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Contexto 
 

Na última década, as câmeras digitais se tornaram dispositivos amplamente          
acessíveis, devido a estarem comumente presentes em smartphones, que se tornaram           
essencialmente ubíquos nesse período. Além dessa grande difusão, a qualidade das câmeras            
presentes nesses aparelhos também melhorou consideravelmente, de modo que, atualmente, a           
maioria das pessoas carrega sempre consigo uma câmera 720p. 

Essa grande presença de câmeras digitais entre as pessoas possibilita e incentiva a             
existência de aplicações e algoritmos que se baseiam em imagens capturadas pelos usuários,             
especialmente aplicações direcionadas para dispositivos móveis. Uma necessidade que foi          
gerada por essas novas possibilidades é o reconhecimento de documentos ou páginas de texto              
a partir de fotos capturadas por uma câmera. Uma grande motivação para esse tipo de               
reconhecimento é a recuperação de conteúdo adicional relevante ao documento, como figuras            
ou anotações. Além disso, documentos também podem ser utilizados como identificadores,           
funcionando essencialmente como códigos de barras ou QR. Finalmente, também é possível            
renderizar sobre o documento algum conteúdo virtual relevante, respeitando sua localização           
espacial. 

O problema descrito é chamado busca por imagens de documentos (document image            
retrieval) e consiste em, dada uma imagem de um documento, encontrar as imagens dos              
documentos mais similares dentre as presentes em um banco de dados (Fig 1). Este trabalho               
aborda uma versão mais específica deste problema, chamada busca por imagens de            
documentos baseadas em câmera (camera-based document image retrieval), no qual as           
imagens fornecidas pelos usuários foram capturadas por uma câmera. Esta especificação           
adicional, de que as imagens foram fotografadas, implica em uma série de problemas             
adicionais que devem ser resolvidos, principalmente: baixa resolução, ajuste do foco da            
câmera, motion blur, iluminação heterogênea e, sobretudo, distorção projetiva. 

Atualmente, existem alguns algoritmos eficientes e bem difundidos que abordam esse           
problema, apresentando estruturas semelhantes entre eles [1][2][3]. Entretanto, esses         
algoritmos possuem restrições consideráveis de consumo de memória que limitam seu uso em             
várias plataformas a somente bancos de dados pequenos. 
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Fig.1: Exemplo de par de imagens de um mesmo documento. Na esquerda, a imagem contida 

no banco de dados. Na direita, a imagem capturada pelo usuário. 
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Objetivos 
 

O objetivo deste trabalho é realizar uma pesquisa acerca do estado da arte no              
problema de busca por imagens de documentos baseadas em câmera. Então, a partir desta              
pesquisa, implementar uma solução adaptada que seja viável para dispositivos móveis. Não é             
parte do escopo deste projeto implementar aplicações para esses dispositivos, porém           
levaremos em conta as restrições de memória dessas plataformas para que a solução funcione              
como uma biblioteca que possa ser utilizada nelas. Além disso, pretende-se também que essa              
biblioteca forneça informação suficiente para que seja possível aumentar o documento           
reconhecido através de Realidade Aumentada. 

A solução implementada será avaliada de acordo com alguns indicadores de           
desempenho, sendo eles: acurácia do reconhecimento de documentos, quantidade de frames           
por segundo e consumo de memória. 
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Cronograma 
 
Este trabalho de graduação será executado seguindo o seguinte cronograma. 
 

Atividades Março Abril Maio Junho Julho 

Revisão bibliográfica                     

Elaboração da proposta                     

Implementação e avaliação                     

Escrita da monografia                     

Preparação da apresentação                     

Apresentação final                     
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