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Abstract- In this paper, a new method is proposed for offline handwritten Persian words recognition. The
proposed method introduces the Centroid Sequence Freeman Chain Code (CSFCC) as a new and powerful
feature along with the use of morphological features and an optimize support vector machine (SVM) classifier.
A conbination of particle swarm optimization (PSO) and gravitational search algorithm (GSA), abbreviated to
PSOGSA, has been employed to optimaze the SVM classifier. In the proposed method, all the connected
components of a word are detected and combined with each other. For this purpose, a pictorial dictionary of
asymptomatic subwords has been made. In addition, a database has been created to include the positions of
asymptomatic subwords in order to narrow down the search space and increase the speed and improve the
recognition accuracy. Based on the position of a subword in a word, it is more likely to make the right decision
and detect the subword, accurately. The proposed method was implemented on the Iranshahr Database,
containing nearly 17000 images of handwritten names of 503 cities of Iran. The resultant recognition accuracy
is 89% in the expriments, which shows the capability of the proposed method and improving the results,
compared to the other well-known methods.
Keywords- Offline handwritten Persian word recognition, Centroid Sequence Freeman Chain Code (CSFCC),
Morphological features, Support Vector Machines (SVM), PSOGSA optimization algorithm.
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چکیده -در این مقاله روش جدیدی برای بازشناسی برونخط کلمات فارسی دستنویس ارائه شده است .روش پیشنهادی شامل معرفی
ویژگی جدید و قدرتمند کد زنجیرهای فریمن دنباله مرکز جرم ( ،)CSFCCدر کنار استفاده از ویژگیهاای ریخاتشناسای و همچناین
استفاده از طبقهبند ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبهبود یافته میباشد .در روش پیشنهادی ،طبقهبند ماشین بردار پشتیبان( ،)SVMبا
استفاده از ترکیب دو الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ( )PSOو الگوریتم جستجوی گرانشی ( ،)GSAکاه باهاختصاار آن را PSOGSA

مینامیم ؛ بهبود یافته است .رویکرد به کار برده شده در این تحقیق ،تشخیص تمامی اجزای متصل به هم در کلمه و سپس ترکیب آنها
با یکدیگر میباشد .به همین منظور ،یک فرهنگ لغت تصویری از زیرکلمات بدون عالمت تهیه شده است .عالوه بر این ،بهمنظور کاهش
فضای جستجو ،افزایش سرعت و دقت بازشناسی ،یک پایگاه داده از موقعیت زیرکلمات بدون عالمت اصلی نیز ایجاد و مورد اساتفاده
قرار گرفته است .این کار باعث شد؛ تا برای بازشناسی یک زیرکلمه ،براساس موقعیت آن در کلمه اصلی تصمیمگیری و احتمال تشخیص
درست افزایش یابد .روش پیشنهادی بر روی پایگاه داده شناخته شدهی ایرانشهر که شامل حدود  00111تصویر از اسامی دستناویس
 510شهر ایران است؛ اجرا شده است .دقت بازشناسی به دست آمده در روش پیشانهادی %98 ،در بخاش آزماایش مایباشاد؛ کاه
نشاندهنده توانمندی روش پیشنهادی و بهبود نتایج در مقایسه با دیگر روشهای موجود است.
واژههای کلیدی :بازشناسی برونخط کلمات فارسی دستنویس ،کد زنجیرهای فریمن دنباله مرکز جرم ( ،)CSFCCویژگیهای ریختشناسی ،ماشین
بردار پشتیبان ( ،)SVMالگوریتم بهینهسازی .PSOGSA

خواهد کرد .امروزه نرمافزارهای قدرتمندی در زمینهی تشیخیص و
بازشناسی عالئم ،ارقام ،حروف ،متون و نوشتارهایی از این قبیل ،در
زبانها ی رایی دنییا ماننید انگلیسیی ،فرانسیوی ،آلمیانی و چینیی
طراحی و تولید شده است .امیا بیرای بازشناسیی کلمیات فارسیی/
عربی ،با توجه به اینکه تعداد زییادی از میردم جهیان از ایین زبیان
استفاده میکنند ،کارهای نسبتاً کم و پراکندهای صورت گرفته ،که
نتای بهدست آمده در مقایسه با کارهای انجامشده در سایر زبانها،
چندان رضایتبخش نبوده است ] .[9از اینرو ،با توجیه بیه سیابقه
کوتاه بازشناسی نوری کاراکتر در زبیان فارسیی/عربی ،پیدییدگی و

 -0مقدمه
تشخیص نوری کاراکتر( ،)OCRیکیی از قیدیمیتیرین شیاخههیای
وابسته به بازشناسی الگو ،هوش مصنوعی و بینایی ماشین محسوب
میشود .به طور کلی ،هدف و انتظار نهیایی از ییس سیسیتم ،OCR
رسیدن سیستم به سیح توانیایی انسیان در تشیخیص و خوانیدن
سریع متون میباشد [ .]7،2با توجیه بیه تحقیقیات فراوانیی کیه از
دیربییاز تییاکنون در اییین زمینییه صییورت گرفتییه اسییت روز بییه روز
کاربردهای بیشتری از سیستمهیای بازشناسیی کاراکترهیا نماییان
میشود و این به توسعه و تکامل بازشناسیی الگیو کمیس بسییاری
39
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مبتنی بر جداسازی کلمات به حروف سازندهشان هستند.
اسییتخرا ویژگییی ،عبییارت اسییت از تعیییین ویژگییهییای دقیییق از
الگوهای هدف .انتخیاب روش مناسی اسیتخرا ویژگیی ،یکیی از
پیدیدهترین مراحل طراحی یس سیستم بازشناسیی موفیق اسیت،
زیرا نتای حاصل از این مرحلیه بیهطیور مسیتقیم بیر روی مرحلیه
بازشناسییی ت ی یر م ییگییذارد [ .]3اسییتخرا ویژگییی در زمینییهی
بازشناسی کاراکتر با روشهای مختلفی مانند پروفایلگییری [،]71
ویژگیهای سیاختاری [ ،]77تبیدیل فورییه [ ،]72کید زنجییرهی
محلی ،7گرادیان ،پروجکشن عمیودی و افقیی ،]79[ 2ویژگییهیای
آماری و هندسی [ ]73و تبدیل موجس ]77[ 3انجام و در بسییاری
از موارد باعث بهبود نرخ بازشناسی شده است.
از طرفی ،امروزه به دلیل افزایش اندازه پایگاه دادهها در کاربردهای
مختلف ،استفاده از مرحله انتخیاب ویژگیی در بازشناسیی الگیو در
حال افزایش است .هدف از انتخاب ویژگی را میتوان کاهش انیدازه
پایگاه داده با حفظ ویژگیهای اصلی ،حذف ویژگیهیای نامناسی ،
بهبود عملکرد یادگیری ،کاهش زمیان بازشناسیی و افیزایش دقیت
دانست [ .]3،71بیشتر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نیز در
فرآینیید انتخییاب ویژگییی ،از الگییوریتمهییای مبتنییی بییر جسییتجوی
تصییادفی ماننیید الگییوریتم (نتیییس ( ]3[ )GAاسییتفاده کییردهانیید.
ویژگ ییهییای اسییتخرا شییده نیییز شییامل ویژگ ییهییای لحظییهای،
ویژگیهای مبتنیبر فاصیله ،ویژگییهیای هندسیی و ویژگییهیای
محلی میباشید .عزمیی و همکیاران در [ ،]77بیا اسیتفاده از روش
ترکیبییی الگییوریتمهییای  GAو شییبیهسییازی تبرییید )SA( 71بییه
بازشناسی کاراکترهای فارسی دستنویس پرداختند .در مرحله اول
نرخ بازشناسی با تعداد  27ویژگی 77 ،درصد و در مرحله دوم ،بعد
از اعمال الگوریتم (نتیس که منجر بیه حیذف برخیی از ویژگییهیا
گردید نرخ بازشناسی با تعداد  77ویژگیی ،تیا  21درصید افیزایش
یافت .در مرحله سوم ،با استفاده از الگوریتم ترکیبیی  GAو  SAدر
مرحله انتخاب ویژگی ،نرخ بازشناسی به  22درصد افزایش یافت.
طبقهبندی ،مرحله تصمیمگیری اصلی یس سیستم  OCRاست .در
این مرحله مرزهای صحی بیین بردارهیای ویژگیی طیوری ایجیاد
میشوند که نمونههای هر الگو توسیط مرزهیای مشیخص از دیگیر
نمونهها جدا شوند [ .]79تکنیسهای طبقهبندی بازشناسی کاراکتر
را میتوان به دو دسیتهی تکنییسهیای کالسییس و تکنییسهیای
محاسباتی تقسیمبندی کرد .دقت عملکرد تکنییسهیای کالسییس
کیه شیامل روشهیای سیاختاری و روشهیای آمیاری و همدنییین
تحبیق الگیو 77اسیت ،بیه حجیم دادهی میورد اسیتفاده در تعرییف
پارامترهای مدل ساختاری بستگی دارد و با محدودیتهیای جدیید
سازگاری چندانی نداشیته اسیت ،از ایینرو ،اخییراً در ایین زمینیه

دشییواری بازشناسییی اییین زبییان بییه علییت ویژگ ییهییای نگارشییی
منحصییربهفییرد نسییبت بییه زبییانهییای دیگییر خصوصییاً در متییون
دست نویس ،نیاز به تحقیقات بیشتر در این حوزه احساس میشود.
توجه به این نکته ضروری است که مدل زبان و شکل کاراکترهیای
آن نقش مهمی در میزان موفقیت بازشناسی دارد.
پیاده سازی یس سیستم بازشناسی کلمات دست نویس از دو جنبیه
اهمیت دارد .نخست اینکه هنوز متیون بسییاری وجیود دارنید کیه
نسخه الکترونیکی آنها موجود نیست و ایجیاد نسیخه الکترونیکیی
آنها بیا اسیتفاده از ییس سیسیتم بازشناسیی قدرتمنید مییتوانید
نگهداری و دسترسی به این منابع را آسان نماید و از طرفیی دیگیر
به علت سهولت نگارش با دست ،هنوز افراد زیادی تمایل دارند کیه
به جای تایپ متون ،آنهیا را دسیتنیویس کننید .فراگییر بیودن و
وجود حجم عظیمی از اطالعات کنونی روی کاغیذ ،محققیان را بیر
آن داشته است که به دنبال روشهایی برای خواندن اتوماتیس این
اطالعات از روی کاغذ و تبدیل آن به شکل الکترونیکی باشند .برای
تحقق این هدف سیستم بازشناسی کارآمدی الزم اسیت تیا متیون
دستنویس را به متون الکترونیکی تبدیل نماید.
همانگونه که در شکل  7نشان داده شده است ،بهطیور کلیی ییس
سیستم  OCRشامل مراحل پیشپردازش ،قحعهبنیدی ،7اسیتخرا
1
ویژگی ،2انتخاب ویژگی ،9طبقهبندی ،3بازشناسی 7و پسپیردازش
میباشد [ .]3الزم به ذکر است که با توجه به الگوریتمهای مختلف
بازشناسی و هدف مورد انتظار از آنهیا ،ممکین اسیت در برخیی از
روشها ،بعضی از مراحل باهم ادغام و یا حذف شوند.
تصویر ورودی
استخرا ویژگی

ق عه بندی

طبقه بندی و بازشناسی

پیش پردازش
پس پردازش

تهران
متن خروجی

شکل  :0مراحل اصلی یک سیستم OCR

قحعهبندی مرحلهی بسیار مهمی در سیستمهای بازشناسی متیون
خصوصاً متون پیوسته میباشد .در نتیجه ضرورت انجام صحی این
مرحله و انتخاب مناسی روش قحعیهبنیدی ،در بیاال بیردن دقیت
سیستم بازشناسی کلمات فارسی از اهمیت باالیی برخوردار اسیت.
قحعهبندی متون را میتوان به دو صورت کلنگر و تجزیهگرا انجیام
داد .در روشهای کلنگر ،بازشناسی بیراسیاس ویژگییهیا و شیکل
عمومی کل کلمه ،مستقل از حروف سازنده آن و بدون انجام عمیل
جداسازی ،صورت میگیرد [ .]9،7در روشهیای تجزییهگیرا ،ییس
کلمه به کاراکترهای سازنده خود مانند زیرکلمات ،حروف و یا شبه
حروف ،تجزیه شده و سپس مورد شناسیایی قیرار مییگییرد .اکثیر
کارهای انجام شده در زمینهی بازشناسی متون فارسی مانند []1-2
33
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تحقیقییات گسییتردهای صییورت نگرفتییه اسییت ] .[3از طرفییی ،در
محالعات صورتگرفته در دو دههی اخیر ،استفاده از تکنییسهیای
محاسییباتی متنییوعی ماننیید :ماشییین بییردار پشییتیبان)SVM( 72
[ ،]72-21شبکههای عصبی ،]3،27[ )NNs( 79شبکه های عصیبی
پیدشییی ،]22[ )CNN(73شییبکه عصییبی بازگشییتی،]1[ )RNN(77
منحق فازی [ ،]29الگوریتم  -Kنزدیس تیرین همسیایه)KNNs( 71
72
[ ،]23الگییوریتم  Kمیییانگین ]27[ 77و مییدل مخفییی مییارکف
( ]21[ )HMMباعث افزایش سرعت بازشناسیی ،همگراییی سیریع،
یادگیری خودکار و انعحافپذیری باال در مواجهه با محدودیتهیای
جدید ،نسبت به تکنیسهای کالسیس شده و تحقیقات بسیاری در
این حوزه انجام شده است [ .]3الزم به ذکیر اسیت کیه اکثیر ایین
الگوریتم ها مانند انیوا شیبکههیای عصیبی و همدنیین الگیوریتم
 ،SVMجزء روشهای یادگیری نظارت شده محسیوب مییشیوند و
برای آموزش به تعداد زیادی نمونه نیاز دارند.
شبکه عصبی پیدشی( ،)CNNترکیبی از یس استخرا گیر ویژگیی
خودکار و یس طبقهبند قابل یادگیری است که از آن برای آمیوزش
دادههای پیدیده با ابعاد باال استفاده میشود .در [ ،]22با اسیتفاده
از ادغام دو طبقهبند شبکه عصبی پیدشی ( )CNNو ماشین بیردار
پشتیبان ( )SVMو با بهرهگیری از تکنیس حیذف تصیادفی ،73بیه
بازشناسی برونخط کاراکترهای دستنویس عربیی پرداختیه شیده
است .در سیستم پیشنهادی مقاله ] ،[22طبقهبند قابیل ییادگیری
 ،CNNتوسط طبقهبند  SVMتصحی میشیود و از شیبکه عصیبی
پیدشی برای استخرا اطالعات ویژگیها و از  SVMبه عنوان ییس
تشخیصدهنده (موتور بازشناسی) ،استفاده شده اسیت .اسیتفاده از
ترکی دو یا چند طبقهبند با توجه به نو مسئله ،برای بهبود نتای
طبقهبندی و نرخ بازشناسی در ییس مجموعیه آموزشیی یکسیان و
سپس ترکیی کیردن نتیای آنهیا بیرای عملکیرد بهتیر سیسیتم
بازشناسی ،هدف مورد نظیر چنیدین پیژوهش ماننید []79،27،22
بوده است .استفاده از طبقیهبنیدهای گروهیی کیه شیامل چنیدین
طبقهبند منحصیربه فیرد هسیتند ،بیه بهبیود نتیجیه نهیایی کمیس
میکند .به عبارتی دیگیر ،اییدهی اصیلی ییس طبقیهبنید گروهیی،
آموزش گروهی طبقهبندهای میوازی و ییا آبشیاری ،بیهجیای ییس
طبقهبند است و از نتای ترکیبی آنها استفاده مییکنید .سیسیتم
بازشناسییی پیشیینهاد شییده در [ ]22از چنییدین طبقییهبنیید بییرای
بازشناسی کلمات دست نویس عربی استفاده کرده است .طبقههیای
مورد استفاده در آن شیامل پرسیپترون چندالییه ( ،)MLPماشیین
21
بردار پشتیبان ( )SVMو طبقهبند ییادگیری ماشیین بیینهاییت
( )ELMهستند.
مدل مخفی مارکوف ( )HMMدر مسیائلی کیه بعید زمیانی دارنید،

مانند بازشناسی گفتار و ییا متیون کیاربرد دارد .در [ ،]21از میدل
مخفی مارکوف ،برای بازشناسی برخط حروف فارسی استفاده شده
27
است .همدنین میتوان از الگوریتم خوشه بندی فازی C-Means
( ،)FCMبییرای یییافتن مقییدار بهینییه عمییومی مراکییز خوشییههییا و
اختصاص درجه عضویت بردارهای ورودی بیه هیر خوشیه اسیتفاده
کییرد .در [ ،]29بییا اسییتفاده از اییین روش ،همییراه بییا اسییتراتژی
تکیاملی ،)ES(22بیه بازشناسیی کاراکترهییای دسیتنیویس فارسییی
پرداخته شده است .یکی دیگر از سادهترین الگوریتمهای ییادگیری
ماشین تحت نظارت ،الگوریتم  -Kنزدیس تیرین همسیایه ()K-NN
میباشد .این الگوریتم روشی غیر پارامتری است که نمونههیا را بیا
توجه به رأی اکثریت طبقهبندی میکند .این نمونیههیا متعلیق بیه
کالسهایی در میان  -Kنزدییستیرین همسیایه خیود هسیتند .در
[ ،]23استفاده از ترکی دو الگوریتم طبقیهبنیدی  KNNو شیبکه
عصبی برای بازشناسی کلمات دست نویس عربی برون خط و بیدون
محدودیت مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به نتای بهدسیت
آمده ،هر دو طبقهبند مورد نظر عملکرد نسبتاً باالیی در بازشناسیی
کلمات دستنویس عربی داشتهاند.
در این مقاله به ارائهی روشیی جدیید بیرای بازشناسیی بیرونخیط
کلمات فارسی دستنویس ،بیا اسیتفاده از ویژگیی معرفیی شیدهی
29
جدییید و قدرتمنیید کیید زنجی یرهای فییریمن دنبالییه مرکییز جییرم
( )CSFCCو همدنین استفاده از طبقهبند ماشین بیردار پشیتیبان
( )SVMبهبودیافته با الگوریتم تکیاملی  PSOGSAپرداختیه شیده
است .در روش پیشنهادی ،بازشناسی بیر مبنیای زیرکلمیات بیدون
عالمت انجام شده و در مرحله استخرا ویژگی ابتدا بیا اسیتفاده از
بسییته تبییدیل موجییس و سییپس فیلترکییردن زیربانییدهای حییاوی
اطالعات غیرضروری دادههای ورودی ،تصاویر برای مرحله استخرا
ویژگی آماده میشود .مرحله استخرا ویژگی شامل معرفی ویژگیی
جدید کد زنجیرهای فریمن دنباله مرکز جرم ( )CSFCCاسیت کیه
توصیف بسیار دقیقی از زیرکلمه دست نویس را فراهم مییآورد .در
کنار این ویژگی از ویژگییهیای سیاختاری زیرکلمیه نییز اسیتفاده
میشود .برای کاهش بار محاسباتی و درنتیجیه افیزایش سیرعت و
دقت بازشناسی ،یس پایگاه داده از موقعیت زیرکلمات بدون عالمت
اصلی ایجاد کرده و بازشناسی زیرکلمات بر مبنیای موقعییت آنهیا
در کلمه اصلی انجام میشود .در بخش طبقهبندی ،پارامتر ضیری
جریمییه ( )Cو پییارامتر کرنییل ( )γالگییوریتم  SVMبییا اسییتفاده از
الگوریتم تکاملی  PSOGSAبهینه میشیود .در زییر نیوآوریهیای
مقاله بهصورت موردی بیان گردیده است:
 معرفی ویژگی جدید و قدرتمند کد زنجییرهای فیریمن دنبالیه
مرکز جرم ()CSFCC
37
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 تشخیص کلمهی ورودی براساس زیرکلمات بدون عالمت

عدد مستقل تصادفی تولید شده بین صفر و ییس
که در آن
است .و ضرای شتاب هستند و نحوه حرکت ذرات را کنترل
مینمایند .ضری وزنیی ) ( رفتیار همگراییی الگیوریتم را کنتیرل
مینماید و باعث رسیدن به مقدار بهینه میگردد.
قابلیت جسیتجو و اکتشیاف را بیرای
در رابحهی ) ،(7عبارت
(
الگوریتم فراهم میآورد .همدنیین )
(
و)
بیییه ترتیی ی جیییزء شیییناختی و
اجتماعی ذرات نامیده میشوند .در الگوریتم  PSOذرات بیهصیورت
تصادفی متناس با فضای مسئله پخیش مییشیوند .سیپس بیردار
سرعت و موقعیت ذرات با استفاده از روابط ) (7و ) (2بهروزرسیانی
شده و این فرایند تا زمان رسیدن به شیرط پاییان ادامیه میییابید
].[91

 افزایش دقت بازشناسی از طریق بهینه کردن طبقهبند SVM
با استفاده از الگوریتم PSOGSA
 افزایش سرعت و دقیت بازشناسیی و کیاهش حجیم شیبکه بیا
استفاده از چندین طبقهبند  SVMبا تنها یس خروجی
 ایجاد پایگاه دادهی موقعیت زیرکلمیات و بازشناسیی زیرکلمیه
براساس موقعیت آن در کلمه اصلی
بخش دوم مقاله به تشیری دو الگیوریتم قدرتمنید  PSOو  GSAو
سپس ترکی آنها با یکدیگر میپردازد .بخش سیوم بیه الگیوریتم
ماشین بردار پشتیبان و جزئیات آن مربوط میشود .در ادامه مقالیه
و در بخش چهارم ،اجزای سیستم پیشنهادی معرفی خواهید شید.
این بخش شامل توضی در میورد پییشپیردازش ،چگیونگی تهییه
فرهنگ لغت تصویری زیرکلمات بدون عالمت ،قحعهبندی کلمیات،
ایجاد پایگاه داده موقعیت زیرکلمات ،استخرا ویژگیها با اسیتفاده
از روش پیشیینهادی و درنهایییت آمییوزش سیسییتم بازشناسییی بییا
استفاده از طبقهبند ماشین بردار پشتیبان بهبود یافته خواهد بیود.
بخش پنجم شامل معرفی پایگاه داده مورد استفاده در این تحقییق
میباشد و در بخش ششیم ارزییابی نتیای بیهدسیت آمیده از روش
پیشنهادی مورد بحث و بررسی قیرار گرفتیه اسیت .جمیعبنیدی و
نتیجهگیری کلی از مقاله نیز در بخش هفتم بیان شده است.

 -2-2الگوریتم جستجوی گرانشی)GSA(25

الگوریتم  ،GSAکه در سال  2113توسط محققین ایرانی پیشینهاد
شده است ،یس روش بهینهسازی براساس قانون تعامل بین جاذبیه
و جرم میباشید .در  ،GSAعوامیل بیهعنیوان اشییا و عملکردشیان
توسط جرم آنها بیان میشیود .تمیامی اشییا بیهوسییلهی نییروی
گرانشی خود یکدیگر را جذب میکننید و ایین نییرو باعیث ایجیاد
حرکت عمومی تمامی اشیا به سمت اشییایی بیا جیرم سینگینتیر
میگردد ] .[97این الگوریتم ،سیستم را بهصورت مجموعهای از N
جرم در ییس فضیای  nبعیدی در نظیر مییگییرد .موقعییت جیرم،
نقحهای از فضا است که جوابی از مسئله میباشد .در ایین سیسیتم
در زمان  tنیروی وارد بر جرم  iام از سوی جرم  jام در جهیت بعید
 ،dبهصورت رابحه ) (9تعریف میشود ]:[91

 -2الگوریتمهای بهینهسازی فراابتکاری
هدف این الگوریتمها بهدست آوردن کمینه یس تابع بیا اسیتفاده از
جستجوی تصادفی در فضای پاسخها میباشد .در ایین قسیمت بیه
تشری دو الگوریتم قدرتمند  PSOو  GSAو سیپس ترکیی آنهیا
با یکدیگر پرداخته میشود.

)(9

کییه در آن ) (
جییرم گرانشییی فعییال مربییوط بییه جییرم  jام و
) (
جرم گرانشی غیرفعال مربیوط بیه جیرم  iام اسیت( ) .
ابت گرانشیی در زمیان  tام ε ،مقیدار ابیت بسییار کوچیس بیرای
جلوگیری از صفر شدن مخر کسر و ) ( فاصله اقلیدسی بیین
دو جرم  iام و  jام اسیت .مقیدار ) ( نییز محیابق بیا رابحیه )(3
محاسبه میشود:
)(3
) (
) (
(
)
بییه ترتیی تکییرار فعلییی و بیشییترین تکییرار
و
کیه
الگوریتم میباشد .همدنین ) ( ابت گرانشی اولیه و ضیری
تضعیف است .کل نیرویی که بر جرم  iام در جهیت بعید  dام و در
زمان  tام ،وارد میشود برابر با رابحه ) (7است:

 -0-2الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات )PSO(24

الگوریتم  PSOیس روش بهینه سازی قوی براساس هوش ازدحامی
است که رفتیار اجتمیاعی ذرات را شیبیهسیازی مییکنید .در ایین
الگوریتم هر عضو بهعنوان یس ذره بیان میشود و هر ذره بهصورت
بالقوه یس پاسخ مسئله میباشد ] .[23به عبارتی دیگر ،هیر ذره در
تکرار  tام با بردار موقعیت و بردار سرعت یس پاسخ مسیئله
است .بهترین پاسخ بیهدسیت آمیده توسیط ذره  iام در تکیرار  tام
و بهتیرین پاسیخ در مییان تمیام ذرات،
بهعنیوان
نامیده میشود .بهروزرسیانی سیرعت و موقعییت در هیر تکیرار بیه
ترتی در رابحههای ) (7و ) (2آمده است ]:[91
)(7

)

(

)

)) (

) (

(

) (

) (
) (

) (

) (

(

)(7

)(2
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) (

∑

) (
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عددی تصیادفی در بیازهی ] [0,1اسیت .محیابق
که در آن
رابحه ( ،)1هر جرم در جهت بعد  ،dشتابی میگیرد کیه متناسی
با نیروی وارده بر جرم  iام در آن جهت ،بخش بر جرم  iام است.
) (
) (

()1

)(79

)(3

) (
) (

)(71

(
) (

)

(

که در آن) (  ،سرعت ذره  iام در تکرار  tام ،ضری وزنیی،
عدد مستقل تصادفی بین صیفر و ییس،
و ضرای شتاب،
) ( شتاب ذره  iام در تکرار  tام ( ) ،بردار موقعیت جرم  iام
بهترین پاسخ در میان تمام جرمها میباشد.
در تکرار  tام و

) (

 -0الگوریتم ماشین بردار پشتیبان ()SVM
الگوریتم ماشین بردار پشیتیبان ،از ییس تئیوری ییادگیری آمیاری
گرفته شده است .در این تئوری ،هدف جداسازی دو کالس توسیط
یس صفحه جداساز بهینه است بهگونهای که صفحهی بهینیه بایید
از دادههییای هییر دو کییالس تییا حیید امکییان فاصییله داشییته باشیید.
بردارهییایی (نقییاطی) کییه پهنییای حاشیییه 21را محییدود مییکننیید،
بردارهای پشتیبان نامیده میشیوند .در الگیوریتم  ،SVMصیفحات
جداساز بهگونهای یافت مییشیوند کیه حاشییهی بیین بردارهیای
پشتیبان حداکثر گردد .منظور از حاشیه ،فاصیلهی بیین صیفحه و
نزدیییستییرین نقحییهی دادهی هییر کییالس بییا صییفحه م ییباشیید
] .[72،22،92در صورتیکه فضای ویژگی به صیورت خحیی باشید،
فرض میشود که دادههای آموزشی محدودیتهیای بییان شیده در
رابحه ) (77را برآورده کند ]:[92

) (
∑

) (

)(73

سرعت بعد  dام جرم  iام طبق رابحه ) (7محاسبه میشود:
)(7
(
)
) (
) (
هنگامیکه شتاب و سرعت هر جرم محاسبه شود ،موقعییت جدیید
آن جرم میتواند توسط رابحه ) (2بهروز شود:
)(2
(
)
) (
(
)
موقعیت جدید به معنای جرمهای جدید است .جیرم عامیلهیا بیر
مبنای تابع هدف تنظیم میشود ،بهگونهای کیه بیه عامیلهیایی بیا
شایستگی بیشتر ،جیرم بیشیتری نسیبت داده مییشیود .بنیابراین
جرمهای گرانشی از طریق رابحههای ) (3و ) (71بهروز میشوند:
) (
) (
) (
) (

) (
)) (
(
)

)

(

) (

که ) (
بیانگر مییزان برازنیدگی جیرم  iام در زمیان  tام و نییز
و) (
به ترتیی بییانگر بیدترین و بهتیرین
مقدار ) (
مقدار برازندگی در کل جمعیت در زمان  tام هستند و بیرای ییس
مسئله کمینهسازی بهصورت روابط ) (77و ) (72تعریف میشوند:
) (
) (
)(77
) (
) (
)(72

{

)(77

و بییانگر برچسی الگیوی آموزشیی
که در آن
است .صفحهای که بهصورت بهینه دادهها را از هیم جیدا مییکنید،
بهصورت رابحه ) (71تعریف میشود:
)(71
) (
(
)
که الگوی ورودی ،بردار وزن و مقدار ابت بایاس مییباشید.
مقدار وزنها و بایاس توسط بیشینه کردن حاشیه ‖ ‖ ⁄برای
الگوی آموزشی ،با حل مسیئله بهینیهسیازی رابحیه ) (77محاسیبه
میشود:

 -0-2الگوریتم ترکیبی PSOGSA

ایده اصیلی الگیوریتم ترکیبیی  ،PSOGSAترکیی توانیایی تفکیر
اجتماعی(  ) g bestدر الگیوریتم  PSOو قابلییت جسیتجوی محلیی
الگوریتم  GSAمیباشد ] .[91توانایی الگوریتم  GSAدر جستجوی
بهینهی محلیی بسییار خیوب مییباشید امیا سیرعت جسیتجو در
تکرارهای آخر کند است .از طرفی الگوریتم  PSOسیرعت مناسیبی
در یافتن بهینهی عمومی دارد .بنیابراین اسیتفاده از روش ترکیبیی
 ،PSOGSAمیتواند مشکل کنیدی سیرعت در تکرارهیای آخیر را
برطرف سیازد و همدنیین بیا جلیوگیری از گییر افتیادن در نقیاط
کمینهی محلی ،بهطور مؤ ری به مقدار بهینهی عمیومی برسید .در
الگوریتم  ،PSOGSAتمام عوامل برای اولین بیار بیهطیور تصیادفی
مقداردهی اولیه میشوند و سپس نیروی گرانشیی ،ابیت گرانشیی،
نیروهای موجود بین عوامیل و همدنیین شیتاب ذرات ،محیابق بیا
الگوریتم  GSAمحاسبه میشود .درنهایت ،بعد از محاسبه شیتاب و
بهترین راهحل ،سرعت و موقعیت تمیام ذرات ،مشیابه بیا الگیوریتم
 PSOو توسط روابط ) (79و ) (73بهروزرسانی میشود ]:[91

)

)(77

(

‖ ‖

این مسئله قابل تبدیل به مسئلهی ،بیشینه کردن دوگان الگرانیژ
محابق رابحه ) (72است:
)

∑

(

27

∑

)(72
∑

کییه در آن ضییرای الگرانییژ بییوده و یییس مسییئلهی درجییه دو
استاندارد است و همواره دارای یس بیشینه عمیومی مییباشید.
مقدار محابق رابحه ) (73قابل محاسبه است:
37
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مختلف بهبود یافته و ضعفهای موجیود در کارهیای پیشیین را تیا
حد امکان برطرف کرده است .در ادامه به بررسیی هیر ییس از ایین
مراحل پرداخته میشود.

∑

)(73

مجموعه عناصر بیا مقیادیر غییر صیفر  ،بردارهیای پشیتیبان
نامیده میشوند ] .[92درنهایت صفحهای که بهصورت بهینه دادهها
را از هم جدا میکنید ،بیهصیورت رابحیه ) (21محاسیبه مییشیود
]:[22،92
)

)

)(21

(

∑

 -0-4پیشپردازش

تصاویر ورودی برای اعمال بیه سیسیتم بازشناسیی نیوری کیاراکتر
( ،)OCRباید ابتیدا میورد پییشپیردازش قیرار بگیرنید تیا عوامیل
ناخواستهی آنها حذف و بیرای مراحیل بعید مناسی شیوند .ایین
مراحییل شییامل :بییاینری کییردن تصییویر ،حییذف نییویز ،اصییالح
شکستگیهای کلمیات ،حیذف حاشییههیای دور تصیویر کلمیه بیا
استفاده از هیستوگرام افقیی و عمیودی و یکسیان سیازی انیدازهی
تصاویر میباشد.

) (

(

به منظور اصالح محیدودیتهیای حاشییه ای ،بیرای دادههیایی کیه
به صورت خحی قابل جداسازی نیستند ،اصحالحاً از حاشییه نیرم
استفاده کرده و مجموعه ای به نام متغیرهای سست ) ( 23تعرییف
میشود که در فرایند آموزش اجازهی ورود به حاشییه را دارنید .در
نتیجه مسئله بهینهسازی به رابحه ) (27تبدیل میشود ]:[72،92

22

در این مرحله ،تمامی تصاویر ورودی بیا اسیتفاده از آسیتانهگیذاری
سراسری با روش اتسو 92باینری شده و پیس از آن تصیویر مکمیل
(پیشزمینه سیاه و زیرکلمه سفید) بهدست میآید.

‖ ‖

∑

)(27



پارامتر ضری جریمه است و برای برقراری مصالحه بین خحیای
طبقهبندی و بیشینه کردن حاشیه ،استفاده میشیود .ایین مسیئله
مشییابه معادلییه ) (77حییل میییشییود .البتییه در حییل آن باییید
محدودیتهای رابحه ) (22را برای ضرای الگرانیژ در نظیر گرفیت
]:[92
)(22
الگوریتم  SVMبهجیای تحبییق دادن منحنییهیای غیرخحیی بیه
دادهها ،از تابع کرنل ) (  ،برای نگاشت دادهها بیه فضیایی بیا
ابعاد باالتر استفاده میکند .این فرآیند تبدیل توسیط توابیع کرنیل
ماننیید :خحییی ،چندجملییهای ،تییابع پایییهی شییعاعی )RBF( 91و
سیگموئید 97انجام میشود RBF .یس تیابع مرسیوم و قدرتمنید در
کاربردهای بازشناسی الگو اسیت و بیهصیورت رابحیه ) (29تعرییف
میشود ]:[22
)(29
(
)
) ‖
‖ (
کیه در آن پیارامتر کرنیل  RBFمییباشید .مشیابه رابحیه )(21
صفحهای که به صورت بهینه دادهها را از هم جدا میکند ،بهصورت
رابحه ) (23محاسبه میشود ]:[22،92
)(23

)

)

(

∑

(

باینری کردن تصویر



اصالح محل شکستگیها

از آنجا که سیستم بازشناسیی پیشینهادی ،بیراسیاس قحعیهبنیدی
زیرکلمات و سپس بازشناسی آنها میباشد ،اصالح شکستگیهیای
کلمییات از اهمیییت زیییادی برخییوردار اسییت .شکسییتگی بییه نقییاط
جداشدهی ناخواستهای اطالق میشود ،که معموالً فواصل آنهیا در
مقایسه با فواصل زیرکلمات کمتر است .برای اصالح شکسیتگیهیا،
از تکنیس اتسا  99بیا عضیو سیاختاری مسیتحیلی بیا ابعیاد  7×9و
سییپس فرسییایش 93بییا همییین عضییو سییاختاری (عملیییات بسییتن
مورفولو(یکی) استفاده شده است] .[99با این کیار شکسیتگیهیای
طییولی کمتییر از  7پیکسییل و شکسییتگیهییای عرضییی کمتییر از 9
پیکسییل بییه یکییدیگر متصییل شییدهانیید .شییکل  ،2نمونییهای از
شکستگیهای ناخواسته زیرکلمات و اصالح شدهی آنها را با روش
پیشنهادی نشان میدهد.

) (

 -4سیستم پیشنهادی
در ایین محالعیه ،ییس سیامانهی بازشناسیی بیرونخیط کلمیات
دستنویس فارسی متشکل از مراحل پیشپیردازش ،قحعیهبنیدی،
تهیییهی فرهنییگ لغییت تصییویری ،ایجییاد پایگییاه دادهی موقعیییت
زیرکلمات ،استخرا ویژگی ،طبقهبندی و پسپردازش ،طراحیی و
پیادهسازی شده است .سیستم بازشناسی پیشنهادی در بخشهیای

شکل  :2اصالح محل شکستگی کلمات دستنویس


حذف نویز

بییرای حییذف نویزهییای ناخواسییته ،از فیلتییر کییردن اشیییای دارای
32

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) ....................................................... (JSCITجلد  ،7شماره  ،2پاییز و زمستان 7937


مساحت کمتر از  71پیکسل ،استفاده شده است .بیه ایین ترتیی ،
اشیایی مانند نقاط ،باقیمانده و نویزهای ریز حذف میشود.





یکسان سازی اندازهی تصاویر



تمامی تصیاویر ورودی بیرای اسیتفاده در مراحیل بعیدی سیسیتم
بازشناسی ،پس از باینری شدن ،اصالح شکستگیها و حیذف نیویز،
همگی به اندازهی  911×911پیکسل تبدیل شدهاند.




 حیییروف "ح"" ،" " ،خ" و "چ" ابتیییدا ،وسیییط و آخیییر را "ح"
برچس میزنیم.

 -2-4ق عهبندی و تهیهی فرهنگلغت تصویری زیرکلمات بدون عالمت

رویکرد بهکار گرفته شده در بازشناسیی کلمیه ،تشیخیص تمیامی
اجزای متصل به هم در کلمیه و سیپس ترکیی آنهیا بیا یکیدیگر
میباشد .این اجزای متصل بههم که زیرکلمات بیدون عالمیت نیام
دارد شامل زیرکلمات بدون عالمت اصلی (مربوط بیه بدنیه اصیلی
کلمه) و زیرکلمات بدون عالمت فرعی (مربوط به نقحه ،مد ،همیزه
و سرکش) است (شکل  .)9فرهنیگ لغیت ایجیاد شیده بایید تمیام
زیرکلمات بدون عالمتی که در مرحلهی قحعهبندی از کلمه اصیلی
جدا شده است را شامل شود.

7 نقحه2 ،نقحه و 9نقحه را بهترتی  2D ،1Dو  3Dمینامیم.
 سرکشهای جداشدهی "ک" و "گ" را  ZBمینامیم.
 مدها را  Madو همزهها را  HZمینامیم.

 برچس حیروف ابتیدا ،وسیط و ییا آخیر باقیمانیده ،خیود آنهیا
میباشد مانند" :ا"" ،و"" ،ل" و "ه".
شکل  3مراحل تهیهی فرهنیگ لغیت تصیویری زیرکلمیات بیدون
عالمت و برچس زدن آنهیا را نشیان مییدهید .همیانگونیه کیه
مشاهده میشود ،با اجرای الگوریتم باال بیرای ییس کلمیهی واحید
ممکن است چند الگوی برچس ایجاد شود که این به دلیل تنیو
نگارش کلمات دست نیویس بیوده و در مرحلیه ترکیی زیرکلمیات
بدون عالمت ،برای رسیدن به کلمه نهایی در نظر گرفته مییشیود.
همدنییین بعضییی از کلمییات ماننیید " آققییال " از لحییاظ تعییداد
زیرکلمات بدون عالمت اصلی دارای دو شیوهی نگارش مییباشیند
(بییا زیرکلمییهی "قییال" دارای  9و بییا زیرکلمییهی "قییل ا" دارای 3
زیرکلمهی بدون عالمت اصلی میباشد) جهت حل ایین مسیئله در
پایگاه داده ،برای این کلمات دو شییوهی نگیارش در نظیر گرفتیه
میشود (مانند "آق قال – آق قلا") به ایین ترتیی تعیداد کلمیات
پایگاه داده از  719کلمه بیه  797کلمیه افیزایش میییابید .بعید از
تهیهی فرهنگ لغت تصویری ،تعداد کالسهای آن برابیر  927بیه-
دست آمده ،که تعداد  7کالس مربوط به زیرکلمات بیدون عالمیت
فرعی (مد ،تس نقحه ،چند نقحه ،همزه و سیرکش) و  922کیالس
مربوط به زیرکلمات بدون عالمت اصلی میباشد.

بدنه اصلی زیرکلمه (زیرکلمات بدون عالمت اصلی)

7

2

9

3

7

حروف "ف" و "ق" ابتدا و وسط را "ف" برچس میزنیم.
حروف "ر"" ،ز" و "(" جدا و چسبیده را "ر" برچس میزنیم.
حروف "د"" ،ذ" جدا و چسبیده را "د" برچس میزنیم.
حروف "ط" و "ظ" ابتدا ،وسط و آخر را "ط" برچس میزنیم.
حروف"ص" و"ض" ابتدا ،وسط و آخر را "ص" برچس میزنیم.
حروف"س" و"ش" ابتدا ،وسط و آخر را "س" برچس میزنیم.

1

نق ه و سرکش (زیرکلمات بدون عالمت فرعی)

شکل  :0اجزای متصل به هم کلمه شامل بدنه اصلی ،نق ه و سرکش

برای تهیه فرهنگ لغت تصویری زیرکلمات بیدون عالمیت ،تمیامی
اجزای متصل به هم کلمات ورودی را جدا کرده و سیپس آنهیا را
برچس زده و درنهایت تمامی زیرکلمات بدون عالمت با برچسی
مشابه درون یس گیروه قیرار داده مییشیود .بعید از برچسی زدن
اجزای متصل به هم تمامی کلمات دسیتنیویس پایگیاه داده ،ییس
فرهنگ لغت تصویری بههمراه برچس متناظر آنها ایجاد میشود
که میتوان از آن برای آموزش سیستم بازشناسی استفاده کیرد .در
زیر قواعد برچس زدن اجزای متصل به هم شرح داده میشود:
 حروف " " و "غ" ابتدا ،وسط و آخر را " " برچس میزنیم.
 حییروف"ب"" ،پ"" ،ت" و"ث" ابتییدا ،وسییط و آخییر را "ب"
برچس میزنیم.
 حروف "ب"" ،ن" و "ی" ابتدا و وسط را "ب" برچس میزنیم.
 حروف"ک" و "گ" ابتدا ،وسط و آخر را "ک" برچس میزنیم.

 -0-4ایجاد پایگاه دادهی موقعیت زیرکلمات بدون عالمت اصلی

ایجاد یس پایگاه داده از موقعیت زیرکلمیات بیدون عالمیت اصیلی
کمس میکند تا برای بازشناسیی ییس زیرکلمیهی بیدون عالمیت
اصلی ،براساس موقعیت آن زیرکلمه در کلمهی اصلی تصمیمگیری
شود .اسیتفاده از ایین روش ،باعیث افیزایش سیرعت و بیاال رفیتن
احتمال تشخیص درست در بازشناسی میگردد.

33
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جداکردن اجزای
متصل به هم

ا

Mad

2D 2D

ا

Mad

فال

 2D 2Dفل ا

جدول  :0پایگاه داده موقعیت زیرکلمات
تعداد زیرکلمات اصلی تعداد کلمات موقعیت زیرکلمه تعداد زیرکلمات بدونعالمت

برچسب زدن

7

91

جداکردن اجزای
متصل به هم

2

771

9

713

3

727

برچسب زدن
جداکردن اجزای
متصل به هم

ا بفسا

1D 2D 2D 2D

ZB

ا بفسا

3D 2D 2D

کر

ZB

کر د

برچسب زدن
جداکردن اجزای
متصل به هم

7
ZB

د

92

برچسب زدن

شکل  :4زیرکلمات بدون عالمت و برچسب زدن آنها

جدول  7پایگاه داده تولیید شیده از موقعییت زیرکلمیات را نشیان
میدهد .برای ایجاد این جدول تمامی  797کلمیه ورودی از لحیاظ
تعداد زیرکلمات اصلی بررسی شده و در گروههای  7تا  7زیرکلمیه
اصلی دستهبندی میشود ،که با این کار تعیداد کلمیات هیر گیروه
مشخص میگردد .سپس برای هر موقعیت در هر گروه تعیین می-
شود که چند زیرکلمه بدون عالمت غیرتکراری وجود دارد .بهطیور
مثال ،در پایگاه دادهی مورد استفاده ،تعداد کلمیات دو زیرکلمیهای
 771میورد مییباشیید کیه در موقعیییت اول آنهیا تعییداد  32و در
موقعیت دوم آنها تعداد  22زیرکلمهی بدون عالمیت غیرتکیراری
وجود دارد .شکل  ،7نحوهی تهیهی پایگاه داده موقعیت زیرکلمیات
را برای چند نمونهی دو زیرکلمهای نشان میدهد .همانگونیه کیه
واض است با اعمال قواعد برچسی زدن اجیزای متصیل بیه هیم،
تعداد زیرکلمات بدون عالمت غیرتکراری در هیر موقعییت کیاهش
مییابد.

بعلی

آ
با

مل

ببا

بل

سبا

فق

قرار گرفتن در گروه
دو زیرکلمه ای
تهیه پایگاه داده
موقعیت زیرکلمات

7

9

مجمو کلمات

797

7

32

2

22

7

13

2

11

9

73

7

93

2

93

9

31

3

31

7

27

2

71

9

72

3

71

7

73

7

7

2

7

9

7

3

3

7

1

1

1

7

2

2

9

9

9

3

9

7

9

1

9

7

2

نکته قابلت ملی که محرح میشود نحوه بهروزرسانی این پایگاه داده
(جدول  )7در صورت اضیافه شیدن کلمیات جدیید اسیت .در زییر
الگوریتم پیشنهادی شرح داده میشود:
 -7اضافه شدن کلمه جدید به پایگاه داده.
 -2محاسبهی تعداد زیرکلمات اصلی کلمه ورودی.
 -9مراجعه به ردیف مربوط به تعیداد زیرکلمیات اصیلی و اضیافه
کردن یس واحد به تعداد کلمات آن.
 -3مراجعه به ردیف مربوط به موقعیت زیرکلمات.
 -7اگر زیرکلمه در موقعیت مربوطه وجود ندارد ،تعداد زیرکلمات
آن موقعیت یس واحد زییاد شیده و زیرکلمیه بیه پایگیاه داده
اضافه گردد.
 -1اگر زیرکلمه در موقعیت مربوطه وجود دارد ،زیرکلمه به پایگاه
داده اضافه نگردد.
مثالً اگر کلمهی جدید "تگزاس" باشید ،بعید از برچسی زدن بیه

آبعلی

موقعیت اول موقعیت دوم

1

2

7

97

آمل
بابل
بافق
بنا
شبا

شکل  :5نمونهای از نحوه تهیه پایگاه داده موقعیت زیرکلمات
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"بکراس" تبدیل میشود و تعداد زیرکلمات اصلی آن  9اسیت کیه
باید به ردیف سوم جدول  7مراجعه شود و به تعداد کلمات آن یس
واحد اضافه گردد ( .)713+7=771بیرای زیرکلمیهی موقعییت اول
یعنی "بکر" اگر در بین  13زیرکلمه موجود ،وجود ندارد ،آن را بیه
جدول اضافه کرده و تعداد آن بهروزرسانی میشود ( .)13+7= 17و
اگر در بین  13زیرکلمه موجیود ،وجیود داشیت ،آن را بیه جیدول
اضافه نکرده و تعداد آن تغییر نمیکند .این روال بیرای زیرکلمیات
موقعیت دیگر نیز تکرار میشود.

اطالعات این مرحله برای استخرا ویژگیهای مراحل  2و  9میورد
استفاده قرار میگیرد .شیکل  1درخیت تجزییهی بسیتهی تبیدیل
موجس تا سح دو را برای یس زیرکلمه نمونه نشیان مییدهید .در
هر زیرباند ،اطالعات تقریبی و جزئی بهترتی با رنیگ قرمیز و آبیی
نشان داده شدهاند.

 -4-4استخرا ویژگیها

استخرا ویژگیی ییس مرحلیهی مهیم و حییاتی در سیسیتمهیای
بازشناسی کاراکتر محسوب مییشیود زییرا نتیای حاصیل از ایین
مرحله به طور مستقیم بر روی مرحلهی بازشناسی ت یر میگیذارد.
در این بخش ،یس روش استخرا ویژگی معرفیی شیده اسیت کیه
توصیف بسیار دقیقی از زیرکلمیه دسیتنیویس را فیراهم مییآورد.
روش پیشنهادی شامل سه مرحله اصلی میباشید :در مرحلیه اول،
ابتدا با استفاده از بستهی تبدیل موجس ،به حذف دادههای اضیافی
تصاویر پرداخته میشود .در مرحله دوم ،با معرفیی کید زنجییرهای
فریمن دنباله مرکز جرم ( )CSFCCبه استخرا ویژگی پرداختیه و
در مرحله سوم با اسیتخرا ویژگییهیای سیاختاری بیردار ویژگیی
نهایی ایجاد میشود.
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مرحلااه اول :روش بسییتهی تبییدیل موجییس ،)WPT( 97حالییت
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شکل  :6درخت تجزیهی بستهی تبدیل موجک تا س ح دو

کلیتری از تجزیهی موجس است .با استفاده از این تبدیل ،میتوان
تصویر را به دو بخش اطالعات تقریبی 91و جزئی 97تقسیم کیرد .در
تصییاویر دودویییی ،اطالعییات تقریبییی دربرگیرنییدهی شییکل کلییی و
اطالعات جزئی عموماً شامل لبهها و حفرههای ریز مییباشید .لبیه-
های زیرکلمات نباید تیز و دارای تغییرات زیاد باشد زییرا ایین امیر
منجر به تولید کدهای زنجیرهای بیا تغیییرات زییاد و نهایتیاً تولیید
بردار ویژگی غیر مفید میگردد و دقت بازشناسی را تا حید زییادی
کاهش میدهد .با بهکارگیری بسته تبدیل موجس (یا اعمیال سیایر
فیلترهای کاهش نویز و هموار سیازی گوسیی) مییتیوان اطالعیات
جزئی مربوط به زیرکلمات که عموما مربوط به لبههای تصویر می-
باشند ،حذف و لبههیای زیرکلمیات را تیا حید مناسیبی نیرم کیرد.
انتخاب سح تجزیه به صیورت تجربیی اسیت و بیا آزمیون و خحیا
مشخص میشیود .در ایین مرحلیه ،بیا اسیتفاده از بسیتهی تبیدیل
موجس با تابع تبدیل  Haarبه تجزیهی تصویر زیرکلمه و اسیتخرا
اطالعات از زیرباند ( )2،1سح دو پرداخته میشیود .ایین زیربانید
حاوی اطالعات تقریبی و کلی از تصویر زیرکلمه است و منجیر بیه
حذف اطالعات غیرضیروری ،نیرمتیر شیدن لبیههیا و بیاقی مانیدن
اطالعات مفید در زمینهی بازشناسیی تصیاویر زیرکلمیه مییشیود.

مرحلااه دوم :کیید زنجیییرهای فییریمن ( )FCCیییس روش مییؤ ر
استخرا ویژگی با در نظر گرفتن اطالعات شکستگیهیا ،میرز و ییا
کانتور 92اشیا است .برای استفاده از این ویژگی باید کانتور اشییا را
بسته به نو کاربرد به  72 ،2 ،3و ییا  91جهیت تجزییه کیرد کیه
اسییتفاده از تجزیییهی  2جهتییه مرسییومتییر اسییت ] .[99شییکل ،7
نمونهای از نحوهی استخرا ویژگی کد زنجیرهای فیریمن  2جهتیه
را برای زیرکلمه "حر" با ضخامت یس پیکسل ،نشان میدهید .کید
حاصل به ترتی نگارش برابر " "22227777333میباشد.
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شکل ( :0ال ) کد زنجیرهای فریمن  9جهته ) ( ،زیرکلمهی "حر" به
ضخامت یک پیکسل ( ) تقریب زیرکلمه با کد زنجیرهای فریمن

در این بخش ،روش جدید و قدرتمند کد زنجیرهای فیریمن دنبالیه
مرکز جرم ( )CSFCCمحرح میگردد .به طورکلی این روش شیامل
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اطالعات کدهای زنجییری فیریمن براسیاس مرکیز جیرم زیرکلمیه
به صورت دنباله ای و ترتیبی است .در ایین روش ،تصیویر زیرکلمیه
براساس اطالعات مرکز جرم به بلوکهای نامساوی تقسییم شیده و
سپس کیانتور زیرکلمیه در هیر بلیوک بیا اسیتفاده از هیسیتوگرام
کدهای زنجیری فریمن توصیف میشود .مزیت بلوکبندی تصیویر
با استفاده از مرکز جرم این است که در این روش تعداد بلوکهیای
بدون اطالعات (سیاهرنگ) در تصیویر زیرکلمیه بیه شیدت کیاهش
یافته و بردار ویژگی بهینهتر میشود .زیرا این روش براساس تمرکز
جوهر در هر ناحیه از تصویر (مرکز جرم) ،زیرکلمیه را بلیوکبنیدی
میکند و سپس کانتور تصویر توصیف میشود .مرکز جرم زیرکلمه
با استفاده از فرمول ) (27محاسبه میگردد:
)(27

] [] [
] [] [

∑
∑

∑
∑

] [] [
] [] [

∑
∑

بییردار ویژگییی نهییایی در اییین مرحلییه ( ) ،کییه سییایز آن برابییر
است ،محابق معادلهی ) (27بهدست میآید:
)(27
[
]
محاسبه کانتور تصویر
و کد زنجیره ای فریمن

هیستوگرام کد
زنجیره ای فریمن

اعمال بسته
تبدیل موجک

∑
∑

در معادله ) ،(27و به ترتی سحر و سیتون تصیویر ،مقیدار
به ترتی حیداکثر
و
پیکسل تصویر در نقحه مربوطه،
و سحر و ستون مرکز جرم میباشید.
سحر و ستون تصویر و
استخرا ویژگی  CSFCCشامل سه بخش اصلی مییباشید کیه در
ادامه تشری میگردد.
 .7در بخش اول ،کانتور تصیویر زیرکلمیه اسیتخرا شیده ،سیپس
هیستوگرام کدهای زنجیرهای فیریمن  2جهتیه بیر روی ایین میرز
توخالی محاسبه شده و بردار حاصیل نامییده مییشیود .واضی
است به دلیل استفاده از هیستوگرام کید فیریمن ،نقحیه شیرو و
همدنین دوران مرز اهمیتی نیدارد .بیه دلییل اسیتفاده از کیدهای
زنجیرهای فریمن  2جهته ،بردار هیستوگرام حاصل  2مؤلفه دارد.
) محاسیبه
[
 .2در بخش دوم ،مرکز جرم زیرکلمیه (]
شده و تصویر از نقحه مرکز جرم به چهار بلیوک نامسیاوی تقسییم
میشود .سپس مشابه حالت قبل هیستوگرام کدهای  FCCبر روی
کانتور زیرکلمه ،در هر بلوک بهدست میآید .چهیار بیردار ، ،
و در این بخش ایجاد میشود.
 .9در بخش سیوم ،دوبیاره مرکیز جیرم هیر  3بلیوک بخیش قبلیی

شکل  :9محاسبه کد زنجیرهای فریمن دنباله مرکز جرم

مرحله سوم :با بررسی مقاالت مرتبط با بازشناسی کلمات فارسیی
چاپی و دستنویس [ ]9،7،7،72مشخص میگردد که بخش قابیل
توجهی از ویژگیهای کلمات در نگارش فارسی ،مربوط به ویژگیها
و مشخصههای ساختاری کلمه براساس قواعد رسمالخط مییباشید.
لذا در این تحقیق از ویژگییهیای سیاختاری زییر جهیت توصییف
ساختار زیرکلمات استفاده شده است:



مساحت زیرکلمه ( )

 نسبت ارتفا به عرض

زیرکلمه قبل از یکسان سازی اندازه ( )



بیشینه هیستوگرام افقی و عمودی زیرکلمه (



بیشینه پیسهای هیستوگرام افقی و عمودی زیرکلمه (

 تعداد حفرههای زیرکلمه
 مقدار شی

(  ) ، ، ،محاسبه شده و تصویر از نقاط مرکز جرم تقسییم
مییشییود .در نتیجییه  71بلییوک نامسییاوی بییهدسییت مییآیید و بییا
،
محاسبهی هیستوگرام کدهای  FCCدر هیر بلیوک ،بردارهیای
حاصل میشود (شکل  .)2از کنیار هیم قیرار دادن ایین
،...،
هیستوگرامها بردار هیستوگرام کلیی محیابق معادلیه ) (21بیه-
دست میآید:
)(21
[
]
است .اطالعات
برابر
سایز بردار
سحر و ستون  7نقحه مرکز جرم نیز بیه ایین بیردار اضیافه شیده و

)
)

( )

زیرکلمه با توجه به خط زمینه ( )

 درصد پیکسلهای باال و پایین

زیرکلمه نسبت به خط زمینه ( )

 درصد پیکسلهای چپ و راست زیرکلمه نسبت بیه خیط وسیط
(

)

در اییین مرحلییه تعییداد  71ویژگییی سییاختاری از تصییویر زیرکلمییه
استخرا شده و محابق فرمول ) (22بیا ویژگییهیای مرحلیه قبیل
ترکییی میییشیییوند و بیییردار ویژگییی نهیییایی ( ) بیییا سیییایز
را تشکیل میدهند:
)(22
[
]
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دادهی موقعیت زیرکلمات بدون عالمیت اصیلی اسیتفاده کیرد .بیه
همین منظور ،یس شبکه  SVMدو کالسه ایجیاد شیده اسیت کیه
خروجی آن برای تمامی زیرکلمات بدون عالمت فرعی (نقحه ،مید،
همزه و سرکش) صفر و برای تمامی زیرکلمات بدون عالمت اصیلی
یس است .این شبکه قابلیت تفکیس نو زیرکلمیه را نیدارد و فقیط
فرعی و اصلی آن را مشخص میکند .بنابراین نییاز بیه ییس شیبکه
دیگر وجود دارد که تمامی  927زیرکلمه ورودی را تشخیص دهد.
هدف از ایجاد پایگاه دادهی موقعیت زیرکلمات بدون عالمت اصیلی
(جییدول  ،)7بازشناسییی زیرکلمییه براسییاس موقعیییت آن در کلمییه
ورودی بود .درنتیجه بهجای استفاده از یس طبقهبند بزرگ با تعداد
بسیار زیاد خروجیی ،از چنیدین طبقیهبنید کوچیس بیا تنهیا ییس
خروجی استفاده گردیده است .با این روش حجم شبکه بیه شیدت
کاهش یافته و فرآیند آموزش شبکه سیرعت مییگییرد .همدنیین
میتوان با استفاده از اطالعات پایگاه داده موقعیت زیرکلمات ،تنهیا
آن دسته از طبقهبندهایی را در فرآیند بازشناسی انتخاب نمود که
با توجه به موقعیت زیرکلمیات آنهیا در کلمیه اصیلی قابیل قبیول
هستند .شکل  3بهکارگیری  927طبقه بند  SVMو رویکرد یس در
برابر همه را نشان میدهد .همانگونه که مشخص است از دید هیر
 ،SVMاگییر زیرکلمییهی ورودی بییا کییالس خییودش محییابق باشیید
خروجی آن یس و در غیر این صورت برای سایر کالسها خروجیی
صفر میشود.

 -5-4آموزش سیستم پیشنهادی

آموزش سیسیتم بازشناسیی پیشینهادی شیامل دو مرحلیه اصیلی
میباشد .در مرحله اول طبقهبند  SVMتوسط الگوریتم PSOGSA
بهگونهای بهینه میگردد که خحای طبقهبندی کمینه شود .مرحله
بعدی شامل آموزش دو طبقهبند متفاوت میباشید .طبقیهبنید اول،
یس شبکهی دو کالسه است که زیرکلمات اصلی و فرعیی را از هیم
جدا میکند و طبقهبند دوم وظیفهی تشخیص زیرکلمه را بر عهده
دارد .در ادامه مراحل مذکور شرح داده شده است.
 -0-5-4الگوریتم PSOGSA-SVM

همانگونه که پیشتیر عنیوان شید ،در ایین پیژوهش تیابع کرنیل
الگوریتم  ،SVMاز نو  RBFانتخیاب گردییده اسیت .در الگیوریتم
 SVMانتخییاب مناسیی پییارامتر کرنییل) ( و ضییری جریمییه
) ( اهمیت بسیار زیادی دارد بهگونیهای کیه تغیییرات انیدک در
مقادیر این پارامترها باعث تغییرات زیادی در خحیای طبقیهبنیدی
میشود ] .[93در روش پیشنهادی ،الگیوریتم  SVMبیا اسیتفاده از
الگییوریتم  PSOGSAبییهگونییهای بهینییه م ییگییردد کییه خحییای
کالسبندی کمینه شود .این کار با بهینه کردن پارامترهای کنترلی
الگوریتم  SVMشامل ضری جریمه) ( و پارامتر کرنل) ( انجام
میشود .این پارامترها در کنار هم بردار موقعییت ذرات را تشیکیل
میدهند و الگوریتم  PSOGSAبا کمینیه کیردن تیابع برازنیدگی و
به روزرسانی بردار موقعیت ذرات ،الگوریتم  SVMرا بهینه میکنید.
تابع خحای طبقهبندی محابق رابحه ) (23بهعنوان تیابع برازنیدگی
در نظر گرفته میشود:
)(23
(
)
(
)
درصیید دقییت طبقییهبنییدی  SVMبییا پارامترهییای
(
)
) ( و) ( درصد خحای طبقه بندی میباشد .در زیر مراحل
الگوریتم  PSOGSA-SVMبهصورت کامل تشری شده است:
.)α
 -7تعیین پارامترهای الگوریتم ( PSOGSA
).
 -2تولید جمعیت اولیه ذرات (
 -9ارزیابی تابع برازندگی )
( برای تمام ذرات.
برای تمام ذرات.
 -3بهروزرسانی و
 -7محاسبهی جرم ،نیرو و شتاب تمام ذرات.
(
 -1بهروزرسانی بردار سرعت و موقعیت ذرات )
 -7رفتن به مرحله 9تا زمان رسیدن به شرط توقف (تعداد تکرار)
 -2در پایان تکرارها ،مقدار بهینه پارامترهای) ( ذخیره شود.

شبکه -020کالسه

0

SVM : sub-word 163

(فم)
...

1

SVM : sub-word 194

پایگاه داده موقعیت
زیرکلمات بدون
عالمت اصلی

زیرکلمات مجاز

(طبس)
...

0

SVM : sub-word 302

(فسم)
شبکه -020کالسه

1
0

Main

شبکه دو-کالسه
)SVM : (Main & Comp

Comp

SVM : sub-word 1

()1D
SVM : sub-word 2

()2D
...

0

SVM : sub-word 5

()Mad

شکل  :8بهکارگیری چندین طبقه بند  SVMو رویکرد یک در برابر همه

 -6-4ترکیب زیرکلمات و پسپردازش

جهت اصالح برخی از اشتباهات اتفاق افتاده و درنهایت بهبود نیرخ
بازشناسی ،استفاده از اطالعات معنیایی و شیکلی در ییس سیسیتم
 OCRضروری است .اغل روشهای پسپردازش براساس اطالعاتی
مانند فرهنگ لغت ،اطالعات آماری ،اطالعات دسیتوری و معنیایی،

 -2-5-4استفاده از چندین طبقهبند SVM

در ابتییدای فرآینیید بازشناسییی باییید اصییلی و فرعییی بییودن تمییام
زیرکلمات کلمهی ورودی تعیین شود تا بتوان از اطالعات پایگیاه-
79
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نتای حاصل از بازشناسی را بهبود میبخشند [ .]3مسیئله کلییدی
در مرحله پسپردازش ،چگونگی استفاده از اطالعات معنایی جهیت
انتخاب یس کلمهی قابل قبول از میان کلمات متعدد کاندید شیده
بهعنوان نتیجهی نهایی میباشد [.]97
در روش پیشنهادی ،بعد از تشخیص زیرکلمات بهصیورت ترتیبیی،
آنها را با یکدیگر ترکی کرده ،تا کلمه میوردنظر ورودی تشیکیل
شییود و سییپس براسییاس تعییداد زیرکلمییات بییدون عالمییت اصییلی،
نزدیسترین کلمیهی پایگیاه داده ،بیه کلمیه تشیخیص داده شیده،
بهعنوان خروجی گزارش مییشیود .از آنجیا کیه فرآینید تشیخیص
براساس زیرکلمات بدون عالمت اصلی صورت مییگییرد در میوارد
محییدودی چنیید کلمییه از پایگییاه داده تشییخیص داده میییشییود و
تصمیمگیری بین آنها نیازمند اطالعات زیرکلمیات بیدون عالمیت
فرعی مییباشید کیه در تمیام ایین میوارد بیا اسیتفاده از دنبالیهی
زیرکلمات بدون عالمت فرعی و بدون توجه به موقعیت آنها میی-
توان کلمه نهایی را تشخیص داد .البته در صورتی کیه پایگیاه داده
بزرگتر و کلماتی در پایگاه داده وجود داشته باشد که تفاوت آنها
در موقعیت زیرکلمات بدون عالمت فرعیی باشید (ماننید "بیاب" و
"ناب") ،میتوان بیا در نظیر قیرار دادن اطالعیات موقعییت مکیانی
زیرکلمات بدون عالمت فرعی ،نسبت به بدنه اصلی و یا حتی خیط
زمینه ،کلمهی نهایی را تشیخیص داد .شیکل  ،71مراحیل ترکیی
زیرکلمات و تشخیص کلمهی خروجی را نشان میدهید .همدنیین
روندنمای سیستم پیشنهادی در شکل  77بهصیورت کامیل نشیان
داده شده است.
جستجو در
پایگاه داده

بیجار
بنجار

ببحار

استفاده از اطالعات زیرکلمات
بدون عالمت فرعی
1D,1D,1D

مقدار  27درصد از تصاویر هر کلمه برای آموزش (حدود  27تا 93
تصویر از هر کلمه) و 77درصد باقیمانده (حیدود  7تیا  1تصیویر از
هر کلمه) برای آزمایش سیستم پیشنهادی درنظر گرفتهشده است.
بعد از تهیهی فرهنگ لغت تصویری زیرکلمات بدون عالمت از روی
تصاویر آموزش ،تعداد  927کالس زیرکلمه بدون عالمیت اصیلی و
93
فرعی ایجاد میشود که از آنهیا بیرای آمیوزش و اعتبارسینجی
سیستم پیشنهادی استفاده میگردد .پایگاه دادهی استفاده شده در
اییین پییژوهش ،یییس پایگییاه دادهی قدرتمنیید در زمینییهی ارزیییابی
سیستم بازشناسی کلمات دستنیویس فارسیی بیوده و در مقیاالت
متعددی مورد استفاده قرار گرفته است .در ادامه توضی مختصری
از چند مقالهی نمونه ،که از پایگاه داده ایرانشهر استفاده کیردهانید،
ارائه کرده و نتای سیستم پیشنهادی با آنها مقایسه میگردد.
دهقییان و همکییاران در ] [97بییا اسییتفاده از مییدل مخفییی مییارکف
( )HMMگسسییته و بییردار ویژگییی خودسییازمانده ( 31)SOFMبییه
منظور نرم کردن توزیع احتمال مشاهده شیده در فراینید آمیوزش
 ،HMMبه بازشناسیی کلمیات دسیتنیویس فارسیی پرداختیهانید.
برومند نیا و همکیاران در ] [92بیا بهیرهگییری از بسیتهی تبیدیل
موجس  M_bandقحبی به استخرا ویژگیهای مستقل از چرخش
و مقیییاس از کلمییات فارسییی و طبقییهبنییدی آنهییا بییا الگییوریتم
ماهییاالنوبیس 37پرداختییهانیید .یونسییی و کبیییر در ] [93بییه جییای
استفاده از یس طبقهبند پیدیده با تعداد زیادی خروجیی ،چنیدین
طبقهبنید از شیبکه عصیبی بازگشیتی )RNN( 32بیا خروجییهیای
باینری در نظر گرفتند و فرایند آمیوزش شیبکه را تسیهیل کردنید.
قادیکالیی و همکاران در ] [1از یس الگوریتم قحعیهبنیدی تبیدیل
کلمات به زیرکلمات شامل نقحه ،سرکش و مد و چندین طبقهبنید
( ،)RNNبییرای بازشناسییی کلمییات دسییتنییویس فارسییی اسییتفاده
کردهاند.

ترکیب زیرکلمات
بدون عالمت اصلی

بیجار:

1D,2D,1D

بنجار:

1D,1D,1D

تشخیص کلمه خروجی:

 -6ارزیابی الگوریتم پیشنهادی

بنجار

طبقهبند SVM

در بخش نخست ارزیابی ،مقدار بهینهی پارامترهای
و
با استفاده از الگیوریتم  PSOGSAبرابیر
بهدست آمده است .همدنین یس آنالیز حساسیت بهمنظیور نشیان
دادن اهمیت این پارامترهیا در عملکیرد طبقیهبنید  SVMصیورت
گرفته که نتای آن در جدول  2آورده شده است .با توجه به نتیای
بهدست آمده از جدول  ،2مشاهده میشود که استفاده از الگوریتم
 PSOGSAدر تعیین مقدار بهینهی پارامترهیای ( ) و ( ) بسییار
مؤ ر بوده و تغییر انیدک در مقیدار ایین پارامترهیا نتیجیهی قابیل
توجهی در دقت نهایی سیستم بازشناسی خواهد داشت.
در جدول  9نتای بازشناسی سیستم پیشنهادی به تفکیس استفاده
از ویژگییهیا آمیده است .با توجیه به نتای بهدست آمده ،اسیتفاده

شکل  :01مراحل ترکیب زیرکلمات و پسپردازش

 -5پایگاه داده
در این مقاله ،از پایگاه داده پرکیاربرد و شیناخته شیده
استفاده شده است که شامل  719نام شهر ایران با دستخطهیای
متنو است و تمامی تصاویر در کیفیت  31نقحه در اینچ و در فرم
سح خاکستری اسکن شدهاند [ .]1،91برای هر نیام شیهر تعیداد
حدود  91تا 31نمونهی مختلیف تصیویر وجیود دارد و در مجمیو
بییش از  77111تصیویر را شیامل مییشیود .در بخیش آمییوزش و
آزمایش ،تصاویر بهصورت تصادفی به دو گروه تقسییم شیده اسیت.
Iranshahr
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آموزش طبقه بندهای
PSOGS A_SVM

شبکه دو -کالسه
SVM 1

استخرا ویژگی

ق عهبندی

تبدیل موجکWPT

تهیه فرهنگ لغت تصویری
زیرکلمات بدون عالمت
( برچسب گذاری زیرکلمات بدون عالمت)

)(Main & Comp

شبکه  -020کالسه

پیش پردازش

کد زنجیره ای فریمن دنباله
مرکز جرم)(CSFCC

تصویر کلمه ورودی
(آموزش)

SVM : sub-wor d 1
SVM : sub-wor d 2

..
.

SVM : sub-wor d 327

طبقه بندی

ایجاد پایگاه داده موقعیت
زیرکلمات بدون عالمت اصلی
( برای  500کلمه)

ویژگی های ساختاری

استخرا ویژگی

پیش پردازش

ق عهبندی

شبکه دو -کالسه
SVM 1

)(Main & Comp

شبکه  -020کالسه
کالس های کاندید

تبدیل موجکWPT

تعداد و موقعیت زیرکلمات
بدون عالمت اصلی کلمه ورودی

کد زنجیره ای فریمن دنباله
مرکز جرم)(CSFCC

تصویر کلمه ورودی
( تست)

SVM : sub-wor d C1
SVM : sub-wor d C2

..
.

SVM : sub-wor d Cn

تشخیص زیرکلمات به ترتیب
و ترکیب آنها

پایگاه داده

ویژگی های ساختاری

کلمات

شناسایی کلمات کاندید

.
.
.

اطالعات زیرکلمات
بدون عالمت فرعی

1

Word

2

Word

m

Word

شناسایی کلمه نهایی

شکل  :00روندنمای سیستم بازشناسی پیشنهادی

همزمان از ویژگی جدید و قدرتمند کید زنجییرهای فیریمن دنبالیه
مرکز جرم ( )CSFCCهمراه با پیشپردازش بستهی تبدیل موجس
و ویژگیهای ساختاری ،موج باال رفتن نرخ بازشناسی شده است.
همدنییین اسییتفاده از ویژگییی  CSFCCبییهتنهییایی و یییا در کنییار
ویژگیهای ساختاری نیز عملکرد قابل قبولی را از خود نشیان داده
است که این نشاندهنیدهی قیدرت ویژگیی  CSFCCدر توصییف
مؤ ر یس کلمهی دست نویس میباشد .از نتای بهدست آمده واض
است که استفاده از ویژگیهای ساختاری بیهتنهیایی نمییتوانید در
بازشناسی کلمات دست نویس فارسی مؤ ر باشد .نکتیه قابیلتوجیه
عییدم بهبییود مییؤ ر دقییت ویژگ ییهییای سییاختاری ،در اسییتفاده از
پیشپردازش بستهی تبدیل موجس است .که علت این امر مستقل
بودن ویژگیهای ساختاری از کانتور کلمات است .در مورد ویژگیی
 ،CSFCCبهدلیل وابستگی به کانتور ،اسیتفاده از  ،WPTبیهعنیوان
یس راه مؤ ر در جهت افزایش نرخ بازشناسی قابلتوجه است.

جدول  :2نتایج سیستم بازشناسی با تغییر پارامترهای و
نرخ بازشناسی

پارامتر

پارامتر

93.29

1.17

%39

93.29

1.7

%72

93.29

1.7

%11

93.29

7

%71

04.20

0.02

%98.28

93.29

3

%23

21

9.72

%29

71

9.72

%21

در جدول  ،3نیرخ بازشناسیی روش پیشینهادی بیا سیایر کارهیای
تشری شده ،مقایسه گردیده است .نتیای بیهدسیت آمیده ،کیارایی
روش پیشنهادی را در مقایسه با روشهای موجود نشان میدهد.

77

بازشناسی کلمات دستنویس فارسی براساس ویژگی کد زنجیرهای فریمن دنباله مرکز جرم و.........................................خسروی و چالهچاله
روش پیشیینهادی را بییه منظییور افییزایش سییرعت شناسییایی در
کاربردهای بالدرنیگ ،بیر روی  GPUپییادهسیازی کیرد .همدنیین
می توان از شبکه عصبی پیدشی ( ،)CNNبیهعنیوان طبقیهبنید در
فرآیند بازشناسی استفاده نمود .بیرای کیاهش زمیان بازشناسیی و
افزایش دقیت ،مییتیوان مرحلیهی انتخیاب ویژگیی را در سیسیتم
بازشناسی پیشنهادی در نظر گرفت و از الگیوریتمهیای مبتنیی بیر
جستجوی تصادفی مانند :الگوریتم (نتیس و یا بهینهسازی ازدحیام
ذرات ،جهت انتخاب ویژگیهای مناسی اسیتفاده کیرد .همدنیین
میتوان بهمنظور کاهش طول کد زنجیره فریمن بهجای استفاده از
تبدیل موجس از سایر روشها مانند فیلترهای کاهش نویز و همیوار
سازی گوسی استفاده و آن را ارزیابی نمود.

جدول  :0نتایج روش پیشنهادی به تفکیک ویژگیهای مختل
ویژگیهای استفاده شده

نرخ بازشناسی

ساختاری بدون پیشپردازشWPT

%32.72

ساختاری با پیشپردازشWPT

%39.21

 CSFCCبدون پیشپردازشWPT

%72.22

 CSFCCبا پیشپردازشWPT

%27.177

ساختاری و  CSFCCبدون پیشپردازشWPT

%21.37

ساختاری و  CSFCCبا پیشپردازشWPT

%98.28

جدول  :4مقایسه روش پیشنهادی با سایر مقاالت
نویسندگان

نرخ بازشناسی

دهقان و همکاران ][97

%19

برومندنیا و همکاران ][92

%77.7
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