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11. Preprocesarea documentelor: Deskew. Cauze si probleme. 
Generalitati. Metode de Deskew 



Preprocesarea

• Este un pas foarte important ce trebuie facut 
inainte de orice alta operatie asupra 
documentului digital

• Scopul preprocesarii este de a imbunatati 
calitatea documentului scanat din punctul de 
vedere al urmatoarelor procesarii

• In functie de ceea ce dorim sa obtinem, se pot 
realiza doar anumite preprocesari specifice 
pentru rezultatul dorit



Detectia Inclinarii. Deskew

• De multe ori, documentul scanat pe care 
urmeaza sa se faca analiza si extractia prezinta o 
inclinare ce poate fi prezenta si in documentul
original sau poate fi cauzata de procesul de 
scanare

• In ambele cazuri inclinarea trebuie reparata
pentru viitoarele procesari

• Aceasta inclinare se numeste “skew”, iar
procesul de reparare “deskew”





Cauze

• Eroare umana la plasarea imaginii in scaner

• Eroare mecanica in cazul scanerelor cu auto-feed

• Scanarea unui document fotocopiat ce are deja 
skew

 Majoritatea algoritmilor de paginare se bazeaza pe 
prezumtia ca imaginea este dreapta

 Impact negativ asupra etapelor ulterioare



Deskew – solutii

• Pentru majoritatea documentele ce prezinta 
aceasta inclinare, o simpla procedura de rotatie 
poate rezolva problema

• Unghiul de inclinare trebuie determinat 
automat, costurile unei determinari manuale 
fiind prohibitive in termen de ore – munca om.



Deskew – presupuneri generale

• Se lucreaza in general cu imagini binare

• Unghiul de skew este in general mic- in urma unei 
operatii de scanare normala putem sa ne asteptam 
la unghiuri de skew in zona ±15

• Documentele contin predominant text

• Textul este aranjat:

▫ in linii verticale paralele

▫ in coloana paralele

• O parte din algoritmi sunt optimizati pentru texte 
latin – based, cu flow orizontal (documentele 
japoneze de exemplu au scrisul aranjat vertical)



Metode de Deskew

• Exista 4 abordari majore pentru care au fost 
propuse mai multe inplementari
▫ Transformata Hough
 Precizie foarte mare

 Foarte lenta in lipsa optimizarilor

▫ Projection Profiling
 Precizie mare

 Lenta in lipsa optimizarilor

▫ Cross Corelation
 Pricize mare

 Mai rapida decât projection profiling

▫ Neighbour Clustering
 Viteze si precizia variaza mult in functie de implementare


