
Extrakce údajů z heterogenních dokumentů pomocí šablon 
Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problémy z oblasti počítačového vidění k automatizované 
extrakci užitečných informací z naskenovaných dokumentů (obrazových dat) dle 
uživatelsky definovaných šablon. Cílem bylo analyzovat používané techniky a nástroje 
zaměřující se na zpracování digitálních snímků s následným optickým rozpoznáním 
znaků (OCR) z textových oblastí. Na základě analýzy byl navržen a implementován 
software pro tvorbu šablon dokumentů s grafickým uživatelským rozhraním a modul pro 
práci s naskenovanými dokumenty, který podle příslušné šablony extrahuje oblasti s 
užitečnými informacemi a ty předá OCR systému. Implementované algoritmy byly 
podrobeny evaluačním testům k získání přehledu o jejich funkčnosti a robustnosti s 
ohledem k zamýšlenému účelu. 

Úvod 

Zada�ní� pra� ce vzeš� lo z potr�eb firmy Palaxo Development š. r. o. k rozvoji její� digita� lní� 
platformy CIRCULARO™ pro zpracova�ní� dokumentu) . Došavadní� r�eš�ení� je šchopne�  
extrahovat a analyzovat obšah pouze u dokumentu)  textove�ho charakteru. Obšah 
naškenovane�ho dokumentu je pro platformu takr�ka nedoštupny�. Proto bylo hlavní�m 
cí�lem te� to pra� ce navrhnout a implementovat modul pro pra� ci š naškenovany�mi 
dokumenty a pomocí� metod poc�í�tac�ove�ho vide�ní� extrahovat oblašti    š uz� itec�ny�mi 
informacemi podle uz� ivatelšky definovany�ch š�ablon, ktere�  budou pr�eda� ny šyšte�mu pro 
rozpozna�va�ní� textu (OCR). Da� le implementovat šoftware pro vytva� r�ení� pr�í�šluš�ny�ch 
š�ablon š funkcí� nalezení� vhodne�  š�ablony pro zpracova�vany�  dokument. 
Implementovane�  r�eš�ení� bude podrobeno evaluac�ní�m teštu) m ove�r�ují�cí�m štabilitu 
algoritmu)  a u� špe�š�nošt šhody nalezene�  š�ablony, ale take�  pr�ešnošt extrahovane�ho 
obšahu vu) c�i referenc�ní�mu dokumentu z teštovací� mnoz� iny dat.   

Východiska, analytická část 

Analyzova� ny byly techniky a na� štroje pouz� í�vane�  pro pr�edzpracova�ní� obra� zku, ove�r�ení� 
šhody vzoru analyzovane�ho dokumentu še š�ablonou a extrakci vy�znamny�ch oblaští�. 
Proštudova�ny byly i volne�  doštupne�  OCR šyšte�my, ktere�  je moz�ne�  intergrovat do 
modulu poc�í�tac�ove�ho vide�ní� a zpracova�ní� dokumentu) . 

Analyzované techniky počítačového vidění pro práci s obrázkem: 
● prahova� ní� (binarizace), 
● morfologicke�  operace, 
● detekce hran, 
● odš�ume�ní�, 
● š�ka� lova�ní�, 
● detekce a korekce natoc�ení�, 
● hleda� ní� vzoru.

 
Hlavní aspekty realizace 

Na za�klade�  analy�zy byly pro vy�voj šoftwaru a modulu vybra�ny na� šledují�cí� na� štroje: 

● Nástroje použité v  modulu počítačového vidění a zpracování  dokumentů: 

● Implementovane�  techniky pr�edzpracova�ní� obra� zku zmí�ne�ne�  v analy�ze, 
● OpenCV — algoritmy poc�í�tac�ove�ho vide�ní�, 
● PoDoFo pro zpracova� ní� dokumentu)  PDF. 
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● Nástroje použité v softwaru pro vytváření a manipulaci se šablonami: 

● Qt5 pro graficke�  uz� ivatelške�  rozhraní�. 
●  Integrovaný OCR systém: 

● Teššeract-OCR š vyuz� ití�m natre�novany�ch jazykovy�ch modelu)  neuronove�  ší�te�              
       LSTM. 

               

             UML diagram implementované aplikace a modulu s použitými nástroji. 

                                              Snímek obrazovky vyvinuté aplikace. 

Dosažené výsledky 

U algoritmu)  pr�edzpracova� ní� obra� zku byly empiricky nalezeny idea� lní� vštupní� 
parametry. Pro hleda� ní� šhody še vzorem doša�hla nejvyš�š� í� pr�ešnošti  97,9 % metoda 
normalizované vzájemné korelace. OCR šyšte�m doša� hl nejvyš�š� í� pr�ešnošti 92,9 %  š 
vyuz� ití�m korekce natočení obrázku a jeho zve� tš�ení�m lineární interpolací. 

Závěr 

Konec�ny�m vy�šledkem je šoftware pro vytva� r�ení� a manipulaci še š�ablonami špolec�ne�  š 
modulem poc�í�tac�ove�ho vide�ní� a zpracova�ní� dokumentu) . Vy�šledny�  šoftware umoz�n� uje 
take�  export dokumentu do forma� tu PDF š textovou vrštvou, ktera�  pr�ekry�va�  vy�chozí� 
obra� zek. Vzhledem ke kvalite�  dokumentu)  v teštovací� šade�  (cca 90 dpi pro rozme�r A4) 
lze konštatovat, z�e vy�šledne�  pr�ešnošti nalezení� idea� lní� š�ablony i OCR jšou ušpokojive� . 
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