
Platformă de e-learning și curriculă e-content
pentru învățământul superior tehnic

AEACD

13. Preprocesarea documentelor: Projection Profiling. Cross 
corelation. Neighbour clustering. Tranformata Fourier 



Projection profiling

Imagine skew free Imagine rotita la 3 grade

Puncte de 
maxim

Puncte de 
minim



Projection profiling

• Imaginea este rotita la mai multe unghiuri in 
cautarea unghiului corect de deskew

• Pentru fiecare unghi sunt realizate proiectii 
verticale si orizontale (numarul de pixel din linia 
/ coloana corespunzatoare)



Projection profiling

• In general textul este aranjat in linii verticale, 
astfel liniile de text vor produce aglomerari iar 
spatiile dintre linii goluri =>

• Pentru un document in care scrisul este 
orizontal (documente latin-based) histograma 
proiectilor verticale va prezenta un numar 
maxim de Puncte de maxim si Puncte de minim 
pentru unghiul de deskew 



Cross corelation

• Plecand de la observatia ca intr-un document 
liniile de text vor fi in general verticale si 
paralele se poate formula ideea ca intre doua 
sectiuni verticale dintr-un text va exista un grad 
mare de coeziune

• Aceata coeziune poate fi folosita pentru aflarea 
unghiului de skew

• Determinarea unghiului de skew se face folosind 
projection profiling pe fasii verticale din imagine



Cross corelation

• Indentificand zonele asemanatoare din cadrul a 
2 fasi verticale, se poate calcula unghiul de skew
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Neighbour clustering

• Aceasta este o categorie mai generica de 
algoritmi, in cadrul careia exista multe abordari 
propuse

• Ideea de baza poate fi sumarizata in felul 
urmator:
▫ Sunt dedectate literele
▫ Sunt formate grupuri – cuvinte, linii de text
▫ Se aleg puncte semnificative (centroizi, punctele 

de jos) si se foloseste o metoda de tip line fitting 
pentru determinarea unghiului

▫ Unghiul global de skew este aflat cu ajutorul unei 
histograme sau printr-o simpla medie



Neighbour clustering
• In general se folosesc metode de filtrare pe baza 

de dimensiuni pentru a face diferentierea intre 
litere si zgomote / imagini mari



Transformata Fourier

• Descompune imaginile in componentele sinus si 
cosinus ale transformatei Fourier

• Input-ul apartine domeniului spatial, in timp ce 
output-ul rezultat se gaseste in domeniul Fourier 
(sau domeniul frecventei)

• Este folosita pentru o larga varietate de aplicatii: 

▫ Analiza imaginii

▫ Filtrarea imaginii

▫ Reconstructia imaginii

▫ Compresia imaginii



Transformata Fourier

• Transformata Fourier

• Transformata Fourier inversa

• Se observa ca prin intermediul functiei inverse 
se recupereaza functia originala fara pierderi

• j este radacina patrata din -1
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Transformata Fourier

• Transformata Fourier poate usor sa fie extinsa la 
doua variabile u si v

• Similar se procedeaza

si pentru transformata 

Fourier inversa
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• Deoarece luam in discutie doar procesarea imaginilor
digitale vom discuta doar Transformata Fourier discreta

• Descompune o secventa de valori in componente de 
diferite frecvente

• Transformata DFT nu contine toate frecventele care 
formeaza o imagine, ci doar un set care este suficient de 
mare pentru a descrie domeniul spatial al unei imagini

• Numarul de frecvente corespunde cu numarul de pixeli
din domeniul spatial al imaginii

• Acest lucru este echivalent afirmatiei ca domeniul spatial 
sau Fourier al imaginii au aceeasi dimensiune

Transformata Fourier Discreta (DFT)



• Transformata Fourier discreta pentru functia 
f(x,y) a unei imagini de dimensiuni M x N este 
data de ecuatia:

• Inversa acesteia este:

Transformata Fourier Discreta (DFT)
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