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Abstract- In this paper, an ensemble method for recognition of Persian typed sub-words is proposed. First, the
search space is limited to a very small number of sub-words using a few simple features. Then, by combining
the six basic classifications with the weighted voting method, the sub-word is recognized. One of basic
classifiers is the same as the search space limiter. Four of the basic classifiers use the nearest neighbor method
with each feature of the loci, zoning, the number of the vertical cross between text and background and DCT,
respectively. In another classifier, using the product of the normalized image of the input sub-word and the
images of the reduced training sub-words, A degree of similarity is obtained for each training sub-words And
with its help, the sub-word is recognized. The final sub-word is selected from the options obtained in a
weighted voting process whose optimal weights are obtained by an intelligent algorithm. This method has been
tested for lotus font and 98.34% recognition rate has been gained for this data.
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چکیده -در این مقاله روشی شورایی برای بازشناسی زیرکلمات تایپی فارسی ارائه میشود .ابتدا فضای ج ستتوو بتا ا ستتهاده از چ نتد
ویژگی ساده به تعداد خیلی کم از زیرکلمات محدود میشود .سپس با ترکیب شش طبقهبند پایه بتا روش رایگ یتری وزندار زیرکل مته
بازشناسی میشود .یک طبقهبند پایه همان محدود کننده فضای جستوو است .چهار طبقهبند پایه از روش نزدیکترین همسایگی و بته
ترتیب با ویژگیهای مکان مشخصه ،ناحیهبندی ،تعداد تقاطع عمودی متن و زمینه و  DCTاستهاده میکنند .در یک طبقهبند دی گتر بتا
استهاده از حاصل ضرب تصاویر نرمالیزه زیرکلمه ورودی و زیرکلمات محدود شده آموزشی یک م یتزان شتباهت بترای هتر زیرکل مته
آموزشی به دست میآید و با آن بازشناسی را انوام میدهد .سپس زیرکلمه نهایی در یک فرایند رایگیری وزندار که وزنهای بهی نته
آن توسط الگوریتم هوشمند به دست میآیند از بین این گزینهها انتخاب میگردد .این روش برای قلم لو تتو

آز متایش شتده و نتر

بازشناسی  %98/34برای دادههای آزمون به دست آمده است.
واژههای کلیدی :بازشناسی ،تایپی ،شورایی ،زیرکلمات ،رایگیری ،فارسی.

به طور پیوسته از راست به چپ حرکت نمیکند بلکه به صورت
گسسته از یک نقطه تمرکز به نقطه تمرکز دیگر جهش میکند.
این تحقیقات نشان داده زمان الزم برای بازشناسی یک کلمه چهار
حرفی برابر با زمان الزم برای بازشناسی یک حرف مجزا است.
تحقیقات انجام شده بر اهمیت شکل کلی کلمه در فرآیند
بازشناسی تاکید کرده و با توجه به این موضوع برای بکارگیری
ویژگیهای تصویری در سطح کلمه ،روشهایی پیشنهاد شده
است[ ]1تا [.]3
چالش اصلی روشهای مبتنی بر شکل کلی ،دامنه وسیع
جستجوی این روشها با عنایت به حجم انبوه کالسهای در
دسترس است .تعداد کالسهایی که باید جستجو گردد بر
اساس[ ]4حداقل  12700زیرکلمه پرتکرار استفاده شده در زبان

 -1مقدمه
در زمینه بازشناسی کلمات فارسی ،عربی و دستنویس انگلیسی سه
رویکرد جداسازی حروف ،شکل کلی کلمه (زیرکلمه) و ترکیبی از
این دو استفاده شده است .اکثر روشهای بازشناسی نوری نویسه با
استفاده از رویکرد جداسازی ،با شکستن کلمه به حروف تشکیل
دهنده آن و بازشناسی این حروف ،کلمه را بازشناسی میکنند .این
رویکرد به دلیل مشکالت جداسازی حروف و بازشناسی دقیق آنها
در متون با کیفیت تصویری پایین با مشکالتی مواجه است.
بنابراین رویکرد مبتنی بر بازشناسی بدون جداسازی در چنین
مواردی کارساز خواهد بود .از طرفی تحقیقات روانشناسی زیادی
در مورد نحوه قرائت انسان انجام شده است که یکی از نتایج این
تحقیقات این است که چشم انسان در زمان مطالعه یک خط متن،
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فارسی خواهد بود .لذا ارائه روشهایی برای محدود کردن دامنه
این جستجو از فعالیتهای اصلی موجود در روشهای مبتنی بر
شکل کلی است .برای حل این مشکل معموالً برای کاهش دامنه
جستجو یک سامانه سلسله مراتبی به کار میرود [ ]4تا [ .]6عالوه
بر سامانههای بازشناسی ،استفاده از اطالعات شکل کلی کلمه در
بازیابی کلمه میان مجموعه محدود کلمات ،حجم پردازش را به
شکل قابل مالحظهای کاهش میدهد .همچنین ،توصیف شکل
کلی کلمه ،روشی کارآمد برای نشان کردن کلمات پرس و جو در
تصاویر اسناد است [ ]7تا [ .]13بدیهی است که کاهش فضای
جستجو ،عالوه بر کاهش حجم محاسبات مورد نیاز در مراحل بعد،
دقت نهایی سامانه بازشناسی را نیز افزایش خواهد داد.
هدف از انجام این تحقیق ارائه یک روش ساده و کارا جهت
بازشناسی زیرکلمات تایپی فارسی با قلم لوتوس در چند مرحله
است .در اولین مرحله با استفاده از روش کاهش فضای جستجوی
معرفی شده در [ ]14فضای جستجو برای هر یک از زیرکلمات به
متوسط  85زیرکلمه محدود میشود .در مرحله بازشناسی زیرکلمه
نهایی از بین زیرکلمات پیشنهادی فضای جستجوی محدود شده،
با توجه به شباهت زیاد این زیرکلمات ،فرآیندی ترکیبی طراحی
شده است .بدین منظور ابتدا نزدیکترین گزینه به زیرکلمه ورودی
بر اساس هر یک از ویژگیهای مکان مشخصه ،ناحیهبندی ،تعداد
تقاطع عمودی متن و زمینه ،ضرب DCT ،و همچنین نزدیکترین
گزینه بر اساس فضای محدود شده قبلی انتخاب شده سپس
زیرکلمه نهایی در یک فرآیند رایگیری از بین این گزینهها
انتخاب میگردد.
پایگاه داده استفاده شده در این مقاله شامل مجموعه تصویر

انتخاب ویژگیهای مناسب که امکان تفکیک به این تعداد کالس را

 12700زیرکلمه رایج زبان فارسی است که با قلم لوتوس با اندازه

فراهم کند یکی از گلوگاههای این روش است .مقاالت مختلف برای

قلم  14نگارش و چاپ شده و با درجه تفکیک  400نقطه در اینچ

استخراج ویژگی از روشهای متفاوتی استفاده کردهاند .استخراج

روبش شدهاند[ .]15برای ایجاد نمونههای آزمایشی1000 ،

ویژگیهای سراسری از شکل کلمات با استفاده از انواع توصیف-

زیرکلمه از میان زیرکلمات پایگاه داده به تصادف انتخاب شده

گرهای ساختاری و آماری مانند افکنشهای افقی و عمودی ،تعداد

است .این زیرکلمات با قلم لوتوس و در سه اندازه قلم 10،12،14

و موقعیت نقاط ،عالئم ،باالروندهها ،پایینروندهها ،حفرهها ،گودی-

چاپ شده و برای اندازه قلمهای  14و  12در درجات تفکیک 200

ها ،نمایههای باال و پایین شکل ،تراکم پیکسلها و تبدیلهای

و  300نقطه بر اینچ و برای اندازه قلم  10در درجه تفکیک 300

سراسری در مقاالت بررسی شده است.

نقطه بر اینچ روبش شده و در مجموع  5000نمونه آزمون را ایجاد

در مرجع [ ]18به مرور روشهای بازشناسی کلمات عربی با هر دو

کردهاند .دلیل استفاده از این پایگاه داده جامع بودن آن و امکان

رویکرد مبتنی بر قطعهبندی و مبتنی بر شکل کلی پرداخته است.

مقایسه با سایر پژوهشهای مرتبط و ارزیابی منصفانه نتایج است.

در [ ]19روشی برای بازشناسی کلمات دستنویس انگلیسی بر

نمونههایی از تصاویر این پایگاه داده در شکل  1دیده میشود.

اساس ماشین بردار پشتیبان ( )SVM1ارائه شده است .این

در ادامه در بخش 2به مرور روشهای موجود پرداخته و در بخش3

پژوهش از ویژگی های توزیع زاویهای استورك که با استفاده از

شکل  :1نمونه تصاویر زیرکلمات پایگاه داده

ساختار کلی سامانه پیشنهادی ارائه میشود .ارزیابی روش
پیشنهادی و نتایج در بخش 4آمده و در نهایت در بخش5
جمعبندی و نتیجهگیری ارائه گردیده است.
 -2مروری برکارهای گذشته
پیوستگی حروف در برخی خطها و در بعضی از شیوههای نگارش،
قطعهبندی شکل کلمه را پیچیدهتر میسازد و موجب میشود که
محققان گرایش بیشتری به سمت روشهای مبتنی بر شکل کلی
داشته باشند .خطوط فارسی ،عربی و همچنین دستنویس
انگلیسی از این دسته هستند .تحقیقات متعددی درباره بازشناسی
خطوط پیوسته انجام شده است[.]16
در [ ]17روشهای مختلف ارائه شده برای بازشناسی کلمات
دستنویس با رویکرد مبتنی بر شکل کلی بررسی شده است .در
روشهای مبتنی بر شکل کلی ،عموماً پس از استخراج ویژگیهای
زیرکلمه ،این ویژگیها در واژهنامه تصویری تشکیل شده در مرحله
آموزش جستجو میگردد .با توجه به زیاد بودن تعداد کالسها
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تبدیل آرنولد تخمین زده میشوند و از تبدیل هاف تبعیت

شده و در یک واژهنامه تصویری ذخیره میشوند .الگوریتم اول

میکنند ،بهره میبرد .در کنار این ویژگیها برخی ویژگیهای

استخراج ویژگیهای زیرکلمه بر اساس ضرایب تقریب سطح سوم

جهتی اولیه به منظور ایجاد بردار ویژگی به کار گرفته شده است.

تبدیل موجک هار است که بدون جداسازی زیرکلمه به حروف

در مرجع [ ]20در یک رویکرد ابتکاری به منظور ایجاد یک

تشکیل دهنده آن ،ویژگیهای زیرکلمه استخراج میشود و یک کد

سیستم بازشناسی با نرخ باال برای اجتناب از مشکالت جداسازی،

رقمی برای هر زیرکلمه ساخته میشود .این کدها برای همه

زیرکلمات به عنوان پایه سیستم بازشناسی در نظر گرفته شدهاند.

زیرکلمات محاسبه شده و در واژهنامه ذخیره میشود.

در این تحقیق ابتدا روشهای جدیدی در خصوص تشخیص کجی

در الگوریتم دوم از تبدیل بسته موجک برای استخراج ویژگیهای

و جداسازی در سطح صفحات که دو مرحله مهم پیشپردازش

زیرکلمات استفاده شده است .در این الگوریتم ضرایب زیرباند

میباشند معرفی شده ،سپس متن به زیرکلمات تجزیه شده است.

سطح 20تبدیل بسته موجک با تابع موجک سیملت  8به عنوان

برای استخراج ویژگی یک طرح ترکیبی بین سه روش استفاده

ویژگیهای زیرکلمه بدون جداسازی آن به حروف سازنده زیرکلمه

شده متداول استخراج ویژگی (تبدیل فوریه گسسته ،گشتاورهای

استخراج شدهاند .ویژگیهای زیرکلمات به صورت یک کد رقمی

زرنیکی و گشتاورهای  )Huمورد استفاده قرار گرفته و سرانجام

برای همه زیرکلمات محاسبه شده و در واژهنامه ذخیره میشوند.

برای طبقهبندی از طبقهبندیکننده  kنزدیکترین همسایگی

برای بازشناسی زیرکلمات چاپی فارسی و بازشناسی متون چاپی با

استفاده شده است .با توجه به مشاهدات و تجربیات ،قوانین زیر در

استفاده از این ویژگیها بعد از استخراج ویژگیهای زیرکلمه

روش ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است.

ناشناس ورودی و مقایسه آن با ویژگیها زیرکلمات واژهنامه ،یک

•
•

وقتی تبدیل فوریه گسسته نتیجه غلط میدهد دو روش

رتبهبندی از زیرکلمات با ویژگیهای مشابه ویژگیهای زیرکلمه

دیگر نتیجه درست میدهند.

ناشناس بدست میآید .در مرحله آخر برای بازشناسی نهایی

وقتی نتیجه گشتاورهای  Huو زرنیکی متفاوت است

زیرکلمه ورودی ،کد نقاط آن محاسبه شده و با کد نقاط10

نتایج تبدیل فوریه گسسته صحیح است.

زیرکلمه آخر مرحله قبل مقایسه میشود .اولین زیرکلمه با کد

با توجه به شرایط باال نتیجه روش ترکیبی به این ترتیب تعریف

نقطه مشابه زیرکلمه ناشناس ،به عنوان زیرکلمه صحیح بازشناسی

شده است که اگر نتیجه گشتاورهای  Huو زرنیکی مشابه هستند

میشود .بهترین نرخ بازشناسی حاصل شده این تحقیق 97/6

نتیجه نهایی همین است و در غیر این صورت نتیجه تبدیل فوریه

گزارش شده است.

گسسته به عنوان نتیجه نهایی پذیرفته میشود .جالب توجه است

محققان در مرجع [ ]22با رویکرد حل مشکل با طراحی

که نرخ بازشناسی تبدیل فوریه گسسته ،گشتاورهای  Huو زرنیکی

ویژگیهای با دقت باال ،الگوریتمی برای بازشناسی کلمات عربی

به تنهایی به ترتیب عبارت است از 92/8 ،79/7 :و  86درصد در

بدون تقطیع آنها طراحی کردهاند که در آن ابتدا هر کلمه به یک

حالی که روش ترکیبی به نرخ  97درصد دست یافته است .در

تصویر قطبی نرمالیزه تبدیل میشود و سپس یک تبدیل فوریه دو

بررسی این روش کم بودن سرعت سیستم بازشناسی با عنایت به

بعدی به تصویر قطبی اعمال میشود .طیف منتج شده نسبت به

اینکه عالوه بر زمانبر بودن استخراج ویژگیهای معرفی شده ،عمال

دوران ،تغییر اندازه و تغییر مکان کلمات ،غیر حساس است .مرحله

برای هر زیرکلمه سه بار عملیات بازشناسی باید انجام گیرد (برای

بازشناسی با به کارگیری تابع فاصله اقلیدسی نرمالیزه شده انجام

هر ویژگی یک بار) ایراد اصلی روش به نظر میرسد.

میگیرد .جهت آزمایش این الگوریتم ،بیش از  1700کلمه در 4

در مرجع [ ]21دو روش برای استخراج ویژگیهای زیرکلمات

قلم مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .کلمات در جهتهای

چاپی فارسی مبتنی بر شکل کلی آنها ارائه داده است .در این دو

مختلف ( 0تا180درجه) و اندازههای متفاوت ( 18تا  )48ptدر

روش ویژگیهای ثابت اندازه و قلم برای همه زیرکلمات محاسبه

نظر گرفته میشوند .نرخ خطا برای این سیستم در بهترین حالت
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استخراج

میشود.

هر

ویژگی،

ورودی

یک

(با بکارگیری  16باند فرکانس پایینی) در حدود  6درصد برآورد

زیرکلمه

شده است.

طبقهبندیکننده با خروجی امتیازدار است .یعنی هر

در مرجع [ ]23نیز با ترکیب رویکرد سلسله مراتبی و ویژگیهای

طبقهبندیکننده به هر کالس یک امتیاز با توجه به زیرکلمه

دقیق ،ابتدا ویژگیهای مکان مشخصه شکل زیر کلمه استخراج

ورودی میدهد .خروجی  10طبقهبندیکننده با هم ترکیب شده و

شده و پس از کاهش بعد با استفاده از  PCAبا مراکز خوشههای

برای هر کالس یک امتیاز نهایی حاصل میشود .کالسها بر اساس

سیصدگانهای که قبال با خوشهبندی پایگاه داده به دست آمدهاند

امتیازشان به صورت نزولی مرتب شده و تعدادی از کالسها با

مقایسه شده و  10خوشه نزدیک به آن به عنوان گزینههای

بیشترین امتیاز انتخاب میشوند .ساختار این روش در شکل 2

احتمالی انتخاب میشوند سپس از توصیفگرهای فوریه منحنی

دیده میشود .همچنین شکل  3نمونههایی از فضای محدود شده

پیرامونی زیرکلمات برای طبقهبندی در داخل خوشهها استفاده

پیشنهادی برای چند زیرکلمه نمونه ناشی از اجرای الگوریتم

شده است.

کاهش فضای جستجو فوق را نشان میدهد( .فضای محدود شده

در مرجع [ ]24پس از کاهش فضای ویژگی در چند مرحله ،در

مرتبط با زیرکلمات قشنگ در کادر آبی ،تعمیق در کادر قرمز،

مرحله بازشناسی ابتدا با استفاده از ویژگیهای مکان مشخصه و

شصتمین در کادر سبز و بیفتند در کادر بنفش)

معیار کمترین فاصله ،دو گزینه نزدیکتر به زیرکلمه ورودی انتخاب

همانطور که مالحظه میگردد با توجه به شباهت زیاد زیرکلمات

میشود .همین مرحله با ویژگیهای ناحیهبندی نیز تکرار میگردد.

پیشنهادی ناشی از الگوریتم محدود کننده قبلی ،در مرحله

در مرحله نهایی بازشناسی ،زیرکلمه منتخب از حداکثر چهار

بازشناسی باید از ویژگیهایی که قدرت تفکیکپذیری باالیی

زیرکلمه منتخب مرحله قبل با استفاده از ویژگیهای تعداد تقاطع

داشته باشند استفاده کرد .لذا ویژگیهای مختلف مورد آزمایش

متن با زمینه در جهت عمودی و طبقهبندی کننده نزدیکترین

قرار گرفت که استفاده از هر یک از ویژگیها به تنهایی همانطور

همسایگی صورت میگیرد .در این روش ،بازشناسی زیرکلمات با

که در بخش نتایج به آن اشاره میگردد نتیجه مطلوبی به دست

دقت بیش از  %98برای دادههای آزمون صورت پذیرفته است.

نمیدهد .لذا ایده استفاده از سیستم شورایی با ترکیبی از چند
طبقهبند (در جهت ایجاد یک مرز تصمیم دقیق با توجه به شباهت

 -3ساختار روش پیشنهادی

زیاد زیرکلمات محدود شده) مورد توجه قرار گرفت که با توجه به

هدف در نظر گرفته شده در این تحقیق بازشناسی زیرکلمه نهایی

نتایج ،پیادهسازی این سیستم بهبود قابل مالحظهای در نرخ

از بین مجموعه زیرکلمات محدود شده به روش ارائه شده در []14

بازشناسی را نشان میدهد .روشهای طراحی و قواعد ترکیب

است .در الگوریتم معرفی شده در این مرجع به منظور باالبردن

شورایی و چگونگی ایجاد مرزهای پیچیده مورد نیاز در مرجع

سرعت و دقت بازشناسی سعی شده طی یک فرایند سلسله مراتبی

[ ]25مورد بحث قرار گرفته است.

فضای جستجو کاهش یابد .در این تحقیق  10ویژگی ساده از هر

شکل  :2فرایند سلسه مراتبی کاهش فضای جستوو []14
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تفنگ
فقتنا
منتنگ
قشنگ تفنگد
فتنشا متفقند
متنفذ
منتفذ
فشنگ ففتقتله
خفتند
قشنگشا
الف

تجز
خیز
خیش
شبق
شینر
تیمز
حضیض حشیش
منیژ
منیز
سنجش ستیز
شینو تحمیض تحصین تحسین
حقیقی حقیقر حضیضی حشیشی
ضعیتی شیستو شبستر سخیفی
نسیتو
نمیتو
نمیخو
نیستو
تحسینی نینهو
ستینو نجمنی نحیفی

شیق
ضی ق
نجش
تمبز
تمیز
خینی خیشو خمین حنین حنیش
شبخو شپشو
شمیز
شیتو
شیخو
ضعین صفین
قیخو
مضیق
مفیز
نبضی
نجشو
نجمن نجفی
نیشو
تیسفو تعمیق تعمیق تحمیق ضعیفی
خمینی حنیفی خمیتر نیستر نمیشو
ضیغمی نصیحتی قیمتم منچستر مفیستو
ستیژ شیخی منجق تجعتر حسنین
ب
شکل  :3فضای محدود شده برای چند زیرکلمه منتخب

تخمینی
سنخیتی
ششمین
تحقیقی
تضمینی
محققین
تضمین
تصنیفی
تنسیق

نشیمن
مستقیمش
متخصصینی
متحصنین
شصتمین
متخصصین
شخصیتی

ج

بجنگند
پیگمنتو
بیختن
بیفتند
چیفتن
پیشگفتا
بیفکنند
د

شکل  4ساختار روش پیشنهادی را نشان میدهد .همانطور که

انجام میگیرد.

در این شکل دیده میشود ،در روش پیشنهادی ،ابتدا فضای

پس از آن زیرکلمه نهایی در یک فرایند رایگیری از بین این

جستجو با استفاده از چند ویژگی ساده به تعداد خیلی کم

گزینهها انتخاب میگردد .جهت بهبود بیشتر نتایج و با توجه به

از زیرکلمات محدود میشود[ .]14سپس با ترکیب نتایج شش

کیفیت متفاوت نتایج ناشی از هر کدام از ویژگیها ،حضور

طبقهبند پایه با روش رایگیری وزندار ،زیرکلمه بازشناسی

وزندار گزینهها در رایگیری مد نظر قرار گرفت .جهت تعیین

میشود.

وزنهای ایدهال از الگوریتم  4PSOکمک گرفته شد .نتایج به

یک طبقهبند پایه محدود کننده فضای جستجو است که

دست آمده از این تحقیق در قسمت نتایج تشریح شده است .در

کالسی که باالترین امتیاز در این مرحله را کسب کرده است به

ادامه نحوه استفاده از ویژگیهای مورد اشاره در روش

عنوان نتیجه این طبقهبند لحاظ می گردد .چهار طبقهبند پایه

پیشنهادی تشریح شده است.

بعدی از روش نزدیکترین همسایگی ( )KNN2و به ترتیب با

 -1-3ویژگیهای تبدیل کسینوسی گسسته

ویژگیهای مکان مشخصه ،ناحیهبندی ،تعداد تقاطع عمودی

یکی از ویژگیهای استفاده شده در این تحقیق ،تبدیل

متن و زمینه و  DCT3استفاده میکنند .در یک طبقهبند پایه

کسینوسی گسسته ( )DCTاست که یک تبدیل یکتاست .از

دیگر با استفاده از حاصل ضرب تصاویر نرمالیزه زیرکلمه ورودی

مهمترین خواص  DCTاین است که بیشترین اطالعات سیگنال

و زیرکلمات محدود شده آموزشی یک میزان شباهت برای هر

را در ضرایب معدودی که در فرکانسهای پایین قرار دارند

زیرکلمه آموزشی به دست میآید و با استفاده از آن بازشناسی

وزن گزینه ناشی از

گزینه او مرحله
محدود سازی

وزن گزینه ناشی از

 KNNبا ویژگی
مکان مشخصه

وزن گزینه ناشی از

 KNNبا ویژگی
ناحیهبندی

وزن گزینه ناشی از

 KNNبا ویژگی
تعداد تقاطع

وزن گزینه ناشی از

گزینه او با
ویژگی ضرب

)PSO (w1

)PSO (w2

زیرکلمه
منتخب

ذخیره میکند.

)PSO (w3

رایگیری
)PSO (w4

)PSO (w5

وزن گزینه ناشی از
)PSO (w6

 KNNبا ویژگی
DCT

شکل :4ساختار روش پیشنهادی
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پایگاه داده زیرکلمات
اموزشی

کاهش فضای جستوو با
چند ویژگی ساده

زیر کلمه ورودی
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همینطور در مورد تصویر هم بیشترین اطالعات تصویر در

این ترتیب صورت گرفته است که ابتدا تبدیل  DCTدو بعدی

ماتریس گوشه باال -سمت چپ ماتریس خروجی ذخیره میشود.

شکل زیرکلمه که یک ماتریس با ابعاد زیرکلمه خواهد بود

میتوان از همین اطالعات به عنوان ویژگی استفاده کرد.

محاسبه میگردد .سپس ماتریس  7*7از گوشه باال–چپ یعنی

این که چند ضریب از ماتریس خروجی به عنوان ویژگی در نظر

ماتریس حاوی ستونهای  2:8و سطرهای  2:8ماتریس

گرفته شود ،سوالی است که غالبا مطرح میشود .در کاربردهای

جداسازی میگردد ،از کنار هم قرار دادن ستونهای این

مختلف ،معموال این کار به صورت شهودی انجام میگیرد ،یعنی

ماتریس و نرمالسازی آنها بر اساس بزرگترین مقدار ماتریس

به ازای تعداد ضرایب مختلف کیفیت تصویر بازسازی شده را

 DCTکه همان مقدار  DCاست یک بردار ویژگی  49عضوی به

بررسی میکنند و در مورد تعداد ضرایب تصمیم میگیرند.

دست میآید.

شکل  5یک زیرکلمه نمونه و جدول  1قسمتی از

ماتریسDCT

آن (ابعاد ماتریس معادل ابعاد زیرکلمه خواهد بود) و قسمتی از
ماتریس ویژگیهای( DCTناحیه زرد رنگ) که با توجه به
آزمایشات متعدد به عنوان ویژگی انتخاب شدهاند و در نهایت
جدول  2ویژگیهای استخراجی از زیرکلمه که از کنار هم قرار
دادن ستونهای ماتریس منتخب نرمال شده به مقدار ( DCعدد
گوشه باال-چپ ( 52/9در این نمونه)) را نشان میدهد .همانطور
که در این جداول دیده میشود در این تحقیق با آزمایش
روشهای مختلف در نهایت استخراج ویژگی مناسب  DCTبه

شکل  :5زیرکلمه نمونه

جدو  :1قسمتی از ویژگیهای  DCTزیرکلمه نمونه
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جدو  :2ویژگیهای  DCTاستخراجی از زیرکلمه نمونه

0/0335

-0/0045

-0/0183

0/0194

-0/0615

-0/0376

0/0306

0/0637

-0/1195

0/1198

-0/0023

0/0211

0/0473

-0/0852

0/0216

-0/0212

0/0302

0/0316

-0/0273

-0/0104

-0/0456

-0/0259

-0/0183

0/0242

-0/0582

0/0327

-0/0342

0/0688

0/0573

-0/0402

-0/0223

0/0129

0/0127

-0/0051

0/0097

-0/0187

0/0551

-0/0232

0/0262

-0/0075

0/0137

-0/002

0/0195

0/0171

-0/0296

0/0275

0/0132

0/006

-0/0274

•

 -2-3ضرب داخلی تصویر زیرکلمه ورودی با زیرکلمات فضای
محدود شده

شکل  6روال یاد شده برای یک زیرکلمه نمونه که یک بار با
زیرکلمه مشابه خود با اندازه قلم و درجه تفکیک متفاوت و بار
دیگر با یک زیرکلمه متفاوت مقایسه شده است را نشان میدهد.
همانطور که در این شکل دیده میشود با صفر در نظرگرفتن
زمینه و یک درنظر گرفتن بدنه شکل زیرکلمه (تصویر باینری
شکل) در صورت نزدیک بودن دو زیرکلمه که در هم ضرب
میشوند با شمارش تعداد یکها در تصویر نتیجه به عدد
بزرگتری خواهیم رسید یعنی هر چه این عدد بزرگتر باشد نشانه
نزدیکتر بودن دو زیرکلمه مورد مقایسه است.

روال تعریف شده به منظور یافتن نزدیکترین گزینه عبارت است
از:
•

استانداردسازی ابعاد تصویر

•

کم کردن تصویر از متوسط آن

•

ضرب تصویر پیشپردازش شده ورودی در تصاویر
پیشپردازش شده فضای محدود شده

•

انتخاب تصویر با حاصل بیشتر به عنوان پاسخ

جمع مقادیر حاصل

تصویر پس از حذف متوسط

تصویر ثاویه پس از حذف متوسط

تصویر پس از حذف
متوسط

تصویر نرمال شده

تصویر ثانویه نرمال شده

تصویر نرمال شده

تصویر پس از حذف
متوسط
شکل  :6فرایند ضرب دو زیرکلمه نمونه

تصویر نرمال شده
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تصویر اولیه

تصویر ثانویه

تصویر اولیه
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 -3-3استخراج ویژگی ناحیهبندی

معادل مبنای  10این اعداد استفاده میشود .لذا بردار ویژگی

شکل  7نحوه استخراج ویژگی ناحیهبندی در این تحقیق برای
یک زیرکلمه نمونه را نشان میدهد .همانطور که در این شکل
دیده میشود به منظور استخراج ویژگیهای ناحیهبندی در هر
جهت شکل به هشت قسمت در حد امکان مساوی تقسیم
میگردد (رند شدن حاصل تقسیمها) ،در هر بلوك تعداد یکها
(خانههای اشغال شده توسط زیرکلمه) شمرده میشود و جهت
نرمالسازی بر کل تعداد خانههای بلوك تقسیم میگردد .بدین
ترتیب  64ویژگی به ازای هر زیرکلمه بهدست میآید.

مکانهای مشخصه در این حالت دارای  256مؤلفه است که هر
کدام فراوانی نسبی عدد مربوط به خود در تصویر ورودی را
نشان میدهند .برای آن که عناصر بردار ویژگی مقادیری بین
صفر تا یک داشته باشند ،مقادیر بردار ویژگی بر تعداد نقاط
سفید زمینه تقسیم میشوند( .نرمالیزه میشود)
شکل  8نحوه محاسبه بردار ویژگی مکانهای مشخصه را برای
یک نقطه از تصاویر دو زیرکلمه نشانمی دهد.
 -5-3استخراج ویژگی تعداد تقاطع عمودی متن با زمینه

شکل  9نحوه استخراج این ویژگی مربوط به یک زیرکلمه را
نشان میدهد .در این شکل محل تقاطع متن با زمینه با نقاط
سفید مشخص شده که با شمارش این نقاط در هر ستون
ویژگیها به دست میآیند با توجه به اینکه پهنای همه
زیرکلمات یکسان نیست بردار ویژگی به دست آمده باید از نظر
تعداد عناصر نرمالیزه شود .برای یکسان کردن تعداد ویژگی در
این ویژگی ،در صورتی که تعداد ویژگی  Nبوده اما نیاز به M
ویژگی باشد ،بدین صورت عمل میشود که ابتدا  Mعدد حقیقی
تولید میگردد که اولین آنها برابر  1و آخرین آنها برابر N
است .سپس بین  1تا  Nبه  M-1بازه مساوی تقسیم شده و
 M-2عدد حقیقی دیگر به دست میآید .اعداد حاصله را گرد
کرده تا شماره عناصری را که باید از  Nعنصر اولیه انتخاب
گردد ،به دست آید.
در صورتی که  Nبزرگتر یا مساوی  Mباشد شمارههای عناصر

شکل  :7استخراج ویژگیهای ناحیهبندی

 -4-3ویژگیهای مکان مشخصه

ویژگیهای مکان مشخصه معموال در راستاهای عمودی ،افقی و
یا زوایای  45و  135درجه تعریف میشوند .بردار ویژگی مکان
مشخصه برای هر تصویر به این ترتیب محاسبه میگردد که به
ازای هر نقطه از زمینه تصویر ،یک عدد نسبت داده میشود .این
عدد با توجه به اینکه خطوط عمودی و افقی رسم شده از آن
نقطه در جهتهای چهارگانه باال ،پایین ،راست و چپ ،بدنه

تکراری نخواهد بود ولی اگر  Nکوچکتر یا مساوی  Mباشد

زیرکلمه را در چند نقطه قطع کنند ،محاسبه میشود.

شمارههای عناصر تکراری نیز در اختیار بوده که نمونهها چند

اگر تعداد تقاطعها با بدنه رقم در هر جهت به  3محدود شود،

بار انتخاب میشود .با توجه نتایج تحقیق [ ]24تعداد ویژگی

یک عدد چهار رقمی در مبنای  4برای نمایش نقاط مختلف

تقاطع متن با زمینه در این تحقیق  118ویژگی لحاظ شده

نواحی زمینه به دست میآید .برای نمایش مکانهای مشخصه از

است.

)2001(4 =1*1 + 0*4+ 0*42 + 2*43 =129

)1303(4 =3*1 + 0*4+ 3*42 + 1*43 =115

شکل  :8استخراج ویژگیهای مکان مشخصه
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شکل  :9استخراج ویژگی تعداد تقاطع عمودی متن با زمینه

 -6-3الگوریتم بهینهسازی جمعیت ذرات

شرو

روش بهینهسازی جمعیت ذرات ( )PSOدر سال  1995توسط
کندی و ابرهارت مطرح شده است[ ]26روابط ( )1و ( )2به
ترتیب تغییرات سرعت و مکان ذرات در هر تکرار را نشان
میدهند.
در اینجا V ،سرعت ذره Xold ،مکان (موقعیت) کنونی یا به
عبارتی قبلی (قبل از بروزرسانی) هر ذره PPbest ،و  PGbestبه
ترتیب مکانهای بهترین تجربه شخصی و بهترین تجربه کلی،
ضریب  rیک عدد تصادفی بین  0تا  1و  c1و  c2به فاکتورهای
آموزش معروفند .همچنین در رابطه ( w )3وزن اینرسی wmax ،و
 wminبه ترتیب مقادیر حداکثر و حداقل وزن اینرسیMax_It ،
حداکثر تکرار الگوریتم و  tبیانگر تعداد تکرارهای حال حاضر
الگوریتم میباشند .یک جابهجایی از ذرات بهصورت نمونه در
شکل  10نشان داده شده است.

ارائه وزنهای اولیه

محاسبه نر بازشناسی
مقایسه و اص

وزنها

به روزرسانی وزنها و پارامترهای
الگوریتم

خیر

آیا به تکرار  30ام
رسیدهایم
بله
وزنهای بهینه

شکل  : 11دیاگرام نحوه عملکرد الگوریتم PSO

()1

) Vnew = w Vold + c1  r  (Ppbest − X old ) + c2  r  (PGbest − X old

()2

X new = X old + V new

() 3

wmax − wmin
)t
Max _ It

 -4آزمایشها و تحلیل نتایج
پایگاه داده استفاده شده در این تحقیق مجموعه 12700
زیرکلمه رایج زبان فارسی است که با قلم لوتوس با اندازه قلم
 14نگارش و چاپ شده و با درجه تفکیک  400نقطه در اینچ
روبش شدهاند و برای ایجاد نمونههای آزمایشی 1000 ،زیرکلمه
از میان زیرکلمات پایگاه داده به تصادف انتخاب شده است .این
زیرکلمات با قلم لوتوس و در سه اندازه قلم  10،12،14چاپ و با
درجات تفکیک  200و  300نقطه بر اینچ روبش شده و 5000
نمونه را شامل شدهاند .از این  5000نمونه  2500نمونه برای
تنظیم پارامترها و  2500نمونه جهت آزمون استفاده شده است.
همانطور که تشریح شد ،ابتدا فضای جستجو با استفاده از چند
ویژگی ساده به تعداد خیلی کم از زیرکلمات محدود میشود .در
مرحله بازشناسی ابتدا با استفاده از هر یک از ویژگیهای مکان
مشخصه ،ناحیهبندی ،تعداد تقاطع عمودی متن و زمینهDCT ،

( w = wmax −

شکل  : 10نمونهای از جابوایی ذره در الگوریتم ]26[ PSO

شکل  11دیاگرام نحوه عملکرد الگوریتم  PSOبرای یافتن
وزنهای بهینه در این تحقیق را نشان میدهد.
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در مرحله بعد ،با عنایت به دقت متفاوت هر کدام از طبقهبندها
رایگیری وزندار این گزینهها مورد آزمایش قرار گرفت .فرایند
(یافتن وزنهای بهینه) توسط الگوریتم  PSOبا در نظرگرفتن
 W=0.8 ،C1=C2=2و جمعیت اولیه  20و  30تکرار انجام
شد .هدف در نظرگرفته شده در این مساله کمینه کردن تعداد
خطاهای بازشناسی در  2500نمونه اول است که الگوریتم PSO
این تعداد را کمینه میکند .الگوریتم بهینهسازی برای حالت سه
گزینهای باال وزنهای بهینه ( )3 3 2را پیشنهاد میکند که با
این وزنها تعداد زیرکلماتی که به درستی بازشناسی شدهاند از
 2450به  2454زیرکلمه افزایش مییابد .با اجرای الگوریتم
برای کلیه گزینهها یعنی رایگیری بین شش گزینه  -1مکان
مشخصه  -2ناحیهبندی  -3تعداد تقاطع  -4ضرب DCT -5
 -6اولین گزینه پیشنهادی مرحله کاهش فضای جستجو،
وزنهای [ ]5 16 7 17 4 10به عنوان یکی از وزنهای بهینه
پیشنهادی به دست آمده است که در نتیجه تعداد بازشناسی
صحیح از  2445زیرکلمه در حالت بدون وزن به  2562زیرکلمه
با وزنهای بهینه افزایش یافته است .همین وزنها تعداد
زیرکلمه بازشناسی صحیح در  2500زیرکلمه دوم را که اصال در
فرایند بهینهسازی شرکت نداشتهاند را از  2422زیرکلمه به
 2456زیرکلمه افزایش میدهد .شکل  11روند کمینهسازی
تعداد خطاها با تغییر وزن ویژگیها با استفاده از الگوریتم PSO
در چهار اجرای نمونه را نشان میدهد و جدول  5مجموعه نتایج
قید شده در باال را نشان میدهد .همانطور که در نتایج نهایی
دیده میشود روش پیشنهادی در عین سادگی نتایج نسبتا
مناسبی نیز در بر دارد.

و نتیجه ضرب تصویر ورودی در تصاویر فضای محدود شده
مراحل قبل و معیار کمترین فاصله ،نزدیکترین گزینه به
زیرکلمه ورودی انتخاب میشود .جدول  3تعداد گزینه صحیح
به دست آمده برای هر یک از این ویژگیها را برای  2500نمونه
آزمون اول نشان میدهد .برای  58زیرکلمه ،فضای محدود شده
تنها شامل یک زیرکلمه است که برای سنجش دقت بازشناسی
به نتایج حاصل از همه این ویژگیها میبایست اضافه گردد.
جدو  :3دقت بازشناسی با گزینه او هریک ویژگیها
نوع ویژگی

مکان
مشخصه

بازشناسی
صحیح

91%/16

ناحیهبندی تعداد تقاطع DCT

91%/48

90%/8

اولین
ضرب انتخاب
مرحله قبل

69%/56 90%/76 94%/48

در مرحله بعد ،انتخاب گزینه نهایی بازشناسی با رایگیری از
ترکیبهای مختلف گزینههای باال مورد آزمایش قرار گرفت.
جدول  4نتیجه بازشناسی صحیح برای این ترکیبها را نشان
میدهد .در این جدول ترتیب گزینهها به ترتیب  -1مکان
مشخصه  -2ناحیهبندی  -3تعداد تقاطع  -4ضرب DCT -5
لحاظ شده و  T4-1به مفهوم رایگیری از چهار تا از گزینهها
است که گزینه حذف شده از گزینههای پنجگانه گزینه  1است.
بر اساس اطالعات این جدول ترکیب  T3_2,4که به مفهوم
رایگیری بین گزینههای منتخب مکان مشخصه ،تعداد تقاطع و
 DCTاست ،یکی از بهترین نتیجهها (دقت  98درصد) را به
دست آورده است.

جدو  :4دقت بازشناسی با رایگیری ازترکیبهای مختلف
نوع ترکیب

T3_1,2

T3_1,3

T3_1,4

T3_1,5

T3_2,3

T3_2,4

T3_2,5

T3_3,4

بازشناسی صحیح

97%/48

96%/4

97%/4

96%/4

97%/16

98%

97%/44

97%/32

نوع ترکیب

T3_3,5

T3_4,5

T4_1

T4_2

T4_3

T4_4

T4_5

T5

بازشناسی صحیح

96%/64

97%/36

97%/52

97%/88

97%/36

98%

97%/44

98%/08

جدو  :5نتایج بازشناسی با رایگیری بین گزینه او چند ویژگی
نو داده
بازشناسی با رای گیری

2500داده اولیه

 2500داده آزمون

مومو  5000داده

نتیوه بازشناسی در حالت بدون وزن

2445

2422

4867

دقت بازشناسی در حالت بدون وزن

97%/8

96%/88

97%/34

نتیوه بازشناسی در حالت وزندار

2462

2455

4917

دقت بازشناسی در حالت وزندار

98%/48

98%/2

98%/34
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شکل  :11روند کمینهسازی تعداد خطاها با تغییر وزن ویژگیها با استهاده از الگوریتم PSO

قبال توضیح داده شد روش پیشنهادی نسبت به روش پژوهش
[ ]24که هر دو بر روی یک پایگاه داده اجرا شدهاند ،دارای
کارایی زمانی بهتر و نرخ بازشناسی باالتر است .روش ارائه شده
در پژوهش [ ]20علی رغم استفاده از پایگاه داده سادهتر دقت
بازشناسی پایینتری دارد و روش [ ]21که از پایگاه داده مشابه
استفاده کرده به علت سرعت کم ناشی از یک مرحلهای بودن و
دقت پایین مرحله نهایی (کد نقاط) نرخ بازشناسی پایینتری
نسبت به روش پیشنهادی این پژوهش دارد.

این الگوریتم با استفاده از نرم افزار متلب (در رایانهای با
مشخصات  )RAM:8GB , CPU:Core i7-3520Mکد نویسی
شده که متوسط زمان صرف شده برای بازشناسی یک زیرکلمه
از فضای محدود شده قبلی (کاهش فضای جستجو برای
بازشناسی زیرکلمات با استفاده از ویژگیهای ساده و ترکیب
طبقهبندها) تنها در حد  3میلی ثانیه است .به عبارت دیگر
مجموعه روش ،شامل محدودسازی فضای جستجو و بازشناسی
زیرکلمه نهایی به طور متوسط برای هر زیرکلمه  12میلی ثانیه
زمان خواهد برد که به این عدد زمان الزم برای استخراج
ویژگیهای مورد نیاز اضافه میگردد.
کارایی زمانی این روش برای بازشناسی زیرکلمات ( 3میلی ثانیه
برای هر زیرکلمه) در مقایسه با روش سلسه مراتبی مرجع []24
(مقایسه منصفانه به دلیل پایگاه داده و سیستم سختافزاری
یکسان در هر دو پژوهش) که این فرایند را به طور متوسط در
مدت زمان  8میلی ثانیه برای هر زیرکلمه انجام میدهد بهبود
قابل مالحظهای را نشان می دهد و این در حالی است که نرخ
بازشناسی نیز بهبود یافته است.
متوسط زمان استخراج ویژگیهای استفاده شده به ترتیب برای
ویژگیهای مکانمشخصه ،ناحیهبندی ،تقاطع متن و زمینه،
 ،DCTضرب و نمایه عبارت است از1/5 ،0/5 ،0/12 ،2/1 ،300:
و  3میلی ثانیه است.
تعامل بین دقت و زمان بازشناسی ،مشخص کننده روش
انتخابی با توجه به نوع مسئله خواهد بود .به عنوان مثال ،در
صورت نیاز به دقت باال ،استفاده از ویژگی مکان مشخصه در
ترکیب با سایر ویژگیهای توصیف شده در فرایند رایگیری
مفید خواهد بود؛ در حالی که اگر سرعت بازشناسی مدنظر
باشد ،با توجه به زمانبر بودن استخراج این ویژگی ،از ترکیب
سایر ویژگیها باید استفاده شود.
جدول  6مقایسه بین دقت بازشناسی این پژوهش و چند روش
ارائه شده در مرور کارهای گذشته را نشان میدهد .همانطور که

جدو  :6مقایسه نتایج با سایر پژوهشها
پژوهشها
روش سلسله مراتبی مرجع []24
روش ابتکاری مرجع []20

نر بازشناسی نهایی
98%/18
97%

روش مرجع ویژگیهای موجک[]21

97%/6

روش تحقیق جاری

98%/34

جدول  7مجموعه زیرکلماتی که با استفاده از الگوریتم به کار
رفته در تحقیق در مجموعه  5000زیرکلمه دادههای آزمون به
درستی بازشناسی نشدهاند به همراه کد زیرکلمه در پایگاه داده
آزمایش را نشان میدهد .زیرکلمات دارای کد  1تا 1000
زیرکلماتیاند که با اندازه قلم  10نوشته شده و با قدرت تفکیک
 200روبش شدهاند ،زیرکلمات دارای کد  1001تا 2000
زیرکلماتیاند که با اندازه قلم  10نوشته شده و با قدرت تفکیک
 300روبش شدهاند ،زیرکلمات دارای کد  2001تا 3000
زیرکلماتیاند که با اندازه قلم  12نوشته شده و با قدرت تفکیک
 200روبش شدهاند ،زیرکلمات دارای کد  3001تا 4000
زیرکلماتیاند که با اندازه قلم  12نوشته شده و با قدرت تفکیک
 300روبش شدهاند ،زیرکلمات دارای کد  4001تا 5000
زیرکلماتیاند که با اندازه قلم  14نوشته شده و با قدرت تفکیک
 300روبش شدهاند ،از مجموعه زیرکلماتی که به درستی
بازشناسی نشدهاند  17زیرکلمه نشان داده شده در جدول 8
خطای انتشار یافته از مرحله قبل است.
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کد

زیرکلمه

کد

3765

''تلفیق

786

' 'ستحفا2625

زیرکلمه

کد

زیرکلمه

کد

زیرکلمه

کد

زیرکلمه

کد

زیرکلمه

کد

زیرکلمه

2620 ' 'منچو2404 ' 'جنیه1286 ''پپسی

190

''قشم

88

''تمس

2

''و

''مهنا

432 ' 'سپشل3286 ' 'پپسی1190 ' 'قشم1088 ''تمس

4

''پم

''یستی

807

' 'سینین694
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''گلبن
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''جیه
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''پم
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''سینین

700 ' 'یشین1317

''ئتخا

319
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''قمر
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3513
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2905
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395
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''بفو
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