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ABSTRACT 

       Modern technologies have made it possible to produce, process, transmit and store the 

information that is available on the paper documents format in digital images format in 

computer storage and then later reusing this information. Also libraries around the world 

keep a large number of scanned and printed documents for better storage and intelligent 

processing. Converting these documents to digital format, their contents will be preserved, 

shared and are available via the electronic media or internet. The data in image format may 

be unstructured and large which makes document images difficult to find a specific location 

of interest. Furthermore, the visual information amount is increased rapidly in many 

different application areas. But reusing this information is difficult to search and read the 

individual contents of these documents. Extracting the information from document images 

requires more effort, time consuming and may be usage restriction of system information. 

Thus, automatic information extracting from the document has become a significant issue. 

Hence, Document images analysis and separation is an important process that can help to 

overcome such issues. Therefore, interest in the automatic analysis of document image to 

extract information becomes extremely important in recent years.   

       Thus to fully exploit the above issues, intelligent document images analysis techniques 

are designed suitably to separate and extract text, image, tables and background regions 

from document images and convert textual data from textured images to machine printed 

text. 

       The main objective is to design a physical layout based separation system for color and 

gray document image to identify and extract useful information from the documents (named 

as Intelligent System for Document Image Layout Analysis and Contents Separation 

(ISDACS)), practically for any document images types available and without any 

knowledge about specific format. 

       Generally, the ISDACS consists of a number of processing stages, such as 

segmentation, labeling and text analysis and recognition. Mainly these stages can be divided 

into different processes according to the quality of document images available. The 

designed system is based on a proper combination of different suitably established 

techniques for segmenting and analyzing document images that have proven to be 

applicable and robust against a wide variety of the documents with divers layout and 

quality.   
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       The ISDACS consists of three phases; the first one is the preprocessing operation and 

intelligent physical layout analysis phase that has been concentrated on promoting 

intelligent approaches based physical document layout analysis technique to segment and 

extract the layouts of document images physically into regions via developed novel 

approaches using computational intelligence techniques (Ant Colony, Multi Ant Colony, 

Fuzzy logic and Multi Agent). 

       The second phase is the tables detection and extraction for automated separate the 

tables of document images based on the Hough transform, Hough peak and edge 

information. It analyses image properties, detects typical vertical and horizontal lines, 

selects appropriate prominent line(s) and performs extracted lines method to separate tables 

from document images. 

       The third phase, the designed Artificial Neural Network is employed to recognize the 

text image and convert to editable printed text. The ISDACS framework analyzes the 

document image with the intention to analyze the text region and convert it to the machine 

editable text for printed English or Arabic scripts also recognize the separated and cursive 

handwritten English and convert it to machine coded text via designed multi layer feed 

forward neural network using back-propagation learning algorithm.  

       Moreover, the mean and standard deviation have been utilized as statistical features in 

this dissertation, so to determine image, text, and background from the document layout. 

       Finally, a complete document images separation system has been organized by 

integrating all the above techniques for satisfying the objective of this dissertation. 

       Experimental results have confirmed that the ISDACS produces desirable results 

without needing for any prior knowledge about the font type and size in text regions 

(English) in document images, unlike many algorithms that need information about 

processed document image. The developed algorithms are experimentally evaluated on 

freely accessible public domain datasets consisting of a variety (heterogeneous) of 

document images to enable the existing and new techniques to objectively compared their 

results with the obtained ISDACS experimentally results, and the obtained results showed 

significant improvements on proposed algorithms and prove that the designed system 

combining these algorithms is intelligent (adept) to process and deal with a diversity of 

document images with adequate overall performance and accuracy. 

 



 المستخلص

 وثناق  شنك  علن  المتنورة  المعلومنات وتخنيي  ونقن  ومعالجنة نتنا أ الممكن  من  الحديثة جعلت التقنيات

 هنن   ا ننتخدا  إعننا   الحنن  وقننت رنن  ثنن  ومنن  رنن  امننال  التخننيي  رنن  الحا ننو  رقميننة صننور شننك  رنن  ورقيننة

 والمطبوعنة ضنوقيا الممسنوحة المسنتندات م  لبية عد ب تحتفظ العال  أنحاء جميع ر  المكتبات ل لك .المعلومات

 محتوياتهنا علن  الحفاظ  يت  رقم ، شك  إل  الوثاق  ه   تحوي  .يةذل تها بطةيقةومعالج أرض  ها بشك لتخيين

 مهيكلنة غينة تكنو  قند صنور  شك  عل  البيانات .اإلنتةنت أو اإللكتةونية و اق ال عبة هاوتورة والمشارلة بها

 ذلننك، لميننة إلنن  باإلضننارة .مهنن  محنند  مكننا  علنن  ريهنناالعثور الصننع  منن  الوثيقننةصننور   يجعنن  ممننا  ولبيننة

 هنن   ا نتخدا  إعنا   ولكن  .المختلفنة التطبيقنات مجناالت من  العديند رن  عي نة ا  بشنك  يتن البصنةية المعلومنات

 يتطلن  وثيقنة صنور من  المعلومنات ا نتخةا  .الوثناق  لهن   مسنتقلة محتوينات وقةاء  لبحثل صع  المعلومات

أصننبحت  وبالتننال ، .المعلومننات نظننا   ننتخدا ال تقيينند هنننا  يكننو  أ  ويمكنن  طننويا وقتنناو الجهنند منن  الميينند

وثيقة وتفصيلها هو عملية مهمنة يمكن  ال، تحلي  صور  وبالتال . م  الوثيقة قضية هامة ألياا تخةا  المعلومات 

لوثيقننة ال ننتخةا  الصننور   االلنن لنن لك، االهتمننا  رنن  التحلينن   .أ  تسنناعد رنن  التعلنن  علنن  مثنن  هنن   القضننايا

 .اصبح مه  للعاية ر  السنوات األخية  منها المعلومات

لوثناق  صنممت ا لصورال لية وبالتال  تحقي  اال تفا   الكاملة م  القضايا الم لور  أعا ,تقنيات التحلي  

وثنناق  وتحوينن  صننور ال مننناط  الخلفيننة منن لفصنن  وا ننتخةا  النصننوو والصننور والجننداو  والبشننك  منا نن  

 ال  نص مالنه مطبوع. النصيةالبيانات النصية م  الصور 

لتحديند وا نتخةا   لصنور الوثناق  الملوننة والةما ينةحقيقن   رصن  نسن نظا  الهدف الةقيس  هو تصمي  

, عملينا (ISDACS) )وثناق  ورصن  محتوياتهناصنور الالمعلومات المفيد  م  الوثاق  )وا مه نظا  ذل  لتحلي  

 .وثاق  المتاحة و و  أي معةرة حو  صيعة محد  صور الألي نوع م  انواع 

، مث  تجيقة، ووضع العامات وتحلين  الننص  المعالجةيتكو  م  عد  م  مةاح   (ISDACS) عموما،

 .قننة المتاحننةوثيصنور  الأ ا نا هنن   المةاحن  يمكنن  تقسنيمها إلنن  عملينات مختلفننة ورقنا لنوعيننة  .والتعنةف عليهننا

وثناق  صنور ال ويستند ه ا النظا  المصم  عل  التوليفة المنا بة لتقنينات مختلفنة منا نبة أنشنلت للتجيقنة وتحلين 

 .نس  وجو   متنوعةضد انواع وا عة م  الوثاق  مع  ومتينةوالت  ثبت أنها تكو  قابلة للتطبي  

تجهييومعالجنة وتحلين  ذلن  للشنك  من  ثنام مةاحن  ,المةحلنه االولن   هن  عملينة  ISDACS تتنلل 

صنور وال ي يعيزالنهج ال ل  القاق  عل  تقنيات التحلين  للشنك  الهند ن  لتجيقنة وا نتخاو  )النس (الهند  

وثاق  م  خا  نهج جديد ومطور با تخدا  تقنيات الحسابات ال لية )مستعمة  النم  , متعد   مستعمة  النم  , ال

 اء( .المنط  الضباب  , تعد  الول

باال تنا  إل  معلومنات هنو  بفصلها اليا م  صور الوثاق   الجداو   وا تخةا  المةحلة الثانية ه  لش 

ويحل  خصاقص الصور ، بالكش  ع  خطوط عمو ية وأرقية نموذجية،  .للتحوي ، ذرو  هو  ومعلومات الحارة

 .صور الوثاق او  م   تخةا  الخطوط لفص  الجداوينف  طةيقه  ةومنا ب  بارز وطويختار خط



التعنةف علن  صنور  لتمييني و التن  تن  تصنميمها وظفنت المةحلة الثالثة، الشبكات العصبية االصنطناعية 

ثيقة مع نية لتحلين  منطقنة صور  الو هو تحلي  ISDACS عم  الـإطار . للتحةيةالنص وتحويله إل  نص قاب  

ألة قاب  للتحةيةلطباعة النصوو اإلنجلييية أو العةبية وأيضنا التعنةف علن  الخطنوط  نص النص وتحويله ال 

الشنبكة العصننبية ذات آلنة المشننفة  عبنة تصنمي   ننص والمفصننولة وتحويلنه إلن  ةالمخطوطنه بخنا اليند االنكلييين

 .با تخدا  خوارزمية الةجوع للخايا العصبية الطبقات المتعد   والتع ية االمامية 

واالنحننةاف المعينناري منن  الميننيات اإلحصنناقية رنن  هنن   علنن  ذلننك، وقنند تنن  ا ننتخدا  المتو ننا  وعنناو 

 .األطةوحة، وذلك لتحديد الصور  والنص والخلفية م  تخطيا المستند

وثناق  التنا  من  خنا   منج جمينع التقنينات المن لور  أعنا  لتلبينة صنور الوأخينةا، تن  تنظني  نظنا  رصن  

 .الهدف م  ه   الة الة

النتاقج المةجو   و  الحاجة إل  أي معةرة مسبقة عن   انتج ISDACS الــ وقد ألدت النتاقج التجةيبية أ 

، علن  عكنا العديند من  الخوارزمينات التن  تحتنا  إلن  وثيقنةصنور  النوع الخا وحجمه ر  مناط  الننص رن  

تجةيبينا علن  مجموعنات  هناتقييمتن   . الخوارزمينات التن  تن  تطويةهناوثيقنة لمعالجتهناصنور  المعلومات حنو  

تتنلل  من  مجموعنة متنوعنة )غينة متجانسنة( من  والتن  البيانات ر  المجا  العا  ويمكن  الوصنو  إليهنا بحةينة 

، وأظهنةت ISDACS  نتاقج اختبارات النـ وثاق  لتمكي  التقنيات الموجو   والجديد  لمقارنة نتاقجها معصور ال

أ  النظا  المصم  الجامع بي   واثبتت المقتةحة ينات لبية  عل  الخوارزمياتالنتاقج الت  ت  الحصو  عليها تحس

ا اء و قنة  وثناق  منع صنور اله   الخوارزميات هو ذلن  )مناهة( للمعالجنة والتعامن  منع مجموعنة متنوعنة من  

 .لارية بشك  عا 
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