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19. Detectia elementelor constitutive ale documentelor: 
Spatii albe. Separatori. Linii. Cadre si tabele 



Spatii albe

• Au un rol foarte important in detectia
paragrafelor si a fontului

• Spatiile albe dintre caractere si cuvinte pot duce 
la detectia fontului caracterelor

• Tipuri de spatii albe:

▫ Separatori de paragrafe;

▫ Separatori de linii de text;

▫ Separatori de cuvinte pentru detectia fontului



Spatii albe

• Un algoritm folosit pentru detectia lor este bazat
pe distante

• Harta de distanta reprezinta o colectie de valori
ale distantelor pentru fiecare pixel

• Pentru un pixel negru valoarea distantei este 0, 
iar pentru un pixel alb valoarea distantei
reprezinta numarul de pixeli albi intrecalati intre
cei mai apropiati 2 pixeli negrii pe o directie ce
contine pixelul alb de start



Spatii albe

• Astfel se pot crea 3 tipuri de harti de distante:
▫ Orizontala;
▫ Verticala;
▫ Pe o directie aleatoare;

• Aceste trei tipuri de harti se pot combina:
▫ Foarte restrictiv – harta finala va fi minimul dintre

hartiile alese;
▫ Putin restrictiv – harta finala va fi maximul dintre

hartiile alese;
▫ Avansat – harta finala reprezinta maximul dintre

combinatia liniara cu factori aleatori sau alesi special 
ale hartiilor constitutive;



Spatii albe

• Harta finala este folosita pentru detectia fragmentelor
principale din pagina

• Pornind de la aceste fragmente si folosind un prag ce
se va micsora progresiv se vor determina si sub-
fragmentele acestora

• Algoritmul se termina in momentul in care cel mai
mic fragment dorit este gasit

• Acest algoritm poate fi imbunatatit prin considerarea
directiilor verticale si orizontale cat si inclinariile
acestora cu + si – 5 grade



Spatii albe

• Rezultatul algoritmului:



Spatii albe

• Un alt tip de algoritm baza pe distante 
functioneaza in felul urmator:

• Se calculeaza pentru fiecare pixel alb numarul de 
pixeli albi pana la primul pixel negru in sus, jos, 
stanga si dreapta

• Aceste valori sunt adaugate intr-o matrice si pe 
baza acestora se calculeaza trei praguri:
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Spatii albe

• Inaltimea si latimea se refera la dimensiunile 
imaginii

• Pe baza acestor praguri, pixelii negri din imagine 
sunt uniti

• Mai jos se poate observa imaginea initiala impreuna 
cu rezultatul obtinut



Spatii albe

• Inca se pot observa mici gauri albe in interiorul
paragrafelor ce trebuie eliminate

• Din acest motiv, se calculeaza numarul de treceri de 
la alb la nergu pe toate cele 4 directii pentru fiecare
pixel alb

• Pixelii din interiorul paragrafelor sunt impresmuiti
de pixeli negrii deci numarul treceriilor va fi par

• Eliminand si aceste mici gauri din paragrafe, 
rezultatul final este obtinut si se poate aplica un 
simplu algoritm de detectie de contur pentru gasirea
coordonatelor paragrafelor



Spatii albe

• Rezultatul final:



Spatii albe

• Un alt tip de algoritm foloseste o metoda
asemanatoare, insa ia in calcul si o masura ce se 
presupune deja cunoscuta marimea fontului

• Astfel se parcurge imaginea de la stanga la dreapta
linie cu linie folosind un patrat ce are ca latura
marimea fontului

• De fiecare data cand in interiorul patratului se vor
gasi numai pixeli albi, vom putea spune ca acel
patrat face parte dintr-un spatiu alb separator



Spatii albe

• Spatiile gasite altfel vor fi separatori de paragraf 
si de linii de text



Separatori

• Pot fi de mai multe tipuri

• Sunt foarte importanti pentru detectia layoutului

• Vor fi prezentati pe larg in capitolul urmator



Linii

• Separatorii de tip linie vor fi prezentati pe larg in 
capitolul urmator

• Liniile de text se detecteaza verificand in parte 
fiecare doua entitati daca se afla pe acelasi rand

• Acest lucru se face verificand daca centrele
fiecareia dintre cele doua entitati se afla intre
limitele verticale ale celeilalte

• In caz afirmativ se adauga in vectorul de rand ce
contine entitatile deja descoperite



Linii

• Aceasta metoda ajuta la descoperirea spatiului
dintre liniile de text (line spacing)

• Odata liniile detectate, caracterle ce se afla unul
deasupra celuilalt ca pozitionare pe axa
orizontala se verifica ca pozitionare pe axa
verticala

• Daca distanta dintre ele este mai mica decat
media inaltimiilor lor, atunci se afla pe linii de 
text consecutive si dimensiunea dintre linii este
reprezentata de media distantelor dintre
marginile inferioare ale caracterelor (base line)



Cadre si Tabele

• Aceste se detecteaza folosind informatia deja 
existenta: linii, spatii albe

• O metoda generala pentru detectia de linii si 
cadre va fi prezentata in capitolul urmator


