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СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ
ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ
Вступ
Створення автоматизованої системи розпізнавання та класифікації
документів можна розділити на 2 етапи: різні види інформації
перетворювати в текстові документи, а потім класифікувати текстові
документи. Дослідження стосується тільки другої частини питання, тому
що одержання зображення зі сканера або фото, перетворення у текстовий
документ - суто технічна проблема.
Постановка задачі
Формалізуємо задачу. Нехай задані деяка скінчена множина
категорій C {c1,..., c|c|}, скінчена множина документів D {d1,..., d| D|} , але
невідома цільова функція Ф, яка для кожної пари <документ, категорія>
визначає, чи відповідають вони один одному: Ф:D×C→{0,1}. Задача
полягає в тому, щоб знайти максимально близьку до функції Ф функцію
Ф'. Функцію Ф' називають класифікатором. Машинне навчання базується
{d1,..., d| |} D . При цьому,
на початковій сукупності документів
C.
значення цільової функції Ф відоме для кожної пари d j , ci
Документ d
називається позитивним або негативним прикладом для
категорії c, якщо значення функції Ф(d,c) дорівнює 1 або 0, відповідно
( належить - не належить до категорії ) [1].
Первина обробка документів
1. Вибір ваги ознак. У статті [2] наведено докладне дослідження
різних підходів до вибору ваг ознак, що характеризують категорію
(множину ключових слів). Результати експериментів, наведених у цій
статті, показують, що однією з кращих формул обчислення ваги є:
Wij TFij IDFi (1)
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кожен документ - це набір слів (термів). Множину всіх термів позначимо
як T. Кожен терм ti T має вагу wij стосовно документа d j D . Таким
чином, кожен документ можна представити у вигляді вектора ваг його

wij ,..., w|T | j . Вагу документів нормують так, щоб 0 wij 1
термів d j
для i, j : 0 i | T |,0 j | D | . Тут TFij - відношення числа термів ti у
документі d i до загального числа термів у цьому документі, а IDFi - число,
обернене кількості документів, у якому зустрічається терм.
Нормалізована вага терма в документі може бути визначена як:
TFij IDFi
wij
(2)
2
|
T
|(
TF
IDF
)
sj
s
s 1
2. Зменшення розмірності. Навіть після приведення всіх слів
документа до нормалізованої форми з урахуванням ваги, отриманий
простір ознак має дуже велику розмірність (десятки тисяч). Цю розмірність
можна істотно зменшити без погіршення якості класифікації, якщо
виключити слова, що слабо впливають на результати класифікації [3].
Побудова і навчання класифікатора
Існують декілька найбільш поширених методів класифікації:
1. Метод Байєса.
2. Метод опорних векторів SVM (Support Vector Machines).
3. Інші методи: метод k-найближчих сусідів; нейронні мережі; метод
Роше (Rocchio);дерева рішень.
Оцінка якості класифікації за різними методами
З метою вибору методу були запропоновані наступні критерії
відбору : повнота та точність.
У статтях [4,5,6,7] порівнюються за цими критеріями методи
машинного навчання та класифікації, а результати показують, що метод
SVM має перевагу над іншими методами.
Було протестовано 1000 документів. Результати тестування для
методу SVM наведені в таблиці табл. 1.
Таблиця 1. Результати тестування документів

Бізнес

Здоров'я

Точність 83. 223 98. 211
Повнота 91. 549 97.03

МистеКом- Гумані- Серецтво п'ютери тарні
днє
науки
80. 398 93. 658 94. 048 89. 9076
89. 759 89. 343 93. 941 92. 3244
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Програмні реалізації SVM
Відомі програмні реалізації алгоритму SVM. Досить докладний
список можна знайти в інтернеті [8]. Для досліджень в цій роботі
використний SVM_light.
Функції автоматизованої системи розпізнавання та класифікації
документів
1. Попередня обробка текстів: використання OCR (Optical Character
Recognition) технології для розпізнавання різних форм документів у
текстовому вигляді.
2. Навчання класифікатора.
3. Машинне розпізнавання та класифікація.
Висновки
Вибраний метод та результати експериментів з автоматичного
тестування документів підтверджують можливість створення ефективної
системи автоматичної класифікації документів за критерії при належності
до відповідної області знань, використовуючи сучасні технічі засоби
обчислювальної техніки.
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