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20. Analiza de layout 



• Detectia de layout a unei pagini este importanta 
pentru clasificarea elementelor existente

• Elementele de layout:

▫ Imagini

▫ Paragrafe

▫ Caractere special (numarul paginii)

Layout



• Paragrafele si imaginile sunt detectate folosind 
elementele mentionate in capitolele anterioare: 
separatori, linii, spatii albe

• Se folosesc metodele deja prezentate peste care 
se aplica o noua metoda de clasificare a 
paragrafelor si imaginiilor

• Metode noi folosesc Triangularizarea Delaunay 
sau distantele existente in imagine

Paragrafe si Imagini



• Distantele intre entitati pot ajuta la detectia de 
layout

• Pagina va fi formata din zone (clustere)

• Doua tipuri de distante: euclidiana si ierarhica

• Algoritmul foloseste ambele tipuri

• Distanta ierarhica reprezinta distanta maxima 
din interiorul unui cluster

Distante



• Algoritmul incepe prin calcularea tuturor distantelor
euclidiene intre entitati si sortarea lor in ordine
crescatoare

• Se porneste de la cea mai mica distanta si se unesc
intr-un cluster entitatiile conectate de acea distanta

• Se repeta procesul pentru urmatoarea cea mai mica 
distanta

• Daca nu se  creaza un punct de oprire algoritmul se 
va opri in momentul in care toata pagina va fi un 
cluster

Distante



• Pentru a determina punctul de oprire se calculeaza
la fiecare pas ariile dreptunghiuriilor de incadrare
ale clusterelor

• Trei tipuri de arie: totala, dreptunghiurilor
suprapuse si dreptunghiurilor nesuprapuse

• Se realizeaza histograma valoriilor celor trei si
punctul in care aria dreptunghiurilor nesuprapuse
este maxim cand aria dreptunghiurilor suprapuse
este 0, minima sau foarte mica este punctul de 
oprire

• Rezultatul final vor fi clusterele ce reprezinta zonele
de layout din imagine

Distante – Selectia rezultatelor



• Scopul metodei este de a uni fiecare trei puncte 
de pe conturul unei entitatii astfel incat orice 
triunghi se formeaza sa nu intersecteze alt punct

Triangularizarea Delaunay



• Primul pas este detectia de separatori
• Se aplica triangularizarea Delaunay in imagine
• Se pastreaza doar triunghiurile ce unesc fix doua

entitati
• Pentru fiecare entitate se calculeaza raportul

dintre numarul de puncte Delaunay aflate pe
entitate si numarul de puncte Delaunay aflate pe
celelate entitati conectate cu cea curenta

• Raportul va fi mai mare, valoare mai mare ca 1, 
pentru separatori – imagini sau linii

Detectia de separatori





Entitate Raport

2.7328

3.2832

0.7610

0.9662

Diferite tipuri de entitati si valorile raportului pentru fiecare 
folosind algoritmul pentru detectia de separatori



• Aceasta metoda poate fi imbunatatita in functie 
de rezultatul dorit

• Raportul se inmulteste cu aria separatorului 
pentru a detecta in special imaginiile

• Raportul se inmulteste cu gradul de umplere (fill 
ratio) al separatorului pentru a detecta liniile

Detectia de separatori



Entitate Raport

2102128

309269

6810

5293

Diferite tipuri de entitati si valorile raportului inmultit cu aria 
entitatii



Entitate Raport

0.884348

1.680385

0.6445

0.6916

Diferite tipuri de entitati si valorile raportului inmultit cu 
gradul de umplere



• Detectia separatoriilor spatii albe se face 
folosind o metoda deja mentionata, dar folosita 
anterior cu un alt scop

• Se realizeaza un resampling pe imagine initiala, 
iar apoi se coloreaza cu negru tot ceea ce nu este 
alb clar

• In final se vor obtine separatorii spatii albe

Detectia de separatori





• Avand detectate atat spatiile albe cat si 
separatorii, revenind la triangularizarea 
Delaunay initiala, toate muchiile ce unesc 
separatori si ce trec peste spatiile albe detectate 
sunt eliminate

• In final paragrafele vor fi constituite din 
entitatiile legate prin muchiile triangularizarii 
Delaunay

Paragrafele si imaginiile – Combinarea

metodelor




