NEURONS. BI ND

- Exibe no video a saida do texto reconhecido
A - Altera a semente de geracao de nOmeros randOmicos

- Lè todos os padres or 	 de	 aprendizado para a
memória

- Nao realiza o acompanhamento do aprendizado
- Gera arquivo com relat6rio geral da simulacao

C NEURONS. RELD
C - Gera lista de candidatos para o p6s-processador
F - Mantêm fatores de aprendizado, mesmo ao realizar

expansao

=> Configuracao dos Limiares :

	

Limite_Inf. Limite_Sup. Limite_Rigido 	 Tipo_Fc_Decisao

+--> Threshold <--+	 +-> Hard Limiter	 +--> CO a 3D
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0 = Threshold Logic
1 = Altered Threshold	 "Tipo_Funcao_Decisao"
2 = Hard Limiter	 >	 Usadas no aprendizado
3 = Sigmoidal Function

=> Configuracao dos Fatores

Fator_Acerto Fator_Erro Certeza_Minima

+-> Limiar para reconhecimento
+--> Ajuste neuranio ativado incorretamente

> Ajuste neurónio que nao se ativou quando deveria

=> Flags para RelatOrio :

REL APREND	 Ox01 (Indica padrao em aprendizado)
REL_ACOMP	 Ox02 CIndica acompanhamento do aprendizado)

REL_REWIND Ox10 CIndica cOdigo escolhido e caldigo correto)
REL RESULT Ox20 CIndica o resultado do reconhecimento)
REL_RECCOMPL Ox40 CIndica todos os graus de reconhecimento)7
REL_EXPAND 0x80 CIndica ocorréncia de expansao da rede)

Aprendizado :

Aprendenda: <nro. ordem padrao> - <código ASCII>

2 Acompanhamento Detalhado :

N: <nro.nourónio>	 P: <código ASCII> AY

0: <atual> - <Ultimo>	 C: <certeza>

Erro Calculado

#E: <erro>/Y

4 Incremento e Decremento :

Um sinal de '+' ou '-' a cada vez que estourar a faixa

Escolhido e Correto :

4'CE: <escolhido ASCII> <-> CC: <correto ASCII> AY

Resultado do Reconhecimento :

Nr: <nro.neurónia> - S:	 <caracter ASCII> C<valor ASCII>)
C: <certeza>

7 Grau de Reconhecimento :

GR: <XX.XX> <XX.XX>	 <XX.XX>

Expansao da Rede

<EXP: <novo>> ou <EXP: <erro>-<antigo>>

REL_ERRO	 Ox04 CIndica erro calculado pela Regra Delta) 3

REL_ESTOURO	 Ox08 CIndica tentativa de incremento ou decre-
mento dos pesos al em da faixa permitida -1 a +1) 

4

5
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2. Listagem de um Arquivo de Relatelrio do Aprendizado

>>>> RELATORIO : Rede Neural - ADAnLIeNE

Padres : xor let	 Teste : xor tst
Neural-dos : 4 0 Padres : 4 ,et Entradas : 2
Data - 03/10/1991	 Hora Inicial - 10:06

Congifuraco geral	 : RGSAEF
Configuraco relat.: 241
Val ores dos 1 i mi tes: 0. 8 1 . 0 0. 0 1
Valores das faixas : 0. 05 0. 0 O. 0

==> APRENDIZADO

Aprendendo:	 0 -	 0
Aprendendo:	 1 -	 1
Aprendendo:	 2 -	 1
AYCE:	 ??? <-> CC: 1

AYCE:	 ??? <-> CC: 1 AY
AY<EXP: -1 1>
Aprendendo:	 3 -	 0
AYCE:	 ??? <-> CC: 0 AY

?'?? < -> CC: 0 4'
" < EXP : -1 0>

Neur 8ni os Uti 1 i zados : 4
Total de AtivacOes da Rede : 380
Total de Ativa0es Individuals : 946

Testando

GR: 85.00 -15.00 4.25 -83.32
Nr:	 0 - S: <	 > (000)	 - C: 85.00

GR: -15.00 85.00 -80.71 16.68
Nr:	 1 - S: <	 > 0001)	 - C: 85.00

GR: 15.00 -85.00 80.71 -16.68
Nr:	 2 - S: <	 > (001)	 - C: 80.71

GR: -85.00 15.00 -4.25 83.32
Nr:	 3 - S: <	 > (000)	 - C: 83.32

Hora Final - 10:06

>>>>> FIM DA S1MULACAO <<<<<<
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3. Listagem de um Arquivo para Aprendizado

Arqui vo XOR. LET:

$2 1 4 0

00

0

01

10

1

11

0

4. Listagem de urn Arquivo para Reconhecimento

Arquivo XOR_	 :

$2 1 4 0

00

9

01

10

11

9

_J
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5. Listagem de Exemplo da UtilizacNo do Sistema N2OCR

ADAnLIeNE OCR SYS1EM	 Janeiro/g1

Por : Fernando Osorio ** Versao 1.0

Arquivo de padroes : let\xor
Arquivo de teste : tst\xor
Arquivo simulacao : result\xornovo
Nro.	 total
Nro.	 total
Nro.	 total

de
de
de

neuronios :	 4
entradas	 :	 2
padroes	 :	 4

Aprendendo: 0 - 0
Aprendendo: 1 - 1
Aprendendo: 2 - 1
Aprendendo: 3 - 0

Testando
0 caracter e' < > C 0)
Testando
0 caracter e' < > C 1)
Testando
0 caracter e' < > C 1)
Testando
0 caracter e' < > C OD

6. Listagem da Tela de Ajuda do Sistema N20CR

NEURAL2 - OCR TP-OO1 => Sistema N2OCR - Versao 1.0
Autor : Fernando Osorio 0.el4' UFRGS / CPGCC

USO : NEURAL2 EPADARC2.LET] [IDARQ.TST] [CONFIG.CFG] [SIMUL] [PESOSRN]
NEURAL2 [/H	 -H ?]

Onde :
PadArq	 - Nome do arquivo de padroes C *. LET) - Sem extensao
IdArq	 - Nome do arquivo com padrao a identificar C.TST)
Config	 - Nome do arquivo de configuracao C*.CFG)
Si mul	 - Nome do arquivo de simulacao C sem extensao)
PesosRN - Nome do arquivo de pesos da rede Cso' p/reconhec.D
/H,-H,? - Mostra Lela de ajuda com as intrucoes do programa

Saida: Gera um arquivo com o texto reconhecido - S1MUL.REC
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7. Listagem das Func5es de Transferéncia Implementadas

/*** FUNCOES DE TRANSFERENCIA ***/

/* 	

Name : PASSA

Funcao : Retorna o valor de entrada. Ativacao de uma funcao
"dummy". Realiza apenas a normalizacao do valor de
saida.

*/

DOUBLE passa (valor)
DOUBLE valor;

valor /= Rede.nro_entr;	 /* Normaliza o valor ! */
returnCvalor);

Nome : THRESHOLD

Funcao : Funcao de ativacao do tipo THRESHOLD, so' passa o
valor caso este esteja acima de uma faixa

Grafico --> ********

*
:*

*********:

*/
DOUBLE threshold (valor)
DOUBLE valor;

valor /= Rede.nrc_entr;
if (valor < LimInf)

return(LimInf);
if (valor > LimSup)

returnCLimSup);
return(valor);

/*

Nome : ALT THRESHOLD
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Funcao : Funcao de ativacao do ti po THRESHOLD, so' passa o
valor caso este este ,j a dentr o de uma f ai xa 1 i mi te.
Funcao al ter nati va : tem um 1 i mi ar r i gi do inferior
r i gi do inferior

Gr afi co -->
********* +1.0
*

Li mSup
*	 Fai xa. I nal t .

*
Li mI of /

*********

DOUBLE al t_thr eshol d C val or)
DOUBLE valor;

val or /= Rede. nr o_entr ;
if C valor < Li mI nf)

r etur nC -1 . 0) ;
i f C val or > Li mSupD

r etur nC 1 . 0) ;
r etur nC val or ) ;

-1 .0

*/

/*

Nome	 : HARD LI MI TER

Funcao : Funcao de ativacao do tipo HARD LIMITER, so' passa
o valor caso este esteja acima de uma faixa limite

Gr afi co --> +1.0 *********

-X   +X   

********** -1.0

)6/

DOUBLE har d_l i mi ter C val or
DOUBLE val or ;

val or /= Rede. nr o_entr ;
valor -= LI MI AR ;
if C val or > 0)

r etur nC 1 . 0) ;
el se

r etur rIC -1 . 0) ;
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Nome	 : SIGMOIDAL

Funcao : Funcao de ativacao do tipo SIGMOIDE.
CTem a aparencia de um "S"D

Grafico --> ********

-X  

/

****
**It**

DOUBLE sigmoidal Cvalor)
DOUBLE valor;

valor = 1.0 / C1.0 + expC-1.0 * valor));
/* Normaliza valor : faixa de -1.0 a +1.0 *7
valor- = valor * 2 - 1.0;
returnCvalor);

/*** FIM DAS FUNCOES DE TRANSFERENCIA ***/
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