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23. Document Clipping - Merging 



• Taierea documentului

• Se refera la decuparea partii importante din 
imaginea scanata (extragerea paginii de 
document si eliminarea backgroundului produs 
de scanner de exemplu)

• Simplifica procesarile ulterioare si reduce vizibil 
timpul de rulare al viitorilor algoritmi folositi in 
extragerea informatiei 

Document Clipping



• Procesul de scanare depinde de aparatele 
folosite si nu va rezulta niciodata acelasi output

• De aceea este necesara taierea partii 
nesemnificative din imaginea scanata

• Aceasta reprezinta de cele mai multe ori 
backgroundul produs de scanner deoarece 
dimensiunea suprafetei de scanare este mai 
mare decat dimensiunea paginii de input

Eliminarea backgroundului



Eliminarea backgroundului



• Pentru a elimina backgroundul se foloseste un 
algoritm foarte simplu

• Se calculeaza valoarea grayscale a fiecarului pixel 
din imagine si astfel se calculeaza suma valoriilor
grayscale pe fiecare linie si coloana

• Toate liniile ce au suma grayscale mai mica ca 60% 
din valoare sumei maxime grayscale pe linii sunt
eliminate

• Toate coloanele ce au suma grayscale mai mica ca 
30% din valoare sumei maxime grayscale pe coloane
sunt eliminate

Eliminarea backgroundului



• Prin procesul anterior se va elimina 
backgroundul negru produs de scanner

• Acest pas nu este suficient deoarece se doreste 
extragerea paginii, iar imaginea poate contine de 
asemenea elemente ale altei pagini (in cazul 
cartiilor) dupa cum s-a observat in imaginea 
exemplu

• Este necesar un alt pas pentru extragerea paginii

Extragerea paginii



• Se calculeaza un scor pentru fiecare linie si 
coloana din imaginea rezultata dupa eliminarea 
backgroundului produs de scanner

• Scorul este acelasi ca si inainte: suma grayscale; 
doar ca de aceasta data pentru fiecare pixel cu o 
valoare mai mare ca 100 (aproximativ valoarea 
de background) se adauga 200 pentru a scoate 
in evidenta diferenta dintre background si 
foreground

Extragerea paginii



• Limitele orizontale ale paginii se gasesc in felul 
urmator:

▫ Se parcurge imaginea de sus in jos si in momentul 
in care se gaseste o linie cu scorul mai mare ca 
30% din valoare scorului maxim al liniilor 
procesul se opreste si linia curenta este aleasa ca 
limita superioara

▫ Pentru limita inferioara algoritmul este identic 
doar ca se porneste de jos in sus

Limitele orizontale



• Procedeul este acelasi ca si in cazul limitelor
orizontale cu doua mentiuni

• Se verifica coloanele de la stanga la dreapta si de la 
dreapta la stanga, iar valoarea de decizie este de 
90% din valoarea maxima

• Algoritmul se aplica doar pe 10% din latimea
imaginii in stanga si 5% in dreapta in cazul
paginiilor impare si invers in cazul paginiilor pare

• Scopul acestei limitari este imbunatatirea timpului
de rulare

Limitele verticale



Rezultatul final



• O alta aplicatie a document clipping este
extragerea unei parti din document, unui contur
poligonal (de exemplu al unei poze)

• Algoritmul se numeste “Beta-Star Shape” si este
o imbunatatirea a algoritmul “Alpha-Shape” ce
folosea ca distanta raza unui cerc, obtinandu-se 
astfel rezultate eronate in anumite cazuri (forma 
poligonala era dependenta de forma sferica si
astfel putea sa omita elemente dorite sau sa
includa elemente nedorite)

Document Clipping



• Inputul algoritmului il reprezinta infasuratoare 
convexa a elementului detectat in interiorul 
formei pe care dorim sa o obtinem

• Toata punctele din afara acestui poligon sunt 
puncte candidat, puncte ce pot fi incluse in 
poligon in urmatorii pasi

• In algoritm se foloseste un parametru d, ce va 
reprezenta distanta de unire, similar cu raza 
cercului din algoritmul “Alpha-Shape” 

Beta-Star Shape



• Daca doua puncte adiacente se afla la o distanta 
mai mica ca d, atunci segmentul ce le uneste este 
inclus in poligon

• Altfel procesul de rafinari succesive va imparti 
segmentul pentru a obtine cel mai bun candidat 
pentru incluziunea in forma “Beta-Star”

• Cel mai bun candidat este cel mai apropiat punct 
de margine ce nu va genera intersectii prin 
incluziune

Beta-Star Shape



• Daca acest punct nu se gaseste pe segment se vor 
evalua ceilalti candidati

• Acest proces de descoperirea a candidatului se 
realizeaza pentru fiecare muchie a poligonului, 
rezultand includerea acestora in noua forma

• Algoritmul se repeta pentru noile muchii pana 
cand nu mai exista candidatii ce nu ar genera 
intersectii sau pana cand toate muchiile au 
dimensiuni mai mici ca d

Beta-Star Shape



Beta-Star Shape



• Incadrarea elementelor descoperite in document 
astfel incat sa nu se realizeze o suprapunere a 
acestora

• In functie de caz se pot folosi dreptunghiul de 
incadrare, infasuratoarea convexa sau algoritmul 
prezentat anterior “Beta-Star Shape”

Aplicatii


