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Tóm tắt: 
 

Báo cáo này sẽ trình bày một thuật toán ước lượng góc nghiêng tự động 
trên ảnh văn bản. Phương pháp thống kê sẽ được sử dụng trong suốt quá trình 
xây dựng thuật toán. Thuật toán ước lượng nghiêng này có sử dụng các phép 
biến đổi morphology đệ quy (phép đóng và phép mở). Các phép biến đổi 
morphology dùng để tô đen các khoảng trắng giữa các từ, loại bỏ các phần phụ 
trên, phần phụ dưới và xác định hình dạng của dòng văn bản. Ưu điểm của các 
phép biến đổi này là nó có thể thực hiện với phần tử cấu trúc có kích thước bất 
kỳ chưa xác định trước. Góc nghiêng của văn bản được giả sử có phân phối 
chuẩn, thuật toán có thể lượng góc nghiêng hoàn toàn tự động mà không cần 
người sử dụng phải cung cấp bất kỳ một thông số nào. 
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Abstract: 
  

This paper presents an automatic skew estimate algorithm in document 
images. Statistical methods are used throughout the algorithm design process. 
This skew estimate algorithm uses recursive morphological transforms (opening 
and closing transforms). The morphological transforms are used to fill the inter-
word gaps, remove ascenders and descenders, and specify the shape of text 
lines. The advantages of these transform are that they can perform with any 
unknown sized structuring element. The text skew angle of document image is 
supposed to have a normal distribution, the algorithm can estimate skew angle 
automatically in that there is no need for users to set any parameters. 
 


