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  اسكناسهاي ايرانيهوشمند تشخيص 
  
  

  ساسان آزاد

  گروه كامپيوتر  ،ت علميعضو هيأ                                                   

 دانشگاه آزاد اسالمي رودهن                                                      

 
Email:sas_az@yahoo.com 

 

 
 يكي از برجسته ترين  و يا برنامه سازي براي اين ماشينها،ينهايي كه قرار است الگويي خاص را تشخيص دهندموضوع طراحي ماش -چكيده

 و محدوده وسيعي از دارد گوناگوني شكل هاي ، الگوبازشناسياز سوي ديگر مسئله .  مي باشدناوري اطالعاتفموضوعات در علوم كامپيوتر و 
گي مي ـ هم،هستند.... اد و ــاقتص،  هنر،يــ علوم انسان، علوم پزشكي،كه مربوط به علوم مهندسيموضوعاتي . كاربردها را پوشش مي دهد

 ايراني به منظور  هاي مختلف بررسي و شناخت خواص اسكناساست،آنچه در اين تحقيق مطرح . قرار گيرند بازشناسي الگو در مقولهتوانند 
 و سپس بدست آوردن روشي است كه بتوان با استفاده از آن به طور مكانيزه ،زشناسي الگواستخراج خصوصيات برتر آن جهت استفاده در امر با

و در  شده به كار گرفته رهيافت آماري بازشناسي الگو ،پياده سازياين الزم به ذكر است كه در . ايراني را تشخيص دادهاي اسكناس و هوشمند 
 . استشدهو براي انجام بازشناسي از جدا كننده فاصله  ماهاالنوبيس استفاده  ،براي استخراج خصيصه ها از مفهوم گشتاوراين خصوص 

 
 

   گشتاور ، ساختاري بازشناسي الگورهيافت ،بازشناسي الگو  رهيافت آماري، خصيصه،الگوناسي شباز -كليد واژه
  
  مقدمه  -1
اي برجسته ـهوش ماشين يكي از تكنولوژيه   

چشمگيري  پيشرفت هاي اخيراي است كه در دهه 
 بخش داشته و تكنيكهاي بازشناسي الگو معموالً

. ل مي دهندـي از سيستمهاي هوشمند را تشكيــمهم
پيش انجام عمل هم به منظور مي توان از اين تكنيكها 

 پردازش اطالعات و هم به منظور اخذ تصميمات
به طور كلي . شناسي بهره بردعمل باز جهت اساسي

علمي مربوط به تشريح يا  گفت كه بازشناسي الگو بايد
و هيچ شكي بوده طبقه بندي موارد اندازه گيري شده 

نيست كه اين علم يك تكنولوژي مهم و قابل استفاده 
يك برخورد مهندسي با . استدر بسياري از كاربردها 

موضوع بازشناسي الگو مي تواند بدين شكل مطرح 

همياري تمامي اطالعات موجود در رابطه با يك : شود
 ساخت يمنظور دسترسي به راه حله  ب،ئلهمس

 اين مطلب در واقع بدان معناست كه مي   .]1[يافته
بايست مدلي بوجود آيد تا اطالعات اساسي و بنيادين 

 با كه معموالً( از قبل موجود را با اطالعات اكتسابي 
 بدست مي ي مختلفتوجه به صفات و اندازه گيري ها

راه حلي براي مسئله تلفيق نمايد و در نهايت ) آيد
 يساختار يك سيستم بازشناسي الگو. ارائه كند

  :متعارف، شامل موارد زير است 
   يك دوربين يا اسكنرگيرنده يا مبدل مثالً )1
 الگوريتم يا مكانيزم استخراج صفات مورد نظر )2
 الگوريتم دسته بندي يا تعريف  )3

بلوك دياگرام زير نمايانگر يك سيستم بازشناسي 
  : دالگومي باش
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  :]1[ بلوك دياگرام زير نمايانگر يك سيستم باز شناسي الگو مي باشد

  ) 1 شكل (  
   هامبازخورد احتمالي حاصل از الگوريت

  
  
  
 
 
 
  
 
  
  
دو رهيافت اساسي زيـر     د به اين نكته اشاره كرد كه        يبا

  :در مقوله بازشناسي الگو وجود دارد
  بازشناسي الگو به روش آماري  )1
 به روش ساختاري بازشناسي الگو  )2
ــاري    • ــه روش آم ــو ب ــي الگ ــت بازشناس : رهياف

هاي الگوريتم ،همانطور كه از نام اين رهيافت بر مي آيد
طبقــه بنــدي در ايــن روش از پايــه و اساســي آمــاري 

 مجموعه اي از موارد     ،در اين رهيافت  . دار هستند ربرخو
اندازه گيري شده كه اصـطالحاً خصيـصه نـام دارنـد از       

 و به منظور انجام طبقه      ،استخراج شده الگوهاي ورودي   
  . بندي مورد استفاده واقع      مي شوند

در : اريـبه روش ساختـ    رهيافت بازشناسي الگو   •
اطالعــات اساســي قابــل  ،برخــي از مــوارد و كاربردهــا

بـه   ،استفاده در رابطه با انجـام عمـل بازشناسـي الگـو           
مقادير عددي  به شكل   ا  ـ و ي  ،شكل وجود يا عدم وجود    

در واقـع آنچـه در      . موعه اي از خصيصه هـا نيـست       مج
 روابـط درونـي ميـان       ،اينجا وجود دارد و مطرح اسـت      

خصيصه هاست كه اطالعات مربوط به سـاختار را مـي           
 . دهند و طبقه بندي ساختاري را در پي دارند

از آنجاييكه تشخيص الگوي اسكناس مرتبط با 
 اين برخي از ذيالً ،مقوله پردازش تصاوير مي باشد

  :كاربرد ها را بررسي مي نماييم
  
 روشي را براي تشخيص 1975 در سال " پاوليديس"

 اعداد دست نويس انگليسي با استفاده از رهيافت

 در سال "بور"]. 2[رائه دادا ساختاري بازشناسي الگو 
 روشي را براي خواندن متون دستنويس 1983
 ،وي در فاز اول] . 3[ جدا از هم ارائه داديانگليس

شش حرف كوچك انگليسي را به عنوان  بيست و
حروف مرجع در نظر گرفت و حروف دستنويس و 

يك كلمه را با اين حروف مرجع مقايسه در مجزا از هم 
  دوم،در فاز. يري كردو شباهت ميان اين دو را اندازه گ

از يك فرهنگ لغت جهت تشخيص كلمه مورد وي 
ده هزار لغت  كه شامل بيش از شانزنمودنظر استفاده 

 حرفي بود و با مقايسه كلمه به دست آمده از 16 تا1
 ،حروف مرجع و كلمات موجود در اين فرهنگ لغت
. نزديكترين كلمه به عنوان جواب انتخاب مي شود

 ي روش1987 در سال "چييياماگ"و "المعلم"
ساختاري جهت تشخيص كلمات دست نويس عربي 

 1988 سال  و همكاران در"هال"]. 4[ارائه دادند
روشي را براي تشخيص كدهاي پستي دست نويس كه 
در كنار آدرسهاي دست نويس قرار داشت ارائه 

در اين روش از بسياري از الگوريتمهاي ]. 5[دادند
بازشناسي الگو و نيز پردازش تصاوير استفاده گرديده 

تصويري بودن  بر موجود فرض در تحقيق آنان،. است
از پاكت كه حاوي آدرس با كيفيت باال از قسمتي 

رويه هايي كه قادر به حال  . مي باشددست نويس است
 انجام جداسازي ،پيدا نمودن محل تقريبي كدپستي

ارقام و تشخيص اعداد كدپستي هستند فعال گشته و 
سپس نامهاي شهر و ايالت با توجه به فرهنگ لغت 

 استخراج خصايص پيش پردازش گيرنده يا مبدل 

 الگوريتم دسته بندي

 الگوريتم تعريف

 دسته بندي

 تعريف

 اطالعات بدست آمده 

 در رابطه با الگوها
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 و "كاستوري".  تشخيص داده مي شود،موجود
 سيستمي را براي شناسايي و 1988همكاران در سال 

اين سيستم به ]. 6[ ارائه دادندتعريف اشكال گرافيكي
طور اتوماتيك اشكال اوليه گرافيكي و روابط ميان آنها 

 شامل مخلوطي از نوشتجات و را در تصويري كه
 ورودي اين سيستم .اشكال بود تشخيص مي داد

 دودويي با كيفيت باالست كه از روي تصاوير يتصوير
 "اودپا" و "اليوسفي". كاغذي اسكن گرديده است

 روشي را براي شناسايي حروف عربي 1992درسال 
 اين روش كه اساسي آماري داشت .]7[ ارائه دادند

مرحله . عمليات خود را طي دو مرحله انجام  مي داد
اول مربوط به عمل جداسازي و مرحله دوم مربوط به 

در سال  و همراهان "اهسين". عمل تشخيص بود
 روشي تركيبي براي انجام شناخت متون با 1993

]. 8[استفاده از تطبيق رشته هاي حرفي ارائه دادند
 روشي را 1994 در سال "يانيكوگلو" و "ساندون"

براي شناسايي دست نوشته هاي سرهم انگليسي ارائه 
آنان روشي براي جدا سازي كلمات و بدست ]. 9[دادند

ان معرفي كردند كه آوردن حروف تشكيل دهنده ش
، "اندرسون". ه سازي هزينه بودنمبتني بر تابع كمي

 با استفاده از مدل 1995 در سال "آس" و "آيكويل"
پنهان ماركف و با استفاده از تصاوير سطح خاكستري 

 مشكالتي كه در انجام اصوالً]. 10[تشخيص متن دادند
استفاده نامناسب  حروف وجود دارد ناشي از تشخيص

نيز روش هاي به حد آستانه جداسازي و ش هاي از رو
آنان در اين روش به منظور اجتناب .  مي باشدرسانيدن

 مستقيماً بر روي تصاوير سطح ،از اينگونه مشكالت
خاكستري كار كرده  و كل يك كلمه را براي پردازش 

 با 1995 درسال "فولتايني ويچز" .انتخاب نمودند
 روشي را براي ،ياستفاده از مفهوم شبكه هاي عصب

شناسايي چهره انسان از روي تصويرخاكستري ارائه 
 با استفاده 1995 در سال "كارو" و "جين" ].11[داد

از شبكه هاي عصبي روشي را براي تحليل و تطبيق 
آنها در اين روش ابتدا تصوير ]. 12[بافت ارائه دادند

بافت مورد نظر را قطعه قطعه نمودند و بعد از استخراج 
 با استفاده از شبكه ،صه هاي هر قطعه از تصويرخصي

هاي عصبي چند اليه و يادگيري به طريق پس انتشار 

 .بافت را به روش تطبيقي تشخيص دادند ،خطا
 يك روش مبتني بر قوانين را 1995 در سال "كوالف"

براي تشخيص غدد بدخيم كبد با استفاده از تصاوير 
 در "كيتني"و  "اباتيست"]. 13[اولتراسونيك ارائه داد

 روشي را براي استخراج غدد بدخيم از 1995سال 
بافت مغز توسط خوشه شده تصاوير تشديد مغناطيسي 

آنها در اين روش بر اساس ]. 14[بندي ارائه دادند
 كه  K-Means به روش ،خوشه بندي رهيافت آماري

 عمل ،با اطالعات خصيصه هاي بافتي تلفيق شده بود
 روشي را 1995 در سال "كائلي"و  "بيشف". كردند

براي يادگيري چگونگي پيدا نمودن الگوها يا اشياء در 
آنان در اين روش از ]. 15[ پيچيده ارائه كردندتصاوير

يك تكنيك اتوماتيك توليد قوانين شرطي بهره بردند 
كه به منظور توصيف ساختارها و خواص آنها و نيز 

 .تروابط موجود ميان آنها طراحي گرديده اس
  

  شرح پياده سازي و بازشناسي-2

 تحقيق عبارت از  ي جامعه،پياده سازيدر اين 
كه توسط است مجموعه اسكناس هاي معتبر ايراني 

 در وبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران نشر گرديده 
متد و .  استشدهارائه  آنها مشخصات 1شماره جدول 

 ريروش كار با توجه به ماهيت موضوع، با كمك تصاو
پس از انجام . آغاز مي گردداسكن شده اسكناس ها 

مطالعات زياد بر روي اسكناسهاي ايراني و مشاهــده 
خصوصيات آنهــا، صفاتي را كه به نـظر مي رسيد 
بيش از سايرين در انجام تشخيص مفيد واقع شوند 
انتخاب شده و توسط بخش استخراج كننده صفات از 

ا كه نمونه هاي زيادي از آنج .گرديدندتصاوير استخراج 
از هر كالس تهيه شده است، جهت قابل استفاده شدن 

ات استخراج شده در هر كالس، اقدام به گرفتن فص
نماينده اي براي هر كالس ميانگين شد و در واقع 

همانطور كه قبالً هم اشاره شد، چون از . تعيين گرديد
رهيافت آماري بازشناسي الگو استفاده شده، بايد از 

ميانگين، ميزان انحراف، مقادير همچون اهيم آماري مف
االنوبيس ماهدا كننده فاصله گشتاور و جنرمال شده، 

  هره بردب
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  )  جمهوري اسالمي ايرانمشخصات اسكناس هاي رايج :1جدول شماره  (
 طرح پشت  طرح رو  )cm(ابعاد    نوع اسكناس

 سردر دانشگاه تهران  142×71  نماز جمعه  ريالي500

 جد االقصيمس  )ره(خميني تصويرامام 73×148   ريالي1000

 خانه كعبه  151×74  آزادي خرمشهر  ريالي2000

 خانه كعبه  )ره(تصويرامام خميني 74×150   ريالي2000

 گل و بلبل  154×75  )ره(تصويرامام خميني  ريالي5000

 )ره(تصويرامام خميني  كوه دماوند   ريالي10000  160×77
)ره(تصويرامام خميني يدان نقش جهان اصفهانم 77×163 ريالي20000   

)ره(تصويرامام خميني  نقشه ايران و خليج فارس 78×167 ريالي50000   

   
  )  جمهوري اسالمي ايرانهاي رايج اسكناساز اسكن شده  تصاوير:  2شكل  (                         
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  پيش پردازش -3
 ، نمايش داده شد 1  همانطور كه در شكل

در يك سيستم بازشناسي الگو پس از ورود اطالعات 
مي توان عملياتي را به عنوان پيش پردازش انجام داد 

 پيش پردازش عبارت از حذف تحقيق،كه در اين 
پس . وير اسكن شده مي باشدا اضافي از تصبخش هاي

ز انجام پيش پردازش و به دست آوردن محدوده اصلي ا
  . مي توان عمليات اصلي را آغاز كرد ،تصوير اسكناس

  
   استخراج خصايص -4

يك مفهوم آماري كه در انجام عمليات 
مفهوم ، بازشناسي الگو به روش آماري كاربرد دارد

در آن ها  در انجام عملياتي كه اصوالً. گشتاور است
پيشگويي در  هستيم،هاي تصادفي مواجه با پديده 

و در بهترين حالت بوده مورد خروجي ها امري مشكل 
. مقادير ميانگين را تخمين زداز مي توان برخي تنها 

ابع احتمالي و به شكل تاين مقادير ميانگين كه معموالً
همان گشتاورهاي مختلف حول  ،دنچگالي مي باش

  : نندتبعيت مي كشكل كلي زير از  و بودهميانگين 
  

                 ( ) ( )∑ −= dxxgxx r
rμ)1(    

      :توضيحاتي در مورد تابع فوق

−  rμ عبــارت از گــشتاور r ام حــول ميــانگين 
  .مقادير است

− xعبارت از مقدار هر پيكسل ورودي است  .  
− x عبارت از ميانگين مقادير xاست .  
− g(x)ــا ــسلهاي   عب ــادير پيك ــوع مق رت از مجم

  .تصوير به شكل سطري يا ستوني است
  

  : مجموع سطري مقادير پيكسلها عبارت است از
( ) ( )∑=

j
jigih ,        )  2  (  

( ) ( )∑=
i

jigjv ,     ) 3 (  

  

، منظور آن است  باشدr = 2بنابراين اگر بعنوان مثال
ل ميانگين  يعني گشتاور دوم را حوكه مي خواهيم

 با  خواهد بود  كه برابر ،حاسبه كنيمم
( )∑ −= 2

2 xxμ در واقع واريانس مقاديرو ، 

xمي باشد .  
ورود  چـون    ، در انجـام عمـل بازشناسـي       مقاله در اين   

اسكناسها تصادفي بوده و هر يك ممكن است شكل نو          
و استانداردي نداشته باشد، حاالت بسيار زيادي جهـت         

ود مـي آيـد     ـــ نجام عمل دسته بندي بوج    تشخيص و ا  
كه بدين ترتيب استفاده از مفهوم گشتاور منطقي بنظر 

ذيالً چند مفهوم آماري استاندارد با اسـتفاده        . مي رسد 
 نشانگر عمودي و    V( ا ارائه گرديده است     ــاز گشتاوره 

Hنشانگر افقي بودن است  :( 
  
مقادير اوج در نمودار آماري كه ميزان مسطح  •

طريق زير محاسبه ه  توزيع را نشان مي دهد و ببودن
 :مي گردد

 
 

( )22

4
v

v

KV
μ

μ
=      )4 (  

( )22

4
H

H

KH
μ

μ
=    )5( 

  
مقادير ميزان انحراف كه ميزان عدم تقارن در  •

اسبه مي ـر محـطريق زيه ع را نشان مي دهد و بـتوزي
 :گردد

 
 

( ) 51
2

3
.V

V

SV
μ

μ
=    )6(  

( ) 51
2

3
.H

H

KH
μ

μ
=    )7( 
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مقادير نرمال شده اوج نمودار آماري و ميزان  •

 كه در واقع تقارن توزيع را نسبت به ميزان افاتانحر
طريق زير محاسبه ه مسطح بودن آن مي سنجد و ب

 :مي گردد
  
 

( ) 750
4

3
.V

V

NV
μ

μ
=    )8(  

( ) 750
4

3
.H

H

NH
μ

μ
=    )9(  

  
 
ا مقاديري كه گشتاورهاي افقي و عمودي ر •

نسبت به همديگر مي سنجد و بطريق زير محاسبه مي 
 :گردد

  
 

H

V

LW
1

1

μ
μ

=    )10(  

H

V

VR
2

2
μ
μ

=    )11(  

H

V

VV
4

4
μ
μ

=    )12(  

  
عنوان يك ه مي تواند ب) 12(الي ) 4(هر يك از مقادير 

خصيصه در انجام بازشناسي الگوي اسكناس مورد 
ابتدا از كليه اين اين تحقيق، در . استفاده واقع شود

اما با انجام . مفاهيم بعنوان خصيصه استفاده شد
آزمايشات و مشاهده نتايج، بنظر رسيد كه مقادير اوج 

موارد (ي محدوده هاي انتخاب شده نمودار آماري برا
 اسكناسهاي مختلف داراي اندازه هايي بسيار در) 5و 4

مناسبي براي نزديك به هم بوده و بنابراين خصيصه 
همچنين مقادير . انجام عمل بازشناسي نمي باشد

 درميزان انحراف توزيع براي محدوده هاي انتخابي 

نيز بسيار نزديك به ) 7 و 6موارد (اسكناسهاي مختلف 
 انجام عمل بازشناسي را مشكل همهم بوده اين دو 

  .مي ساخت
، دست آمدآنچه كه پس از انجام بررسي هاي متعدد ب

ز مناسب بودن مقادير نرمال شده اوج نمودار حاكي ا
و نيز نسبت ) 9 و 8 موارد( آماري و ميزان انحراف 

) 10مورد (گشتاور اول عمودي به گشتاور اول افقي 
 خصيصه مناسب  سهاين كه بدين ترتيب ،مي باشد

همچنين دو . جهت انجام عمل بازشناسي انتخاب شد
ل  قاب هاوير اسكناساخصيصه طول و عرض تص

استخراج از تصوير بوده كه بدين ترتيب مجموعاً پنج 
خصيصه مناسب از محدوده مورد نظر اسكناسها جهت 

  .شدد استفاده واقع ورانجام بازشناسي استخراج و م
  
  سكناس انجام بازشناسي ا-5

چون انجام عمل بازشناسي با داشتن يك 
نمونه و استخراج خصايص آن امكان پذير نيست، نمونه 

مورد بررسي قرار  ) اسكناس( عدد از هر كالس هاي مت
 و مقادير خصيصه هاي استخراج شده از آنان در گرفت

براي انجام عمل دسته . ديبردار خصيصه ها ذخيره گرد
 از روش بدست آوردن فاصله ماهاالنوبيس ،بندي

  :طريق زير محاسبه مي گردده  كه بشداستفاده 
  
  ( ) ( )∑ −−= − xxxxD T

i
12)13(  

  
روش كلي  ن ترتيب اگر بخواهيم يك الگوريتم يابدي

 ،براي انجام عمل بازشناسي الگوي اسكناس ارائه دهيم
  : زير خواهد بودرحبه شاين الگوريتم 

هاي مجموعه يادگيري با  اطالعات اسكناس .1
مرحله ( استفاده از اسكنر به كامپيوتر وارد شود 
  ) ورود اطالعات به سيستم بازشناسي الگو

  خواندهي وروديها مربوط به اسكناساطالعات  .2
 .و بارگذاري شودشده 

( ردد ــاوير حذف گـافي از تصـ اضبخـش هــاي .3
 )  الگويمرحله پيش پردازش سيستم بازشناس

 و برخي اعداد اسكناسها( محدوده هاي مورد نظر  .4
 .از تصوير انتخاب گردد) عالئم خاص ديگر
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  و)9(، )8(خصيصه هاي مناسب با توجه به موارد  .5
 اندازه همچنين و مورد نظراز محدوده هاي ) 10(
( ود ــوير استخراج شاـرض تصـول و عــط

مرحله استخراج خصايص از سيستم بازشناسي 
 )  الگو

 فوق براي نمونه هاي متعدد از هر 5 تا 1مراحل  .6
انجام پذيرد و ذخيره سازي )  اسكناس( كالس 

 .شود
هر ميانگين خصيصه هاي استخراج شده براي  .7

 .كالس محاسبه و ذخيره گردد
بــا اســتفاده از مفهــوم آمــاري جــدا كننـــده       .8

 عمــل دســته بنــدي يــا    ،)13 (ماهــاالنوبيس 
 .بازشناسي الگوي اسكناس ورودي انجام پذيرد

  
 
   نتيجه گيري-6

حاصل از انجام الگوريتم ارائه شده در نتايج 
با حاكي از آن است كه بازشناسي الگوي اسكناس، 

جامعه  خصيصه هاي موجود در توجه به وسعت
در خصيصه هاي منتخب بسيار مناسب بوده و تحقيق، 

 تنها .صد پاسخگويي و تشخيص بسيار بااليي را دارد
موردي كه ممكن است باعث كندي عمل تشخيص 

 اين بدان .گردد، وضعيت اسكناس ورودي است

كهنه، معناست كه اسكناس ورودي ممكن است نو، 
 ،راي نوشته، كثيف، داراي امضاپاره، چسب خورده، دا

  و يا داراي،…داراي لكه هاي مختلف مثل جوهر و 
و كهنگي اندازه غير استاندارد در اثر استفاده زياد 

البته اين موضوع در اثر ازدياد موارد وارد شونده . باشد
و ذخيره شونده در سيستم، قابليت مرتقع شدن را 

   .داراست
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