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OCRMax™: Leitura automatizada 
de carateres com taxas de 
precisão acima de 99%

ra do nível padrão da indústria de 93% a 

95% para 99% ou mais. 

OCRMAX™ RESPONDE 

À MUDANÇA DAS NECESSIDADES 

DE PRODUÇÃO

OCRMax™ é a única ferramenta que fun-

ci ona com o sistema de visão In-Sight® 

Em muitas indústrias de logística, pro-

dução de componentes, farmacêutica, 

alimentar e de bebidas já existem má-

quinas equipadas com tecnologia de 

Reconhecimento Ótico de Caracteres 

(OCR) e Verificação Ótica de Caracteres 

(OCV) capazes de monitorizar as cadeias 

de fornecimento em tempo real, desde 

a receção das matérias-primas até ao 

produto final, diminuindo produtos em 

inventário e desperdícios na produção. 

Por exemplo, as grandes empresas inter-

nacionais de produção e gestão de docu-

mentos utilizam leitores automatizados 

OCR/OCV para aumentar o rendimento 

da produção enquanto eliminam custos 

de comissionamento e de transporte. A 

indústria farmacêutica também aprecia 

as vantagens de produção e a economia 

de trabalho dos sistemas OCR/OCV, além 

de utilizar a tecnologia para cumprir as 

normas governamentais.

Após alguns casos de salmonelas e 

outros riscos para a saúde, a indústria de 

processamento de alimentos está a se-

guir rapidamente a indústria farmacêuti-

ca, na medida em que se esforça para se 

manter à frente dos regulamentos gover-

namentais propostos que exigem o ras-

treamento dos produtos a nível unitário 

para limitar os riscos para a saúde pública 

de alimentos contaminados. No entanto, 

como com qualquer tecnologia, os resul-

tados são tão bons quanto a ferramenta.

OCRMax™ é uma ferramenta OCR e 

OCV adaptável, que definiu recordes na 

indústria pela facilidade de utilização, ta-

xas de leitura e velocidade em imagens 

complexas. A utilização do OCRMax™ 

ajuda a melhorar as taxas gerais de leitu-

Enquanto os computadores ainda não conseguem escrever um livro, 
muitas indústrias aproveitam os benefícios de ensinar máquinas a ler.

Variações de Largura e Inclinação

Caracteres de matriz do ponto

Caracteres que se tocam com fonte fixa

Baixo contraste

Ruído de fundo

Diferenças locais de iluminação

Figura 1. OCRMax™ suporta facilmente uma grande variedade de aparências de caracteres.

A FUNCIONALIDADE 

DE AJUSTE AUTOMÁTICO 

MINIMIZA O TEMPO 

DE CONFIGURAÇÃO

Ao contrário de outras ferramentas 

de leitura OCR, a tecnologia OCRMax 

inclui uma funcionalidade de auto 

ajuste. Alguns cliques de um botão 

executarão o processo de ajuste 

automático. O ajuste automático di-

minui drasticamente o tempo neces-

sário para configurar a ferramenta, 

adquirindo uma imagem de amos-

tra e ajustando automaticamente 

a ferramenta para parâmetros de 

segmentação ótimos, o que de ou-

tra forma seria feito manualmente. 

Simultaneamente, ao encontrar os 

parâmetros de segmentação tam-

bém treina os caracteres. Para códi-

gos difíceis de ler, o utilizador pode 

ajustar manualmente os parâmetros 

de segmentação e treinar caracteres 

específicos que não foram encontra-

dos automaticamente no processo 

de auto ajuste.
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assim como com o software de vi-

são VisionPro®. A Cognex concebeu o 

OCRMax™ e testou-o em milhares de 

imagens captadas em diferentes aplica-

ções industriais. A ferramenta atinge ele-

vadas taxas de leitura para aplicações 

OCR e OCV mesmo nas condições mais 

desafiantes, oferecendo ao cliente a fle-

xibilidade para otimizar o seu sistema 

no que concerne à velocidade, taxa de 

leitura ou uma combinação de ambos. 

Os engenheiros da Cognex quiseram 

garantir que o interface gráfico do utili-

zador (GUI) mantém uma programação 

simples, ao mesmo tempo que adiciona 

a capacidade de executar o OCR/OCV 

efetivamente, disponibilizando mais 

configurações ao utilizador para me-

lhorar as taxas de leitura geral. Esta 

combinação de flexibilidade, capacida-

de e simplicidade existe apenas com o 

OCRMax™.

Atualmente, a maioria das ferramen-

tas OCR/OCV no mercado são proficien-

tes na leitura de fontes pretas OCR A e 

B impressas num ambiente estéril num 

fundo branco limpo, com taxas de leitura 

de 93% ou mais. No entanto, estas con-

dições ideais não existem na maior parte 

das indústrias.

Enquanto a indústria farmacêutica 

desenvolveu uma profunda experiência 

com aplicativos OCR/OCV, impulsiona-

dos por regulamentos governamentais 

que exigiam soluções padronizadas 

em toda a produção e embalamento, a 

maioria dos clientes não utiliza fontes, 

software ou hardware padronizados. Ao 

analisar o crescimento em aplicações 

de classificação e registo de números, 

os engenheiros da Cognex perceberam 

que necessitavam de redesenhar as fer-

ramentas OCR/OCV existentes para:

• Aprender a ler qualquer fonte im-

pressa;

• Ler o texto mesmo quando há pouco 

contraste entre a impressão e o fundo;

• Ler o texto mesmo quando há uma 

variação significativa na largura e na 

altura;

• Ler o texto mesmo quando as letras 

estão enviesadas, a tocar ou a distorcer;

• Diferenciar formas similares como a 

letra “O” e o número “0”.

O desempenho do OCRMax™, em com-

paração com outras ferramentas OCR/

OCV deve-se a vários fatores, nomeada-

mente, a uma melhor abordagem para 

pré-processamento de imagem, seg-

mentação, classificação, processo de ve-

rificação dupla, gestão e treino de fonte e 

definição de campo. 

Quando combinados, estes recursos 

oferecem aos utilizadores a possibilidade 

de otimizar o OCR/OCV para leituras de 

caracteres em milissegundos com taxas 

de leitura de 99,99%.

SEGMENTAÇÃO: O PRIMEIRO 

PASSO NA OBTENÇÃO DE 99,99% 

DE PRECISÃO

Assim como um prédio precisa de uma 

base sólida, o desempenho aprimo-

rado do OCRMax™ assenta num com-

promisso cuidadoso de algoritmos de 

processamento de imagem embebidos 

numa interface de programação fácil 

de utilizar.

O processo de segmentação primei-

ro divide cada linha, define regiões ao re-

dor de cada carácter e, automaticamente, 

segmenta-o. Em seguida, os parâmetros 

de segmentação são ajustados para 

obter caixas em torno de cada carácter. 

Cada carácter é dividido em fragmentos 

ainda mais pequenos e o “segmentador” 

encontra cada letra com base na incli-

nação, altura mínima/máxima, largura 

mínima/máxima, mínimo proporções de 

aspeto, ângulo/inclinação, intervalo inter 

caracteres, intervalo intra caracteres e 

outras caraterísticas que definem a fonte 

na ferramenta OCRMax™. Finalmente, os 

caracteres são gerados para que sejam 

reconhecidos.

Para melhorar as taxas de leitura, a 

ferramenta de segmentação OCRMax™ 

também fornece um filtro de ruído, um 

filtro de largura de traço, uma compen-

sação para mudanças nas condições de 

iluminação e uma escala automática de 

caracteres.

TREINO DE FONTES RÁPIDO, FÁCIL 

E FLEXÍVEL

OCRMax™ permite aos utilizadores trei-

nar toda uma série de carateres numa 

única etapa. O utilizador pode também 

treinar ou remover caracteres individuais, 

treinar várias instâncias dos mesmos ca-

racteres e carregar ou salvar fontes ante-

riormente treinadas para a sua aplicação. 

FIELDING DEFINIÇÃO 

DO FORMATO: 

VERIFICAÇÃO FINAL

“Fielding” é uma etapa de programação 

opcional que fornece ao OCRMax™ in-

formações adicionais sobre a sequência 

de caracteres para reduzir a confusão ou 

permitir que o OCRMax™ funcione como 

uma ferramenta OCV para verificar uma 

determinada cadeia de caracteres. Por 

exemplo, uma determinada cadeia de 

caracteres pode ser composta exclusi-

vamente por letras ou números, ou a 

quinta caixa de caracteres da esquerda 

dentro de uma determinada cadeia pode 

sempre ser uma letra ou número. Se o 

OCRMax™ ler uma série de caracteres e o 

ajuste do limite de confiança pode deixar 

alguma dúvida se o carater é uma letra B 

ou número oito (8), as regras da definição 

do formato definidas pelo utilizador dão 

ao OCRMax™ outra maneira de determi-

nar o valor do carater apropriado.

A funcionalidade “fielding” apresen-

tada no OCRMax permite caracteres ge-

néricos e aceita definir cadeias de com-

primento variável (este número de série 

deve ser entre três e cinco caracteres, por 

exemplo), bem como cadeias de compri-

mento fixo.

Embora muitas ferramentas OCR/

OCV tenham capacidades de “fielding”, o 

OCRMax é a única ferramenta que pode 

usar cadeias de campo em conjuntos 

de caracteres de comprimento fixo e 

variável. Como exemplo, uma cadeia 

de caracteres de comprimento variável 

pode ter o ano incorporado, mas a 

localização varia de acordo com o núme-

ro do produto e do lote. Utilizando a fer-

ramenta “fielding”, o OCRMax irá ler a se-

quência de caracteres e depois encontrar 

o código do ano esperado dentro dessa 

string, independentemente do compri-

mento total. Se o ano não for localizado, 

o OCRMax “falhará” a sequência de carac-

teres com base nas regras de “fielding” 

predefinidas pelo cliente. 

            

Figura 2. OCRMax™ configura a região em torno de caracteres, segmentos automáticos, ajusta parâmetros 

de segmentação e fornece informações de campo (opcional).


