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Transcrieri

• OCR-urile curente nu sunt adaptate pentru recunoasterea

scripturilor in care sunt scrise manuscrisele scanate.

• Utilizatorul eticheteaza manual portiuni mari de text dintr-un

font pentru adaptarea sistemului la un script nou.

• Segmentare si etichetare a fiecarui simbol.

• Segmentare si etichetare a liniilor intregi de text.

• Fiecare document poate avea un stil diferit – cost de

transcriere foarte mare.

• Sistem care foloseste statistici generale de limba.

• Identifica regiuni din document din care poate extrage automat

exemplare noi de antrenare.
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• Acuratete de 99.6% pentru lucrarile imprimate.

• 85-90% pentru cele de la sfarsitul secolului 19.

• Acuratete de 65% pentru manuscrise.

OCR

3Pasaje din diverse documente pentru care OCR-urile recente vor esua.



Adaptabilitate

• Un sistem OCR este adaptabil daca poate fi reglat sa

recunoasca o varietate mare de fonturi dintr-un set de

invatare.

• Pentru fiecare font exista o setare a parametrilor a.i. sistemul

transcrie cu precizie acest font.

• Dandu-se un set de antrenare pentru un font, avem un mecanism

de a gasi setul optim de parametri.

• Un sistem este "usor" sau "greu" adaptabil pe baza cantitatii de

munca manuala necesara in furnizarea unui set de antrenare.
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Recunoastere adaptabila

• Recunoasterea fiecarui caracter.

• Retele neurale de convolutie – rata de eroare de 0.4%.

• Recunoasterea holistica a cuvintelor.

• Imagini ale cuvintelor dintr-un vocabular cunoscut.

• Rata de succes de 65%.

• OCR ca aliniament secvential.

• Segmentarea unei linii intr-un set discret de bucati.

• Importanta contextului.
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Recunoastere adaptabila

• Segmentarea imaginii in caractere.
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sim sum qui

Figura 1: Caractere local ambigue.

Figura 2: Suprasegmentare.



Modele contextuale

•
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Setul de date

• Manuscris medieval din colectia Bodleian (sec. XII), Terence’s

comedies, in limba latina.

• Calcul statistici pentru limba latina.

• Liste de cuvinte.

• Caractere unigrame, bigrame si trigrame.

• Segmentare manuala a celor mai comune 22 de simboluri din

manuscris.
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Preprocesare

• Modelele au ca input un set de ferestre imagine, iar fiecare are

ca output o singura secventa de caractere.

• Extragere set de ferestre.

• Ordonare a.i. sa poata fi recombinate intr-o transcriere completa.

• Se presupune ca liniile de text sunt in mare parte necurbate si

se identifica liniile analizand profilul de proiectie al paginii.

• Se identifica regiunile cu o textura "ca a scrisului" care

functioneaza bine pe o gama mai larga de documente.
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Identificarea liniilor
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Se decupeaza imaginea

initiala pentru a elimina

marginea non-textuala.



Identificarea liniilor
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Se seteaza pixelii cu text la 1

si cei de fundal la 0.

Imaginea segmentata este

insumata de-a lungul liniilor

de pixeli, iar graficul este

atenuat cu un filtru

Gaussian.



Identificarea liniilor
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Tratand graficul ca o

distributie, vom gasi

entropia pentru o serie

de rotatii ale imaginii.

Se extrag liniile din

imaginea rotita cu

emtropie minima.



Identificarea regiunilor de text

• Multe manuscrise nu au doar linii de text neintrerupte, ci pot

avea ilustratii sau alte artefacte.

• Operator de detectare a textului.

• La o rezolutie mica, textul apare ca o bara orizontala.

• La o rezolutie mare, are un numar semnificativ de margini

verticale.
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Identificarea regiunilor de text
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Identificarea regiunilor de text
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HMM

•
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gHMM

•
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gHMM

•
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gHMM

•
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Distributii gHMM

•
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Distributii gHMM

•
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Distributii gHMM
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Sus: Cele 22 de instante folosite pentru antrenarea

modelului de emisie. Sunt extrase manual din documentul

Terence.

Jos: Cele 5 canale de imagine pentru o singura litera.



Generare

•
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Generare

•
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Rezultate transcriere

25

Se transcrie textul gasind

drumul de probabilitate maxima

in gHMM. Linia de sus din

fiecare figura arata versiunea

standard a textului.

(a) Cuvantul "venio", este

mistranscris ca "vemo" in

modelele unigrama si bigrama,

dar este recunoscut corect in

modelul trigrama.

(b) Modelul trigrama

imbunatateste transcrierile lui

"partim" si "vix", dar toate cele

3 modele au probleme cu "t"-ul

imbricat in "steti".

(a)

(b)



Rezultate transcriere
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(a)

(b)

(a) Modelul trigrama transcrie

corect 4 din 6 cuvinte. Modelul

nu are informatii despre

aspectul majusculelor si are

performante slabe la primul

caracter de pe fiecare linie.

(b) Cuvantul "plane" este

transcris corect de modelele

unigrama si bigrama, dar

modelul trigrama mistranscrie

cuvantul ca "prane". Pe de alta

parte, un model mai robust ar

corecta ultima litera a

cuvantului "occuparat".

"occuparac" nu este un cuvant

latin valid, dar are statistici

trigrame acceptabile.



Rezultate transcriere
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Distanta de editare dintre transcrierea Terence si

versiunea editorului. Modelul trigrama produce

semnificativ mai putine erori decat modelul unigrama,

dar rata de eroare de 25% este inca substantiala.



Concluzii

• Metodele curente OCR nu au capacitatea de a se adapta la

fonturi noi.

• Cu gHMM s-a creat un sistem cu un minim de date de

antrenare specifice documentului.

• O singura instanta a fiecarui caracter.

• Statistici de limba invatate din texte electronice variate.

• Modelele de limba sunt foarte importante.

• Transcrierea dintr-un dictionar fixat este innaceptabila daca

sistemul intalneste cuvinte care nu sunt in dictionar.

• Este importanta adaptabilitatea la texte imprimate si

recunoasterea scrisului de mana.
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Intrebari

29


