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D Ö M Ö T Ö R  G Á B O R 1

Számítógépes retinamodell felhasználhatósága  
olvashatósági problémák skálafüggő vizsgálatára

1. BEVEZETÉS

A nyomtatásban és a képernyőn megjelenő betűtípusok kiválasztásakor fontos 
figyelembe venni, hogy azok eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. Különböző 
helyzetekben más és más paraméterek lehetnek fontosak. Például egy közleke-
dési szituációban, ahol a gyors karakterfelismerés a fontos, más tulajdonságok 
számítanak hasznosnak, mint egy könyv olvasásánál. Ezeket a tulajdonságokat 
jellemzően emberi kísérletekkel vizsgálják. A mérések eredményeként egy olyan 
ragsort igyekeznek megállapítani az egyes fontkészletek között, amely hasznos a 
döntéshozatalkor.

A témával foglalkozó szakirodalmakból2 kiderült, hogy a karakterek ösz-
szehasonlításakor még a skálázási módszerek is eltérőek. Egyes kutatásoknál a 
tényleges fontmagasságot (pt), míg mások a kis x magasságot (x-height) vették 
állandóra. Ez utóbbi aránya a tényleges fontmérethez képest jelentősen eltér az 
egyes betűtípusok között. Az 1. ábra felső sorában két ugyanakkora fontméretű 
szöveg látható Verdana és Times New Roman betűtípussal. Látható, hogy még 
azonos fontméretnél is jelentősen eltérhet a nagybetűk mérete is akár. Az alsó 
sorban ugyanez a két font szerepel ugyanakkora kis x magasságra skálázva. Lát-
ható, hogy a T itt már a Times New Roman esetén nagyobb, míg azonos fontmé-
retnél (első sor) ez a Verdana esetében volt így.

[1] SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, doktorjelölt. Témavezető: Dr. 
Horváth András, egyetemi docens, SZE Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, 
Fizika és Kémia Tanszék.
[2] Bernard, Michael – Liao, Chia Hui – Mills, Melissa: The effects of font type and size 
on the legibility and reading time of online text by olderadults, in CHI’01 Extended Abstracts on 
Human Factors in Computing Systems, 2001, 175–176. o.; Bernard, Michael (ed.): A compari-
son of popular online fonts: Which size and type is best, in Usability News, 2002/1. szám, 8. o.; 
Bernard, Michael (ed.): Comparing the effects of text size and format on the readibility of com-
puter-displayed times new roman and arial text, in International Journal of Human-Computer 
Studies, 2003/6. szám, 823–35. o.; Arditi, Aries – Cho, Jianna: Letter case and text legibility in 
normal and low vision, in Vision Research, 2007/19. szám, 2499–2505. o.; Russell-Minda, Eli-
sabeth (ed.): The legibility of typefaces for readers with low vision: A researchreview, in Journal 
of Visual Impairment & Blindness, 2007/7. szám, 402–415. o.; Millodot, Michel: Dictionary of 
optometry and visual science, 2014, Elsevier Health Sciences, 450. o.
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1. ábra. Fontkészletek különböző skálázása

Doktori kutatásom során létrehoztunk egy olyan számítógépes alkalmazást 
(RetModel),3 amely képes a retina működésének főbb sajátosságait szimulálni. 
Kidolgoztunk egy olyan vizsgálati módszert,4 ami alapján a fent említett RetMo-
del segítségével rangsorolhatóvá váltak az egyes fontkészletek különböző látási vi-
szonyok között. Mivel az eljárás teljes mértékben automatizálható, így csökkenti 
az emberi bizonytalansági tényezőt, valamint a humán mérésekhez képest jóval 
nagyobb mintaszám vizsgálatát teszi lehetővé.

A fenti módszerrel 12 pt-os betűméretű fontkészleteket vizsgáltunk koráb-
ban. Célom más skálázási módszerek alkalmazásával is elvégezni ezeket a méré-
seket. A tanulmányban az x magassággal skálázott betűkészletek tulajdonságait 
hasonlítom össze a tényleges fontmérettel skálázottakéval.

2. VIZSGÁLAT MENETE

A humán mérésekből kiderült, hogy a karakterfelismerés a látásélesség és a ka-
rakterméret függvénye.5 Előbbi összefügg a látómezővel és a felbontóképességgel.

Ezeket figyelembe véve dolgoztuk ki a 2. ábrán látható eljárást. Első lépésként 
különböző tesztábrákat hozunk létre. Ezután a RetModel segítségével előállítjuk 
azt a képet, amit valójában érzékelünk. Majd a RetModel kimeneti képén egy 
karakterfelismerő (OCR) program segítségével megállapítjuk, hogy mely karak-
terek maradtak felismerhetők. Végül az OCR program kimenetén kapott fájlt 
vizsgálva különböző statisztikákat hozunk létre.

2. ábra: A karakterfelismerés menete

[3] Horváth, András – Dömötör, Gábor: Computational simulation of mesopic vision based 
on camera recordings, in Light & Engineering, 2014/1. szám, 61–67 o.; Horváth András – Dö-
mötör Gábor: Egy retina-szimulációs szoftver és lehetséges alkalmazásai, in Képfeldolgozók és 
Alakfelismerők Társaságának 10. országos konferenciája, 2015, Kecskemét, 408–417. o.
[4] Horváth, András – Dömötör, Gábor: Computer model for font legibility measurement, in 
Intelligent Decision Technology, 2017/11. szám, 335–344. o.
[5] Bernard, Michael – Liao, Chia Hui – Mills, Melissa: i. m. 175–176. o.; Bernard, Micha-
el (ed.): i. m. (2003) 823–35. o.; Russell-Minda, Elisabeth (ed.): i. m. 402–415. o.
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2.1. Tesztképek generálása

A vizsgálathoz kiválasztottuk az alábbi 10 népszerű betűtípust, 4 talpast, 4 talp 
nélkülit, továbbá 2 speciálist:

• 4 talpas betűtípus (Courier New, Georgia, Times New Roman, Utopia),
• 4 talp nélküli betűtípus (Arial, Calibri, Tahoma, Verdana),
• 2 speciális betűtípus (Comic Sans MS, OpenDyslexic3).

Ezek a 3. ábrán láthatók:

3. ábra: Vizsgált betűtípusok

A tesztképeken mátrix elrendezésben helyeztem el az egyes karaktereket. 
Minden egyes képen egy adott betűtípus egyetlen karaktere ismétlődik. Az 
egyes karakterek függőleges irányban 19 pt, vízszintes irányban 14 pt távolságra 
helyezkednek el egymástól. Egy tesztkép (210×156mm) méretű, amely majdnem 
megegyezik egy fektetett A5-ös lap méretével. A tesztképeken 19 sorban és 35 
oszlopban helyezkednek el a karakterek, így egy oldalon 665 ugyanolyan karakter 
található. A képeket SVG formátumban vektorgrafikusan hoztam létre, erre egy 
rövid C++ nyelven írt programot alkalmaztam. Ezután a képeket 4000×3000-es 
felbontású PNG fájlokba rendeltem.

Mind a 10 betűtípusnál az angol ABC kis- és nagybetűit, valamint a 10 szám-
jegykaraktert vettem figyelembe. Ezt két skálázási módszerrel is elkészítettem, 
így összesen 1240 tesztképet hoztam létre. Az első skálázási módszernél a tény-
leges fontméretet vettem állandónak az egyes betűtípusok esetén, így minden 
karaktert 12 pt méretűre állítottam. A másik skálázási módszernél a 12 pt font-
méretű Times New Roman betűtípus x magasságának megfelelő x magasságot 
vettem állandóra minden betűtípus esetében. A 9 másik betűtípusnál a fontmé-
retet módosítottam egy olyan szorzófaktorral, amely ugyanakkora x magasságot 
eredményezett mindegyik fontkészletnél.

A szimulációt nappali fényviszonyoknak megfelelő fotopos látási tartomány-
ban végeztem el, 10°, 20°, 30° és 40°-os látómezőket modellezve. Minden teszt-
képen 9 fixációt hajtottam végre (4. ábra). Ehhez a kép középső karakterén, va-
lamint ettől a függőleges és vízszintes karaktertávolság harmadával fel, le, jobbra 
és balra egy 3×3-as rácson végig ugrálva hajtottam végre az egyes fixációkat. En-
nek köszönhetően egyrészt a szakkódikus szemmozgás (sacodic eye movement) 
hatását is sikerült figyelembe venni a méréseknél, másrészt a minták számának 
növelése csökkentette a statisztikai hibákat.
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4. ábra: 9 fixáció egy adott tesztképen

A felbontóképességet 33, 50, 66, 83 és 99 vonalpár/fokos beállítások mellett is 
elvégeztem, ezek rendre 20/40, 20/26, 20/20, 20/16 és 20/13-as soroknak felelnek 
meg a Snellen-teszttáblán.

A 2 skálázási mód 4 látószöggel, 5 felbontóképesség mellett, 9 fixációval, 
62 karakterrel, 10 betűtípus esetén 223 200 tesztkép létrehozását jelenti, amely 
148 428 000 módosított karakter vizsgálatát teszi lehetővé. Ezt a RetModel 20 óra 
alatt végzi el egy mai modern asztali számítógépen.

2.2. Karakterfelismerés

Az érzékelt karakterek felismerhetőségét karakterfelismerő (OCR) programmal 
dolgoztuk fel, ezzel kiváltva az emberi agy szerepét, amely hasonló módon a reti-
na által torzított képen megpróbálja felismerni a karaktereket.

A kutatás során 3 OCR programot teszteltünk: Gocr, Ocrad és Tesseract. A 
mérések alapján a 3. teljesített a legjobban, ezért a Tesseractra esett a választás, 
amely jó minőségű bemeneti képek esetén több, mint 95%-os pontossággal is-
merte fel a karaktereket.6 Statisztikai elemzés céljából az OCR kimenetét szöveges 
fájlokba mentettük.

2.3. Eredmények értékelése

Mivel egy tesztképen csak egyfajta karakter szerepelt, ezért elég volt annak az 
egynek az előfordulását vizsgálni. Azoknál a betűknél, ahol a kis- és nagybetűs 
karakter hasonlít egymásra („z” és „Z”, vagy „o” és „O”), az OCR program gyak-

[6] Smith, Ray: An overview of the Tesseract OCR engine, in IC-DAR 2007 – Ninth International 
Conference on IEEE, 2007/2. szám, 629–633. o.; Dhiman, Shivani – Singh, Astha: Tesseract 
vs gocr a comparative study, in International Journal of Recent Technology and Engineering, 
2013/2. szám, 80. cikk.
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ran téves eredményt adott. Ezért a kiértékelést kis-nagybetű érzékenyen (ca-
se-sensitive), valamint ezeket összevonva (case-insensitive) is elvégeztük.

3. EREDMÉNYEK

Egy RetModellel előállított érzékelt kép az 1. táblázatban látható paraméterekkel 
írható le.

1. táblázat: paraméterlista

Rövidítés Leírás Érték
Font aktuális betűtípus Arial, Calibri, Courier, …
Char aktuális karakter 0, …, 9, a, …, z, A …, Z
AW vizsgált látószög 10, 20, 30, 40 [fok]

Res szem maximális felbontóképessége 33, 50, 66, 83, 99 [vonalpár/
fok]

IC látómező középpontjának indexe 0, 1, …, 9
SC Type Skálázási módszer FontSiz, Xheight

Egy tesztképen a felismert karakterek számát kis-nagybetű érzékeny esetben 
Ns-el, összevonva Ni-vel jelöltük. Az eredményeket az (1)-es formulával a maxi-
mális darabszámhoz hasonlítottuk százalékos arányban.
 
 
       (1)

Ps és Pi értékei a 9 különböző fixáció esetén az adott képen eltérőek lesznek, a 
különbségek a statisztikai hibát jelentik az egyes értékek között. Egy adott képen 
a Ps és Pi értékeit átlagoltuk a 9 IC esetben, ezeket As-el és Ai-vel jelöltük. Továbbá 
bevezettük még Ds és Di szórások értékeit a fenti két átlagértékre.

A lentiekben a 10 különböző betűtípust az alábbi 5 betűs rövidítésekkel jelö-
löm: Arial, Carib, Comic, Couri, Georg, OpenD, Tahom, Times, Utopi, Verda.

3.1. Karakterek felismerhetősége

Az eredményeken jól látszik, hogy azok a karakterek, amelyek egyediek, mint 
például: A, H, W, sokkal jobban szerepelnek, mint a más karakterekhez hason-
lóak (e, c és o, vagy i, I és 1). Ezeket az OCR program nagyobb valószínűséggel 
keverte össze. Ezek számszerűen a 2. táblázatban megfigyelhetők.
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2. táblázat: Karakterfelismerés eredménye tipikus olvasási helyzetben 
(Res = 66, AW = 30) Verdana és Times betűtípus esetén

A táblázatban néhány érdekesség figyelhető meg:
• A tényleges karaktermérettel skálázott Verdana karakterek minden eset-

ben jobban kibetűzhetők, mint a Times New Roman. Ez annak köszön-
hető, hogy utóbbi karakterei bizonyos részeken nagyon vékony vonalak-
ból épülnek fel. Ellenben a x magassággal skálázott esetben már néhány 
Times New Romanos karakter teljesít jobban (például: „B” és „D”).

• A case- sensitve találati arányai mindkét skálázási módnál többnyire ma-
gasabbak, mint a case-insensitive esetében. Az eltérés az egyedi karak-
tereknél jóval alacsonyabb (2–3%), míg a hasonló karaktereknél ez akár 
20–30%-os is lehet. Ezeknél az OCR nehezen dönti el, hogy kis-, vagy 
nagybetűs változatról van-e szó.



297

3. táblázat: Karakterek kibetűzhetőségének csökkenő sorrendje a különböző  
betűtípusok esetében

A vizsgálatban résztvevő összes betűtípus a 3. számú táblázatban látható, 
csökkenő kibetűzhetőségi sorendben egy átlagos felbontóképesség és látószög 
mellett (AW = 30, Res = 60).

Az jól látható, hogy egyes karakterek mindkét skálázási módnál hasonlóan jól 
(„3”, „W”), vagy rosszul teljesítettek („j”), de például a „g” az Utópia esetén sokkal 
jobban teljesít, mint a többi betűtípusnál.

Ellenben van olyan eset, ahol nagy eltérést okoz a két skálázás, ilyen például 
az „a”, amely jelentősen eltér például a Verdana betűtípusnál.

4. KONKLÚZIÓ

Előzetesen azt vártuk, hogy a nagybetűk esetében nem lesz jelentős változás a 
két skálázási mód között, míg az x magassággal skálázott fontkészleteknél, a kis-
betűs karaktereknél jelentős eltérés is lehetséges. Ezt már az előzetes mérések is 
bizonyították. A x magassággal skálázott karaktereknél ott volt jelentős eltérés a 
tényleges fontméretűektől, ahol a fontkészleten belül az x magasság és a tényleges 
fontméret aránya jelentősen eltért a többi betűtípustól.

Azt mindenesetre nehéz eldönteni, hogy melyik módszer az igazságosabb, de 
érdemes lehet további skálázási módszereket is bevezetni.



298

5. FELHASZNÁLT IRODALOM

 ■ Arditi, Aries – Cho, Jianna: Letter case and text legibility in normal and 
low vision, in Vision Research, 2007/19. szám, 2499–2505. o.
 ■ Bernard, Michael (ed.): A comparison of popular online fonts: Which size 

and type is best, in Usability News, 2002/1. szám, 8. o.
 ■ Bernard, Michael (ed.): Comparing the effects of text size and format on the 

readibility of computer-displayed times new roman and arial text, in Internatio-
nal Journal of Human-Computer Studies, 2003/6. szám, 823–835. o.
 ■ Bernard, Michael – Liao, Chia Hui – Mills, Melissa: The effects of font 

type and size on the legibility and reading time of online text by olderadults, 
in CHI’01 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 2001, 
175–176. o.
 ■ Dhiman, Shivani – Singh, Astha: Tesseract vs gocr a comparative study, 

in International Journal of Recent Technology and Engineering, 2013/2. szám, 
80. cikk.
 ■ Horváth, András – Dömötör, Gábor: Computational simulation of mesopic 

vision based on camera recordings, in Light & Engineering, 2014/1. szám, 61–67. o.
 ■ Horváth András – Dömötör Gábor: Egy retina-szimulációs szoftver és 

lehetséges alkalmazásai, in Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának 10. 
országos konferenciája, 2015, Kecskemét, 408–417. o.
 ■ Horváth, András – Dömötör, Gábor: Computer model for font legibility 

measurement, in Intelligent Decision Technology, 2017/11. szám, 335–344. o.
 ■ Millodot, Michel: Dictionary of optometry and visual science, 2014, Else-

vier Health Sciences, 450. o.
 ■ Russell-Minda, Elisabeth (ed.): The legibility of typefaces for readers with 

low vision: A researchreview, in Journal of Visual Impairment & Blindness, 
2007/7. szám, 402–415. o.
 ■ Smith, Ray: An overview of the Tesseract OCR engine, in IC-DAR 2007 – 

Ninth International Conference on IEEE, 2007/2. szám, 629–633. o.


