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Obiectivele propuse
• Soluţie alternativă pentru tablele 

tradiţionale

• Interacţiune non-standard

• Post procesare a informaţiilor

• Costuri reduse



Arhitectura Generală



Arhitectură
IR-Pen

• Avantajul unui astfel de Pen este ca este foarte uşor de 
construit însă acest lucru are şi doua dezavantaje : 

» înlocuirea bateriilor necesită desfacerea întregului ansamblu
» intensitatea luminoasa a LED-ului este mult mai redusa decât cea de 

la un produs comercial

Wiimote
•Cameră monocrom

(filtru IR)
•Modul de interfaţă     

(Bluetooth)



Arhitectura Generală
Comunicarea inter-module

172 atribute 

- Binarizare

- Extragere rând

- Etichetare rând

- Extragere literă

- Centru de 

greutate

- Extremităţi

- Încadrare

- Scalare

- Extragere 

skeleton

- Partiţionare in 

chenare

- Zoning

Accesarea modelului 

clasificatorului Bayes

Modulul de recunoaştere 

de caractere

Procesarea 

imaginii

Procesarea 

literei

Obţinerea caracterului 

prezis de clasificator

Interfaţa 

Wiimote 
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fontului/  linie

Calcularea 

9  aliniamentului

Crearea slide-

urilor şi 

Salvarea fisierului 

10  ppt   final

Vector de 
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Modulul de achiziţie 
Conectare şi Calibrare

Ecran 

α=30°
β=20°

D

• Conectarea telecomenzii Wii 

la calculator

• Marcarea a 4 puncte care 

descriu zona de interes pentru 

aplicaţie  calibrare (ex: vezi 

OpenCV - getPerspectiveTransform )

http://docs.opencv.org/modules/imgproc/doc/geometric_transformations.html


Modulul de achiziţie
Interfaţa utilizator



Modulul de achiziţie
Scriere/Ştergere

• Selectare Creion/Radieră

• Alege din listă dimensiuni

• Desenare Grafic

• Goleşte Grafic



Modul Achiziţie
Deschidere/Salvare

• Deschide orice formate standardizate de documente 

ce pot fi utilizate într-o prezentare

• După prelucrarea informaţiei, rezultatul poate fi 

salvat fie sub forma unei prezentări Power Point, fie 

sub forma unei secvenţe de poze



Modul de Achiziţie
Goleşte Tablă/Grafic

• Ştergere conţinut tablă

• Transmitere informaţii spre prelucrare
» Imaginea cu text este trimis spre modulul de 

recunoaştere (thread nou)

» Graficele sunt salvate ca imagini



Modul Achiziţie
Înainte/Înapoi

• Facilitate a digitizării informaţiei

• Navigarea printre tablele scrise 

• Modificarea conţinutului acestora



Modulul Afişare Rezultat

• Preluarea informaţiei transmisă de 
modulul de recunoaştere de text

• Construieşte prezentare Power Point
» Media înălţimii fiecărui rând

» Identare bazată pe dimensiunile ecranului



Rezultate şi Evaluare
Rezultate Returnate



Modulul de recunoaştere a 
caracterelor



Obiective

• Sistemul propus încearcă să ofere posibilitatea de a 
recunoaşte text scris cu litere mari de tipar, provenit de la 
un sistem de tip whiteboard.

• Pentru ca sistemul să obţină o recunoaştere cât mai 
eficientă, imaginile date spre procesare trebuie să 
îndeplineasca urmatoarele condiţii

- textul să aibă cuvintele bine despărţite
- literele să nu fie suprapuse
- rândurile de text sunt despărţite de cel puţin un 

rând de pixeli de fundal.



Arhitectura sistemului



Modulul de recunoaştere a 
caracterelor
Procesarea imaginii

Această parte se referă la modul în care imaginea 
este procesată, pentru detectarea şi izolarea 
caracterelor individuale

• Binarizare

• Extragere rând

• Etichetare rând

• Extragere litere



Modulul de recunoaştere a 
caracterelor
Procesarea imaginii -> Extragere rând

O proiecţie orizontala parţială este folosită pentru 
a extrage din imagine iniţială fâşii, compuse din 
literele existente pe un rând în text.



Modulul de recunoaştere a 
caracterelor
Procesarea imaginii -> Etichetare rând, extragere litere
Un algoritm de etichetare este folosit, obţinând pentru 
fiecare litera o etichetă unică.

Dacă o literă e împărţită în componente, fiecare primeşte 
aceeaşi etichetă ( H/6 este distanţa maximă admisibila dintre 
componente) 



Modulul de recunoaştere a 
caracterelor
Procesarea literelor

• Centrul de greutate

• Extremităţi

• Încadrare

• Scalare

• Extragerea skeleton-ului



Modulul de recunoaştere a 
caracterelor
Procesarea literelor -> Centrul de greutate, 

Extremităţi, Încadrare

• Se calculează coordonatele centrului de greutate şi a 
extremităţilor de sus, jos, stânga şi dreapta

• o operaţie de decupare este efectuată, pe imaginile care 
conţin doar cate o literă astfel încât centrul de greutate 
devine acelaşi cu centrul geometric noii imagini.



Modulul de recunoaştere a 
caracterelor
Procesarea literelor -> Scalare, Extragere Skeleton 

• După operaţia de încadrare, imaginile obţinute pot 
avea diferite dimensiuni, deci este necesară o 
operaţie de scalare (la 200x200 pixeli).

• Transformarea grosimii conturului caracterelor la o 
dimensiune de 1 pixel



Modulul de recunoaştere a 
caracterelor
Extragerea/detectrea trăsăturilor

• Împărţirea în chenare
• Zoning



Modulul de recunoaştere a 
caracterelor
Extragerea/detectrea trăsăturilor -> 

Împărţirea în chenare

• Împărţirea imaginii care conţine doar un caracter în sub-imagini cu 
dimensiuni predefinite (20x20)  10 x 10 regiuni (sub-imagini)

• Calcularea intensităţii medii a pixelilor conţinuţi în fiecare regiune
(factor de umplere = aria black / arie regiune)

• Vectorizarea  matricii (10 x 10) a factorilor de umplere  vector 100



Modulul de recunoaştere a 
caracterelor
Extragerea/ detectrea trăsăturilor -> Zoning
• Imaginea care conţine fiecare caracter este împărţită 

în 3x3 sub imagini.
• Histograme de direcţii sunt extrase din fiecare regiune 

pentru a forma un vector de trăsături ( 8 elemnte).
• Elementele histogramei de direcţii în cele 3x3 (9)

regiuni  vectorizare: vector de trăsături: 8*9 = 72 
elemente.



Modulul de recunoaştere a 
caracterelor
Clasificare

• Pentru fiecare caracter este construit un vector de 
trăsături de NF=100+72=172 elemente ( prin intermediul 
celor 2 metode )

• Un set de antrenare este construit pentru a forma un 
clasificator care foloseşte cele mai bune trăsături pentru a 

deosebi literele între ele.

• Unealta WEKA a fost folosită pentru testarea
clasificatorilor şi construirea modelului fiecăruia, care să 
poată fi accesat în viitor.

• cele 26 de clase diferite (litere în alfabet) au determinat 
folosirea unui clasificator statistic (bazat pe Bayes decision 
theory)

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/


Rezultate şi evaluare
• s-a ales un set de antrenare de 200 şabloane 

pentru fiecare literă din alfabet (26 litere) 
5226 litere (instante) de antrenare

• S-au antrenat 2 clasificatori din WEKA: Bayes si 
IBK

• Pentru acelaşi set de şabloane de test
clasificatorul Bayes s-a dovedit mai eficient; 
având procentajul de clasificare corectă (99.359)
mai mare decât clasificatorul IBK.



Tabel 3. Rezultatul clasificatorului Bayes pentru un set de date de test (6 instante / litera)

Clasificator

Atribute

Bayes

Instanţe 156

Atribute 172

Test mode supplied test set

Instanţe clasificate corect 155 99.359 %

Instanţe clasificate incorect 1 0.641 %

Kappa statistic 0.9933



Rezultate şi evaluare
(continuare)

Output:

 şir de litere / rand

Pentru fiecare litera informaţii: 

-poziţie          -mărime, 

-identare.       -spaţiere



Concluzii
• Originalitate: 
- modul de centrare a literelor
- metoda de segmentare aleasă pentru a extrage 
literele din text.

• Avantaje: procesare doar cât este necesară 
considerând provenienţa imaginilor cu text

• Limitări: utilizare doar pentru un anumit tip de 
scris, şi pentru o formatare standard a 
acestuia.

• Probleme întâlnite: extragerea literelor când 
sunt scrise întrerupt şi/sau suprapuse



Concluzii
(continuare)

• Dezvoltări ulterioare:
-Recunoaştere de text scris cu litere 
de mână, pe rânduri oblice 
-Introducere de dicţionar pentru a 
îmbunătăţi rezultatul clasificării.
-Verificare procent de recunoaştere 
returnat de clasificator (rezultat 
acceptat sau nu).



Concluzii
Realizări

• Aduce îmbunătăţiri faţa de sistemele whitebaord existente

• posibilitatea utilizării sistemului pe orice suprafaţă plana şi rigidă

• modul de recunoaştere a scrisului

• afişarea rezultatului într-un format standardizat

• costurile foarte reduse.

• Inovaţia adusă de acest sistem este că rezultatul final este returnat 

utilizatorului într-un format standard 

• Realizare este faptul că acest whiteboard a fost conceput pe baza 

tehnologiei Wii, încă neimplementată pe sisteme cu aceleaşi funcţii.



Concluzii
Dezvoltări Ulterioare

• Utilizarea unei camere mai puternice

• Sistemul ar putea fi adaptat pentru
un proiector 3D, permiţându-se
manipularea obiectelor

• Integrarea tuturor modulelor
(hardware) într-o singură entitate
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