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آنيحروف برخط با آشكارسازيبند گروه ها كاسه

و كارا برا:چكيده ي كاسهيآشكارسازيدر اين مقاله دو روش ساده
مآنيبند حروف به منظور گروه حروفيها برا اين روش. شوديها ارائه

ي كاسه. تنها كه به صورت بر خط نوشته شده باشند، مناسب هستند
و در شكل چرخش»س«ماننديحروف در شكل ساده آن در حروف

م»ع«مثلييافته در حروف حروف كمكيگروه بند. شوديديده
ميآنيبه بهبود نرخ بازشناسيزياد ينتايج دو روش پيشنهاد. كند ها

و"حروف برخط دانشگاه تربيت مدرس"روي مجموعه داده ارائه
.مقايسه شده است

، حروفيفارس، دستنوشته برخط،يبازشناس:كليدي واژه هاي
.يبند تنها، گروه

 مقدمه-1

زيدستنوشته تحقينه بازشناسيدر زم پذياديقات . رفته استيصورت
در با توجه به دستنوشته به صورتيبازشناس،افت اطالعاتينحوه

م) (OnLineو برخط ) (OffLineخط رونب در.رديپذيصورت
مسيبازشناس حريبرخط، مختصات نقاط كات قلمر حركت قلم، تعداد

.در دسترس هستند فشار قلم موارديدر بعضو
دليبازشناس تا تر بودن نوشتنل راحتيبرخط نوشتار به ،پ كردنياز

كليها، عدم وجود از مكانيپ در بعضيعدم امكان تا ديك صفحه
تايوترهايكامپيكامل رو و سخت بودن يپ حروف در بعضيكوچك

دل زبان زيها به آنيل تعداد .قرار گرفته استيمورد توجه خاص ها، اد
ك مجموعهيبهتر،يقات انجام شده به منظور بازشناسيتحقيدر برخ

طبيكه گاه شوديمفيتعر حروف خاص از هاآنيعياوقات از شكل
م  Jotو  Graffitiاز جمله مجموعه حروف. دور است توان ناميرا

چنيت بازشناسدق.]6[برد ازيبين حروفيبا تياما رعا است،%99ش
منوشتنياصول خاص برا .كنديكاربرد را محدود

قاتيتحقيو فارسيخط دستنوشته عرب برونينه بازشناسيدر زم
پذياديز زميول،]12،11،8،7[رفته استيصورت ينه بازشناسيدر

ا  انجام شده استيقات كمترين دو زبان تحقيبرخط دستنوشته در
]14،5-1[.

ازيبرخط كلمات دستنويبازشناسيبرا]9[در مرجع پايس گاهيك
ا 400داده  مينرخ بازشناس. استفاده شده استيكلمه ايدر نيان
.زارش شده استگ%80كلمه 400

نو،]13[يمخف ماركوف از مدليگريدياهقيدر تحق ايپويسيبرنامه
شو و ارقاميبازشناسيبرايعصبهكباستفاده از يرسفاحروف

،يالگو فازيبا استفاده از بازشناس]10[در.ه استاستفاده شد
.برخط انجام شده استيكلمات فارسيبازشناس
ميدرخت تصمكيبايبرخط فارسيهاسهينو،گريديقيدر تحق

وينريبا ايپويهايژگيو با استفاده از و .]1[شونديميستا بازشناسيا
ايهايژگيو موين تحقياستفاده شده در بيو ترتيت مكانيقعق، تعداد،

كمنهيشيبيزمان و يت مكانيموقع،y(t)و x(t)يبرايمحليهانهيها
و انتها و حركات قلم، موقعيبدنه اصليابتدا يت مكانيحرف، تعداد

و نسبت پهنا به ارتفاع بدنهينسبت به بخش اصليثانويها بخش
حر50يبرايزان بازشناسيم. هستندحرفياصل ف نمونه از هر
.گزارش شده است7/94%

ويابتدا طبقه بنديقات در زبان فارسين تحقيدر آخر  بر اساس نقاط
مشسرك و عالئم كوچك انجام و سپس در هرگروه با استفادهيها شود

زييشناساياز بدنه اصل مركلمهيحرف، ].2-5[رديگيصورت
و اندك بودن تحق رويبا توجه به مطالب فوق يقات انجام شده بر

نيفارسيها برخط دستنوشتهيشناسباز ايو ا،ن امريز ضرورت نيدر
ويهاق روشيتحق بهيفارسيتنهاحروفيبند گروهدراكار ساده كه

م .شوند ارائه شده استيصورت برخط نوشته
كاسه در حروفيآشكارسازيها راجع به روش مقاله در بخش دوم

م يريگهجينت. رائه شده استايج تجربيدر بخش سوم نتا.شوديبحث
پ .در بخش چهارم آورده شده استهاشنهاديوارائه

 حروفي كاسهيآشكارساز-2

مدويبر اساس تنوع شكل در نوشتن حروف فارس ازيگروه بارز را  توان
آنيم در.دكرها استخراج ان نشان داده شده)الف(1شكلگروه اول كه

كه دارنديا روه دوم كاسهگ.ددارن»س« كاسه مانند ساده است كاسه
).)ب(1شكل(ده استيچرخدر جهت ساعتگرد درجه 90

د قدسيوح
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 روش اول-2-1

ابتدا بدنه اصلي حرف نوشته1به منظور تعيين تعلق حروف به گروه
مي شده كه در حركت اول قلم نوشته مي . گيريم شود را در نظر
 موجود به صورت برخط x-y مختصات نقاط بدنه اصلي در دستگاه

يقضصنلشس1گروه
1گروه) الف(

چجخحغع2گروه
2گروه)ب(

و كاسه چرخش:1شكل دريكاسه ساده يحروف فارس افته

در.است سپس
3
كه ها، نقطهxپاياني حرف در راستاي محور2 اي را

ميباشد،مي) y)min(y)داراي كمترين   علت انتخاب. نماييم تعيين

3
درنهيكمن است كه اواليا حرف، سمت چپ2 ها در صورت وجود

ميا م دهدين قسمت رخ يا در بعضيثان رود؛يو سرعت جستجو باالتر
نو دستنوشته پانقاط سندهيها، بقنييشروع حرف خود را هيتر از

م قسمت به).2شكلمانند( كنديها انتخاب زمنيا توجه كمينكته نه
م .آورديشدن خطا را فراهم

بياگرتعداد نقاط كم ازينه هاآن Median)( انهيمنقطه باشد،يكيش

م م.ميناميمOن نقطه را نقطهيا. گردديانتخاب زانيسپس به
5
كل1

ميدر جهت خالف مسOنقاط از نقطه  و نقطهيگردير حركت قلم بر م
Aمرا انتخ بيزاو.ميينماياب خطيه بايموازيو خط افق OAن

مO ها وگذرنده از نقطه x محور ويابييرا در جهت.ميناميم x1م

نيمس مير حركت قلم زانيز به
5
شيپOكل نقاط نسبت به نقطه1

و نقطهيرويم مييتعBم ا. گرددين نقين نقطه از آخرياگر طه حرفن
راينوشته شده تجاوز كرد، آخر همانند مرحله قبل.ميناميمBن نقطه

بيزاو خطيه و گذرنده از نقطهxبا محوريوخط مواز OBن راOها
ويابييم .ميناميم x2م

كهيا1ك حرف به گروهيشرط تعلق ن است
89<x1 <15165و<x2<70.
تع3شكلدر تميمراحل الگور4و در شكلx2و x1هيزاونيينحوه

.روش اول آورده شده است

)نقاط شروع دستنوشته كمينه است(»ص«حرف:2شكل

 با روش اولx2وx1يهاهيمحاسبه زاومراحل:3شكل

)حركت اول قلم(حرفيدر نظر گرفتن بدنه اصل-1

كمي-2 ها درMin (y(نهيافتن
3
 حرفيانيپا2

مس حركت-3 ميدر خالف  زانير حركت قلم به
5
)Aنقطه(كل نقاط1

مس-4 ميحركت در جهت زانير حركت قلم به
5
)Bنقطه( كل نقاط1

بيزاو:>x1محاسبه-5 هاxو محورOAن خطيه
بيزاو:>x2محاسبه-6 هاxمحوروOBن خطيه
>x2و>x1دار با توجه بهن تعلق به گروه كاسهييتع-7

 تم روش اوليمراحل الگور:4شكل

نياييكه قوس انتهايي، از آنجا2ده در گروهيكاسه چرخ افتنييبرا
نم1نه محدودتر از گروهيگروه در نقطه كم تم فوقيتوان الگورياست

تغيول؛ما به كار برديرا مستق از2گروه  y-xبه x-yمختصاترييبا
شب نظر وجود ليپس از تبد.)5مانند شكل( گردنديم1ه گروهيكاسه

م كهيرا به كار برد به طور فوق تم ارائه شدهيتوان الگوريمختصات
كهيا y-x در دستگاه2ك حرف به گروهيتعلق شرط ن است
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 y-xدر دستگاه»غ«حرف:5شكل

89<x1 <12168و<x2<70.

 روش دوم-2-2

د هاyمحوريم حرف در راستايها تقس كاسهييشناسايگر برايروش
ا. است حرف كه در حركت اول قلمين روش ابتدا قسمت اصليدر

م كمينوشته شده در نظر گرفته و مانند بخش قبل، نقطه نه،يشود
مOنقطهيعني مyسپس در محدوده محور.ديآيبه دست يانيها خط

م] y(min) , y(max)[بازه كه در وسط .)6شكل( گردديباشد رسم
ا ميمحل تقاطع درين خط با حرف مورد نظر و2نقطه،1تواند نقطه

بي ، نقطه تقاطعAنقطه تقاطع باشد، نقطه1كهيزمان. شتر رخ دهديا
ا و با شرط مينكه فاصله آخرياول ازيانين نقطه حرف تا خط كمتر

)y(max)-y(min)(
4
در نظرBحرف، نقطهيانيباشد، نقطه پا1

م ايگرفته دليشود؛ به كاسهيانتها7ل كه ممكن است مانند شكلين
م م، درجهتينقطه تقاطع دار2كهيزمان. انه آورده نشوديتا خط

Bو نقطه تقاطع دوم راAحركت نوشتن حرف، نقطه تقاطع اول را 

بيت زاويدر هر دو وضع.ميناميم و گذرندهxمحورين خط موازيه ها
خط x1را OAبا خطOاز نقطه  ر موارديسا.ميناميم x2را OBو با

ويتقاطعيعني ا تقاطعيك نقطه كه شرط فوق در آن صدق نكند
ازيب ا2ش نمين گروه بندينقطه در تميمراحل الگور. رنديگيقرار

.آورده شده است8روش دوم در شكل
)حركت اول قلم(در نظر گرفتن بدنه اصلي حرف-1

ها درMin (y(يافتن كمينه-2
3
 پاياني حرف2

و تعيين نقاط برخورد با حرف-3 رسم خط مياني
نقطه(حركت در خالف مسير حركت قلم تا رسيدن به نقطه تقاطع-3
A(
نقطه(حركت در جهت مسير حركت قلم تا رسيدن به نقطه تقاطع-4
B(
هاxو محورOAزاويه بين خط:>x1محاسبه-5
هاxو محورOBزاويه بين خط:>x2محاسبه-6
>x2و>x1دار با توجه بهتعيين تعلق به گروه كاسه-7

 مراحل الگوريتم روش دوم:8شكل

مح:6شكل  با روش دومx2وx1يهاهياسبه زاومراحل

ا1ك حرف به گروهيشرط تعلق كهيان روشيبا استفاده از ن است
110<x1 <25157و<x2<70.

)انتهاي كاسه تا خط ميانه آورده نشده است(»س«حرف:7شكل

ينتايج تجرب-3

ا پاين تحقيدر حرف 4000حدوديكه دارا]3[گاه داده مرجعيق از
 نوشته شده است سندهينو 120كه توسطيستنوشته برخط فارسد

نمونه برخط از هر حرف موجود 120كهيبه طورد؛يگرداستفاده
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ا.است پايدر صفحةو قلمازها داده آوري جمع گاه داده برايين
WACOM GRAPHIRE است شده استفاده.

رو روش اوليج اجراينتا پايايبر يها نمونه تعلقنييتعيگاه براين
دريبه ترت2و گروه1به گروه هر حرف به صورت2و1جدولب

روش اول را نشان دادهيج اجرايخالصه نتا3جدول.آمده استدرصد 
.است

)120: هر حرفيها تعداد نمونه(1درصد تعلق حروف به گروه:1جدول
دخحچجثتپباآحرف

0068/68/68/600007/1داركاسه

عظطضصشسژزرذحرف
18130 100 100 100 3012100داركاسه

يهونملقفگكغحرف
08797 017132399990100داركاسه

)120: هر حرفيها تعداد نمونه(2درصد تعلق حروف به گروه:2جدول
دخحچجثتپباآحرف

0 100 99100 000000100داركاسه

عظطضصشسژزرذحرف
 8/0000000000100داركاسه

يهونملقفگكغحرف
000008/00068/0 100داركاسه

رويج اجراينتا:3جدول يحرف 4000گاه دادهيپايروش اول بر
142FP=954TP=

2738TN=6FN=

996/0Accuracy=
1ه گرو)الف

10FP=719TP=

3229TN=1FN=

997/0Accuracy=
2گروه)ب

)TP=True Positive, FP=False Positive, FN=False Negative,TN=True Negative(

1تعلق حروف به گروهييكه به ندرت در شناساياشكاالتازييها نمونه
ا. آورده شده است9شكلرخ داده است در كهييهان شكل نمونهيدر

وليم1عضو گروه .ص داده نشده، نشان داده شده استيتشخيباشند
كهيبرخ10شكلدر ولين1كه عضو گروه موارد بهيستند به اشتباه

پ1گروه  .دا كرده است آورده شده استيتعلق
، رخ داده2نيز اشكاالتي كه در شناسايي تعلق به گروه11در شكل

.نشان داده شده است

در ها پياده دادهايگاهپ رويبرنيز روش دوم سازي شد كه نتايج آن
خالصه نتايج اجراي روش دوم را نشان5جدول. آمده است4جدول

.داده است

وليم1كه عضو گروهييها نمونه:9شكل  اند نشدهص دادهيتشخيباشند

وينم1كه عضو گروهييها نمونه:10شكل ا باشند .اند افتهين گروه تعلقيبه

ولينم2كه عضو گروه»م«حرفيها نمونه:11شكل ايباشند ن گروهيبه
.)است y-xها در دستگاه شكل.(اند افتهيتعلق

)120: هر حرفيها تعداد نمونه(1درصد تعلق حروف به گروه:4جدول
دخحچجثتپباآحرف

0047/15/25/200007/1داركاسه

عظطضصشسژزرذحرف
99650 100 100 3008/0100داركاسه

يهونملقفگكغحرف
08797 03633899990100داركاسه
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رويج اجراينتا:5جدول يحرف 4000گاه دادهيپايروش دوم بر
125FP=953TP=

2755TN=7FN=

966/0Accuracy=
1گروه

)TP=True Positive, FP=False Positive, FN=False Negative,TN=True Negative(

بس2ك حرف به گروهيدر مورد تعلق .داردييار بااليروش اول دقت
دقب توان داشتن تعلقيم1ك حرف به گروهيتر شدن تعلققيه منظور

و دوم) هاxمحوريم حرف در راستايتقس(به گروه از هر دو روش اول 
دا) هاyمحوريام حرف در راستيتقس( .درا شرط الزم قرار

 گيري نتيجه-4

ا ارائه شدهيفارسيتنها حروفيبند گروهيكارا براين مقاله روشيدر
بيكه در الگوريياز آنجا. است تنها از حركت اول قلم ان شدهيتم

و،استفاده شده است نياستفاده از حركت دوم و سايا سوم قلم ريز
شا،وط به حروفبمريهايژگيو و كامليبند به گروهيانيكمك تر

ها كه به اشتباه در گروهيحروف زانيمكهي؛ طورتر خواهد كردقيدق
پين الگوريا.ك صفر برسدياند نزد قرار گرفته ييهاش فرضيتم با لحاظ

ن دستنوشته برونيبند تواند در گروهيم جينتا.دشوز استفادهيخط
دينو حروفيبند در گروهرا%96يدقت باالتميالگورياجراهياول
.دهديم

 سپاسگزاري

مينو سيد از آقاندايسنده بر خود الزم پايد محمد رضويدكتر گاهيكه
.دينمايارزار گذاشتند سپاسگيحرف را در اخت 4000داده برخط 

عمراج

برق، مهندسي دكتري، رسالة“فارسي چاپي متون بازشناسي“عزمي،.ر]1[
.1378 رس، تابستانمد تربيت دانشگاه 

 بوسيلة فارسي دستنويس ارقامو كلمات تشخيص“شهرضا، شيرعلي.م]2[
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