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Título:  Aplicação de um sistema composto MDRNN-SVM para rec onhecimento de 
escrita cursiva   

O reconhecimento de escrita cursiva tem sido pesquisado por pouco mais de duas décadas, devido a grande quantidade de 
informações que temos armazenadas em papel e a ampla diversidade de aplicações encontradas, pode-se citar como exemplo 
processamento automático de envelopes e cheques. Entretanto devido à infinidade de caligrafias produzidas pela humanidade, 
este reconhecimento torna-se um problema de grande complexidade, pois todos escrevermos de forma diferente. Até mesmo a 
caligrafia de uma mesma pessoa pode variar de acordo com seu estado emocional, o material com qual escreve e o material que 
recebe esta escrita. 

 Este trabalho apresenta um sistema composto MDRNN-SVM para reconhecimento de escrita cursiva offline (tanto de caracteres 
isolados como de palavras completas). Support Vector Machines (SVM) são utilizadas para melhorar o desempenho de um 
sistema MDRNN (Multi-dimensional Recurrent Neural Network). 

 A arquitetura composta pelos dois modelos apresentou melhoras em relação ao estado da arte atual como os sistemas baseados 
em Multi-layer Perceptron (MLP), Hidden Markov Model (HMM) e outros classificadores híbridos e compostos utilizados no 
reconhecimento de escrita offline. 

 As imagens de entrada para o sistema foram devidamente binarizadas, passaram por um processo de padronização (ajustes de 
inclinação, equalização de contraste) e eliminação de ruídos e passaram por um processo de extração de características. 

 Os testes foram realizados com as bases de dados C-Cube (para caracteres) e a IamDB (para palavras) e 
os mesmos foram comparados com outras abordagens que utilizaram as mesmas bases. Para a base C-
Cube o modelo proposto alcançou resultados superiores ao estado da arte atual. 

 Palavras-chaves : Reconhecimento de Caracteres Manuscritos; Escrita Cursiva; Reconhecimento de 
Padrões; Reconhecimento offilne; Redes Neurais; Redes Recorrentes; Support Vector Machines. 

 


