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پردازش تصويرتحقيق و بررسي کاربرد هاي:عنوان پروژه

 درس گرافيک کامپيوتري: واحد درسي

 استاد مشاور :

 راهنما استاد:

 کنندگان تهيه:
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اهداف

مقدمه اي بر پردازش تصوير و تعريف اصطالحات
معرفي چند کاربرد از پردازش تصوير
پردازش متن( ORC )
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مقدمهمقدمه اي بر پردازش تصوير 

 ش تصوير بر پرداز اي  دمه  ق م

ا هر عملکردي براي تصميم گيري به داده هاي ورودي احتياج داريم سور    اين ورودي ها ميتوانند از يک سن. در هر سيستمي و ب

ا تصاوير ارسالي از يه دوربين باشد,سنسور مادون قرمز , سنسور فاصله سنج , صوتي .ميکروفن و ب

در   . باشدامروزه پردازش تصوير بهترين ابزار براي استخراج ويژگي ها و تحليل موقعيت و در نهايت تصميم گيري صحيح مي

ا پردازش اين اطالعات   , مورد انسان نيز به همين صورت است اطالعات از طريق چشم به مغز ارسال مي شوند و مغز ب

.کندتصميم نهايي را گرفته و فرمان را صادر مي

هدف از پردازش تصوير پياده سازي عملکرد ذهن انسان در قبال داده ها و انجام پردازش هاي خاصي براي استخراج ويژگي    

از براي رسيدن به هدف از پيش تعيين شده مي باشد .مورد ني
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اصطالحاتمقدمه اي بر پردازش تصوير 

چند تعريف-1

 پيکسل

يک تصوير     . به معني المان تصوير استPicture Elementپيکسل مخفف . است PIXELکوچکترين جزء 

ا يک دوربين ديجي. اند ر هم قرار گرفتهنامتشکل از تعداد زيادي پيکسل است که در ک تال   در واقع زماني که ب

ا ابعاد 640480xگيريد اگر رزولوشن دوربين شما عکس مي اشد به اين معني است که ماتريس ب در 640480xب

به ازاي هر پيکسل يک سلول نوري در دوربين    . پيکسل در عرض دارد 480پيکسل در طول و 640ار شماست که ياخت

به طور مثال به ازاي رنگ. شدت نور اين سلول نوري مقدار عددي را براي اين پيکسل تعيين مي کند. وجود دارد

.در آن ذخيره مي شود255در پيکسل ذخيره مي شود و به ازاي رنگ سفيد مقدار صفر سياه مقدار 

6

اصطالحاتمقدمه اي بر پردازش تصوير 

 يگي سا م :ه

نوع همسايگي وجود دارد   2

 ايي به صورت 8همسايگي :ت

(i - 1 , -1) , ( i , j - 1) , ( i + 1 , j - 1 ) , ( i - 1 , j ) , 

( i + 1 , j ) , ( i - 1 , j + 1) , ( i , j + 1 ) , ( i + 1 , j + 1)

 ايي به صورت 4همسايکي :ت

(i - 1 , j ) , ( i + 1 , j ) , ( i , j - 1 ) , ( i , j + 1 )

 نه ي م ز
ا مجموعه پيکسل هايي که شامل  , به مجموعه پيکسل هايي که شامل آبجکت نيستند  .هستند گفته مي شود ’Sي

  (S’ اشند (پيکسل هايي که شامل آبجکت نمي ب
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اصطالحاتمقدمه اي بر پردازش تصوير 

 سير ( ( pathم

اينري در نظر بگيريد 2 .پيکسل را در يک تصوير ب
پيکسل از طريق  پيکسل هايي2راهي بين اين اگر

-به پيکسل, که حاوي آبجکت هسنتد وجود داشته باشد

سيرهاي مرتبط  .گفته ميشود م

 ال تص ا

qو pکسل يپ2. کسل هاي بک گراند است ييشامل ’Sکسل هايي باشد که شامل آبجکت هستند پس يمجموع پSاگر 

.وجود داشته باشد qو pن يک مسير بياگر حداقل متصل به يکديگرند هستند Sمتعلق به 2که هر 
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اصطالحاتمقدمه اي بر پردازش تصوير 

تصوير ز  ر (Border)م

.که در اطراف آبجکت قرار گرفته اند ييکسل هايه پيکل

ه ر ف ح

کسل    يک پي يکه حت’Sمجموعه اي از 
اشد Borderهم در  حفره, نداشته ب
.ده مي شود ينام
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اصطالحاتمقدمه اي بر پردازش تصوير 

اميه ستوگر

له اي افزونيميستوگرام در واقع همان نمودار يه
کسل    يبه عنوان مثال تعداد پ, هر رنگ مي باشد

عدد25هستند 75که حاوي رنگ شماره ييها
انه گياز هس. است  ري استفادهيتوگرام براي آست

.مي شود

ه گ تان س (Threshold)ري يآ

ايبراي ا. د يد بسازياه و سفير سيک تصويتي يب16ک عکس يد از يد مي خواهيفرض کن ا کسل هيد تک تک پين کار ب ا را ب
ن مقدار    د و اگر کوچکتر بود به جاي آيد اگر بزرگتر از آن مقدار مشخص بود به جاي آن رنگ سفيسه کنيمقدار مشخصي مقا

انه گيبه ا. م ياه قرار مي دهيس ا ين کار آست .ند يمي گوThresholdري ب
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اصطالحاتمقدمه اي بر پردازش تصوير 

حت و مح ه مسا اسب : ط يمح

دينه سفيک زميره در يري از دايد که تصويفرض کن
:روبرود مانند شکليرنگ دار

د و   يارکه مقدار عددي آن صفر است را بشمييکسل هايره فقط کافي است که تعداد پين دايبراي بدست آوردن مساحت ا
ا توجه به فاصلهيبه ا) د يبره کنيآن را کال ا آبجکت يدوربن معني که ب ي واقعي آبجکت و   کسل هاين تعداد پينسبتي ب, ن ت
ي اگر ب به راحتي مي توان مساحت هر آبجکتي را بدست آورد حتين ترتيبه ا( . ر بدست آورد يکسل هاي تصويتعداد پ

.منظم نباشد 

ا استفاده از مساحت آن به دست آورديره مي توان ابتدا شعاع دايط دايبراي بدست آوردن مح ره را ب
 (R = S / II )  ا استفاده از فرمول .به کرد سط را محايمحP = 2 IIRسپس ب
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اصطالحاتمقدمه اي بر پردازش تصوير 

آوردن مرکز تصو دست  ه ب و ح آبجکت ين :ر و 

شود ي ر استفاده مير از روش زيبراي بدست آوردن مرکز تصو  :

i , jقا يدق2م بر يس در ستون تقسيکسل هاي ماتريس در سطر و تعداد پيکسل هاي ماترين معني که تعداد پيبه ا

.ر خواهد بود يکسل مرکز تصويپ

ا :ر عمل کرد يد به صورت زيبراي بدست آوردن مرکز آبجکت ب

حال. براي به دست آوردن مساحت تعداد پيکسل هاي آبجکت را جمع ميکنيم . م يمساحت آبجکت را بدست مي آور
ا هم جمع مکنjمرکز آبجکت مقدار Iبراي بدست آوردن  هاي   iمرکز آبجکت مقدار jآوردن حال براي بدست. ميها را ب

ا هم جمع و تقسيم به مساحت مي کنيم  .پيکسل ها را ب

12

اصطالحاتمقدمه اي بر پردازش تصوير 

 به عنوان مثال  براي بدست آوردن مرکز آبجکت زير :

.است 5و 3همانطور که مشاهده مي کنيد مرکز آبجکت 



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    

www.iranclg.ir
8/6/2019

(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    

www.iranclg.ir 3

13

اصطالحاتمقدمه اي بر پردازش تصوير 

  گو يص ال شخ ( Pattern Recognition)ت

ا خير يفرض کنيد م ز کامپيتر به اين عمل که توسط مغ. خواهيد تشخيص دهيد که آبجکتي که در تصوير است دايره است ي
.انجام ميشود تشخيص الگو گفته مي شود 

ر ايد به دنبال ويژگي منحصر به فردي در دايره باشيم اب کان دايره م, به عنوان مثال مثال در مغز انسان . ي اين منظور ب
.هندسي نقاطي است که فاصله آنها از يک نقطه مشخص از آن در ذهن دارد 

ايد به اين نکته توجه کرد که منحصر به فرد بودن اين ويژ. است P2/S = 4Rدر دايره ويژگي منحصر به فرد  گي در   البته ب
. اشکال هندسي و در آبجکت هاي بي شکل صادق نيست 

 روند تشخيص الگو در کامپيوتر به شکل زير است  :

14

اصطالحاتمقدمه اي بر پردازش تصوير 

 تصوير رون  هاي د آبجکت  ري  گذا ره  ا م ش

ز روش   است ابراي تشخيص اينکه چه تعداد آبجکت در تصوير وجود دارد و هر کدام از پيکسل هل متعلق به کدام آبجکت
ا شماره گذاري اجزاء گفته مي شود Component Labelingهاي مختلفي استفاده مي شود و به اين عمل  .  ي

براي اختصار آخرين و سريع ترين الگوريتم
:  موجود را برسي مي کنيم 
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اصطالحاتمقدمه اي بر پردازش تصوير 

شاهده مي رنگ هايي که در تصوير م) مشاهده مي کنيد يک تصوير به فرض سياو و سفيد است صفحه قبلاتريسي که در م

وجود   در خانه هايي که آبجکتي وجود ندارد مقدار صفر و در پيکسل هايي که آبجکت( کنيد براي جدا کردن آبجکت ها است 

.دارد عدد يک وجود دارد 

ا به اولين پيکسلي که حاوي مقدار  اين   , است برسيم 1از سطر اول شروع مي کنيم و آنقدر در سطر حرکت مي کنيم ت

که رسيديم همسايه    1کار را ادامه مي دهيم در سطر بعد اولين مقدار . پيکسل را به عنوان اولين آبجکت در نظر مي گيريم 

ن رسيديمو پيکسلي که االن به آقبال نشانه گذاري کرده بوديم کهپيکسلي بين اگر . گانه آنرا نگاه مي کنيم 8هاي 

بلي را   پس به اين پيکسل نيز برچسب همان پيکسل ق, پيکسل هر دو از يک آبجکت هستند 2اين ,شتمسيري  وجود دا

ا جايي که به پيکسلي ميرسيم که در شکل مشخص شده است که متعلق به. مي زنيم  آبجکت يک    کار ادامه پيدا مي کند ت

. است ولي در همسايگي آن پيکسل برچسب گذاري نشده است 
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اصطالحاتمقدمه اي بر پردازش تصوير 

ايان ب. بدون در نظر گرفتن اين موضوع برچسب جديدي را به آن مي زنيم  رسيم   کار را به همين صورت ادامه ميدهيم ته به پ

.

ا کن ار   . پيکسل به هم ميرسند 2برچسب مشخص شده اند در جايي اين 2ته قابل توجه اينجاست که آبجکت هايي که ب در ب

ب هاي دوم که ماتريس تصوير را رفرش مي کنيم به محل تالقي برچسب ها که رسيديم مقدار برچسب کوچکتر را در برچس

ا . بزرگتر قرار مي دهيم  ا فرض سياه و سفيد بودن تصوي2حال ب ار رفرش کردن تصوير ب ا   مي توان تمامي آبجکت ها ررب

.مشخص و جدا کرد 
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اصطالحاتمقدمه اي بر پردازش تصوير 

 آبجکت2فاصله بين

.آبجکت 2مينيمم پيکسل هاي موجود بين 
ان ها است .کاربرد اين کار به عنوان مثال سرعت سنج اتومبيل در اتوب

تشخيص لبه در يک تصوير

لبه ها قسمتي از تصوير    .طرف آن محل است که به ان لبه مي گوييم 2دليل ايجاد بک لبه در تصوير اختالف شدت نور در 
.هستند که اشتخوان بندي تصوير را مشخص مي کنند

 ع لبه ها لبه عمودي   -1:انوا
لبه افقي   -2
لبه مورب-3
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اصطالحاتمقدمه اي بر پردازش تصوير 

راي يافتن لبه ها به شکل زير عمل مي کنيم ب  :

ا پيکسل قبل از خودش    براي لبه هاي افقي از ستون اول به صورت عمودي شروع به حرکت مي کنيم و هر پيکسل را ب

.ري نداريم در غيراين صورت به آن کا. مقايسه مي کنيم اگر تفاوت آنها از عدد مشخصي بيشتر باشد آنجا لبه است 

 افتن لبه هاي عمودي هم به همين صورت است منتها به صورت افقي شروع به حرکت مي کنيم .ي

 ايد از عددي   2لبه هاي مورب ميشه گفت ترکيبي از اين لبه اند به اين صورت که جذر جمع مختصات هر پيکسل ب

اشد در غير اين صورت لبه نيست  .مشخص بيشتر ب
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اصطالحاتمقدمه اي بر پردازش تصوير 

بزرگ نماييZoom ): )

ا کوچک نمايي تصوير الگوريتم هاي مختلفي وجود دارد که ما به ساده ترين آنها اشاره .م مي کنيبراي بزرگ نمايي ي

پيکسل    2برابر کردن تصوير بين هر سطر و ستون يک سطر و ستون اضافه قرار مي دهيم و مقدار آن را ميانگين 2براي 
اري آن قرار مي دهيم  .کن

برابر N/1برابر و  Nهمين روش را براي .کردن تصوير به صورت يکي در ميان سطر و ستون ها را حذف مي کنيم 1/2براي 
.کردن استفاده مي کنيم 
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ازشناسيکاربردهامعرفي چند کاربرد در پردازش تصويروگاليب

(ادامه ) الگويشناساي ...

ا طبقهياهشاخهازيکیشناسايي الگو  . .ار داردمشاهدات سروکو توصيف( يبنده کالس)يبندهوش مصنوعي است که ب
ا دادهشناسايي الگو به ما کمك مي ا تکيه بر دانش قبلي( الگوها)ها کند ت ا اطالعات آماررا ب الگوها،    استخراج شده ازيي

ايست کالسهالگوهايي که مي. نماييميبندطبقه ا اهداشوند، معموال گروهي از سنجشي بندب مجموعه    هستند کهفها ي
.نمايندمناسب تعريف ميي چند بعدينقاطي را در يك فضا

الگويبازشناسيکاربردها

ار ازشناسي الگو در بسي ازشناسي.دارد يها نقش کاربرداز زمينهيب ازشناسي حروف، ب ي، طبقه بندنويسنده، تصديق امضاءب
ار نمونه هايي از اين کاربردها هستند ازشناسي گفت ي نيز بکار   پزشکيهاتحليل داد هيشناسايي الگو برا.اثر انگشت و ب

.  گرفته شده است
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ازشناسيکاربردهامعرفي چند کاربرد در پردازش تصويروگاليب

الگويبازشناسيکاربردها

ام برديها را مکروموزميو طبقه بند Xالکتروکارديوگرام، تحليل تصاوير اشعه مثال تفسيريبرا . توان ن

ابعمناطق زراعي، مطالعه آلودگي آبيبنداز اين کاربردها شامل طبقهيديگرينمونه ها زيرزميني و ها، آشکار کردن من

يهاهوايي به کمك روش، تصاوير ارسال شده از ماهواره و تصاويردر اين نوع کاربردها. پيش بيني آب و هواست

ازشناسي الگو تفسير مي شوند ازرسي تصوير. ب ازشناسي قطعاتيب .  ايي الگو هستندصنعتي شناسيماشيني، از کاربردهاو ب

افت اري هاهدف در سيگنالي، آشکارسازتحليل ب ا سون زله و تشخيص ذراتيبند، طبقهبرگشتي رادار ي شيميائي   امواج زل

ازشناسي الگو ميازيديگريکاربردها .باشندب
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مقدمه(OCR) حروفينوريبازشناس

  مقدمه اي بر پردازش متن

ازار عرضه مي اً به صورت مواد چاپي به ب گردد و ضرورت دسترسي سريع و آسان به   افزايش روزافزون توليد اطالعات که غالب

اوري اطالعات ر انه در عرصه هاي مختلف زندگي از سوي ديگر، متخصصان فن ا بر داده هاي موجود از يك سو، و حضور فراگير راي

انه باشند العات   تبديل اط. آن داشته که همواره در پي يافتن راهکار مناسب براي گردآوري و پردازش اطالعات به کمك راي
اندارد کامپيوتري  ا مشخصه هاي متفاوت به مستندات متني است اويمتني ب ازدهي فن ري اطالعات    کي از راهکارهاي افزايش ب

.  است
ارتند از :  مزيت متن واقعي به ساير اشکال يک مستند بطور خالصه عب

ارات در يک متن. متن، قابل ويرايش و جستجو است و به آساني مي توان آنرا پردازش کرد امکان جستجوي عب
از بزرگي است .  حجيم، امتي

ار کمتر از حجم تصوير مشابه است .حجم متن  معموال بسي
به متن ميتوان بسادگي توضيح، فرالينک، و امکانات  رسانه مرکب افزود.
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(Optical Character Recognition ) OCR

در نتيجه   . تشخيص ميدهدشود، کامپيوتر اين متن را بصورت يك تصوير گرافيکيهنگامي که يك سند متني اسکن مي

ا آن را مورد جستجو قرار دهندکاربران قادر نخواهند بود که متن موجود در تصوير سند را ويرايش افزار   يك نرم. نمايند و ي

OCRازدسمحتويات آنرا شناسايي نموده، و بصورت يك فايل در کامپيوتر ذخيره ميواين متن اسکن شده را خوانده  .
سطهاي مکتوب توليد شده تواستفادة گسترده از کامپيوتر را در پردازش سريع حجم وسيعي از دادهچنين قابليتي امکان

انکها، شرکتهاي بيمه، مؤسسات خدمات عمومي، ادارة پست و ساير نهادهايي که   شرکتها و مؤسسات مختلف نظير ب

ا ميليونها مورد پرداخت، دريافت و حسابرسي امور مشتريان خود مواجه انه ب .فراهم ميآوردند،اسالي

اد اسکن شده به فايلتبديل کتابکاربردهاي ديگر آن شامل ا اسن انکمرتب کردن چک,هاي متني ها ي اندن     ها، خوها در ب

ا خواندن متون براي آنها، ارتباط آدرس هاهاي پستي و مرتب کردن خودکار بستهآدرس ا ب ابين ن انسان و   بي، کمک به افراد ن
ا استفاده ازتحرير عادي دستي، و بسياري کاربردهاي ديگر مي .  شودماشين ب

24

اريخچه(OCR) حروفينوريبازشناس ت

 تاريخچه سيستم هايOCR

اريخي، سيستم ا کنون مرOCRهاي از جنبه ت : اندرا پشت سر گذاشتهزياديحل تکامليات

ازشناسي حروف دانشمندان روسي    انجام گرفته است که 1900هاي اول دهه در سال, اولين اقدامات صورت گرفته در زمينة ب

ارساييمي ايي کمك نمايدخواستند به افراد مبتال به ن هاي   ه سالشده در اين زمينه مربوط بهاي ثبتاولين اختراع. هاي بين

ا روش تطبيق قالب شناسايي مياين سيستم. ميالدي هستند1933و 1929 که   به اين صورت. کردندها حروف چاپي را ب

انده ميهاي مکانيکي مختلفي از مقابل تصوير حرف عبور ميماسك اب يگر توسط    شد و از سوي دکردند و نور از يك سو به آن ت

رودي   رسيد و حرف ومينگرفت، نور به آشکارساز وقتي يك انطباق کامل صورت مي. گرديديك آشکارساز نوري دريافت مي

ازشناسي مي ائين مورد استفاده در آن، کاربردي نبود.شدب اوري پ ا ظهور اين اختراع به دليل فن کامپيوترهاي ديجيتال به    و ب

اقي ماند ا ب .صورت يك رؤي
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ا مجموعه کوچکي از حروف و نمادهاي دستنويس که براحتي قابل تشخيOCRاقدامات اوليه در زمينه  ص    ، بر متون چاپي ي

ًا از روش تطبيق قالب استفاده ميکه بودند متمرکز گرديده بود ا به اين صورت نمودندعمدت که در آن تصوير ورودي ب

منظور از   )در اين دوره، تحقيقات موفق اما محدود شده . گرفتمجموعه بزرگي از تصاوير حروف مورد مقايسه قرار مي

تين   ، بيشتر بر روي حروف و اعداد ال(هاي خاص براي کاراکترهاي ورودي استفرضمحدود شده، مفروض دانستن شرايط و پيش

اني و عربي در ه. انجام گرفت ژاپني، چيني، عبري، هندي، سيريليکي، يون ا اين حال مطالعات چندي نيز بر روي حروف  ر دو ب

ا قبل از سال . زمينه حروف چاپي و دستنويس آغاز گرديد افزارهاي     بدليل فقدان سخت1980مطالعات صورت گرفته ت

ا مشکل همراه بودندقدرتمند و دستگاه اوري    به بعد1980اما از دهه . هاي ورودي مناسب ب بواسطه رشد انفجارگونه فن

ازشناسي حروف فراهم گرديد .اطالعات، وضعيت بسيار مناسبي براي تحقيقات مختلف از جمله ب
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زارها و تکنيك ا تکوين اب محقق   OCRهاي هاي پردازشي جديد، پيشرفت واقعي در سيستمدر اين مقطع زماني بود که ب

ا تکنيك، روش90در اوايل دهه . گرديد ازشناسي الگو ب .هاي کارآمد هوش مصنوعي ادغام گشتندهاي پردازش تصوير و ب

ازشناسي حروف ابداع نمودند که قادر بودند دادههاي پيچيدهمحققان، الگوريتم ا تفکيكاي را در ب اال را   پذيريهاي ورودي ب ب

ار زيادي را بر روي دادهدريافت کنند و در مرحله پياده انه. ها انجام دهندسازي، محاسبات بسي هاي    امروزه عالوه بر وجود راي

هاي پردازشي    کننده، استفاده از تکنيكها و صفحات رقميتر مانند اسکنرها، دوربينقدرتمندتر و تجهيزات الکترونيکي دقيق

هاي پردازش زبان طبيعي   فازي، و مدلهاي مارکوف پنهان ، منطقهاي عصبي ، مدلمدرن و توانمند همچون شبکه

.پذير گشته استامکان

27

OCRبررسي اجزا و انواع سيستم (OCR) حروفينوريبازشناس

 در يك تقسيم بندي کلي ميتوان سيستمهايOCR را از لحاظ نوع الگوي ورودي به دو گروه تقسيم کرد:

ازشناسي متون چاپي سيستمهاي ب

ازشناسي متون دستنويس سيستمهاي ب

ي سيستمهاورود اطالعات،هنحوههمچنين از جنبOCRشوندمييبندبه دو دستة زير تقسيم:

خطسيستمهاي بر
خطسيستمهاي برون
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 ازشناسي طدر ب خ ر مها يك    دستگاه ورودي اين سيست.، حروف در همان زمان نگارش توسط سيستم تشخيص داده ميشوندب

ار قلم، اطالعات زماني مربوط به مسير قلم نيز در اختدر اين روش عالوه بر اطالعات مربوط به موقعيت. قلم نوري است ي

، در اين روش مي توان از اطالعات زماني سرعت. کننده اخذ مي شوندرقومياين اطالعات معمو ً ال توسط يك صفحة. است

ازشناسي استفاده کردشتاب، فشار و زمان .برداشتن و گذاشتن قلم روي صفحه در ب

 ازشناسي ندر ب و ر از هيچ نوع وسيله نگارش خاصدر اين روش به. ، از تصوير دو بعدي متن ورودي استفاده مي شودخطب ي ني

ازشناسي    اين روش به ن. تصوير متن صورت مي گيردها مستقل از فرآيند توليد آنها تنها براساسنيست و تفسير داد ه حوة ب

.توسط انسان شباهت بيشتري دارد
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بخشهاي مختلف يك سيستمOCRکامل

ا موجب:پردازشپيش‐الف تسهيل روند اجراي    شامل کلية اعمالي که روي سيگنال تصويري خام صورت ميگيرند ت

اينري کردن تصوير، حذف نويز، هموارسازي، ازكفازهاي بعدي گردند؛ مانند ب انن و سازي، تشخيص زب
.فونت کلمات و نظاير اينها

اراگرافهايي که بخشعبارت است از روش:بندي قطعه‐ب کلمات، و حروف را   ها، جمالت ياهاي مختلفي همچون پ
.نماينداز تصوير سند استخراج مي

اتي است که روي الگوهاي بدست آمده از مرحلة پيش:هااستخراج ويژگي‐ج ا   پردازش انجام ميشودمجموعة کلية محاسب ت
ا هر الگو تعيين گرددبردار ويژگي اظر ب .هاي متن
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:کنندهبنديبازشناسي با يك يا چند طبقه‐د

ا يکي از کالسالگوهاي بدست آمده از مرحلة استخراج ويژگيهايي براي متناظر ساختن هر يك ازشامل روش هايها ب

هاي مرجعهاي هر الگو نسبت به يکي از برداراست که از طريق کمينه ساختن فاصلة بردار ويژگيفضاي الگوهاي مورد بحث

ايگاه داده هاي سيستم انجام مي .گيردموجود در پ

:(پردازشپس)بکارگيري اطالعات جانبي -ه

اييبه رخداد حروف، مانند مجموعه لغات معتبر، اطالعات آماري مربوط .اطالعات دستوري و معن
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 سيستم هايOCR فارسي

ازشناسي حروف الفباي فارسي سابقهاي نه چندان طوالني به همراه دارد شر شده از   گزارشهاي رسمي منتنخستين. مسئلة ب

ميالدي است به رغم فراگيري نسبي کاربرد الفباي   1980تالشهاي انجام گرفته در اين راه، مربوط به ساليان نخست دهة 

ازشناسي حروف اينفارسي در ميان ملل مختلف قارة آسيا، افتن روشهايي براي ب ا   بررسيهاي انجام شده در خصوص ي الفب

ار محدود چسبيده   ربواسطة وجود تفاوتهاي اساسي بين نحوة نگارش کلمات فارسي و کلمات التين نظي. بوده استبسي

فارسي،   قرارگيري آن در يك کلمةبودن حروف سازندة يك کلمه به يکديگر و تغيير شکل حروف بر اساس موقعيت نسبي

ازشناسي حروف فارسي    انگليسي بنظور شناسايي حروف تشکيل دهندة کلماتامکان اعمال مستقيم روشهاي متداول در ب

.وجود ندارد
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اني مي کند  OCRافزار تجاري کارآمدنرميکی ازدر حال حاضر  ان فارسي را پشتيب محصول    Automatic Readerکه زب

و   4000آن 0.7در حال حاضر قيمت نسخه . ميباشد Platinumو  Goldنخسه 2است که داراي Sakhrشرکت عربي 

ا قيمت نرم افزار هاي معروفي همچون .دالر است 1400 اشد 600که حداکثر  Officeاين رقم در مقايسه ب ا دالر مي ب واقًع

.قابل مالحظه ميباشد

افزار"همچنين شرکت  ام OCRافزارنرميک”جيحون 1996داشت که قيمت آن در سال ( ShenAsA)”شناسا“فارسي بن

ه هاي   چون متاسفانه حاصل فارسي سازي سطحي نسخاما ظاهرًا از کارايي چندان مورد قبولي برخوردار نبودبود دالر1000حدود 

.قبلي و فعلي محصوالت صخر هستند که در مواردي تنها به فارسي سازي منوها اکتفا شده است

ام  انی مي کن Readiris Pro 11 Middle Eastنرم افزار ديگری به ن ان فارسی را هم پشتيب ازگی منتشر شده که زب .  دبه ت
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ا استفاده از امکان عربي آن ميشد پردازش ن ان فارسي وجود نداشت و تنها ب اقصي    در نسخه هاي پيشين اين نرم افزار زب

ا قيمت .  انجام داد  !دالر به فروش رسيد 300.000اين نرم افزار ب

ا متن« هاي گسستهنويسدست»درمرحلة کنوني در کشور ما مربوط به OCRبه داليل گفته شده  ايپي پيوستي ه است،   هاي ت

ازشناسي متن ا ب ادي در پيش است، چون در دستهاي دستو ت سته،   هاي گسنويسنويس پيوسته توسط کامپيوتر راه زي

ايپي هم مشکل کشيده شدندر متن. انداگرچه حروف به هم شباهت دارند، حداقل جداجدا نوشته شده يك   هاي پيوسته ت

ا شکسته نوشته شدن حروف را نداريم .حرف ي

ا»البته به گفته مسئوالن شرکت  اي بديل به   نويس پيوسته را تافزارهايي وجود دارد که متن دستدر حال حاضر هم نرم« پ

اد است و به شکل صنعتي درنيامدهکنند، ولي ضريب خطاي اين نرمحروف جدا ازهم و گسسته مي .اندافزارها زي

Omni Page Pro 12-ABBYY FineReader-Text Bridge: نرم افزار های ديگر 
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 مشکالت و پيچيدگي هاي پيش رويOCRهاي فارسي و عربي

ر حوزه   به منظور فعاليت د. سازدهاي منحصر به فردي دارد که آن را کاماًل از نگارش التين متمايز مينگارش فارسي، ويژگي

OCRان، امري ضروري است :فارسي، آگاهي از قوانين نگارشي و نحوه چاپ حروف در اين زب

 ا دو طرف به حروف مجاور خود اتصال دارند و برخي نيز به صورت مجزا نوشته در کلمات فارسي برخي از حروف از يك ي
ا چند بخش متصل باشد که . شوندمي اميده مي« زيرکلمه»در نتيجه هر کلمه ممکن است شامل يك ي ا چسب. شوندن يده ي

ازشناسي متون فارسي را براي سيستم ار OCRهاي سرهم بودن حروف در نگارش فارسي، ب ، نسبت به متون التين بسي

.سازدتر ميمشکل

اشند م: حروف فارسي ممکن است چهار موقعيت مجزا و در نتيجه چهار شکل متفاوت نگارش داشته ب ياني، حروف ابتدايي، 

.شکل مختلف حرف و عدد در مجموعه تشخيص وجود خواهند داشت100نهايتا حدود . انتهايي و مجزا
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ا رسم خطوط عمودي، حروف را ب ا که نتوان ب اشند، بدين معن ه طور   حروف واقع در يك کلمه ممکن است همپوشاني داشته ب

.کامل از يکديگر مجزا نمود

شوندمتون فارسي برخالف متون التين از راست به چپ نوشته مي.

ها بعضي از حروف، از يك سمت در دو محل به يکديگر اتصال دارنددر برخي از فونت.

اشند ايين بدنه حرف واقع ب ا پ اال ي ا سه نقطه دارند که ممکن است در ب .برخي از حروف بين يك ت

ا در وجود يك سرکش است بعضي از حروف بدنه مشابه دارند و تفاوت آن ند    مان)ها تنها در تعداد و محل قرارگيري نقاط  ي
ار کوچکي دارند( «گ»و « ك» ا بدنه حروف، اندازه بسي يدگي     اين موضوع نيز يکي از مواردي است که بر پيچ. که در مقايسه ب

.افزايدفارسي ميOCRهاي سيستم

حروفي که از طرف چپ قابليت اتصال به حرف مجاور خود را دارند، ممکن است به صورت کشيده نوشته شوند.
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          اشرند ايين بدنرره داراي اعررراب ب ا پرر اال يرر و انررد هرراي اصررلي  در زبرران فارسرري، اعررراب   ُ-ِ-َ-سرره اعررراب   . حرروف فارسرري ممکررن اسررت در برر

االً »و « عمرداً »نظيرر کلمررات   )شرود  در برخري کلمررات عربري رايرج در زبرران فارسري ديرده مرري        ً-اعرراب   راب کلمررات عربري داراي اعرر   (. «احتمر

ار محردودتر            . انرد در زبران فارسري عموميرت نيافترره    ٍ-و ٌ- اربرد اعرراب در زبران فارسري نسرربت بره زبران عربري بسرري ا   هرر چنرد کرر اسرت، امرر

اشررد، از ن               اگرر کلمرره   يکيررد برر تلفرر  صرحيح آن ب ا کلمرره ديگرر، ت ابه نگارشري آن برر ا برره دليرل تشرر اشررد ير امترداول ب انه اي ن هرراي اعررراب   شر

اشررد و برخري از حررروف داراي ع              . شرود اسرتفاده مرري   االي بدنرره يرك حرررف ممکررن اسرت عالمررت تشرديد وجررود داشرته ب ا در بر المررت  ضررمن

.همزه هستند

       ارة اعرداد فارسرري هرم ايررن مشرکل وجررود دارد ا يررك نقطره کوچررك اسرت کرره مري         : دربر ا تنهر ا    صرفر مرر ه بينرردازد؛  توانررد سيسرتم را برره اشرتب

ار به هم شبيه هستند و تنها تفاوتشان در دندانه ها است1، 2، 3، 4اعداد  .هم بسي

        اد اسرت ار زيرر ا و غيرره متصررو        . در مترون دسررتنويس فارسري، تنرروع تحريرر بسرري در . ر اسررت انررواع شرکلها بررراي حروفرري ماننرد س ، ي ، هرر

.  تحرير دستنويس از سوي ديگر مشخصه هاي حرکت قلم نيز قابل تحليل هستند
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    اً حرروف چسرربيده   )بيشرتر حررروف فارسرري ا دسررتگاه اسرر        . دار هسررتند دندانرره ( مخصوصرر ايين  در مرواردي کرره کيفيررت سررند اصرلي يرر کنر پرر

اع دندانرره    اشرد، ارتفرر اه مرري       ب ا نسربت برره خررط زمينرره کوتر ايي صررحيح ايررن حرروف در مرحلرره قطعرره         هرر ا  بنررد شررود و ايررن امرر، شناسرر ي يرر

ا مشکل مواجه مي ازشناسي را ب .سازدب

38
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ي تحليل بخشهاي مختلف سيستمهاOCR

پيش پردازش

ا افزايش    هاي تصويري خام انجام مياين مرحله شامل کلية پردازشهايي است که بر روي سيگنال ا موجب تسهيل ي شوند ت
:شود  از مجموعة اين پردازشها هدفهاي زير دنبال مي. دقت روند اجراي فازهاي بعدي گردند

.کاهش نويز‐1
.هانرماليزه نمودن داده‐2
ايست محفوظ بماندسازي ميزان اطالعاتي که ميفشرده‐3 .ب

39
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کاهش نويز

ا ابزارهاي نگارشي منجر به ايجاد قطعهنويز ايجاد شده بواسطة دستگاه هاي گسسته، اتصال بين   خطهاي اسکنر نوري ي

هاي   همچنين اعوجاج. گرددتصوير برخي حروف و غيره ميهاي موجود درخطوط، فضاهاي خالي در خطوط متن، پر شدن حفره
ايستي مد نظر قرار   شدن گوشهمختلف شامل تغييرات محلي، منحني ا خوردگي حروف را نيز ب هاي حروف، تغيير شکل و ي

ازشناسي حروف الزم است که اين نقايص برطرف شوندقبل از. داد توان به    ميهاي مختلف کاهش نويز راتکنيك. مرحلة ب

 :بندي نمودسه گروه اصلي دسته

فيلتر کردن‐الف
عملگرهاي مورفولوژي‐ب
مدلسازي نويز‐ج
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کاهش نويز

41
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هاکردن دادهنرماليزه

انداردها به حذف تغييرات نگارشي کمك نموده، دادهکردن دادههاي نرماليزهروش .  دهداي را نتيجه ميشدههاي است
اية نرماليزهروش ارتند ازهاي پ :کردن عب

کردن کجي متن و استخراج خطوط زمينهنرماليزه‐الف

شدگيکردن اريبنرماليزه‐ب

اندازه( تغيير مقياس دادن)نرماليزه کردن ‐ج
هموارسازي کانتور‐د

اشند که ما در اين بحث به خالصه اي از هر کدام از اين موارد مي هر کدام از اين مباحث به تنهايي قابل بحث و شرح مي ب
.پردازيم 
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کردن کجي متن و استخراج خطوط زمينهنرماليزه-الف 

ا بي سبت   خطوط متن ناستدقتي نويسنده در هنگام نگارش متن دستنويس، ممکنبديل عدم دقت در مرحلة اسکن و ي

ا چرخش داشته باشند هاي بکار رفته در طبقات بعدي    تواند کارايي الگوريتممياين مسئله, به تصوير اندکي انحراف ي
يثير قرار دهد OCRسيستم دي   بندي، عدم کج بودن تصوير متن ورواز مفروضات بيشتر روشهاي قطعهچرا که يکي,را ت

بندي و طعهآشکارسازي خط زمينه در بسياري از تکنيکهاي ق. است که اين نقيصه آشکار و تصحيح گردداست و در نتيجه الزم

ازشناسي متون فارسي، عربي و التين نقش اساسي دارد عيترا ميتوان بواسطة موقعالوه بر اين، برخي از کاراکترها. ب
.نسبيشان نسبت به خط زمينه آشکار ساخت
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هاي بکار رفته جهت تصحيح کجي خطوط زمينه در متون التين عبارتند ازروش:

تصوير( پروفايل تصويرنمايي )بکارگيري هيستوگرام ‐1
هابندي نزديکترين همسايهاستفاده از روش خوشه‐2
بين حروفروش همبستگي متقابل‐3
تبديل هاف‐4
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شدگيکردن اريبنرماليزه‐ب

اليك از راستاي عمود انحرافدر متون چاپي فارسي و التين نويس     همچنين در متون دست. دارند، کاراکترهاي داراي فرمت ايت

اخته مياين. نويسنددار ميها حروف را بصورت زاويهبرخي از نويسنده اي هتواند دقت برخي از الگوريتمشود و ميشن

يثير قرار دهد و لذا در اين سيستمپديده تحت عنوان« شدگي اريب» بندي قطعه ازشناسي را تحت ت ا ب ت که در   ها الزم اسي

.ميزان اريب بودن کاراکترها شناسايي و تصحيح گردد،پردازشپيشمرحلة 

ريب،    انرماليزه کردن. شودتعريف ميترين زيرحرف در يك کلمه و جهت عمودياريبشدگي بصورت زاوية شيب بين طويل

اندارد بکار دگي،    شترين روش در تخمين ميزان اريبمعمول. رودميبنظور نرماليزه نمودن کلية کاراکترها به يك فرم است

ك   استخراج خطوط عمودي از کاراکترها بوسيلة يك جفت فيلتر ي. عمود است محاسبة زاوية متوسط اجزاء نزديك به خط
ايان هر. پذيردبعدي انجام مي .هددخط، زاوية اريب را بدست ميمختصات شروع و پ
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زه( تغيير مقياس دادن)نرماليزه کردن ‐ج اندا

ا خيلي بزرگ، به يك اندازةOCRدر سيستم هاي  اندارد نرماليزه مياغلب تصاوير کلمات خيلي کوچك ي ن عمل    اي. شونداست
ا نمونهمعمو ا Bilinearنظيرهاييروش. تصوير انجام ميگيرد2برداري مجدد ال ب بر روي تصاوير سطح   Bicubicي

ي، کاراکترهاي دوسطحي را دچار اعوجاج مبرداري موجود در آنهانمونهاما عمليات,خاکستري بنحو مناسبي عمل ميکنند
اندارد. سازند مونهاي است که در آن ابتدا کانتور هموار اصلي مربوط به کاراکتر ناعمال يك روال دو مرحله،يك راهکار است
از آن عمل    شود و پستقريب زده مي2و کوانتيزاسيون دوسطحي دامنه 1شده، توسط يك فيلتر کانولوشن وزندار برداري
يزه کردن اندازه را در هر دو جهت افقي وروش. گيردبرداري مجدد انجام مينمونه ازشناسي حروف ممکن است نرمال هاي ب

احيه تقسيم ميشود و هر يك از اين نواحي. عمودي انجام دهند اس بصورت جداگانه تغيير مقي،در هر کاراکتر به تعدادي ن
.شوندداده مي
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هموارسازي کانتور‐د

اخواستة دست نويسنده هنگام نگارش، ممکن ا حرکات ن ف شکل    است که کانتور حرودر متون دستنويس، بواسطة لرزش ي
ازشناسي. ناصاف پيدا کند ير مقياس حروف   متون چاپي و دستنويس بدليل تغيهمچنين اين مسئله ميتواند در سيستمهاي ب

ا وجود نويز در مرحلة اسکن تصاوير نيز ظاهر فاده قرار   روشهاي هموارسازي کانتور بمنظور جبران اين نقيصه مورد است. گرددو ي
ازنمايي کاراکتر را کاهش ميدهد و در نتيبطور کلي. ميگيرند از براي ب کارايي    جههموارسازي کانتور تعداد نقاط نمونة مورد ني

اقيمانده را بهبود مي ا مقدار. بخشدمراحل پردازشي ب هاي   لميانگين وزني پيکسدر مقدار هر پيکسل از تصوير متن ب
ار تکرار اين عمل، تصوير هموارتريآهمساية  ا دو ب يجه اثر   از متن دستنويس بدست ميآيد و در نتن جايگزين ميشود که ب

.لرزش دست نويسنده کاهش پيدا ميکند

47
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سازيفشرده

هاي ديگر   زهحوزة مکاني به حوسازي تصاوير که تصوير را ازاين مسئله پذيرفته شده است که تکنيکهاي کالسيك فشرده
ازشناسي حروف مناسب نميمنتقل مي اشندکنند، براي ب ازشناسي حروف، عمل فشردهدر. ب ته از   سازي نيازمند آن دسب

ك اعمال   سازي، يکي تکنيدو تکنيك متعارف فشرده. نمايندشکلي را حف  ميهاي حوزة مکاني است که اطالعاتتکنيك
ازكبمنظورسطح آستانه اينري کردن تصاوير سطح خاکستري متون و ديگري ن .د باشسازي ميب

اينري ‐الف :کردن تصوير متن( دوسطحي)ب

از و افزايش سرعت پردازش، اغلب مطلوب استبمنظور کاهش حجم ذخيره ا انتخاب يك سطحسازي مورد ني که ب
اينري تبديل نمود ا رنگي را به تصاوير ب .آستانه، تصاوير سطح خاکستري ي
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سازينازك‐ب

.  يدنمااستخراج ميکاراکتر را نيزها ايجاد ميکند، اطالعات شکلياي در حجم دادهاين عمل درحاليکه کاهش قابل مالحظه

ارتند از ازکسازي عب ايه براي ن ازکسازي از طريق پيکسل »دو روش پ ازکسازي غير از طريق پيکسل» , «ن . «ن

ازکسازي از طريق پيکسل بصورت محلي و تکراري ا وقتي که از تصوير کاراکتتصوير را مورد پردازش قرار مين ر تنها    دهد ت

اقي بمانداسکلت آن به عرض يك ار حساس بوده، ممکن است تصوي. پيکسل ب ر کاراکتر رااين روش نسبت به نويز بسي

ازك، روشاز سوي ديگر. مخدوش سازد ازكسازي غير از طريق پيکسلهاي ن ي   مقداري از اطالعات سراسرسازي، طي فرايند ن

ارة کاراکتر را مورد استفاده قرار مي .دهنددرب
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سازينازك‐ب
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بنديقطعه

سازي   شردهاز اطالعات شکلي، فاي که مقدار کافيدهد بگونهپردازش يك تصوير اصالح شده از سند را نتيجه ميمرحلة پيش

ايين، از تصوير نرماليزه شدة سند قابل حصول اال و نويز نويز پ ازشناسي حروفب ا اهميت در ب ار ب ا    يك مرحلة بسي مخصوًص
مده از   چرا که نتيجة بدست آ,باشدشوند ميبندي فارسي و عربي که بصورت پيوسته نوشته ميقطعه. حروف است

يثير ميکلماتجداسازي ازشناسي سيستم ت ا بر روي نرخ ب ا کاراکترها مستقيٌم .گذارد، خطوط ي

بندي به سبك نگارش   ميزان دقت يك الگوريتم قطعهاستOCR، عامل بسياري از خطاهايبندي غلط کاراکترهاقطعه

.رزولوشن دستگاه اسکنر بستگي داردو نيز نسبت اندازة فونت به، کيفيت دستگاه پرينتحروف

:بندي وجود دارددو نوع قطعه

بندي درونيقطعه( ببندي بيرونيقطعه( الف
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:بندي بيرونيقطعه-الف

اراگرافبندي بيروني که عبارت است از جداسازي بخشقطعه ا کلمات،هاهاي مختلف نگارش مانند پ .جمالت ي

ادترين و حساساين مرحله بحراني اليز اسن ي   هاضروري براي سيستمميباشد و يك مرحلةترين قسمت در زمينة آن
ازشناسي حروف برونخط محسوب ميشود ا. ب اد ب اليز اسن هاي خاص خود يك حوزة   ها و تکنيكروشگر چه مبحث آن

ا حدي متفاوت نسبت به خش    بندي تصوير سند به نواحي متني و غير متني، يك بتقسيمليکن , است OCRتحقيقاتي ت

.  ميآيدبه حساب OCRالينفك نرمافزارهاي
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:  بندي درونيقطعه-ب 

ا در مورد کلمات سر همبندي دروني که منظور از آنقطعه نوشته شده در متون التين و، جداسازي حروف کلمات مخصوٌص

ا رسمالخط هاي   هاي چشمگير دهة گذشته و تنوع تکنيكعليرغم فعاليت. هاي پيوسته نظير فارسي و عربي استي

اقي( بخصوص متون دستنويس پيوسته)پيوسته بندي متون، قطعهمعرفي شده به حروف هنوز هم بصورت يك مسئله ب

:شوندبندي حروف به سه دسته تقسيم مياي قطعهروشه.مانده است

بندي صريحقطعه‐الف

بندي ضمني   قطعه‐ب

هاي ادغام شدهتکنيك( ج
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بندي صريحقطعه‐الف

مبناي خاصيت حرفسان بودنشان  فرآيند    . شوندتشخيص داده مي. (شباهت داشتن به يك حرف)در اين روش قطعات بر 

ام خاص داردقطعه امعني يك ن .تشريح :بندي تصوير به اجزاء ب

يح  ر ش ار سنجش    . تحليل مينمايدفرايندي است که يك تصوير را بدون بکارگيري يك کالس بخصوص از اطالعات شکليت معي

ابندي، همخوب بودن قطعه .  خصوصيات مورد انتظار براي کاراکترهاي معتبر استخوان بودن خواص عمومي قطعات ب

ارتند از تکنيکهاي موجود مبتني بر تشريح يك تصوير :عب

اليز اجزاءپيوسته و عالئم مشخصه اليز تصويرنمايي عمودي، آن ين، ميتوان   عالوه بر ا. استفاده از فضاهاي خالي و نقاط اوج، آن

انشناختي، قطعه ا بکارگيري قراين زب .را در معرض ارزشيابي قرار دادبندي صريحب
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بندي ضمنيقطعه‐ب

ااين روش قطعه افتن اجزايي که ب ازشناسي است و تصوير سند را براي ي اية ب هاي از قبل تعريف شدهاي    کالسبندي بر پ

اشند، مورد جستجو قرار ميدهد ايي نتايج کلي حاصله از   بندي، برقطعه. مطابقت داشته ب ا معن مبناي ميزان صحت نحوي ي

ابي انجام مي ازي هايي که چندين روال جستجو را روش( باشندها قابل بکارگيري ميگروه از روش) در اين رويکرد، دو. گيردب

.بندي مينمايندهايي که بردار ويژگي تصوير را قطعهدهند و روشانجام مي

ا ساير اجزاء بدون استفاده ازکالس نخست سعي در قطعه هاي تشريح مبتني بر ويژگي    الگوريتمبندي کلمات به حروف ي

.  شودتصوير بطور اصولي به قسمتهاي همپوشان تقسيم ميبه عبارت دقيقتر، در اين روش بدون در نظر گرفتن محتوا،. دارد

ازشناسي کلمات چاپي توسعه داده شدهتکنيكها ازاز ديدگاه مفهومي، اين دسته روش اند، نشيت ميهايي که براي ب

.  گيرند
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.. (ادامه ) بندي ضمنيقطعه‐ب

ا کالسههاي قطعهکالس دوم از روش استخراج شده   )هاي مکاني ويژگيهايي ازبندي زيرمجموعهبندي ضمني، تصوير را ب
ازشناسي، از تکنيكاين خانواده از روش.نمايدبندي ميبطور ضمني قطعه( از کل تصوير هاي ماليمهاي مبتني بر ب

ازگشتي استفاده ميسازي .نماينداحتماالتي، مفهوم نقاط منتظم و نقاط تکين، و تطابق ب

تکنيکهاي ادغام شده-ج 

ا هدف قطعهيك الگوريتم تشريح. بندي صريح و ضمني را در هم ميآميزندهاي قطعهها، روشاين تکنيك بندي اضافي   ب

ا اطمينان حاصل گردد که   برش داده ميبدين معني که تصوير آنقدر به نواحي مختلف, شودبه تصوير اعمال مي شود ت
ان، قطعات ايجاد شده    . باشندشده موجود ميبندي صحيح نيز در ميان قطعات ايجادمرزهاي قطعه پس از حصول اطمين

ابي قرار ميبندي موردهاي کالسهتوسط تکنيك ا از ميان آنها قطعهارزي .  بندي بهينه استخراج گرددگيرند ت


