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Sarnenvatting

Document herkenning is het herkennen en interpreteren van syntactisch gescheiden
onderdelen van een gescand document, zoals titel, auteur, enz. Het doel ervan is het
omzetten van de papieren vorm van het document naar een electronische, die
eenvoudiger gemanipuleerd kan worden. Zo kan het proces gekoppeld worden aan een
database zodat later snel gezocht kan worden naar bepaalde gegevens.

Bij de analyse van een document wordt gebruik gemaakt van zowel vorm (layout) als
inhoud. Door nu bij de layout-analyse gebruik te maken van vage (fuzzy) ruimtelijke
relaties en eigenschappen, kan veel extra informatie verkregen worden over het
document, waardoor herkenning vereenvoudigd kan worden. Ook de inhoud kan
worden onderworpen aan fuzzy pattern-matching, als extra op standaard OCR
technieken.

De vraag is nu hoeveel informatie er nodig is om juiste beslissingen te maken bij het
herkennen van een document. Door document herkenning toe te passen op eenvoudige
documenten, namelijk visitekaartjes, proberen we een antwoord te vinden op deze
vraag.
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1. Inleiding

Document herkenning (00k wel document analysis) is het herkennen en interpreteren
van syntactisch gescheiden onderdelen van een gescand document, zoals titel, auteur,
enz. Het dod ervan is het omzetten van de papieren vorm van het document naar een
electronische vorm, die veel eenvoudiger gemanipuleerd kan worden. Zo kan het
proces gekoppeld worden aan een database zodat later snel gezocht kan worden naar
bepaalde gegevens. De wijze van omzetten hangt af van condities die aan het result aat
gesteld worden; zo kan zijn dat men alleen is geInteresseerd in de structuur van het
document, of alleen in het opzoeken van bepaalde kernwoorden in het document - dit
is het geval bij document retrieval systems. Een 'gewone' scan van een document is
over het algemeen met bruikbaar omdat er bijvoorbeeld niet goed in gezocht kan
worden naar woorden (het resultaat bestaat uit pixels).

Bij de analyse van een document wordt gebruik gemaakt van zowel vorm (layout) als
inhoud. Door nu bij de layout-analyse gebruik te maken van vage (fuzzy) ruimtelijke
relaties en eigenschappen, kan veel extra informatie verkregen worden over het
document, waardoor herkenning vereenvoudigd kan worden. Ook de inhoud kan
worden onderworpen aan fuzzy pattern-matching, als 'extra' op standaard OCR
(optical character recognition) technieken. Dc vraag is flu: hoeveel informatie is er
nodig om de juiste beslissing te maken omtrent de herkenning van het document;
hebben we bijvoorbeeld genoeg aan alleen de spatiële, onderlinge relaties tussen de
elementen die het document vormen, of hebben we ook informatie nodig omtrent de
inhoud ervan?

In deze scriptie wordt getracht een antwoord te vinden op deze vraag, en wordt
besproken hoe we bovenstaande hebben toegepast op een vereenvoudigd deel van het
domein van document herkenning: visitekaartjes. Deze kunnen gezien worden als
versimpelde versies van een document, met een vrij vaste opbouw, waardoor ze
geschikt zijn als testmateriaal. Na een korte beschrijving over document analyse zoals
beschreven in de literatuur, wordt beschreven hoe we de visitekaartjes aangepakt
hebben. Dit wordt gevolgd door de test-resultaten en een evalutie van de geteste
methode(n).
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2. Probleem en aanpak

We komen terug op de oorspronkelijke probleemstelling: kunnen we, met behuip van
fuzzy spatiële relaties en eigenschappen, het probleem van document herkenning
(eventueel gedeeltelijk) oplossen. Laten we eerst eens kijken naar wat we precies
bedoelen met de term 'fuzzy spatiële relaties en eigenschappen'. Figuur 1.1 laat een
stuk van een (tecbnisch) document zien. Ernaast (2) staat hetzelfde document, maar
dan bewerkt, zodat alleen de tekst-structuur te zien is in de vorm van rechthoeken die
de tekst omkaderen; het resultaat van een layout analyse. Hoe dit resultaat tot stand
komt en de manier van omkadering is op dit moment met van belang. Wat wel van
belang is, is de vorm en plaats van de rechthoeken. Als we weten dat we bier te maken
hebben met een tecbnisch document (met andere woorden, athankelijk van het
document model dat we gebruiken), kunnen wij, als mens, vrij eenvoudig zien dat
bijvoorbeeld het bovenste blok waarschijnlijk de titel voorstelt. We maken deze
veronderstelling vanwege bijvoorbeeld het feit dat het blok zich, gecentreerd,
bovenaan de pagina bevindt, en het blok redelijk groot is. Het tweede blok zal
waarschijnlijk de auteur zijn; het blok bevindt zich dichtbij het titel blok en is ook
gecentreerd.
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Aan de hand van dit voorbeeld blijkt a! dat menselijk redeneren vaak is gebaseerd op
vage, onduidelijk begrensde termen, relaties en criteria, zoals 'dichtbij', 'ongeveer in
het midden', 'groot', etc. Dit is niks nieuws, maar het motiveert wel de keuze om
gebruik te maken van fuzzy logic om dit menselijk redeneren na te bootsen. We gaan
dus gebruik maken van vage termen om de verschillende document elementen en de
relaties ertussen te beschrijven. Vervolgens gaan we deze dan gebruiken om
beslissingen te maken over het onderliggende document.

Een voorbeeld: ga uit van Figuur 1.2. Beschouw het blok linksonder. Qua uiterlijk is
dit blok 'redelijk groot' en bevindt het zich 'dicht bij de linkerkantlijn'. Uitgaande van
bepaalde regels die we over de grootte en positie van blokken hebben opgesteld,
kunnen we dan concluderen dat het gaat om een tekst-blok, of paragraaf. Bekijken we
flu, in plaats van de positie en grootte van het blok, de positie van het blok ten opzichte
van de andere blokken, dan zien we dat het blok zich 'dichtbij' het rechterblok en 'zeer
dichtbij' het blok er boven bevindt. Het blok erboven is al geclassificeerd (op dezelfde
wijze als zonet beschreven) als een titel/kop; kijken we naar de inhoud ervan dan zien
we het woordje 'Abstract' en we kunnen concluderen dat behalve een tekstblok, het
gaat om een abstract (samenvatting). Zo hebben we gebruik gemaakt van vorm en
inhoud van de blokken, en de relaties tussen de blokken onderling om een keuze te
maken over de functie van het blok linksonder.

2.1 Fuzzy logic
We kunnen de mate van 'groot zijn', 'positie ten opzichte van de kantlijn' en andere
grootheden zien als een soort verzamelingen. Zo'n verzameling bestaat niet zonder
meer uit elementen (zoals 'gewone' verzamelingen); in plaats daarvan heeft elk element
een lidmaatschapswaarde, een getal tussen 0 en 1 dat aangeeft in hoeverre dat element
tot de verzameling behoort. Zo'n verzameling noemen we een fuzzy set (vage
verzameling). Het blok van het vorige voorbeeld, krijgt dan de waarde 0.6 als
lidmaatschapswaarde van de verzameling 'groot', en 0.9 als lidmaatschapswaarde van
'dicht tegen de kantlijn'. Meer over fuzzy logic kan gelezen worden in hoofdstuk 3.

Samengevat kunnen we dus gebruik maken van fuzzy verzamelingen om de volgende
'grootheden' met betrekking tot de layout van het document te beschrijven:
• Omvang
• Absolute positie (positie ten opzichte van de rand)
• Relatieve positie (positie ten opzichte van elkaar)
En met behuip van deze fuzzy spatiele relaties en eigenschappen kunnen we dan
proberen het probleem van document herkenning op te lossen.

5



3. Fuzzy Logic

3.1 Vage-verzamelingentheorie
De vage-verzamelingentheorie is erop gebaseerd dat elementen in bepaalde mate tot
een verzameling behoren. Deze mate kan liggen tussen nul procent (zo'n element
behoort helemaal niet tot de verzameling) en honderd procent (element behoort zonder
twijfel tot de verzameling). Elementen van een vage verzameling gaan vergezeld van
een lidmaatschapsgraad (0 < .t < 1) waarmee ze tot die verzameling behoren. Deze
vorm van verzamelingenleer sluit aan op de wijze waarop mensen omgaan met
parameters. Neem bijvoorbeeld de verzameling 'mensen van middelbare leeftijd'. Dit is
een verzameling van mensen wier leeftijd tussen 35 en 55 jaar ligt. Het wel of niet tot
deze groep behoren zal iedereen op een andere wijze beoordelen. Immers, het zal voor
niemand zo zijn dat het vieren van de 35ste verjaardag gepaard gaat met het gevoel:
"Zo, flu behoor ik tot de mensen van middelbare leeftijd." Eerder beseft men Iangzaam
tot de groep mensen van middelbare leeftijd te behoren. Dit proces verloopt geleidelijk,
en voor iedereen anders. Middelbare leeftijd is eigenlijk een vage verzameling. Een
ander voorbeeld is de omgevingstemperatuur. In Nederland zal die variëren tussen -15
en +30°C en kan dus maar liefst 46 waarden hebben. In onze dagelijkse beleving van
'de temperatuur' zijn deze 46 waarden absoluut met belangrijk. Athankelijk van de tijd
van het jaar spreken wij in termen als: 'zeer koud', 'koud', 'aangenaam', 'warm' of
'heet'.

3.2 Verschijningsvormen van vage verzamellngen
Er zijn een aantal methoden om een vage verzameling te omschrijven, waarvan de
volgende twee het meest worden gebruikt.
1. Een vage verzameling kan worden omschreven door het opsommen van de

element en met hun bijbehorende lidmaatschapgraad. Verzameling A = {(A, .tA),
(B, j.tB), (C, jiC)}. Bijvoorbeeld: T_Com1,' = {(16, 0.1), (17, 0.3), (18, 0.5), (19,
0.7), (20, 1.0), (21, 0.8), (23, 0.l)}

2. Meestal wordt een vage verzameling weergegeven door zijn lidmaatschapsfunctie.
In deze functie is voor elke parameterwaarde een bijbehorende lidmaatschapsgraad
af te lezen. Vaak wordt deze functie grafisch genoteerd, maar een
functieomschrijving is ook mogelijk. Voorbeelden van de grafische weergave zijn
te zien in Figuur 3.
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Vormen van vage verzamelingen

Trapezium, Driehoek, Gauss, Singleton, Crisp
membershipfuncte-vormen van vage verzamelingen

Figuur 2: Fuzzy OR functie
Figuur : vormeii van vage

verzamel ingeri

3.3 Bewerkingen met vage verzamelingen
Net als bij de kiassieke verzamelingen kunnen ook op vage verzamelingen bewerkingen
worden uitgevoerd. Zo kan van vage verzaemelingen de doorsnede of de vereniging
worden bepaald en de inverse (complementaire) verzameling worden genomen. Dit
geschiedt op een manier die overeenkomt met de kiassieke methoden.
Dc vereniging van vage verzamelingen (OR-functie) wordt verkregen door van de
verzamelingen het maximum te nemen. Met andere woorden: van de overlappende
lidmaatschapsflincties wordt de curve genomen die de hoogste lidmaatschapsgraad (p.)
representeert (Figuur 2). Dc doorsnede van vage verzamelingen (AND-functie) wordt
verkregen door van de verzamelingen het minimum te nemen. Met andere woorden:
van de overlappende lidmaatschapsfuncties wordt de curve genomen die de laagste
lidmaatschapsgraad representeert (Figuur 4). Dc inverse verzameling (ook wet
complement genoemd) wordt verkregen door de lidmaatschapsgraden van de
elementen van die verzameling van 1 af te trekken. Met andere woorden: de grafiek
van de lidmaatschapsfunctie wordt ten opzichte van de lijn p. = 0.5 gespiegeld (Figuur

5). De vermenigvutdiging van vage verzamelingen tot slot wordt verkregen door de
lidmaatschapsgraden van de overeenkomstige elementen met elkaar te
vermenigvuldigen. Dit leidt tot een verzameling die dezelfde elementen bevat als de
doorsnede van die twee verzamelingen. Echter, door de vermenigvuldiging zullen de
lidmaatschapsgraden lagere waarden hebben (Figuur 6).
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Fig uur 4: Fuzzy AND furicti Figuur 5: Fuzzy NOT functie

Fuzzy MULTIPLY functie: x(A*B) = t.LA jiB

Figuur 6: Fuzzy multiply functie

3.4 Redeneren in vage termen
Bij fuzzy logic wordt het doel bereikt door redenaties uit te voeren. Hierbij worden
regels opgesteld waarin een toestand van de ingangsparameters wordt gerelateerd aan
een toestand voor de uitgangsparameters.

Voorbeeld: het bepalen van de rUpheid van een tomaat.
Ingangsparameter is de kleur van de tomaat. Hiervoor zijn de vage verzamelingen
groen en rood opgesteld. Uitgangsparameter is de kwalificatie van de tomaat. De
kwalificatie wordt bepaald door de vage verzamelingen niet rijp en rzjp. Redenatie: een
rodetomaatisrijp.

Met deze redenatie is elke tomaat te keuren. Maar vage redenaties gaan verder dan de
starre uitvoering van deze opgestelde regel. Wanneer er sprake is van een jets
gewijzigde ingangsparameter (bijvoorbeeld: de kleur van de tomaat is erg rood) dan
stelt het vaag redeneren ons in staat tot een iets aangepaste conclusie te komen (deze
tomaat is erg rijp). Op overeenkomstige wijze kunnen we het gewenste gedrag van een
proces omschrijven.
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Voorbeeld
We rijden op een sneiweg en de afstand tussen ons en de voorligger is 65 meter. Het
snelheidsverschil tussen ons en de voorligger is 7 rn/s. Uit de opgestelde
lidmaatschapsfiinctie (Figuur 7) is af te lezen dat de huidige afstand behoort tot de
vage term middel, voor een graad van 0.5. Evenzo behoort deze afstand tot de vage
term ver, voor een graad van 0.1. Het snelheidsverschil behoort tot de vage
verzameling matig voor een graad van 0.5. Tevens behoort dit snelheidsverschil tot de
vage term hoog voor een graad van 0.2.

Afstand [m]

/
matig

/
hoog zeer hoog

5 15 20 30

Snelheidsverschil [mis]

Figuur 7: Lk1maatschapfuncties van remsysteem

Voor het proces 'autornatisch remmen' is een bonte verzameling gedragsregels
gedefinieerd. Met een van die regels proberen we duidelijk te maken hoe redenaties
met vage termen worden uitgevoerd.

Om de waarheidsgraad van de regel:
• ALS (de afstand is middel EN het snelheidsverschil is matig)
• DAN remkracht gelzjk houden
te bepalen wordt op de waarheidsgraden van de twee bewerkingen aan de ALS-zijde
de MIN-operatie uitgevoerd. Deze regel is dus geldig voor een graad MIN(0.5, 0.5) =
0.5.

Nu is voor de huidige toestand nog een regel van kracht:
• ALS (de afstand is middel EN het snelheidsverschil is hoog)
• DAN rem/cracht sterk vergroten
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Deze regel heeft een waarheidsgraad van MIN(0.5, 0.2) = 0.2. Zo kan ook van de
overige regels in de rulebase worden bepaald in welke mate zij geldig zijn. Er zal
blijken dat de regels:

• ALS (de afstand is ver EN het snelheidsverschil is matig)
• DAN remkracht ge1k houden
• ALS (de afstand is ver EN het snelheidsverschil is hoog)
• DAN remkracht weinig vergroten
ook in geringe mate geldig zijn (respectievelijk 0.1 en 0.1).

Zoals gezegd is het proces 'automatisch remmen' opgezet rond meer regels. Op elk
moment kunnen (zullen) meer regels in bepaalde mate geldig (actief) zijn. Door nu de
uitkomsten van de regels (dit zijn alle vage verzamelingen met bijbehorende
waarheidsgraden) te combineren wordt de uitgangsparameter bepaald. Dit deel van het
fuzzy proces wordt inferentie genoemd.

3,5 Conclusies in fuzzy logic
We zullen het voorbeeld van de automatische rem handhaven om een idee te geven van
de wijze waarop in fuzzy logic conclusies worden getrokken. Voor dit systeem is een
uitgangsparameter aanpassing op de remkracht gedefinieerd. De vage termen hiervoor
zijn in Figuur 8 te zien.

Aanpassing op remkracht [%]

Figuur &: vage remkrchten

Op een bepaald moment in de regeling zijn de volgende regels actief:
• ALS (de afstand is middel EN het snelheidsverschil is matig)
• DAN remkracht gelyk houden:
• ALS (de afstand is middel EN het snelheidsverschil is hoog)
• DAN remkracht sterk vergroten;
• ALS (de afstand is ver EN het snelheidsverschil is matig)
• DAN remkracht gelk houden;
• ALS (de afstand is ver EN het snelheidsverschil is hoog)
• DAN remkracht weinig vergroten.
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De waarheidsgraden zijn respectievelijk: 0.5, 0.2, 0.1 en 0.1. In de lidmaatschaps-
functies is dit grafisch weergegeven. Nu zijn er diverse methoden om de combmatie
van de geldige conclusies te bepalen. De meest toegepaste is de zwaartepuntsmethode
(center of gravity). Van de omhullende figuur die door de actieve regels is ontstaan,
wordt de positie van het zwaartepunt als de gecombmeerde conclusie aangehouden.
Dit is in de atbeelding te zien; in dit geval zal de remkracht met twaalf procent worden
vergroot.
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4. Document analysis: Iiteratuur

Dc meeste algemene artikelen over document analysis scheiden de taak in de extractie
van in ieder geval deze 2 soorten informatie over het document [1]:
• Layout structuur (geometrisch): een beschrijving van de Qisieke bouwstenen (zoals

grootte, lokatie) van het document, hun onderlinge relatie en ruimtelijke ordening.
De analyse van de geometnsche structuur houdt zich dan ook meer bezig met low-
level operaties op b.v. pixels en blokken.

• Logische structuur: de groepering van de structuur componenten zoals een mens
ze zou interpreteren. Hier komen (in meer of mindere mate) kennismodellen over
documenten aan te pas.

De relatie tussen de beide structuren en hun rol in document analysis wordt getoond in
Figuur 9.

Physical Structure

FRM

BLOCKj

Figuur 9: Schema van r&atie tusseri vorm en inhou van een
document
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Figuur 10 geeft een overzicht van de functionele architectuur, van de stappen die een
document analysis systeem zou kunnen bevatten; Figuur 11 geeft een overzicht van de
systeemarchitectuur van een (vaak groot) document analysis systeem. Dc figuren
geven misschien het verkeerde idee dat het om een sequentieel systeem gaat; dit is
meestal niet het geval. Vanwege de grote hoeveelheid onzekerheden (zeker aan het
begin) van de analyse is een top-down of bottom-up aanpak alleen meestal niet
voldoende, slechts in (zeer) simpele analyses [8]. Dc auteur heeft bij het schrijven van
het document geen onzekerheden over de structuur en betekenis, omdat hij dit zeif in
de hand heeft; bij het 'reverse-encoden' zijn er onzekerheden en dubbeizirmigheden op
allerlei niveaus [3].

Aan de invoer van het systeem staat een gescand document (meestal 300 dpi); de
uitvoer van het systeem is een 'beschrijving' van het document, die onder meer kan
bevatten: componenten van het document en hun lokaties (zoals tekstblokken,
abstracts, figuren, formules), ruimtelijke relaties tussen de componenten, attributen van
de componenten, en de logische groepering van de componenten. Er zijn volgens dit
overzicht 3 verwerkingsniveaus, ieder met hun eigen taken:
• Document image analysis
• Document image recognition
• Document understanding

Figuur 10: Stppcri in Pocumerit riaIysis
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Data flow
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5. Low-level processing

Dc onderste laag van de meeste document analysis systemen bestaat over het algemeen
uit elementaire, 'low-level' operaties op pixels, connected components, e.d. Deze pre-
processing is nodig voor o.a. noise-removal en andere correcties (denk aan slechte
scans), bewerkbaarheid (vanwege de over het algemeen zeer grote hoeveelheid pixels),
en het opbouwen van structuren voor de latere analyse. De mate van 'low-levelheid'
van de operaties verschilt nogal; de ene operatic is complexer dan de andere, maar alle
bevinden zich onderaan in het proces van document analysis. Dc taken die in deze fase
in de verschillende artikelen aan de orde komen (met noodzakeijk in de dezelfde
volgorde) worden hieronder besproken.

Noise removal
Scans van scans/kopiëen (etc) of gewoon slechte kwaliteit scans bezitten een zekere
mate van ruis. Het verwijderen hiervan gebeurt soms door middel van een middelend
filter, of met behuip van morphologische operaties, zoals morphologische opening dat
componenten kleiner dan een gegeven structuur element verwijderd en de grotere
componenten vrijwel onveranderd laat.

Binarization
Scanners leveren het resultaat niet altijd in zwart-wit waarden; veel scanners leveren
een resultaat in kleur of grijswaarden, wat dan eerst omgezet moet worden naar zwart-
wit. Een 'gewoon' thresholding algoritme (dat een grijswaarde omzet naar zwart of
wit na vergelijking met de threshold waarde; het probleem is waar die waarde te
leggen) werkt meestal voldoende; in [4] gebruikten ze een threshold algoritme
gebaseerd op 2D signaal correlatie.

Skew correction
Een scan is nooit perfect; er is altijd een zekere mate van draaiIng van de pagina ten
opzichte van de scanner, waardoor de text 'schee? wordt gescand. Omdat de meeste
document analysis systemen uitgaan van het feit dat de text horizontaal zowel als
vertikaal gelijkloopt met de rand, moet er nog een draaicorrectie worden toegepast.
Hier zijn verschillende methoden voor [3], maar in een aantal artikelen wordt in dit
kader de Hough transform genocmd. Dit is een techniek die structuur, zoals
tekstlijnen, probeert te vinden in 'noisy' binaire beelden. gebruik makend van de grote
lineariteit in documenten. Deze techniek is onathankelijk van de pagina-orientatie, en
daarom geschikt voor skew correction.
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Connected component creation
Vaak is het eenvoudiger en sneller om te werken met jets grotere structuren dan pixels.
Daarom worden de pixels vaak gegroepeerd tot connected components, zodat daar
verdere verwerking mee gebeurt. Ook hiervoor zijn versebillende technieken, zoals
(eventueel recursieve) morphologische opening/sluiting, en corner mapping dat
bepaalde 2x2 pixel combinaties afbeeldt op zwarte of witte pixels in de 'corner image',
die weer aan de basis staat van de contour code. Met behuip van de contour code is

een exacte reproduktie mogelijk.

Feature extraction
Sommige (vaak nieuwere) artikelen maken gebruik van features van een pagina (denk
aan: zwartlwit-ratio van pixels) om het te segmenteren [4, 5]. Hierbij wordt de pagina
gezien als een verzameling verschillende textures (b.v. tekst, plaatjes en achtergrond)
die via een proces van feature extraction geclassificeerd kunnen worden waarmee de
pagina kan worden gesegmenteerd. Dit is vaak een redeijk snel proces omdat meestal
grotere hoeveelheden pixels tegeijk beschouwd worden (een venster van XxY pixels
schuift over het document), of omdat het document verwerkt wordt in bijvoorbeeld het
frequentiedomein (via een Fourier transformatie).

Deze methoden maken geen gebruik van voorkennis over de layout van het document
zoals het feit dat tekst en plaatjes 'netjes' gescheiden zijn, of dat de tekstblokken
evenwijdig lopen met de kantlijnen. Aan de andere kant is dit soort voorkennis vaak
wel gerechtvaardigd; in de meeste documenten zijn tekst en plaatjes inderdaad
gescheiden.
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6. Layoutlstructuur analyse

Structuuranalyse van een document bestaat uit 3 fasen (zie Figuur 12) [1]. Dc eerste
fase bestaat uit het segmenteren van blokken tekst en afbeeldingen. Dit zorgt ervoor
dat de pagina opgedeeld wordt in een hoeveelheid rechthoekige blokken op de pagina,
die elk een uniforme inhoud hebben; tekst, afbeelding, tabel, etc. Het resultaat van fase
1 is een verzamelingen blokken met informatie over de inhoud zoals lettertype,
grootte, etc. Fase 2 is het classificeren van blokken. Hierin wordt aan de blokken een
label gehangen, die aangeeft wat voor type inhoud elk blok heeft, afhankeijk van het
resultaat van fase 1 en ruimteijke indeling. Fase 3 bestaat uit het logisch groeperen van
de blokken, zodat bijvoorbeeld blokken tekst die niet gescheiden worden door b.v.
kopjes, gegroepeerd worden tot één tekstblok. Het resultaat is een boom die de
structuur van het document aangeeft; de bladeren van de boom zijn de blokken zeif.
Afhankeijk van welk document model (zie volgend hoofdstuk) er wordt gebruikt, zal
de boom een andere vorm hebben.

Pixels

Block
segmentation

Blocks

Figuur 12: Structuur nIyse

6.1 Block segmentation
Er zijn ruwweg 3 manieren om block segmentation aan te pakken: top-down, bottom
up of een andere methode (combinaties zijn ook mogelijk). Bottom-up methoden gaan
uit van pixels of connected components, en proberen die steeds verder te groeperen.
Top-down methoden delen een document (of pagina) op in grote groepen die daarna
verder worden onderverdeeld. Vaak wordt gebruik gemaakt van morphologische
operaties.
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Top-down
Een aantal veel gebruikte top-down methoden voor block segmentatie [1, 3] zijn de
volgende:

Smearing: het run length smoothing algoritme (RLSA) probeert pixels bij elkaar te

voegen of naar elkaar toe te brengen als ze binnen een bepaalde afstand d van
elkaar liggen, zodat een continue 'stroom' zwarte pixels ontstaat. Het bepalen van
de threshold d is met triviaal; het hangt af van de character- en line spacing
gebruikt in het document. Het algoritme wordt eerst horizontaal, lijn voor lijn,

toegepast op een pagina, daarna vertikaal, waarna de twee resultaten
samengevoegd worden d.m.v. een logische AND operatie op pixels op
overeenkomende lokaties.

• X-Y tree: deze methode gaat uit van het feit dat een pagina opgedeeld kan worden
in geneste rechthoeken. Dc root van een X-Y tree is de pagina zeif. Kinderen van
de X-Y tree worden gevormd door de parent horizontaal of vertikaal op te delen.
Door middel van horizontale of vertikale projekties kan bepaald worden waar de
opdeling plaatsvindt (lokale 'peaks' worden gevormd door grote(re) stukken wit).

• Hough transform: deze methode voert een Hough transform uit op de pagina, die
dan een aantal 'mandjes' (overeenkomend met verschillende orientaties) vult met
overgangen van waarden die karakteriseren wat er op het papier staat. Het mandje
met de meeste overgangen geeft aan welke orientatie de tekst heeft. Tekst bestaat
meestal uit overgangen die redelijk vaak voorkomen en uniform zijn. Maximale
overgangen komen voor in het midden van tekstregels.

Bottom-up
• Connected components: pixels worden gegroepeerd tot zgn. primitive objects

met behuip van een bepaald algoritme, zoals corner mapping (zie boven), skeleton
lines of edge detection [8]. Dit maakt het groeperen op een hoger niveau mogelijk
omdat niet alle individuele pixels verwerkt hoeven te worden, maar er met
primitieven (die in veel kleinere hoeveelheid voorkomen) gewerkt kan worden.
Deze primitieven kunnen redelijk snel en eenvoudig samengevoegd worden tot
grotere objecten, zoals karakters, tekstregels en uiteindelijk tekstblokken.

• Morphologische operaties: meervoudige morphologische operaties zoals opening,
sluiting, dilatie en erosie (eventueel recursief toegepast), kunnen ervoor zorgen dat
pixels gegroepeerd worden tot grotere eenheden. Het nadeel van deze methode is
dat de structuur elementen zorgvuldig gekozen moeten worden en er soms een
grote hoeveelheid operaties nodig is; het voordeel is dat meervoudige
morphologische operaties redelijk makkelijk toegepast kunnen worden.
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Andere methoden
Niet aile methoden van block segmentation zijn te scheiden in top-down of bottom-up;
combinaties zijn mogeijk, of andere methoden zoals het groeperen op basis van
'features' zoals texture. Zoals een mens een lage resolutie scan van een pagina of een
pagina van grote afstand bekeken nog makkelijk kan segmenteren - op basis van
globale eigenschappen (texture), niet op details. Vanwege dit feit zijn een aantal
methoden voorgesteld [4, 5] die de pagina opdelen in kleine 'windows', of een window
over de pagina heenschuiven en van de inhoud ervan de gewenste features berekenen,
zoals zwart/wit ratio, gemiddelde lengte van horizontale groepen zwarte pixels, signaal
cross-correlatie, etc. Gebaseerd op een bepaalde regelbasis (in [5] wordt ook gebruik
gemaakt van fuzzy logic) worden deze windows gegroepeerd en geclassificeerd.

6.2 Block classification
Nadat blokken op de pagina zijn aangemaakt, worden ze geclassificeerd, waarbij uit
een kleine groep mogeijke kandidaten gekozen moet worden. Deze groep kan klein en
eenvoudig zijn, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van voorkennis over het
document. Een voorbeeld van zo'n groep is: { tekst, plaatje (eventueel onderscheid
tussen foto's en andere figuren, zoals tabellen), achtergrond }. Zo'n eenvoudige groep
is echter met altijd afdoende; soms kan er niet goed onderscheid gemaakt worden
tussen plaatje en tekst (wat het geval is bij tekst afgedrukt op een plaatje of zelf tekst
op een lijn), of tussen achtergrond en tekst (zoals bijvoorbeeld bij tekst op een
cheque). Er zal dus toch in zekere mate rekening gehouden moeten worden met het
type document dat wordt geanalyseerd. Is bekend dat tekst, achtergrond en plaatjes
netjes gescheiden zijn, dan is de voorgaande classificatiegroep afdoende. Zo niet, dan
kunnen er combinatie classificaties geIntroduceerd worden, zoals tekstlruis of tekst/
plaatje. Ook kan er gekozen worden voor een uitgebreide classificatiegroep, zoals {
paragraaf, titel, plaatje, onderschrift bij plaatje, voetnoot, opsomming, paginanummer,
formule }. Bij zo 'n uitgebreide groep komen we echter al dichtbij de Iogische
groepering van de blokken, en is er zeke sprake van een document model (zie volgend
hoofdstuk) zodat gebruik gemaakt wordt van voorkennis.

De manier waarop de classificatie plaatsvindt, is meestal met behulp van features (of
attnbuten) die van de blokken worden berekend. Van de verschillende elementen in de
groep worden matrices opgesteld die per feature een interval aangeven waaraan de
features van een blok moet voldoen. Wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van
bovenstaande classificatiegroep { tekst, plaatje, achtergrond }, en de features die per
blok worden bekeken zijn: { zwart/wit-ratio, gemiddelde lengte horizontale groep
zwarte pixels, cross-correlatie }, dan geldt bijvoorbeeld voor de achtergrond [4]:
• Zwartlwit-ratio <0.02
• Gemiddelde lengte v/e groep zwarte pixels is 0 of 1
• Cross-correlatie per pixel > 0.97
• Cross-correlatie per 5 pixels > 0.97
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6.3 Logical grouping
Op dit moment in de document analyse hebben we een aantal gelabelde blokken, die
we nu verder wilen onderscheiden, meestal met behuip van een layout model van het
document. In deze fase gaan we de blokken meer globaal bekijken: de onderlinge
ligging van de blokken, de plaatsing van de blokken ten opzichte van de kantlijn, etc.
Het document is opgedeeld in layout objecten zoals blokken tekst of plaatjes; nu gaan
we deze onderverdelen in logische eenheden die meer te maken hebben met de inhoud,
en minder met de plaatsing. Er is meestal geen 'mooie' 1 op 1 relatie tussen fysieke
elementen van de analyse en de logische elementen; dit maakt deze laatste fase in de
analyse een stuk ingewikkelder. Denk bijvoorbeeld aan een logische element als een
lange alinea die over twee pagina's is gesplitst; in dit geval zijn er meerdere fysieke
elementen die samen 1 logisch element vormen.

Kennis over het document (het document model) wordt soms gegeven in de vorm van
een (groot) aantal regels die de verschillende elementen van het document beschrijven
of restricties eraan geven. Vanwege het feit dat de regels in de regelbasis soms een
grote vrijheid in interpretatie hebben (de titel staat meestal bovenaan de pagina en
ongeveer in bet midden), is er in [6] gekozen voor fuzzy logic om de grote mate van
onzekerheid in de plaatsing van blokken op de pagina op te lossen. Er worden een
aantal fuzzy sets gedefinieerd die aangeven hoe de blokken op de pagina geplaatst zijn.
Deze zijn: left, top, small, en center. Aan elk blok wordt een vector toegekend die de
membershipwaarden van het blok in deze vier sets weergeeft; een blok kan
bijvoorbeeld de membership-vector (0.9, 0.8, 0.7, 0.1) hebben, wat aangeeft dat dit
blok vrij ver linksboven in de hoek zit, redelijk klein is en dicht tegen de linkerkantlijn
aan zit. Gecombineerd met een document model (zie volgend hoofdstuk) kunnen
kandidaten voor de verschillende elementen in het model worden toegewezen. Deze
kandidaten worden vervolgens getoetst aan de hand van hun membership vector. Voor
elk element in bet model wordt ook een membership vector opgesteld en een gewicht
vector, zodat de toetsing als volgt gebeurt: de absolute waarde van bet verschil tussen
de kandidaatvector en de elementvector wordt vermenigvuldigt met de gewichtvector,
waarna hiervan het gemiddelde wordt genomen. Deze waarde wordt vergeleken met
een threshold waarde, waarna beslist wordt of de kandidaat inderdaad voldoet of niet.

Een voorbeeld is wel op z'n plaats: stel bet kandidaat blok heeft een membership
vector (0.7, 0.2, 0.5, 0.08). Dc membership vector van een titel wordt gesteld op (0.3,
0.95, 0.8, 0.85) want een titel staat meestal bovenaan gecentreerd en is redelijk klein.
De gewicht vector van de titel is (0.1, 0.4, 0.1, 0.3) waarmee de membership waarde
van top en center erg belangrijk worden en de andere twee minder. Het absolute
verschil wordt berekend: dit is (0.4, 0.75, 0.3, 0.77). Vermenigvuldigen met de
gewichtvector en bet gemiddelde is 0.15. Als de threshold op 0.9 wordt gesteld geeft
dit dus aan dat we niet te maken hebben met een titelbiok.
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7. Document modellen

Een document model geeft een beschrijving van de opbouw van een document, zowel
qua layout (geometrisch) als qua inhoud (logisch), meestal in de vorm van een
hiërarchische structuur (vaak een boom) die de onderlinge relatie tussen de elementen
in het model weergeeft, zoals in Figuur 13 [6]. Zonder een document model kan
document analysis nauwelijks uitgevoerd worden, behalve in het meest simpele geval
(zoals bijvoorbeeld het vinden van een adres op een brief). Een document model geeft
ook de manier aan waarop het resultaat van de analyse opgeslagen kan worden, zowel
intern (opslag in datastructuur tijdens analyse in het werkgeheugen) als voor later
gebruik.

Er zijn een aantal gestandaardiseerde modellen beschikbaar op het moment die allemaal
behoorlijk veel gebruikt worden zoals ODA (Office Document Architecture), BibTEX,
SGML (Standard Generalized Markup Language). Ret grote voordeel van dit soort
modellen is dat ze zoals gezegd internationaal een groot gebruik hebben en dus
waarschijnlijk goed van opbouw zijn. Een voordeel van SGML is dat het een zeer
efficient en flexibel model is; veranderingen (zoals het aanpassen van de karakterset)
zijn zeer makkelijk en snel gedaan, en de gebruiker hoeft niet meteen alles over het
document te weten (zoals de totale hoeveelheid alinea's) om SGML te gebruiken [3].
Deze modellen zijn allen grotendeels gebaseerd op object georienteerde methoden
zoals inheritance en has-part relaties.

Dc hierboven genoemde document modellen zijn algemene modellen van documenten
die niet of nauwelijks uitgaan van bepaalde voorkennis over het type document. Als er
bijvoorbeeld van te voren bekend is dat de analyse uitgevoerd wordt op een artikel in
een technisch tijdschrift, dan kunnen er heel wat modificaties aan het model worden
gemaakt om de analyse te versnellen en te versimpelen. Er wordt dan natuurlijk wel
ingebonden op generaliteit van het model. Vandaar dat sommige (grote) document
analysis systemen gebruik maken van een knowledge base die meerdere document
modellen bevat. Deze heeft dan meestal een hiërarchische structuur, de algemene
modellen onderaan en de gespecialiseerde modellen erboven. Hoe zo'n knowledge
base moet worden aangelegd is nog onduidelijk: [2] pleit voor een interactieve
opbouw, waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere 'trainings sessies' om de
knowledge base op te bouwen.
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Legenda

Opt - 0 of 1 voorkomen
Req - exact I voorkomen
Rep - I of meer voorkomen
Seq - voorkomen in aangegeven

volgorde

Figuur 1: document mo1eI gerc op OPA moeI



8. Experiment: visitekaartjes

Om flu te testen of en in hoeverre gebruik gemaakt kan worden van fuzzy relaties bij
document herkenning, hebben we experimenten uitgevoerd op een type documenten
met een behoorlijk vaste opbouw en formaat: visitekaartjes. Ondanks de grote
verscheidenheid aan uiterlijk bij visitekaartjes (zie Figuur 14) hebben ze allemaal
overeenkomstige elementen. Mede vanwege de fysieke grootte (dus een kleine
hoeveelheid informatie) is de taak van document herkenning bij een visitekaartje
redelijk eenvoudig, en dus geschikt als experimenteer materiaal. Er zijn bovendien veel
(vaak commerciële) systemen deze taak inderdaad uitvoeren (mogelijk op een
vergelijkbare wijze). Ook kan het resultaat positief zijn voor mensen die hun
verzameling visitekaartjes willen omzetten tot een database.
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Figuur 14: Vlsi ekaartjes in sooren en materi

De onderdelen, document elementen die in de meeste (we beperken ons tot
Nederlandse) visitekaartjes terugkomen, en die we dus gaan proberen te herkennen,
zijn de volgende:
• Naam van de eigenaar van het visitekaartje
• Functie (binnen bedrijf, zoals directeur, general manager, etc.)
• Bedrijf(ook Universiteiten)
• Adres
• Postcode
• Postbus
• Telefoon nummer
• Fax numnier
• Email adres
• Logo's
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Net zoals bij gangbare document herkenning systemen hebben we de (lineaire) taak
onderverdeeld in een aantal subtaken, schematisch weergegeven in Figuur 15. Under
elke subtaak staat een voorbeeld van het resultaat van die taak. Het visitekaartje van
het voorbeeld is steeds hetzelfde visitekaartje (rechtsonder in Figuur 14). Dc laatste
vier blokken staan voor het eigenlijke werk: het classificeren van de onderdelen op het
kaartje. Hierin zal gebruik worden gemaakt van de informatie die in de vorige stappen
is verzameld om de elementen te classificeren. Dit gebeurt met informatie over de
inhoud van de blokken (tekst, omgezet met behuip van OCR), en informatie over de
plaats en vorm van de blokken (in de layout analyse). Hieronder volgt een beschrijving
van de verschillende stappen: hoe (mits van toepassing) ze geImplementeerd zijn,
welke in- en uitvoer ze gebruiken en leveren, eventuele problemen, etc.

Scan visitekaartje
Bij het scannen van de testverzameling visitekaartjes is gebruik gemaakt van een
flatbed HP kleuren scanner. Het feit dat de scans dus in kleur werden geleverd was een
extra, geen vereiste. De scans waren van goede kwaliteit, wat positief is voor OCR
resultaten.

Converteer naar grswaarden
We hebben besloten geen gebruik te maken van de kleuren van een visitekaartje als
extra bron van informatie; het gescande kaartje wordt dus orngezet naar grijswaarden
om in de volgende stap eenvoudig omgezet te kunnen worden naar twee kleuren:
zwart en wit.

Threshold: zwart/wit
Urn OCR toe te kunnen passen moeten we duidelijk onderscheid kunnen maken tussen
de voor- en achtergrond van een visitekaartje. Voor- en achtergrondkleuren van een
kaartje bestaan aan tegenovergestelde zijden van het kleurenpalette (de achtergrond is
vaak wit, voorgrond (tekst) zwart). Omdat het kaartje inmiddels at bestaat uit
grijswaarden, kunnen we gebruik maken van een threshold-algoritme om de scheiding
aan te brengen. Dit algoritme legt een grens bij een kleur van het palette; alles wat
gelijk aan of onder deze grens ligt wordt zwart, alles erboven wordt wit.
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1

Figuur 16: Close-ups eu threshoks

4

Het leggen van deze grens is echter niet zo eenvoudig als het Iijkt. Bekijk Figuur 16.1
Dit is een close-up van een stuk van een visitekaartje. Behalve een stuk tekst is
achtergrond te zien; beide zijn niet uniform van kleur. Vanwege anti-aliasing lopen
tekst en achtergrond bij de randen in elkaar over. Wordt de threshold-grens flu te laag
gelegd (te dicht bij de tekst-kleur), dan worden deze overgangskleuren omgezet in wit,
en worden de letters te erg verminkt om goed herkend te kunnen worden met OCR
(2). Ligt de grens echter te hoog, dan zijn er erg veel zwarte pixels op plaatsen waar
geen tekst is: ruis (3). Bij 4 is een 'goede' grens gelegd.

De oplossing ligt bij het palette-histogram van het visitekaartje. Aangezien de
achtergrondkleuren (lees: grijswaarden) en tekstkleuren meestal in de meerderheid zijn
ten opzichte van andere kleuren, zullen deze pieken achterlaten in het histogram. We
zoeken allereerst de grootste piek op en lopen vervolgens terug. Ms er nog een piek,
vergelijkbaar met het maximum (grootte minimaal 10 promille van het maximum)
binnen een zekere grens van het maximum wordt gevonden, leggen we bier de grens.
Dit doen we omdat we de grens zo laag mogelijk willen leggen, maar dichtbij het
maximum omdat dit een goede indicatie is van de achtergrond kleur.
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Skew correctie
Omdat de visitekaartjes nooit perfect recht op de scanner terechtkomen, moet er een
correctie worden uitgevoerd om de scans 'uit te lijnen'. Ook kan bier bekeken worden
wat de oriëntatie van het kaartje is: kaartjes kunnen op hun kant liggen, of op de kop
(hoewel het laatste moeilijk te detecteren is). Zonodig moet het kaartje dus een
kwartslag gedraaid worden, en daarna eventueel een aantal graden voor de skew
correctie.

Connected components
Het vinden van karakters, logo's, e.d. wordt gedaan door middel van connected
components. Dit zijn groepen pixels die door aangrenzen met elkaar verbonden zijn
(wat vaak het geval is bij karakters). Dc verbondenheid kan 4- of 8-connected zijn; een
4-connected pixel kan verbonden zijn met andere pixels links, rechts, onder of boven
ervan. Bij 8-connected komen bier de schuine richtingen ook nog bij. We hebben
gebruik gemaakt van een connected component extractie-routme uit [10]. Het resultaat
is een verzameling eenheden, bestaande uit:
• De dimensies van de bounding box, de rechthoek om het component heen,
• Dc pixels die samen het component vormen.
Feitelijk hebben we nu dus de coördinaten en afmetingen gevonden van de karakters,
logo's e.d. van het kaartje.

Filter components
Vaak ontstaat tijdens het proces tot nu toe bescbreven in meer of mindere mate ruis.
Dit zijn (vaak kleine) fouten in het resultaat van de verschillende stappen. Zo kan bij
het scannen ruis ontstaan vanwege stof of vanwege foutjes/viezigheid op het kaartje
zelf, bij het omzetten naar zwart-wit kan ruis ontstaan bij de randen van het kaartje
(vanwege opstaande randen), of vanwege het feit dat er een kleurovergang is die niet
om te zetten is naar uniform zwart-wit (zie Figuur 17), etc. Deze ruis manifesteert zich
meestal in de vorm van enkele 'losse' pixels bier en daar, die dan worden omgezet in
een verzameling kleine componentjes.

Figuur 17: ruis omgzet in connect& components op visitekarV.je-frgmerit
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Deze ruis is natuurlijk ongewenst: we gaan er (later) van uit dat alle componenten
elementen van het visitekaartje met een functie voorstellen, en ntis hoort daar niet bij.
Deze dient dus verwijderd te worden, en dit gebeurt door middel van een grootte-
filter; alle componenten met een grootte onder een bepaalde grens (bijvoorbeeld
breedte < 3 en hoogte < 3) worden verwijderd. Deze grens moet met te groot gekozen
worden want dan worden elementen als komma's en punten ook verwijderd.
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Figuur iS: groepen contiecte components

Hierna wordt de mediaan bepaald van de componenten (de middeiste van de lijst
componenten gesorteerd op grootte); deze wordt gebruikt als indicatie om logo's en
andere 'overbodige' elementen te identificeren. Hoogstwaarschijnlijk is het een
karakter (de meeste componenten zijn karakters), en geeft de mediaan een goede
richtlijn om alle niet-karakters te verwijderen. Alle componenten groter dan een aantal
keer de grootte (breedte of hoogte) van de mediaan worden ook verwijderd; dit zijn
logo's, scheidslijnen, etc. Uiteindelijk houden we dus voornamelijk componenten over
die karakters voorstellen.

Vind 1jnen: groepeer components
Als we er van uit gaan dat voldaan is aan de voorwaarden die we gesteld hebben aan
het resultaat van de skew correctie, dan kunnen we stellen dat we nu een aantal
componenten hebben die globaal gezien op een aantal horizontale lijnen liggen.
Sommige componenten liggen een eindje boven deze lijnen (bijvoorbeeld het '-'
karakter), sommige eronder (zoals de 'g'), maar er zijn duidelijk gemeenschappelijke
'basislijnen' aan te wijzen (zie bijvoorbeeld Figuur 18).

Omdat de losse karakterblokken geen betekenis hebben, zowel positioneel als
inhoudelijk, zullen we ze dus moeten groeperen (logical grouping: zie pagina 20). Er
zijn een aantal groeperingsmethoden te bedenken, waarvan de meest voor de hand
liggende in dit geval is om ze per regel te groeperen. Dit vanwege het feit dat de
logische eenheden die we willen onderscheiden meestal bestaan uit één (korte) regel
tekst. Deze regel-groepering gebeurt als volgt:
1. De componenten worden gesorteerd op x-coördinaat.
2. Een array bestaande uit 'regel' datatypes wordt aangemaakt, initieel leeg (dit

datatype bestaat uit een array van componenten en de dimensies van hun omtrek).
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3. Voor elk component wordt deze regel-array nagelopen of dit component erin past,
en zoja, toegevoegd aan het array. Zo met, dan wordt er een meuwe regel
aangemaakt met dit component als element en opgeslagen in de regel-array.
Condities voor het 'passen' van een component:

• Als er geen componenten in de huidige regel zitten, voeg het component
dan meteen toe; zo niet, dan:

• Vertikaal moet de aitand tussen de rechterbovenhoek van het component
en die van de regel met groter zijn dan de hoogte van de regel; idem voor
de linkeronderhoek. Zie Figuur 19.

• Horizontaal moet het component zich met verder dan vier keer <de
gemiddelde afstand tussen de componenten> van de regel afbevinden.

1

___________________________

2

___________

Figuur 19: comporteiiterl iii regels passeri

OCR
Als alle positionele informatie bekend is, kan worden overgegaan tot het verzamelen
van 'inhoudelijke' informatie. Deze is gecodeerd en wordt gerepresenteerd door
middel van letters, cijfers en leestekens die samen een zekere betekenis vormen. Hoe
deze betekenis achterhaald wordt kan verderop gelezen worden, in Analyse van de
inhoud. Zaak is om de letters, cijfers e.d. van hun representatie in pixels om te zetten in
een meer eenvoudige, zoals de ASCII-waarde van het respectievelijke karakter. Dit
gebeurt door middel van een techniek die Optical Character Recognition heet. Er is erg
veel software op het gebied van OCR, gebaseerd op verschillende technieken en
manieren van aanpak. De OCR-stap kunnen we dus rustig overlaten aan zo'n software
pakket.

ClassWceer blokken
We hebben flu beschikking over informatie over het visitekaartje op zowel het
positionele als het inhoudelijke viak. Deze scheiding zullen we voorlopig aanhouden:
we gaan eerst de blokken proberen te classificeren met alleen de positionele informatie
(layout analyse), en daarna met alleen de inhoudelijke. Vervolgens combineren we de
resultaten van beide classificaties.
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8.1 Layout analyse

Tijdens de layout analyse komen we wat dichter bij het antwoord op de vraag in
hoeverre we genoeg hebben aan fuzzy spatiële relaties en eigenschappen om de
blokken te classificeren. Maar voor we gaan redeneren met deze relaties en
eigenschappen moeten we ze eerst zien te verkrijgen. Er is natuurlijk een groot scala
aan spatiële eigenschappen bij een blok aan te wijzen. Hiervan kunnen we een paar
kiezen en 'fuzzificeren': we geven het blok een lidmaatschapswaarde van de
bijbehorende fuzzy verzameling. We gebruiken de volgende fuzzy verzamelingen:

Gecentreerd: een grote waarde in deze verzameling geeft aan dat het midden van
het blok dichtbij het midden van het kaartje ligt. De aftand tussen beide middens
wordt dus als lidmaatschapswaarde genomen (of eigenlijk: 1 -deze waarde; een
kleine afstand geeft dan een hoge waarde). Zie Figuur 20. Deze
lidmaatschapswaarde wordt tussen 0 en 1 geschaald door het te delen door de
afstand tussen een hoek en het midden van het kaartje.

Figuur 20: Fuzzy cigerischap 'Gecntreerc'

• Top: deze verzameling geeft aan in hoeverre het blok zich bovenaan op het kaartje
bevindt. De lidmaatschapswaarde wordt berekend door de afstand van de
bovenkant van het blok tot de bovenkant van het kaartje te nemen en dit te delen
door de hoogte van het kaartje. Trek dit af van 1 en je hebt de
lidmaatschapswaarde.

• Links: deze verzameling is net als de vorige, maar dan horizontaal georienteerd.
Een grote waarde in deze verzameling geeft aan dat het blok dicht tegen de
linkerkant van het kaartje ligt.

• Klein: als maat voor de 'kleinheid' van een blok nemen we de omtrek van het blok
vergeleken met de omtrek van het kaartje. Initieel was er het idee om de inhoud
(aantal pixels) van het blok als maatstaf te nemen, maar vergeleken met de inhoud
van het kaartje zeif was bijna elk blok 'klein' (lidmaatschapswaarde> 0.8). Dus om
meer onderscheid tussen blokken te krijgen, proberen we de omtrek.
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Nu we vastgesteld hebben welke verzamelingen we gaan gebruiken, en elk blok
lidmaatschapswaarden van deze verzamelingen gegeven hebben (elk blok bezit flu een
vector met vier lidmaatschapswaarden), kunnen we gaan redeneren over de blokken.
We kunnen de blokken vergelijken met een tabel met lidmaatschapsvectoreri van de
verschillende elementen op een visitekaartje. Het gemiddelde verschil van de elementen
in de vector van het blok en de vectoren van de tabel leveren weer
lidmaatschapswaarden op van het blok voor de visitekaartjes-elementen. Een
voorbeeld van zo'ri tabel is hieronder te zien:

Element Gecentreerd Top Links Klein
0.4 0.6 0.3
0.4 0.6 0.4
0.6 0.4 0.2

cires 0.6 0.5 0.5 0.6
Postcode-Plaats 0.55 0.45 0.5 0.7
Postbus 0.5 0.4 0.5 0.8
Telefo 0.35 0.1 0.6
Fax 0.3 0.1 0.6
Telex 0.3 0.2 0.5
Email 0.2 0.3 0.4

Heefi een blok bijvoorbeeld als vector (0.4, 0.5, 0.8, 0.1) dan is de
lidmaatschapswaarde van dat blok in de verzameling 'Naam' gelijk aan 1 -

(0.4+0.1+0.2+0.2)/4 = 0.77: het blok zou dus best een naam kunnen zijn. Het
maximum van alle lidmaatschapswaarden in zo'n blok geeft aan wat het label van dit
blok zou moeten worden.

Fuzzy spatiele relaties kunnen als volgt worden gebruikt in de layout analyse: van elk
blok wordt bepaald welk blok het dichtste bij dit blok ligt (de afstand tussen de
middens van de blokkeri wordt als maat genomen). Een tabel (eigenlijk een
symmetrische matrix) geeft voor elk tweetal visitekaartjes-elementen aan wat hun
lidmaatschapswaarde is in de fuzzy relatie 'dichtbij'. Gegeven het feit dat een Functie
vaak dicht bij een Naam ligt, heeft het tweetal Naam-Functie een hoge waarde in deze
relatie. Ms flu van een van beide blokken bekend is wat voor soort blok dat is (dat wil
zeggen; als het maximum van de lidmaitschapswaarden boven een bepaalde waarde
uitkomt) kan met behuip van de tabel meer zekerheid worden gegeven over zijn
buurblok. Dc waarden van de tabel in de rijfkolom van het label van het blok worden
dan opgeteld bij de lidmaatschapswaarden van het buurblok. Hieronder volgt een
voorbeeldfragment van deze tabel:

Dichtbij Naam Functie Postcode Adres
Naarn 0.0 0.9 0.1 0.1
Functie 0.9 0.0 0.1 0.1
Postcode 0.1 0.1 0.0 0.8
Adres 0.1 0.1 0.8 0.0
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Het probleem is dus dat eerst wat bekend moet zijn over de blokken voor gebruik
gemaakt kan worden van een dergelijke fuzzy relatie. Voordat de tabel gebruikt kan
worden zullen de blokken al lidmaatschapswaarden van de visitekaartjes-elementen
moeten hebben. Dit kan worden bereikt door eerst gebruik te maken van fuzzy spatiële
eigenschappen, of eerst een analyse van de inhoud te doen.

8.2 Analyse van de inhoud

Bij de inhoudsanalyse maken we gebruik van de tekst in een blok om uitspraken te
doen over de functie van dat blok. Dat dit op veel verschillende manieren kan, moge
duidelijk zijn. Eén van deze manieren is de tekst vergelijken met een aantal
voorgedefinieerde pasvormen (voor elk visitekaartje-element één), door middel van
een soort parser. Deze vergeijkt de tekst in het blok met de pasvorm, en levert dan een
getal op dat aangeeft hoe goed de tekst voldeed aan de pasvorm. Dit getal kunnen we
dan gebruiken als lidmaatschapswaarde (nadat we het tussen 0 en I geschaald hebben).

De pasvormen bestaan uit de volgende elementen (X, A, B zijn strings):

Element in pasvorm Functie
[X] 0 of meer voorkomens van X
<X>

- 4 1 of meer voorkomens van X
{AIB/.../XI} - een van de elementen gescheiden door een / (A,B,...,ofX)
(X) alles behalve X (mclusief spaties), oftewel ga door tot X

. gevonden.
# 1 cijfer
* --' 1 letter (case-insensitive, geen spatie)
$ einde string; stop met match (negeer rest)
elk ander karakter 1 voorkomen van dat karakter (case-insensitive)

Een voorbeeld: de pasvorm van een Postcode is: #### , oftewel een Postcode
bestaat uit 4 cijfers, een spatie en 2 letters.
De pasvorm van een Email adres is: {e-maiVemaiVmaiV}[:] (@)@$; een Email adres
bestaat uit een van de woorden e-mail, email of mail, vervolgens eventueel een dubbele
punt, dan een aantal karakters ongelijk aan '@', dan het © -teken en de rest is niet
belangrijk.

We kunnen gebruik maken van het feit dat bij sommige elementen bepaalde
woordpatronen vaak voorkomen; zoals de verzameling patronen {Drs., Dr., Ir.} bij
Naam, of {B.V., N.y.) bij Bedrijf. Het vinden van zo'n woordpatroon kunnen we dan
verbinden met een hoge(re) lidmaatschapswaarde van het bijbehorende visitekaartje-
element. Dit heeft dan als bijkomend voordeel dat sornmige pasvormen te algemeen
zijn om duideijk onderscheid te kunnen maken tussen de elementen. De pasvorm van
Naam, bijvoorbeeld, zou zijn: <<*>[.] > (omdat we 'Jan' en 'Dhr. J.G.H. Jansma'
allebei willen zien als Naam). Maar 'Philips bedrijven B.V.' past ook bij deze pasvorm,
terwiji dat toch echt geen Naam is. Omdat we weten dat Namen vaak beginnen met
voorvoegsels als Drs. en dergelijke kunnen we de pasvorm wat specifieker maken:
{Drs/Dr/l ni ngl}[.]$.
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Na het uitvoeren van beide analyses kunnen de resultaten gecombmeerd worden en
hebben we (hopelijk genoeg) duideijkheid over de functie van de verschillende
blokken. Dit combineren kunnen we als volgt doen: van elk blok nemen we de maxima
van de lidmaatschapswaarden van de elementen verkregen uit beide analyses: dit zijn
de uiteindelijke lidmaatschapswaarden van de blokken. Bepalen we per blok de
maximum lidmaatschapswaarde, en is deze waarde boven een bepaalde grens en
verschilt hij duidelijk van de andere waarden, dan geeft dit het label van het blok. Is er
met genoeg duidelijkheid over het maximum (het maximum ligt te dicht bij de andere
waarden) dan kan geen label worden toegewezen aan het blok.
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9. Resultaten & Conclusies

We hebben 45 verschillende visitekaartjes gescand. Van deze 45 waren 37 geschikt
voor voorbewerkmg (vanwege juiste oriëntatie; sommige waren 9Ø0 gedraaid en er
was geen beschikking over een draaicorrectie routine). Aangezien met alle van deze
kaartjes Nederlandse elementen bevatten, hebben we alleen de Nederlandse kaartjes
onderworpen aan de hiervoor beschreven experimenten.

9.1 Voorbewerking

Van de 37 kaartjes die zijn voorbewerkt, konden bij 30 kaartjes de lijnen correct
worden gevonden (dit komt overeen met 8 1%). De voornaamste reden dat bij de
overige 7 kaartjes dit niet lukte, is vanwege kleurovergangen op de 'achtergrond' van
het kaartje; bij het omzetten naar zwart-wit levert dit een grote hoeveelheid connected
components op (zie bijvoorbeeld Figuur 17 op pagina 27), zodat de mediaan verschuift
naar de kleinere componenten. De letter-componenten worden hierdoor gezien als 'te
groot' en verwijderd.

9.2 Analyse

De analyse wordt gestart met het bekijken van de inhoud. Omdat er geen OCR
pakket/routine beschikbaar was, hebben we een aantal kaartjes 'met de hand' bewerkt
en hun tekst geëxtraheerd. Deze tekst hebben we als invoer aan de parser gegeven (de
programmatekst is te vinden in Appendix: Programmatekst). Bij de 7 geteste kaartjes
werd er bij 38 van de 68 blokken een correct label toegewezen. Dit zou een goed
uitgangspunt zijn om de fuzzy relatie dichtb toe te passen (met de tabel beschreven in
het vorige hoofdstuk); helaas was er niet genoeg tijd beschikbaar om dit te doen.

Naast deze inhoudelijke analyse hebben we ook fuzzy spatiele eigenschappen gebruikt
zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. De resultaten hiervan waren echter nogal
teleurstellend. Van de 37 kaartjes werd er geen enkel kaartje goed herkend; af en toe
werd er wel een blok goed gelabeld maar dat was eerder toeval dan een correcte
beslissing. Het prograrnma had moeite met het onderscheiden van Naam, Bedrijfnaam
en Email; andere labels schenen niet voor te komen.
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9.3 Conclusie

Ms we kijken naar de bereikte resultaten en de doelstelling die we aan het begin
gesteld hebben, dan kunnen we stellen dat het gebruik van spatiële eigenschappen en
relaties alleen met voldoende is om het probleem van document herkenning op te
lossen bij visitekaartjes. Dit is echter een nogal eenzijdige kijk op de zaak.
Visitekaartjes zijn qua layout nu eenmaal nogal verschillend, waardoor het moeilijk is
om regels (ze1f fuzzy regels) over de spatiele relaties en eigenschappen op te stellen.
Dc ene keer bevindt een naam zich midden op het kaartje, de andere keer juist in de
hoek. Soms staat een bedrijfsnaam onder op het kaartje, soms juist bovenaan;
consequente regelgeving die niet nodeloos ingewikkeld wordt, is erg moeilijk te geven.

Dit wil niet zeggen dat het onmogelijk is het probleem aan te pakken met slechts fuzzy
spatiële eigenschappen en relaties. We hebben maar een beperkt deel van de vele
eigenschappen gebruikt bij het testen, en aan het testen van spatiele relaties zijn we niet
eens toegekomen. Er is dus nog meer onderzoek nodig om de gestelde vraag te kunnen
beantwoorden. Een aantal punten die bij toekomstig onderzoek aan bod zouden
kunnen komen, zijn:

• De fuzzy verzamelingen 'Gecentreerd', 'Top', 'Links' en 'Klein' zijn misschien niet
de meest handige om te gebruiken bij de analyse. De meeste elementen kunnen niet
duidelijk gekarakteriseerd worden hiermee. Mogelijk zijn de verzamelingen 'Dicht
bij de kantlijn' en 'In de hoek' beter bruikbaar.

• Ook kan het gebruik van gewichten voor de verschillende eigenschappen misschien
uitkomst bieden: elke eigenschap krijgt per element een gewicht dat aangeeft hoe
belangrijk die eigenschap is voor dat element. Dit is toegepast in [6].

• De tabel van fuzzy spatiële eigenschappen kan uitgebreid worden zodat er een veel
groter aantal eigenschappen kunnen worden aandgeduid, waarmee een blok
eventueel beter kan worden geclassificeerd. Aan de andere kant kan het gebruik
van een groter aantal eigenschappen de beslissing nog verder verwarren zodat
helemaal geen goede keus meer gemaakt kan worden.

• Het zelfde geldt voor fuzzy relaties: misschien is het mogelijk om iets te doen met
de 'geIsoleerdheid' van een blok (vaak staan naam en functie apart van de andere
blokken), of de blokken eerst te groeperen aan de hand van hun kantlijn. Zo kan
dan een adresbiok en een naamIfunctie blok aangeduid worden.

• Er is ruimte voor verbetering bij de voorbewerking. Vanwege problemen bij de
achtergrond van kaartjes (als deze bijvoorbeeld niet egaal is) kan misschien gebruik
worden gemaakt van texture analysis, op basis waarvan dan voor- en achtergrond
wel goed gescheiden kunnen worden.
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Het visjtekaartje ala pure grafisthe data.

char data;
jot width, height:

Graph_card_type;

I- /
P Fundtes:/
I. /

Graphcardjype ioad(thar );
P Laadt en verwerkt graflsthe data tot eon Graph_card_type /

void loed_data(void);
P Laadi extra data (zoels di,st_tha,t)1

Card_type segment(Graph_card_type );
P Segmenteett graflsche data; resuftaat is ceo (pointer naa/)
Caidjype 1

float otsi r.ce(Block_type, Block_type );
P Geeft do alstand tussen de middens van 2 blokken/

cO max tag(Tao_type 1;
P Geeft de maximale tag m eon tag_type /

char what_tag( jot n);
P Geeft de naam van tag nummer n /

void cfassify_text(Card_type , lot);
P Classificeesl eon bepaald blok aan de hand van de inhoud (text) /

void dassifypoation(Cardtype . ml);
P Classificeesl eon bepaald blots aan de hand van zs poetee

(ten opxithte van andere blokken)/

float match Jonnat(thar thai 1;
r vergelljkt twee strings met elkaar do tweede geeft bet fomtaat aan

Cardjype pocess(Cardjype );
P Verwerkt gesegmenteerte graf ache data /

void displayraesiLs(Carde 1;
r Geeft resuttaten van hot segosenteren 1

nt width, height;
mt text;
Tag_type tag;
nt nearest_blocic

that ihe_text;

Block_type;

typedef struct

Hot vaitekaarte zeif . do logiache sa4e; bestaat uit eon aantai
(num)

blokken en wat algemene Informatle zoals breedte en hoogte.

Real_width en real_height xijn do weslcelijke tweedteThoogte;
width en height geeso de breedte/hoogte eo hot gebaikte' dccl

San.

Size is de groone van bet kaaslje. gedefinleerd als do lengte van do
dlagonaal van bet 'gebcuikte' deel.

Blocktype blod
lot nurn;
lot width, height;
nt real_width, real_height;

mt size;

Cardtype;

typedef struct

Visjte.h
Defines en data structuren voor verwerking van vustekaartjes

Laatste verandering: 29-697
(C) Rudi Aiberda

P I
P Defines: I
I. /

Ideflne max(a, b) ((a) < (b) ? (b) (a))
#detlne min(a, b) ((a) < (b) ? (a): (b))

P
Blokkon die 15% of minder van do totale 'grootte' van hot kaartje
van .1kw al liggen. tlggen 'otditblf dkaar.

Odefine NEAR 0.15

Idef ne MAX PERC 0.40
#define MIN_MATCH 0.8
Idefine MIN_PHONE_DIGITS 6
Odefine MIN_TAG 0.7

#def inc DPI_X 150
#def Inc DPLY 150

P
Defines voor do elementen van eon tag-type

Odefine naam 0
Odd Inc functie 1

Odefine bednjf 2
#dofine logo 3
#define adres 4
Odefine postoode_plaats 5
Odefine postbus 6
Odefine land 7
Odef Inc telefoon 8
#defioe fax 9
Odefine telex 10
adefine emaIl 11

Odefine unknown 12

I. /
P Data typea. I

/

I.
Type voor do tags die aan blocks wonton gegeven;
een aantal floats 0 x < 1 die do waarscbijnhijkheld
van dat element weergeeft.

typedef float Tag_type(121;

I.
Een blots; eon uniform onderdoel van eon visitekaartje, zoals hot
adresblok of een logo.

Als teal == 1, bevat the_teal do tetsst van hot blots. oregezat met
OCR.

Tag geeft san wet, na dassificatle, voor 50051 type bet meest
waarsc*sijnhijke is voor ott blots.

Nearest geeft het nummer van bet dichtst bij zijnde blots.

mIx. y
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p
Visite.c
Programme voor hat verwerkesvberkennen van visitelcaarlies

Laatste verandering 6-8-97
(C) Ru .Jberda

Cindude <ctype.h>
Cindude <io.h>
#indude 4cztIh>
Cindude <math.h>
linclude <stdarg.h>
Cindude stdio.h>
Cindude <string.h>

#indude 'visite.h'

float disl_chartjl2Xl2J;
I.

atstanden-tabel: geeft voor tie elementen van een visitekaartje aan
welk element

waarsdijnlijk het dichtst bij een ander element ligt.

vord error(thsr 'str, ...)

vaJist arga.
char butterl200);

va_stazt(azgs. str);
vspflntf (buffer. str, args);
printf(btitfer);
va_end(args);
exit('l);

void Ioad_data(vd)

FILE 'tile;
mt a. y;

file = topen('distarce.dat'. 'r');
it (file 1= 0)

for (a = 0; a < 12; si-i)
for(y=Ocy<12;y+i)

if (fscant (file. '%f, &dist_thart(xJyj) != 1)
error('Fout in opbouw van file distance.dat\n');

else error('Kon file detamce.dar niel openen.n');
fciloae(file);

Graph_card_type 'load(thar 'filename)

mt file. In;
Graph_card_type 'result:

file = _open(filename. OJtDONLY);
it (file != —1)

k's = filefength(file);
if (!(result = (Graph_card_type ')cailoc(l.

sizeol(Graph_card_type))))
error('Te wesnig geheugen om data file in te lezen.\n');

if (!(restit->data = (char') calloc(ln. I)))
error('Te weinig geilseugen om data file in te lezen.W);

it (...read(tile. result->-data, In) 1= In)
error('Kon file niet volfedig inlezenW);

_close(file);
return result;

Card_type 'se's'sent(Graph_card_type 'card)

Card_type 'result;
Blodi_type 'cur_blodi
char type(9J, text(400);
mx, y. w. h;
mt num;

it (sscanf(card->data. '%d %(j'. &rsum. card->data) 1= 2 II num < 1)
error('Fout bij bet parsen van aantel Dlocks.\n');

it (!(resuft = (Card_type ')calloc(l. sizec((Card_type))))
error(Te wemnig geheugen voor hat segmenleren van hat

kaartfe.n');
it (f(resuft->blocks (Blods_type ') calloc(num. sizeol(BlOdi_type))))

error('Te weinig gefseugen voor hit segmenteren van hit
kaartje.\n');

result-r.num = num;

1

if (sscant(card->data, '%d,%d %('r. &(resuft'>reaj_width). &(resufl-
>reaI_hei'st), card-adata) 1= 3)

error('Fout bij hat lezen van breedteftscogte kaarlieW);
white (card.adata && card->data[0J == 'a')

if (sscant(cazd->data. '#%d "c'r. &num. card->data) != 2)
errOirFout bsj lezen van blodc nummer\n');

cur_block = &(reeiift->blocks(num-1j);

it (sscanf(card->data. '%d.%d %(1. &x. &y, carcl->data) I. 3)
error('Fout Dij hat lezen van block ooordnatenV'),

It (sscanl(card->data, '%d.%d %(i'. &w, &h. catd->data) != 3)
ecror('Fout bij hat lezen van block hooeibreedie.\n');

cvr_bfodi->x x;
cur_btod'>y
c*jr_blodc->width = w-x
cur_bfodc->hei'st — h-y
if (sscanf(card',-data, %e ,(Ar. type, casd->data) =2)

error('Fout b bet lezen van block type.W);
if (strcrnp(type, 'Text') = 0)

csjr_bfodc->text = 1;

it (sscant(card-sdafa, 'M#') %('', text card->deta) =2)
error('Fout bij bet lezen van block telcst.W);

air_bfodc->the_text — atrdi.sp(text);
else cur_block-atexi

return result;

I' Classificatie/ segmentatie van non-grafische data: 'I
I. I

float distanca(Bto&_type 'a. Blodsjype 'b)
I' Berekent at stand tussen middens van 2 blokiren 'I

return st(((a->x+a->widihJ2)-(b>x+b->width2))'((a>xpa->widfhf2)-
(b->x+b->widihd2))+

((a'>y+>hoW2b-y+b-=hei'st/2))'((a->y+a->height/2)-
(b->y+b->hespht/2)));

ml max_tag(TagJype 'tag)

nt n. max =

for (n = 0 n a 12; n++)
it (('tag)(n) .= ('tag)(maxl) max =

if (('tag)(maxj a MIN_TA) return 12;
else return max

char 'wt'sat_tag(int tag)

sw.tth(tag)

case 0' return 'Nun's';
case I: return 'Fundae';
case 2: return 'Bedfljt';
case 3: return 'Logo';
case 4: return 'Ad-es';
case 5: return Poetoode_ptaats';
case 6: return 'Postbua';
case 7: return 'Land';
case 8: return 'Telefoon';
case return 'Fax';
case 1 return 'Tales';
case 11: return 'Email';
case 12: return '?';

nt caunl_nurnbers(d'sar 'text)
I' left aantai ajters in di text 'I

mt n, result 0;

for (n = 0; n <strlen(text); n++)
it (isdigit(tex1(n)) results-i-;

return result

char 'tlod_matching(thar 'text char match)
P Zoekt near bijbehorende baakje van <match> 'I

char 'temp = text;
nt n = 1;

while (strlen(temp))



lecnp++;
if (lemp == match)

if (--n == 0) return tamp:

else
switch (match)

return 0;

case >': if (temp == '<) n++; break;
case T: if (lamp = 1) ni-i-; break;
case ')': if (lamp = '(') n++; break;
case ')': if (lemp == '(') n++; break;

float match(char "subject, char foqmal. nt num_matth)
I.

Vergelijkt hat formaat in de string 4ormat> met <subject>. Levert
een

float die aangeeft hoeveel (%) afwijkingen er zijn gevonden.
Num_match

levert sen getal op dat aangeeft hoeveel verschillende elernenten
gematcht
jn.

Elernenten oie voorkomen in het formaat:
• (Xl = Oct meer voorkomens van X
- <X> = I of meer vooilcornens von X
- (X) = elles behalve X (incfusief spaties)
• (NB/., ./X) = een van do etemenlen geschelden door sen / (dus

otX)

- - = hat Ia matchen bevindt zich achleraan; draai dus forrnaal en
subject am.

- I = 1 cijfer
- = I letter (geen spatie)
• $ = einde string; atop met match (negeer rest)
- elk ander karakter =1 voodcomen van dat karakter

char lemp, n, p. min_atflng, c;
ml fmtptr. I, min_num:
float a, err, mm_match;

err = 0.0;
fmtptr = num_match = 0;
while (fmtptr < strfen(format) && formaljfmtptrj 1= 1')

if (strlen(subject))

switch (fomrat(fmlptrj)

case '(': if ((n = find_malchung(format+fmtp(r, ')')) = 0)
error(Fout in opbouw match-f ormaar);
= a = I = 0;

do(
temp= subjea;

(while ((e = match(subjed, forrnati-fmlptr+I,
&t))/max(1, t) == MAX_PERC &&

strlen(subjecl));
if (e/max(1. t) < MAX_PEAC) subjec* = tamp;

=
fmtptr = n-format;
break:

case <': if ((n = find_matthing(format+fmtptr. >)) = 0)
error(lout in opbouw match-f ormaat);
=0:

e matth(subied, forrnat+fmtptr+1. &t):
do(

temp= aubjecif;
err = 0;
num_match += I;

e = match(subject, formati-fmtptr+l,
(while (e/max(1, t) < MAX_PERC && strlen(subject));
II Herhaal match zolang onder bepaald foutniveau

if (elmax(I, I) >= MAX_PRC) tedt = lamp;
II Ala laatste match boven max. foutnivesu. herstel

string punter
=

fmtptr = n-format;
break:

case 1: if ((n = flnd_matching(format+fmlptr. fl) 0)
error(Fout in optiouw match-f ormaat);

a = t = 0
do(

temp= subed;
num_match += t;

err +.
while ((e = match(subjea, formati-fmtptr+1,

&t))/max(1, t) MAX_PERC &&
stden(subject));

if (e/max(1, t) >= MAX_PEAC) subje = tamp;

lmtplr = n-format;

break:

case '(': if ((n = find_matthing(format44mtplr, T)) =0)
error(Fout in optiouw match-f ormaat);
= 0

mm_match = strfen(subject);
temp = aubject;
p = strchr(fomiat+fmtptr+1, 7);
while (p && p < n)

// Vergelijk een van de elementen in formaat
gescheiden door 'P

I/met subjeol string
subjeCt tamp;

= 0;
a = mat ch(stibjact, formal+fmtptri-l,
if (e <mm_match)

mm_match = a;
min_num = t:
min_stnng = aut*eol;

•p = 7,
fmtptr = p-format;
p = strchr(format+fmtptr.i-1. 'P);

=
err ÷= mm_match;
num_match min_num;
subject = mm_string;

fmtptr n-format:
break:

case 'C': if (lisdigit(Tsubject)++)) err4-,;
(num_match)÷f;
break.

case "; if (!is aC('subjea)++)) err+÷;
(num_malch)++;
break;

case": if (!iaspaoa(subject)) err++;
else

while (isspacersubject)) (subject)s-+;
break;

default: if (((subject)++ & OxCF) != (format[fmtptrj & OxCF))
err÷+;

//Case insensitive
(num_match).+;
break:

else
return 100000;

frntptr++;

return em

float malch_format(char lest, char lormat)

it n;
float result;

result = match(&tesl, format, &n);
if (strlen(text) && format(atrlen(focrnat)-1J .1)

return 0.0;
else

return 1.0- reault/max(1, n):
II - strier4temp)/ (float) atr$an(text);
I/Water over bligft no matching wordi afgettokkan van rasultaal
// als peroantage van stflnengte.

void daaslfyjaxt(Cazdjype card. Wit block_number)
r probeesi sen blok to cfaaslflceren sen do hand vet do lnhoud/
1

0dLtype b = &(cablodcs(blodcnumberl);

if (b->test)

if (count_numbars(b-,'the_taxt)> MINYHONE_DIGITS)
P vnj gre zekerheid dat hat am een lelefoon nummer goat 1

b->tatdefooJ b->tafsxj 0.5:

b->tag(naamj = matthJormat(b->the_text, (lrflng/Dcs/Drl.S):
b->tagl,postcode_plaatsj - match_f o.'rnat(b->the_text, #U#"

S.);
b->tag(poatbual = matdi Jormat(b->the text,

(PofbusP.O.BoxlP.O.BJP.O. Boil) <t>);
b-,'taadresl = match jormat(b->theJext. (#)'ca>);
b->tag(fax) += matchJorrnat(b->the_text. (Telelax/FaxlFax,)(:)

S.);
b->tate4efoon) += matthJormat(b->the_text,

(TelefoonfteWPhon&Telaphone/(;)4) 5):

2 I



b->tag(telexj = match_lonsat(b->theJext. Telext:] <# <>
b.>tag(emailJ = matthJormat(b->the_text. (E-mai[/Email/Mad/}(:J

(O)0S);
4 (strstr(b->the text, B.V.) II

strstr(b-sthe_text, BV) II

strstr(b->the_text, B.V))
b->tag(bedrijf] = 1.0:

else
b->tag(bedflhfj = matdt_format(b->the_text.

'{Univeniversiteitd) $')

II Vanwege gaii)kenis in matctt-formaat kfljgen fax. poatbus en e-
mail pfloflteit

II boven respeckevelijk telefoon. adres en telefoon.
if (b->tag(taxj a= MIN_TAG && b->tateletoon) = MIN_TAG)

b->tagltelefoonj = 0;
if (b->taadresJ >= MIN_TAG && b->tag(postbusl a= MIN_TAG)

b->tag(adres] = 0:
if (b->tag(emailj >= MIN_TAG && b->tate4efocnj >= MIN_TAG)

b-,tagttelefoon) =0:

else b-atagflogol += 1.0;
I' grafisdie data even flu alleen flog logo tag 00/

void dassify_position(Card_type 'card, nt block_number)
r probeert sen blok te dassificeren aan de hand van de posilie 'I

Block_type 'b = &(card-,blocks(blodc_numberl);
Tag_type 'nearest;
fit n. nt;
float diet,

if (b->nearest_block)

nearest = &card->blocks(b->neareat_blockj.tag;
diet = dietance&ard >blocks(b->nearest_blodij, b):
r afstand tussen 2 dichtst bj zijnde blokken filet Idein' genoeg '/
if (distlcard->size> NEAR) return;

ni = max_tag(nearest):
if (nI <MIN_TAG) return:
P onduidelijk wat voor type het dithtsblj zijnde blok heefl'/

P tel waarden uit tabel op bij tags 'I
for (n = 0; n 12; n.....)

b->tag(nJ += dist_thail(nt)(nJ;

process(Cardtype 'card)

intl. min_x, max_a, min_y, max_y, n;
float diet, mm_dust;
Block_type 'b:

mm_s = mmn_y = 0:
max_a = max_y = 0;
for (i = 0; I =card->num; i.....)

b = &(card.>blocks(i));
if (b-=s < rnmn_x It tmin_x) mm_s = b-=x;
if (b->y < min_y II !min_y) min_y =
if (b->x+b->widths max_s II max_a) max_s = b->x+b->w.dth;
if (b-sy+b->heigf,t> max_y II !rnax_y) max_y = b->y+b->height;

card->widtf, = max_x-mun_x
oard->height = max_y-mmn_y
card-asize = sorUcard->widthcard-,wdthard->het'-

aheight):

for (I = 0; i <card-,num; i÷+)

b = &card->blodis{i1
for (n = 0: n c 12: n++)

bm.tag(nJ =0:
b->nearest_block = -1;
mm_dust =0.0:

fo (n = 0: n ccard-snum; n...+)
r Zoek dithist bi z,jnde blok'/

dust = dustance(&card->blocks(nJ, b);
it (dist && ('mm_diet It diet <mm_dust))

mm_diet = dust;
b->n.arest_block =

dassifyJext(oard, I);

for (i = 0; <card->num; i÷i.)
dassify_poaulion(card. i);

return card;

3

void dispiay_rasufts(Card_type 'card)

nt n;
Block_type 'c

pnntfCStatistieken v Mt visitekaartje:W);
pnntf
pnntf('Hoogte : %4d (pixels), %4f (ain. card->reaI_he4ut.

2.54cad-sreal_heigfltll)Pl_X);
pnntf(Breedte: %4d (pixels). %4f (an)\n\n'. card->realwidth.

2.54'card'>real_width,DPI_V);
pnntf('Blok mnfo;tifl;
pnntf(Aantal blokicen: %3st', card-xnum);
for (n = 0: n 'c card-snum; n4-..)

c = &card->bloc*s(nJ;
p.intf(' 840k %-2d: %3d a %3d %eW. n+1. c->width, 0-sheight,

whattag(max_tag(&c->tag)));

I. "I
P Main: 'I
P "/

ml mamn(mnt arg_num. thar "args)

that 'temp = e-MaiI: josOcsrug.n4;
Card_type c;
Block_type b;

if (arg_num <2) error(Gebruik %s 4ile_naam>.W, args(0I);
load_datao;
disolay_results(orocess(seoment(Ioed(arosf 11))));

c.blocks = (84ocktype ) calloc(1, sizeof(Blockjype));
c.blocks(0J.texl = 1;
c.blodcs(0j the_text = temp:
dassify_text(&c. 0);

b = c.blocks(0;

pnntf('nSubjed: %e'nW, temp);
pnntf(Matth naam: ttin'. b.tag(naamD;
pnntf ('Match postcode_plaats: %tvt', b.tag(postcode_plaats;
pnntf('Matd, posibus: %tn. b.tag(poslbusj);
pnntf('Match adres: %(vl', b.tag(adresl);
printf(Match telefoon: %IW, b.tagfteleloonj);
pflntf(Matth telex: %Nu', b.tag(tetexD;
pflntf('Matth tax: %tin, b.tag(fax]);
pnntf('Matcti email: %tIn. b.taemafl:
pnntf('Match bedntf: %tin. b.tag(bedfljf]);

'I


