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چکیده -در این مقاله روشی برای بازشناسی برخط ارقام دستنویس فارسی ارایه میشود .چهار مجموعه ویژگی نقطهای و یک مجموعه ویژگیی سراسیری ،از نمونیه-
های پیشپردازششده استخراج شدهاست .در این پژوهش ساختاری مناسب برای بردار ویژگی ،تنها حاوی یک مجموعه ویژگی نقطیهای و بهیرهگییری از ویژگییهیای
سراسری در کنار ویژگیهای نقطهای برای بهبود عملکرد طبقهبند ارایه میشود .به همین منظور آزمایشهای متعددی با هرکیدام از مجموعیه ویژگییهیای نقطیهای و
همچنین بهرهگیری از ویژگیهای سراسری در کنار هریک از مجموعه ویژگیهای نقطهای با استفاده از طبقهبند ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبا رویکردهیای ییک در
مقابل همه ( )OVAو یک در مقابل یک ( )OVOانجام شدهاست .در این تحقیق بهمنظور ارایه روشی سریع ،دقیق و با قابلیت اطمینان بیا ،،طبقیهبنید ماشیین بیردار
پشتیبان ( )SVMبا رویکرد یک در مقابل یک ( )OVOبرای بازشناسی برخط ارقام دستنویس فارسی ،پیشنهاد شدهاست .روش پیشنهادی اراییه شیده در ایین مقالیه
روی ارقام موجود در پایگاه داده  Online-TMUانجام شدهاست ،بهترین نرخ بازشناسی ،با بهرهگیری از تغییرات در راستای افقی ( )Δxو تغییرات در راستای عمیودی
( )Δyبه عنوان ویژگی نقطهای در کنار مجموعه ویژگیهای سراسری حاصل میشود ،که میانگینی برابر با  33/03درصد دارد.
واژههای کلیدی :بازشناسی برخط ،ارقام دستنویس فارسی ،ماشین بردار پشتیبان ( ،)SVMیک در مقابل یک (.)OVO
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Abstract- In this paper a method for online recognition of Farsi handwritten digit is presented. Four sets of Point Features and a set of
global features are extracted from preprocessed patterns. In this study a suitable structure for feature vector, which contains only a set of
point features and global features, to improve the performance of classifier, is presented. Therefore, numerous experiments with each of
the point feature set and the global features using support vector machine (SVM) classifier, with one versus all (OVA) and one versus
one (OVO) approaches is done. In this paper, for presenting a fast, accurate and reliable method, SVM classifier with OVO approach is
proposed for online recognition of Farsi handwritten digits. This method is applied on online-TMU database. The best recognition rate
with point feature set (Δx , Δy)s and global features is achieved. The average recognition rate is 98.08%.

Keywords- Farsi handwritten digits, One versus on (OVO), Online recognition, Support vector machine (SVM).
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بهمنظور دستیابی به بهترین مجموعه ویژگی ،آزمایشهای
متعددی با استفاده از مجموعه ویژگیهای نقطهای و همچنین
استفاده از ویژگیهای نقطهای درکنار ویژگیهای سراسری انجام
شدهاست .در این تحقیق بهمنظور ارایه روشی سریع ،دقیق و با
قابلیت اطمینان با ،از طبقهبند ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبا
رویکرد یک در مقابل یک  )OVO(11برای بازشناسی برخط ارقام
دستنویس فارسی استفاده شدهاست.

 -1مقدمه
امروزه با گسترش فناوریهای نوین که برای ارتباط با کاربر از
صفحات لمسی استفاده میکنند ،نیاز به یک روش بازشناسی
برخط دستنوشته برای ارتباط با کاربر احساس میشود .این مقاله
به بازشناسی برخط ارقام دستنویس فارسی مبتنی بر پایگاه داده
 ]1[ Online-TMU1میپردازد.
بازشناسی نوشتار با توجه به نحوه دریافت اطالعات ورودی به دو
دسته برونخط 3و برخط 9تقسیم میشود .بازشناسی
برونخط شامل بازشناسی نوشتار تایپی و نوشتار دستنویس
میشود ولی بازشناسی برخط فقط در بازشناسی دستنوشته
کاربرد دارد .در بازشناسی برخط ،ورودی از طریق لوح یا وسایل
حساس به لمس و یا بهطور مستقیم از طریق قلم نوری دریافت
میشود .در بازشناسی برخط ،مختصات نقاط مسیر حرکت قلم،
تعداد حرکات قلم و در پارهای از موارد فشار حرکت قلم در
دسترس هستند [ ]1[ ،]4[ ،]9[ ،]3و [ .]6تاکنون در مقایسه با
زبانهای ،تین برای بازشناسی برخط حروف و همچنین ارقام
فارسی و عربی کارهای کمتری صورت گرفته است [ ]4و [.]7
طبق بررسیهای انجام شده تعداد تحقیقات در زمینه بازشناسی
برخط ارقام دستنویس فارسی و عربی بسیار پایین است.

در ادامه این مقاله ،در بخش دوم پایگاه داده معرفی و نگارش ارقام
بیان میشود .در بخش سوم الگوریتم پیشنهادی بازشناسی برخط
ارقام دستنویس فارسی بهطور کامل تشریح میگردد .در بخش
چهارم آزمایشها و ارزیابی نتایج ارایه میگردد .در پایان و در
بخش پنجم نتیجهگیری ارایه میشود.

 -2معرفی پایگاه داده و نگارش ارقام
مجموعه داده  Online-TMUتوسط دانشکده مهندسی برق
دانشگاه تربیت مدرس جمعآوری شدهاست [ .]11این مجموعه
داده شامل  1330رقم میباشد که  134نفر آنها را با قلم و
صفحه  WACOM GRAPHIREنوشتهاند ،شایان ذکر است که
بیشتر نویسندگان برای اولین بار از قلم نوری و صفحه رقومی
کننده 16استفاده کردهاند [ ]1و [ .]11بهطور متوسط از هر رقم
 130نمونه وجود دارد .در نحوه نگارش ارقام محدودیتی اعمال
نشدهاست ،به عنوان مثال برای ارقام « »4و « »6به ترتیب نمونه-
هایی به صورت « و » و « و » وجود دارند .شکلهای  1و 3
نمونههایی از نگارش ارقام دستنویس این پایگاه داده را نشان می-
دهد ،همانطور که مشاهده میشود ارقام « »4و « »6دارای
نگارش متفاوتی از لحاظ ظاهری در شکلهای  1و 3
میباشد.

در روش «خیراله 4و همکاران» برای بازشناسی برخط ارقام
دستنویس ،از یک پایگاه داده شامل سی هزار رقم عربی استفاده
شدهاست؛ فرآیند آموزش با مشارکت نگاشت خود سازمانده 1و
الگوریتم -kنزدیکترین همسایه فازی 6صورت میپذیرد و
طبقهبندی 7با یک شبکه عصبی پرسپترون چند ،یه 3انجام
میشود [ .]3در روش «عبدالعظیم 3و همکاران» برای بازشناسی
برخط ارقام دستنویس ،از یک پایگاه داده شامل سی هزار رقم
عربی که از سیصد نویسنده جمعآوری شده ،استفاده شدهاست؛
ویژگیهای برخط و برونخط بهطور همزمان استخراج شدهاست و
طبقهبندی با استفاده از طبقهبند ماشین بردار پشتیبان 10انجام
میشود [ .]3در روش «جیانگ 11و همکاران» با استفاده از
بردارهای جهتدار 13هشتتایی و طبقهبند درخت تصمیم 19یک
روش سریع مستقل از نویسنده ،برای ارقام برخط دستنویس ارایه
شدهاست [.]10

 -3روش پیشنهادی
همانطور که بیان شد ،روش ارایه شده در این مقاله بر اساس ارقام
پایگاه داده  Online-TMUانجام شدهاست .در این تحقیق ارقام
یک تا نه به ترتیب در گروههای یک تا نه و رقم صفر در گروه ده
گروهبندی میشوند .در فرآیند بازشناسی و قبل از طبقهبندی
دادهها ،پردازشهایی روی دادهها انجام میگیرد .ابتدا بهمنظور
یکنواختسازی دادههای خام پیشپردازش انجام میشود .سپس
17
برای بهرهگیری از ویژگیهای قابل استفاده ،استخراج ویژگی
انجام میشود .سپس در مرحله آخر طبقهبندی انجام میشود.

در این مقاله روشی برای بازشناسی برخط ارقام دستنویس فارسی
ارایه میشود .چهار مجموعه ویژگی نقطهای و یک مجموعه ویژگی
سراسری ،از نمونههایی که روی آنها پیشپردازش 14انجامشده
استخراج شدهاست.
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 -2-1-3پاالیش نقاط

نقاطی که فاصله بین آنها کمتر از دو برابر میانگین فواصل بین
نقطهای باشد حذف میشوند .با استفاده از این پیشپردازش
میتوان لرزش حرکت دست هنگام نوشتن را تا حدی از
بین برد [ .]7در شکل  9نمونهای از پا،یش نقاط انجامشده روی
پایگاه داده  Online-TMUدیده میشود.
دستنویس پایگاه داده .Online-TMU

نمونهای از نگارش ارقام

شکل :1

نمونهای از پاالیش نقاط( ،الف) قبل از پیشپردازش( ،ب) بعد از

شکل :3

دستنویس پایگاه داده Online-

نمونهای دیگر از نگارش ارقام

شکل :2

شپردازش.
پی 

.TMU

 -3-1-3یکسانسازی تعداد نقاط و فاصله بین آنها

 -1-3پیشپردازش

ابتدا با استفاده از درونیابی بین نقاط نمونهبرداری شده از حرکت
قلم ،مسیر حرکت تخمین زده میشود .سپس با در دست داشتن
طول حرکت قلم ،پنجاه نقطهای که فاصلهی یکسانی از هم دارند
استخراج میشود [ ]19[ ،]7و [ .]14شکل  4نمونهای از یکسان-
سازی تعداد نقاط و فاصله بین آنها روی پایگاه داده Online-
 TMUمشاهده میشود.

پیشپردازش یکی از مراحل اساسی در بازشناسی
دستنوشته میباشد که اجرای صحیح آن کمک شایان توجهی به
بهبود نرخ بازشناسی میکند [ .]13از آنجایی که دادههای برخط
با قلم نوری روی صفحه حساس به لمس نوشته میشوند ،تنوع
زیادی در تعداد و فاصله بین نقاط و همچنین ابعاد دادههای
نمونهبرداری شده دارند .از اینرو برای اینکه بتوان تغییرات در
تنوع نوشتاری را به حداقل رساند میبایست پیشپردازشهایی
روی دادهها انجام داد [ .]19در این پژوهش پیشپردازشهایی
چون حذف نقاط تکراری ،پا،یش نقاط ،یکسانسازی تعداد نقاط و
فاصله بین آنها ،یکسانسازی ابعاد و انتقال به مبدا مختصات
انجام شدهاست ،که در ادامه بهطور مختصر توضیحاتی در این
زمینه ارایه میگردد.
 -1-1-3حذف نقاط تکراری

آنها( ،الف) قبل از
کسانسازی نقاط و فاصله بین 

نمونهای از ی

شکل :4

با بررسی مختصات نقاط نمونهبرداری شده ،میتوان نقاطی که
موقعیت مکانی یکسانی دارند حذف کرد ،به این ترتیب که اگر
موقعیت مکانی یکسانی برای نقاط مختلف وجود
داشتهباشد یکی از آنها نگهداشته میشود و بقیه آنها حذف
میشوند [.]19

پیشپردازش( ،ب) بعد از پیشپردازش.

 -4-1-3یکسانسازی ابعاد و انتقال به مبدا

از آنجایی که ابعاد نویسهها در دادههای نمونهبرداری شده برای
افراد مختلف متفاوت است ،بنابراین همه نمونهها در یک چارچوب
 100×100قرار میگیرند .همچنین برای یکسانسازی در نقطه
46

بازشناسی برخط ارقیام دستنویس فارسی با استفاده از طبقهبند ماشین بردار پشتیبان  ........................................مجید مرزانی و همکاران
شروع حرکت قلم ،نقطهای آغازین حرکت قلم به نقطه ()0,0
انتقال داده میشود [.]7[ ،]4
 -2-3استخراج ویژگی

هدف از استخراج ویژگی ،افزایش کیفیت الگوهای ورودی با
استخراج و محاسبه خصوصیات و پارامترهای مربوط به سیگنال
ورودی میباشد که منجر به بهبود عملکرد طبقهبندی کننده روی
الگوهای ورودی میشود [ .]13به عبارت دیگر برای
طبقهبندی نمونهها ،به مجموعهای از ویژگیها با قابلیت تمایز با،
نیاز است [ ]11و [ .]16در این مقاله از چندین مجموعه ویژگی که
شامل چهار مجموعه ویژگی نقطهای و یک مجموعه ویژگی
سراسری است برای طبقهبندی ارقام دستنویس فارسی برخط
استفاده شدهاست ،که بهطور مختصر تشریح میگردد.

شکل  :5تغییرات در راستای افقی و راستای عمودی برای سه نقطه
متوالی.

 -3-2-3مجموعه ویژگی سوم

برای هر دو نقطه متوالی از پنجاه نقطه بدستآمده از مرحله
پیشپردازش ،میزان انحراف از راستای افقی ( )Δxو میزان انحراف
از راستای عمودی ( )Δyبه عنوان سومین مجموعه از ویژگیهای
نقطهای استخراج میشود ،که در روابط ( )6و ( )7قابل مشاهده
هستند [ ]17و [.]13

 -1-2-3مجموعه ویژگی اول

()6

مختصات پنجاه نقطه بدستآمده از مرحله پیشپردازش به عنوان
اولین مجموعه از ویژگیهای نقطهای استخراج میشود .مجموعه
ویژگی اول شامل صد ویژگی است که پنجاه ویژگی برای  xها و
پنجاه ویژگی برای  yها است ،که در رابطه ( )1و ( )3قابل مشاهده
است [.]17
()1

) f1  ( xi , yi

()2

F1  x1 , y1 , x2 , y2 ,..., x50 , y50

y
))
x
y
))
x

()7

( f 4  sin(tan 1

( f 5  Cos(tan 1

 -4-2-3مجموعه ویژگی چهارم

برای هر دو نقطه متوالی از پنجاه نقطه بدستآمده از مرحله
پیشپردازش ،زاویهای که دو نقطه متوالی با افق میسازند و جهت
دو نقطه متوالی با بردارهای جهتدار شانزدهتایی که در شکل 6
قابل مشاهده هستند ،به عنوان چهارمین مجموعه از ویژگیهای
نقطهای استخراج میشود [ ]10و [.]14

 -2-2-3مجموعه ویژگی دوم

برای هر دو نقطه متوالی از پنجاه نقطه بدستآمده از مرحله
پیشپردازش ،تغییرات در راستای افقی ( )Δxو تغییرات در راستای
عمودی ( )Δyبه عنوان دومین مجموعه از ویژگیهای نقطهای
استخراج میشود .مجموعه ویژگی دوم شامل نود و هشت ویژگی
است ،که در روابط ( )9تا ( )1قابل مشاهده هستند .شکل 1
تغییرات در راستای افقی و راستای عمودی را برای سه نقطه
متوالی نشان میدهد [.]17
()3

) f 2  ( xi1  xi

()4

) f 3  ( yi1  yi

()5

F2  x1 , y1 , x2 , y2 ,..., x49 , y49

شانزدهتایی [.]11

شکل  :6بردارهای جهتدار

 -5-2-3مجموعه ویژگی پنجم

زاویه بردار ابتدا به انتهای حرکت قلم ،اندازه بردار ابتدا به انتهای
حرکت قلم ،اندازهی حرکت قلم در راستای افقی و اندازه حرکت
قلم در راستای عمودی چهار ویژگی استخراج شده از حرکت قلم
به عنوان ویژگی سراسری هستند [ .]13این ویژگیها در روابط
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( )3تا ( )11مشاهده میشوند .همچنین نحوه استخراج ویژگیهای
سراسری برای ارقام « »3و « »6در شکل  7مشاهده میشود.
yend  ystart
)
xend  xstart

()8

( f 6   ste  tan 1

yend  ystart
)
xend  xstart

()9

میگیرد .در آخر بهمنظور اطمینان از صحت عملکرد روش
پیشنهادی ،این روش با روشهای شناخته شده در مسایل
طبقهبندی و بازشناسی الگو مانند شبکه عصبی پرسپترون چند
،یه با ساختار پیشخور ،30درخت تصمیم-k ،نزدیکترین همسایه
( )k=3مقایسه شدهاست .شایان ذکر است ،شبکه عصبی مورد
استفاده با الگوریتم پس انتشار خطا آموزش داده شده و دارای دو
31
،یه مخفی به ترتیب با  3و  3نرون میباشد که تابع فعالیت
( )tangent sigmoidدر آن استفاده شدهاست.

( f 7  rste 

()11

) f8  ( xmax  xmin

()11

) f 9  ( ymax  ymin

 -4آزمایشها و ارزیابی نتایج

در روابط فوق  xminو  xmaxبه ترتیب مقدار حداقل و حداکثر در
راستای محور افقی ymin ،و  ymaxبه ترتیب مقدار حداقل و حداکثر
در راستای محور عمودی xstart ،و  xendبه ترتیب مقدار نقطه آغازین
و نقطه پایانی در راستای محور افقی ystart ،و  yendبه ترتیب مقدار
نقطه آغازین و نقطه پایانی در راستای محور عمودی هستند.
همچنین   steو  rsteبه ترتیب زاویه ابتدا به انتها و بردار ابتدا 13به
انتها میباشند.

همانطور که در بخش دوم به معرفی پایگاه داده و نگارش ارقام
پرداخته شدهاست ،روش ارایه شده در این مقاله روی ارقام پایگاه
داده  Online-TMUانجام شدهاست.
نسبت دادههای آموزشی و آزمایشی به کل نمونهها در تمام
آزمایشهای انجام شده به ترتیب  0/7و  0/9است ،که برای ده بار
اجرای برنامه و برای هر بار اجرا ،به صورت تصادفی میباشد .شایان
ذکر است نتایج تمام جدولها دارای شرایط برابری از نظر تصادفی
بودن دادههای آموزشی و آزمایشی برای ده بار اجرا
میباشد .لذا برای دهبار اجرای مجزا مقادیر حداقل ،حداکثر و
میانگین در جدولها ارایه شدهاند .نتایج حاصل از آزمایشها در
جدولهای  1تا  4گردآوری شدهاست .در طبقهبندی با  SVMبا
33
رویکرد  OVAو همچنین  SVMبا رویکرد  ،OVOاز کرنل گوسی
استفاده شدهاست ،که مقدار پارامتر  σبرابر  10انتخاب شدهاست.

شکل  :7نحوه استخراج ویژگیهای سراسری.

دستنویس فارسی با استفاده

جدول  :1نتایج بازشناسی برخط ارقام

 -3-3طبقهبندی

طبقهبند  SVMبا رویکرد OVA


در این مقاله پیشنهاد میشود طبقهبندی ارقام دستنویس فارسی
برخط ،با طبقهبند ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبا رویکرد یک در
مقابل یک ( )OVOانجام گیرد .لذا بهمنظور بررسی میزان مفید
بودن روش پیشنهادی ،آزمایشهای متعددی با ویژگیهای
استخراجشده انجام گرفتهاست .ابتدا چهار مجموعه ویژگی نقطهای
استخراج شده بهطور جداگانه با استفاده از
طبقهبند ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبا رویکرد یک در مقابل
همه  ]30[ )OVA(13طبقهبندی میشود .سپس با اضافهکردن
مجموعه ویژگی سراسری به ویژگیهای نقطهای ،عملکرد
طبقهبند ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبا رویکرد یک در مقابل
همه ( )OVAبررسی میشود .در ادامه با استفاده از طبقهبند
ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبا رویکرد (]31[ )OVO
آزمایشها تکرار میشود و نتایج حاصل از آن مورد بررسی قرار

مجموعه ویژگی

حداقل

حداکثر

میانگین

1

33/41

39/37

30/90

2

33/76

34/94

39/40

3

73/71

37/60

39/31

4

33/63

31/31

30/17

جدول  :2نتایج بازشناسی برخط ارقام دستنویس فارسی با استفاده
طبقهبند  SVMبا رویکرد OVA
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مجموعه ویژگی

حداقل

حداکثر

میانگین

1و5

39/39

34/61

30/37

2و5

31/10

31/63

34/39

3و5

39/16

31/97

33/96

4و5

31/97

34/07

33/49
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طبقهبند  SVMبا رویکرد OVO

دهبار اجرای
جدول  :5ماتریس آسیمگی ( )Confusionبرای 
خروجی

نرخ

9

1

1

1

1

1

1

1

3

367

1

99/19

11

1

1

1

1

6

1

1

1

2

341

97/14

اطمینان
()%

99/21

قابلیت

98/92

8

1

1

1

1

1

3

1

351

1

4

97/51

93/85

7

1

1

1

1

1

1

376

1

1

3

98/95

97/11

6

1

1

1

1

1

379

1

1

1

1

99/74

97/87

5

1

1

1

1

368

1

1

1

1

2

99/46

98/71

4

4

6

1

371

1

1

1

1

1

1

97/37

دستنویس فارسی با استفاده

جدول  :3نتایج بازشناسی برخط ارقام
مجموعه ویژگی

حداقل

حداکثر

1

34/33

37/17

36/66

2

36/10

33/61

37/73

3

33/31

31/97

30/03

4

34/07

31/36

34/31

طبقهبند  SVMبا رویکرد OVO

مجموعه ویژگی

حداقل

حداکثر

1و5

31/43

37/90

36/11

2و5

37/09

33/46

33/03

3و5

33/13

34/94

33/30

4و5

31/43

37/31

36/93

98/18
98/11

جدول  9نتایج حاصل از طبقهبندی چهار مجموعه ویژگی نقطهای
با استفاده از طبقهبند ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبا رویکرد یک
در مقابل یک ( )OVOرا نشان میدهد ،در مقایسه با جدول 1
مشاهده میشود که بهرهگیری از رویکرد یک در مقابل یک
( )OVOبرای طبقهبند ماشین بردار پشتیبان ( )SVMنسبت به
رویکرد یک در مقابل همه ( )OVAبهبود عملکرد طبقهبند ماشین
بردار پشتیبان ( )SVMرا بهدنبال دارد.

دستنویس فارسی با استفاده

جدول  :4نتایج بازشناسی برخط ارقام
میانگین

بازشناسی()%

همه ( )OVAرا نشان میدهد ،باتوجه به جدول ،جز مجموعه
ویژگی 1در مابقی مجموعه ویژگیها بهبود عملکرد طبقهبندی با
اضافهشدن ویژگیهای سراسری (مجموعه ویژگی )1به ویژگیهای
نقطهای مشاهده میشود.

طبقهبند  SVMبا رویکرد OVO

میانگین

111

3

1

14

356

1

1

1

1

1

1

1

96/22

98/61

2

1

366

11

3

1

1

1

1

1

1

96/32

99/46

1

366

3

1

1

1

1

1

1

1

1

98/92

هدف

97/42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

جدول  1نتایج حاصل از طبقهبندی چهار مجموعه ویژگی نقطهای
با استفاده از طبقهبند ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبا رویکرد یک
در مقابل همه ( )OVAرا نشان میدهد ،با توجه به نتایج بدست-
آمده مشاهده میشود مجموعه ویژگی 3بهترین نرخ بازشناسی را
دارد.

جدول  4نتایج حاصل از طبقهبندی چهار مجموعه ویژگی نقطهای
همراه با ویژگیهای سراسری (مجموعه ویژگی )1با استفاده از
طبقهبند ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبا رویکرد یک در مقابل
یک ( )OVOرا نشان میدهد ،در مقایسه با جدول  3مشاهده می-
شود که بهرهگیری از رویکرد یک در مقابل یک ( )OVOبرای
طبقهبند ماشین بردار پشتیبان ( )SVMنسبت به رویکرد یک در
مقابل همه ( )OVAبهبود عملکرد طبقهبند ماشین بردار پشتیبان
( )SVMرا بهدنبال دارد.

جدول  3نتایج حاصل از طبقهبندی چهار مجموعه ویژگی نقطهای
همراه با ویژگیهای سراسری (مجموعه ویژگی )1با استفاده از
طبقهبند ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبا رویکرد یک در مقابل

با توجه به جدولهای  1تا  4و بررسی تمام آزمایشهای انجام
شده ،بهترین ترکیب برای بردار ویژگی استفاده از مجموعه
ویژگی 3در کنار ویژگیهای سراسری (مجموعه ویژگی )1و با
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جدول  6نتایج حاصل از طبقهبندی مجموعه ویژگی 3در کنار
ویژگیهای سراسری (مجموعه ویژگی )1را با استفاده از
طبقهبندهای شبکه عصبی (( )MLPدارای دو ،یه مخفی به ترتیب
با  3و  3نرون میباشد و دارای بهترین ساختار ممکن که از سعی و
خطای بسیار حاصل شدهاست)-k ،نزدیکترین همسایه ،درخت
تصمیم و ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبا رویکرد یک در مقابل
یک ( )OVOرا نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود میانگین نرخ بازشناسی طبقهبند ماشین بردار پشتیبان
( )SVMبا رویکرد یک در مقابل یک ( )OVOاز روشهای ذکر
شده با،تر میباشد.

بهرهگیری از طبقهبند ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبا رویکرد
یک در مقابل یک ( )OVOحاصل میشود.
جدول  1ماتریس آسیمگی 39برای دهبار اجرای طبقهبند ماشین
بردار ( )SVMبا رویکرد یک در مقابل یک ( )OVOبا استفاده از
مجموعه ویژگی 3به همراه ویژگیهای سراسری (مجموعه
ویژگی )1را نشان میدهد .بیشترین تداخل بین ارقام « » و « »
میباشد که شباهت زیادی از لحاظ نوشتاری باهم دارند.
شاخصهای دقت یا (نرخ) بازشناسی 34و قابلیت اطمینان معیارهای
مهمی برای ارزیابی عملکرد سیستم میباشند .نرخ بازشناسی
میزان عملکرد طبقهبند در تشخیص الگو و قابلیت اطمینان میزان
اعتبار تصمیم گرفتهشده توسط طبقهبند را بیان میکنند .با توجه
به ماتریس آسیمگی قابلیت اطمینان برای کالس « »7برابر با 100
میباشد ،به این معنی که اگر سیستم نمونهای را به کالس «»7
تخصیص دهد حتما کالس « »7است .همانطور که مشاهده
میشود میانگین نرخ بازشناسی و میانگین قابلیت اطمینان به
ترتیب برابر  33/03و  33/10میباشند.

جدول  :6نتایج بازشناسی برخط ارقام دست¬نویس فارسی با مجموعه
ویژگی2و5

با توجه به مطالب ذکر شده ،روند پیشنهادی برای بازشناسی نسبتاً
دقیق و با قابلیت اطمینان با،ی ارقام برخط دستنویس فارسی در
شکل  3ارایه میشود.

k-NN
Decision
Tree
MLP

73/76

33/36

31/71

31/44

31/31

37/61

31/34

34/33

33/60

)SVM(OVO

37/09

33/46

33/03

نتيجهگيری

-5
در این مقاله روشی برای بازشناسی برخط ارقام دستنویس فارسی
ارایه شد .در روش ارایه شده بهمنظور دستیابی به بهترین
مجموعه ویژگی پنج مجموعه ویژگی از دادههای
نمونهبرداری شده استخراج شدهاست ،که شامل چهار مجموعه
ویژگی نقطهای و یک مجموعه ویژگی سراسری است .در این
تحقیق بهجهت با ،نرفتن ابعاد بردارهای ویژگی سعی بر استفاده از
یک مجموعه ویژگی نقطهای در هر آزمایش بودهاست .بهرهگیری از
ویژگیهای سراسری در کنار ویژگیهای نقطهای افزایش کیفیت
بردارهای ویژگی را فراهم میکند و عملکرد بهتری برای طبقه-
بندها به دنبال دارد .بهترین مجموعه ویژگی ،با بهرهگیری از
تغییرات در راستای افقی ( )Δxو تغییرات در راستای عمودی ()Δy
به عنوان ویژگی نقطهای در کنار مجموعه ویژگی سراسری با
استفاده از طبقهبند ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبا رویکرد یک
در مقابل یک ( )OVOحاصل میشود.

شرو
دریافت
نمونه ناشناخته

پیش پردازش

استخراج ویژگی های نقطهای:
تغییرات در راستای افقی و تغییرات در راستای عمودی
 x1 ,  y1 ,  x 2 ,  y 2 ,...,  x 49 ,  y 49 

استخراج ویژگی های سراسری:
زاویه و اندازه بردار ابتدا به انتهای حرکت قلم ،اندازهی
حرکت قلم در راستای افقی و عمودی

 x min ),  ( y max  y min ) 

طبقهبند کننده

حداقل

حداکثر

میانگین

 ste , rste ,  ( x max

دادههای
آموزشی

طب ق ه بند ی

نتایج بدستآمده نشان میدهند که با استفاده از روش پیشنهادی
 33/03درصد از ارقام دستنویس فارسی برخط
بهدرستی بازشناسی میشوند .این در شرایطی است که بیشتر
نویسندگان برای اولین بار از قلم مغناطیسی و صفحه رقومی کننده
استفاده کردهاند ،و این در حالیاست که تنوع نوشتاری زیادی از
نظر سبک نگارش ارقام مختلف وجود دارد.

بازشناسی نهایی
نمونه ناشناخته
پایان

شکل  :8نمودار گردشکار روش پیشنهادی برای بازشناسی برخط ارقام
دستنویس فارسی.
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 "بازشناسی برخط حروف مجزای،دی، فو. مهرعلیان و ک. ا.] م13[
دستنویس فارسی بر اساس تشخیص گروه اصلی بدنه با استفاده از مدل
، تهران،" پانزدهمین کنفرانس مهندسی کامپیوتر ایران،مخفی مارکوف
.1933 ،) مرکز توسعه فناوری نیرو (متن،انجمن کامپیوتر

مراجع
 "یک پایگاه داده برای بازشناسی، کبیر.1  رضوی و.م.س
" ششمین کنفرانس سراسری،دستنوشتههای برخط فارسی
.1939  آذر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان،سیستمهای هوشمند
" رساله دوره دکتری، "بازشناسی دستنوشته برخط فارسی، رضوی.م.س
 بهار، صفحه136 ، تهران، دانشگاه تربیت مدرس،الکترونیک-مهندسی برق
.1931
کلمات- "روشی ساده برای بازشناسی برخط زیر، کبیر.1  رضوی و.م.س
 شماره،9  دوره،" نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران،فارسی
.1934  پاییز و زمستان،73-69  ص،3
"، کبیر "بازشناسی برخط حروف فارسی با شبکه عصبی. رضوی و ا.م.س
، دانشگاه تهران، تهران،سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
.1939  اسفند،33-39 ص
 "بررسی شیوههای متداول نگارش دستنوشتههای، کبیر. قدس و ا.و
" مجله مهندسی برق،برخط فارسی بهمنظور استفاده در بازشناسی آنها
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