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Abstrakt 

Analýza stran dokumentů hraje významnou roli 
v procesu jejich elektronického zpřístupnění. Dokonce 
i v současné době může představovat nelehkou výzvu 
pro historické ručně psané dokumenty vzhledem 
k jejich různorodé struktuře a možné degradaci kvali-
ty. V rámci této práce je vypracován přehled možných 
metod pro řešení tohoto problému a vytvořena dato-
vá sada složená ze stran ručně psaných kronik. Dále 
je navržen prototyp systému pro analýzu stran doku-
mentů. Segmentace a klasifikace do tříd text, obrázek 
a pozadí jsou řešeny označením každého obrazového 
bodu strany dokumentu vhodnou třídou. Základem 
prototypu je plně konvoluční neuronová síť založená 
na síti U-Net. Pro trénování sítě je uvažováno 
např. váhování chybové funkce, automatické rozšíření  
trénovacích dat a možnosti načítání vstupu. 

Úvod V souč asné  dobé  jé znač na  snaha o digitalizači a éléktroničké  zpr í stupné ní  dokuméntu  vé vé ts iné  oblastí . Toho sé tý ka  i projékt Bavorsko-č éska  sí ť digita lní čh historičký čh praménu , jéhoz  čí lém jé za pomoči rozsa hlé  digitalizačé a wébové  prézéntačé spojit do jédnoho virtua lní ho čélku arčhiva lié sta t-ní čh arčhivu  Č éské  républiký a Bavorska.  Za kladní m krokém k éléktroničké mu zpr í stupné ní  jé naskénova ní  stran dokuméntu . Dals í m krokém mu z é bý t analý za stran dokuméntu  (angl. pagé laý-out analýsis), ktéra  sé skla da  zé ségméntačé straný dokuméntu na homogénní  komponéntý a jéjičh kla-sifikačé napr . na bloký téxtu a obra zký. Na vý stup analý zý mu z é bý t da lé aplikova no napr . optičké  rozpozna va ní  znaku  (OČR). Pu vodní  stra nka doku-méntu tak mu z é bý t pr évédéna do znač kované , stro-jové  č itélné  podobý umoz n ují čí  éféktivní  výhléda va -ní  v jéjí m obsahu. Jé snadné  si pr édstavit, kolik pra -čé bý to us étr ilo historiku m.  Tato pra čé sé tý ka  zmin ované  analý zý stran ruč né  psaný čh dokuméntu  s du razém na kroniký z 19. a 20. stolétí . 

Systém pro segmentaci stran K problé mu ségméntačé jé pr istupova no jako k pixél
-labéling problé mu, kdé jé kaz dý  pixél zar azén do odpoví dají čí  tr í dý.  Za kladém sýsté mu pro ségméntači stran rukopis-ný čh dokuméntu  jé plné  konvoluč ní  néuronova  sí ť, ktéra  jé oproti sí ti U-Nét pamé ťové  u sporné js í , výu-z í va  padding v konvoluč ní čh vrstva čh a jé navrz éna pro zpračova ní  čélý čh stran. Sdí léní  paramétru  v konvoluč ní čh vrstva čh jé výuz ito pro umoz né ní  zpračova ní  ru zný čh vstupní čh rozmé ru . 

Prototyp systému pro segmentaci stran Postup zpračova ní  zač í na  nač téní m vstupní ho ob-ra zku vé stupní čh s édi a u pravou jého rozmé ru  pro splné ní  poz adavku  na vstup, ktéré  jsou da ný arčhi-tékturou sí té . Pomé rý stran vstupní ho obra zku jsou pr itom začhova ný v maxima lní  moz né  mí r é. Na slé-dujé ségméntačé pomočí  natré nované  sí té . Vý stup sí té  tvor í  hodnotý poslédní  vrstvý s aktivač ní  funkčí  sigmoid. Tí m sé pro kaz dou poz adovanou tr í du zí s-ka  maska sé stéjný mi rozmé rý jako jsou rozmé rý vstupu sí té . Týto maský sé néjdr í vé zvé ts í  na pu vod-ní  rozmé rý obra zku a na slédné  jsou prahova ný. Vý slédkém ségméntačé jsou bina rní  maský pro jéd-notlivé  tr í dý, jéjičhz  rozmé rý odpoví dají  pu vodní mu obra zku.  
Datová sada Pro u spé s né  natré nova ní  sí té  jé nutna  odpoví dají čí  datova  sada. Z tohoto du vodu býla výtvor éna datova  sada zaloz éna  na strana čh kronik poskýtnutý čh z porta lu Porta fontium.  Védlé stran kronik obsahujé datova  sada i straný s tis té ný m téxtém pro moz né  éxpériméntý. Anoto-va no býlo čélkém 72 obra zku  stran č i dvoustran. 

Dosažené výsledky Néjléps í čh vý slédku  býlo dosaz éno s prototýpém, ktérý  vé fa zi tré nova ní  výuz í val nač í ta ní  čélý čh stran, va hova ní  čhýbové  funkčé a býla automatičký rozs í r éna tré novačí  mnoz ina. Prototýp sýsté mu dosa hl v ségméntači stran kronik vý borný čh vý slédku : 0,908 IoU a  0,991 FgPA.  

Ukázka segmentace strany kroniky: červeně text, 
zeleně obrázek a modře pozadí 

Závěr Vélkou vý hodou impléméntované ho r és éní  jé moz -nost ségméntačé praktičký libovolný čh rozmé ru  straný.  Sí ť sé dí ký moz nosti zpračova ní  čélý čh stran a výuz ití  paddingu v konvoluč ní čh vrstva čh doka z é vélmi dobr é výpor a dat sé s umém na okraji obra zku  stran.  Zají mavou vlastností  sí té  jé i sčhopnost généraliza-čé. Pr éstoz é jé sí ť tré novana  na stars í čh ruč né  psa-ný čh kronika čh, doka z é dobr é ségméntovat napr . i modérní  tis té né  straný. Dobrý čh vý slédku  jé dosa-z éno dokončé i sé sí tí  natré novanou na pouhý čh s ésti strana čh kronik. 


