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  چكيده
در اين مقاله روشي براي بازشناسي ساختاري عبارات رياضي         

رياضي، نمادهاي موجـود،    ابتدا براي هر عبارت     . چاپي ارائه شده است   
جداسازي و استخراج شده و سپس با اسـتفاده از يـك روش تركيبـي         

.  شوند  بندي سلسله مراتبي و تطابق الگو بازشناسي مي        مبتني بر طبقه  
در اين مقالـه از يـك       . ي بعد بازشناسي ساختاري عبارات است      مرحله

اضي روش جديد مبتني بر گراف براي بازشناسي ساختاري عبارات ري         
در اين روش ابتدا نماد آغـازين عبـارت تـشخيص      . استفاده شده است  

خـط   ،ساير نمادهـا  و سپس با توجه به موقعيت هاي نسبي          شدهداده  
اي تـشكيل     شـبكه  و با توجـه بـه آن         گردد  اصلي عبارت شناسايي مي   

 ناميده شـده    گراف اتصاالت مجازي نمادها   گردد كه در اين مقاله،        مي
 كـد زبـان     اين گـراف  استفاده از پيمايش بازگشتي     در نهايت با    . است

TEX    هـايي نيـز بـراي        پردازش  پس. شود   عبارت رياضي استخراج مي
در اين مقاله  . مقابله با خطاها و افزايش نرخ بازشناسي ارائه شده است         

عبارات رياضي يك خطي مد نظر است و عباراتي كه شامل چند خط             
نتايج تجربي نـرخ    . نشده است ها در نظر گرفته       هستند مانند ماتريس  

را % 44/98ي بازشناسـي نمـاد و         را بـراي مرحلـه    % 63/94بازشناسي  
  .دهند ي بازشناسي ساختار نشان مي براي مرحله

ــدي ــات كلي ــارات رياضــي، : كلم  بازشناســي  بازشناســي عب
   بازشناسي نمادها  استخراج عبارات رياضي، ساختاري عبارات رياضي،

  معرفي .1
سي عبارات رياضي تبديل تصوير يك عبارت       منظور از بازشنا  

بـه يكـي از زبانهـاي رايـج بيـان عبـارات              ،رياضي به معادل متني آن    
  باشد ، ميMathML, TEX, Lisp از قبيل رياضي

  تـك خطـي    چـاپي    رياضي  عبارات بازشناسي    ين مقاله هدف ا 
  بازشناسي در اين مقاله تـصوير عبـارت رياضـي           ورودي سيستم . است

 اسـت    ورودي متناظر با تصوير     TEXخروجي، عبارت    . است خطي تك
  .باشد سازي مي  قابل ذخيرهtxtكه با قالب 

هايي است كه در حدود سـه         يكي از زمينه   نمادها،بازشناسي  
 از آنجا كـه     ،ي زيادي صورت گرفته است    ها  فعاليت اخير در آن     ي  دهه

رد نمادهاي مورد استفاده در عبارات رياضي، نسبت بـه نمادهـاي مـو            
 از تنـوع بيـشتري برخـوردار اسـت، لـذا در            استفاده در متـون عـادي     

 راهكارهـايي   بايـست   مـي ي بازشناسي نماد در عبارات رياضـي          مرحله
هـايي كـه بـراي     اغلـب روش  .ارائـه داد  مـسأله براي برخـورد بـا ايـن       

انـد مبتنـي بـر اسـتخراج        بازشناسي نمادهاي رياضي به كار برده شده      
هـايي از     باشند كه نمونه    ها مي   كننده    بندي  ز طبقه ها و استفاده ا     ويژگي
  .ارائه شده است] 6 [و ] 5 [و ] 10 [و] 11 [آن در 

 بـا توجـه بـه    ، تحليل ساختاري عبـارات رياضـي   ي در مرحله 
شود و معـادل      روابط مكاني ميان نمادها، روابط منطقي آنها كشف مي        

تحليل ساختاري الگوهـاي دو بعـدي       . گردد  متني عبارت استخراج مي   
بازشناسـي   ي در اما مشكالت و مسائل خاص     ،دارداي درازمدت    پيشينه

هاي مورد استفاده در بازشناسي        روش .]4 [ وجود دارد  عبارات رياضي 
: توان تقـسيم كـرد      ي كلي مي    ساختاري عبارات رياضي را به دو دسته      

ــف( ــه    روش)ال ــر تجزي ــي ب ــه مبتن ــايي ك ــده ه ــا و گرام كنن ــا ه ره
هـا عمـل      كننـده   هايي كه بدون استفاده از تجزيـه        روش)ب(باشند،  مي
 و] 7 [در ي اول و  هـايي از دسـته   نمونه] 4 [و ] 3 [و  ] 2 [در  . كنند  مي

  .ي دوم ارائه شده است هايي از دسته نمونه] 12 [و ] 9 [و ] 8 [
، يــك روش اســتخراج ويژگــي و 2در بخــش  مقالــه در ايــن

اي بـراي بازشناسـي نمادهـاي         مراتبـي دومرحلـه     بنـدي سلـسله     طبقه
 روش پيـشنهادي بازشناسـي      3در بخـش    . رياضي ارائـه شـده اسـت      

 نتـايج تجربـي و      4در بخـش    . ساختار عبارات رياضي ارائه شده است     
شـده و در     مقابلـه بـا خطاهـا  ارائـه           هاي  همچنين نتايج اعمال روش   

  . كارهاي ديگران انجام شده استااي ب  مقايسه5بخش 
  

  
  اي مراحل بازشناسي نماد   نمودار جعبه-1شكل

پردازش وپيش
 جداسازي نمادها

ها و شناسايياستخراج ويژگي
ي نماد با استفاده از تطابق  اوليه

 لگوا

شناسايي نمادهاي خاص 
اي ه با استفاده از ويژگي
 ساختاري

هاي مختلف تركيب بخش
 نمادهاي چندبخشي

  عبارتتصوير اوليه

 مشخصات نمادها
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  بندي آنها  نمادهاي مورد شناسايي و دسته-1 جدول
  اه نمونه  نوع نماد   ها نمونه  نوع نماد

)  ها محدودكننده  9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  ارقام { } ] )[ ...  
∏ و …,min, max, lim   و عملگرهاي بزرگ نمادهاي بزرگ اندازه و نماد راديكال  a b c d e … z و A B C D E …..Z  حروف الفباي انگليسي ∑U

  

ΩΔΓΒΑ   حروف الفباي يوناني ωδγβαو  ...   x و xو_   خط باال و خط زير، خط كسري  ...
*/...  عملگرهاي دودويي =÷−×+ I  ها جداكننده  ...:;, ←→  

  ∞∂∇⊥...  نمادهاي خاص  +−¬...  عملگرهاي تكي

  

  بازشناسي نمادهاي رياضيروش پيشنهادي  .2
 بـراي بازشناسـي در نظـر گرفتـه            در اين مقاله   نمادهايي كه 

در مجموع تعـداد نمادهـاي      . نشان داده شده اند    1جدول  در  اند    شده
 . نمـاد اسـت     245مورد شناسايي با در نظر گرفتن نوع قلم برابـر بـا             

  .اي مراحل بازشناسي نماد آمده است  نمودار جعبه1شكلدر

  جداسازي نمادهاپردازش و  پيش .2-1
پـردازش تـصوير      اولين گام بـراي بازشناسـي نمادهـا، پـيش         

تـصوير ورودي يـك تـصوير       . ورودي و جداسازي نمادهـاي آن اسـت       
 نقطه در اينچ، از يك عبـارت رياضـي          300سطح خاكستري با وضوح     

تبـديل تـصوير ورودي بـه       شـامل   پـردازش    پيش .باشد   خطي مي  تك
باشـد   مـي تصوير دودويي، حذف نويز و افزايش كيفيت تصوير ورودي          

 بـستن    مورفولوژي   كه به ترتيب با استفاده از سطح آستانه و عمليات         
   .شود و بازكردن انجام مي

هـاي همبنـد      از روش تشخيص مؤلفه    جداسازي نمادها براي  
اكثـر نمادهـاي رياضـي مـورد اسـتفاده در           . شـود  ده مـي  تصوير استفا 

براي نمادهايي  . اند  ي همبند تشكيل شده     عبارات رياضي از يك مؤلفه    
تـوان بـا      شـوند مـي     ي همبنـد تـشكيل مـي        كه از بيش از يك مؤلفـه      

هــاي  شــود، بخــش انجــام مــيدر مراحــل بعــدي هــايي كــه  پــردازش
  .صلي را بدست آوردي آنها را با هم تركيب نمود و نماد ا متشكله

  ها و بازشناسي نمادها  ي ويژگي محاسبه .2-2
ي سلـسله     كننـده   بنـدي   براي بازشناسي نمادها از يك طبقـه      

شود، به اين ترتيب كه ابتدا با در نظـر گـرفتن دو               مراتبي استفاده مي  
ويژگي نسبت ابعاد، در اينجا نسبت عرض به طول و تعداد برخورد بـا              
خط افقي رسم شده از مركـز ارتفـاع تـصوير نمـاد، نمادهـا بـه چنـد               

  .وندش ي اصلي تقسيم مي دسته

  
تصوير )الف. (پردازش آن ي پيش  تصوير يك عبارت رياضي و نتيجه-2 شكل

  .پردازش تصوير حاصل از انجام پيش)ب. (اوليه

ي نمادهاي مورد شناسـايي       ي نماد، شامل كليه     يك كتابخانه 
ي اصلي نماد،     پس از شناسايي دسته    .شود  ميبندي آماده     با اين دسته  

ي نزديكتـرين همـسايه بـا         كننـده   بنـدي   خل هر دسته از طبقـه     در دا 
 نـسبت ابعـاد     .شود  ي همينگ براي شناسايي نماد استفاده مي        فاصله

 و  چهارگوش محيطـي آن   طول   به   عرضيك نماد برابر است با نسبت       
 تعداد دفعاتي كه يك      برابر است با   تعداد برخورد با خط افقي مركزي     
كز ارتفاع نماد با تصوير نماد برخورد       خط افقي فرضي رسم شده از مر      

ي سـياه     در اينجا منظور از يك برخورد، يك ورود بـه ناحيـه           .   كند  مي
از يـك  هـا   ي ويژگـي  پس از محاسـبه  .تصوير و يك خروج از آن است    

بندي نمادهـا اسـتفاده       اي براي طبقه     سلسله مراتبي دو مرحله    رويكرد
 دو ويژگي نـسبت ابعـاد و        با در نظر گرفتن    ي اول   مرحلهدر  . شود  مي

 15تعداد برخورد با خط افقي مركزي كه در بخش قبل تعريف شـد،              
 دسـته  3 به اين ترتيب كه براي نسبت ابعـاد       .گردد  تشكيل مي دسته،  

 نـسبت ابعـاد    بـا    ،عريضنمادهاي  ي   دسته :شود  در نظر گرفته مي   
 2/1 نسبت ابعاد بـين      بانمادهاي مربعي،   ي    دسته،  2/1بيشتر از 

متـر از   كنـسبت ابعـاد     بـا   ،  بلندقـد نمادهاي  ي    دسته و   86/0تا  
تـوان    ي نمادهاي مورد شناسايي مي      همچنين با مشاهده   . است 86/0

 تا  0ي    دريافت كه تعداد برخورد با خط افقي مركزي عددي در دامنه          
با تركيب  . شود   دسته حاصل مي   5بنابراين براي ويژگي دوم،     .  است 4

ي   كليـه  .گـردد    تـشكيل مـي    ، دسـته  15=5×3 شـده    اشارهدو ويژگي   
در يـك  باشـند،    نمـاد مـي   245شـامل   كـه   نمادهاي مورد شناسـايي     

شـوند، مـشاهدات      بندي مـي    طبقه دسته، 15در اين   ي نماد،     كتابخانه
متفـاوت بـوده و     دسـته   دهد، تعداد نمادهاي موجود در هـر          نشان مي 
ادهـاي   حـداكثر تعـداد نم  .باشـند   خالي از نماد مـي  ها  كالسبرخي از   

ي دوم،    در مرحلـه   . اسـت  80بنـدي     موجود در يك دسته با اين طبقه      
ي قبل، نماد مورد شناسايي به        پس از مشخص شدن دسته، در مرحله      

ي   ي نمـاد فرسـتاده شـده و در دسـته            ي مربوطـه در كتابخانـه       دسته
ي نزديكترين همسايه، نمـاد مجهـول         كننده  بندي  مربوطه با يك طبقه   

ي همينگ با انـدكي       كننده از فاصله    بندي  ين طبقه شود، ا   شناسايي مي 
  :شود كند كه به صورت زير تعريف مي تغيير استفاده مي

)1(  ),(),(),(),( yxfyxfyxfyxfHD r
yx

r
yx

o∑∑∑∑ −⊕=  

  
 و  اسـت XNORي عمـل منطقـي     دهنده   نشان oكه در آن    

f ي تصوير نماد ناشناخته و         نشاندهندهrf      تصوير نماد موجـود در 
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ي فوق هر دو تصوير بـه         پيش از انجام محاسبه   . ي نماد است    كتابخانه
 اين تغيير انـدازه بـه منظـور         .شوند   تغيير اندازه داده مي    65×65سايز  

هـاي    كاهش حجم محاسبات و همچنين شناسـايي نمادهـا در انـدازه           
  .شود مختلف انجام مي

بنـدي كـاهش حجـم محاسـبات در           قـه طبهدف از اين نـوع      
ــه ــه   دوم ي  مرحلـ ــه در مرحلـ ــل اينكـ ــه دليـ ــت، بـ  از دومي  اسـ

 به طـوري    ي نزديكترين همسايه استفاده شده است       كننده  بندي  طبقه
 از حجـم محاسـبات كاسـته        67 %كه در بدترين حالت، حداقل حدود     

ــال، نمادهــاي  .شــود مــي ــد راديك  بازشناســي نمادهــاي خــاص مانن
هاي ساختاري    با توجه به ويژگي   » j«و  » i«و  » =«ل  چندبخشي ازقبي 

  .شوند هاي مختلف آنها شناسايي مي هاي قرارگيري بخش و موقعيت
  نـام  خروجي سيستم بازشناسي نمادهاي رياضي، فهرستي از      

مشخـصات مكـاني چهـارگوش      بـه همـراه     نمادهاي شناسـايي شـده      
ــا اســت  ــاي نتيجــه )ب (3شــكل .محيطــي آنه  ي بازشناســي نماده

چهارگوش محيطـي    .دهد   شده نشان مي   بيان را با روش     )الف(3شكل
هر نماد با استفاده از اطالعات چهارگوش محيطي رسم شده اسـت و             

  .نام نماد بازشناسي شده درون آن نوشته شده است
  

  
  ي بازشناسي نمادهاي آن  يك عبارت رياضي و نتيجه-3شكل

   رياضيعباراتبازشناسي ساختاري  .3
 بازشناسي ساختار عبـارت  ،ي بازشناسي نمادها پس از مرحله  

خروجـي  شـود كـه    در ايـن مرحلـه فـرض مـي    . شود  رياضي انجام مي  
ي بازشناسي نماد، كـه فهرسـتي از نمادهـا و مشخـصات آنهـا                 مرحله

ي   در اختيار است، بـا اسـتفاده از ايـن اطالعـات، در مرحلـه          باشد،  يم
ي ميان نمادها و سـاختمان عبـارت رياضـي            بازشناسي ساختار، رابطه  

 متناظر با عبارت    TEXخروجي اين مرحله عبارت     . شود  شناسايي مي  
روش ارائه شـده در ايـن   . شود رياضي است كه در قالب متني ارائه مي 

يد مبتني بر شناسايي نماد آغازين و خـط اصـلي            يك روش جد    مقاله
ــشكيل شــبكه ــارت و ت ــصاالت مجــازي  عب ) VLN1 (كاراكترهــاي ات

   . باشد مي
. شـود   مرحله انجام مي3بازشناسي ساختار عبارت رياضي در  

ي اول در بازشناسي ساختار پيدا كردن نماد آغـازين عبـارت و               مرحله
ي نوين مطرح شـده در ايـن     ايده .ي مراكز چاپي نمادها است      محاسبه

  گـراف  ي بعـدي سـاخت       مرحلـه  .شود  ، مربوط به اين مرحله مي     مقاله

                                                           
1 Virtual Link Network 

اتصاالت مجازي نمادها است كه در آن روابـط مكـاني ميـان نمادهـا                
 اتـصاالت   گـراف شـود كـه       اي از آن ساخته مي      استخراج شده و شبكه   

ي آخر با پيمايش بازگـشتي گـراف          در مرحله .  نام دارد  نمادهامجازي  
 معادل عبارت رياضي اسـتخراج      TEXاتصاالت مجازي نمادها عبارت     

 .ي فوق خواهيم پرداخـت     گانه   به جزئيات مراحل سه     در ادامه . شود  مي
  . نشان داده شده است4اين مراحل در شكل 

  

  
   مراحل بازشناسي ساختار عبارات رياضي-4 شكل

  شناسايي نماد آغازين عبارت .3-1
 عبارت رياضي تك خطي يـك نمـاد بـه عنـوان نمـاد               در هر 

 شناسـايي   دهاي مـور    آغازين عبارت وجود دارد، با فرض اينكه عبارت       
پيش زيرنويس و پيش باالنويس ندارند، نماد آغارين را از ايـن طريـق    

  :توان شناسايي كرد مي
ي چـپ و      ابتدا ليست نمادهاي موجود بر اساس عرض نقطـه        

شـوند، در ايـن ليـست          مـي  مرتـب ادهـا،    نم  چهارگوش محيطي  باالي
مرتب شده اولين نماد بزرگ اندازه يا عملگر بزرگ يا راديكال موجود،            

  :شود، در صورت وجود اين نماد جستجو مي
اگر اين نماد اولين نماد ليست مرتب شده باشد خود           •

 .شود به عنوان نماد آغازين عبارت شناسايي مي
 :در غير اين صورت دو حالت وجود دارد •

o                اگر اين نماد، يك نمـاد بـزرگ انـدازه يـا عملگـر
 - راسـت يـا پـايين      -بزرگ بوده و در موقعيت بـاال      

راست اولين نماد موجود در ليـست مرتـب شـده،           
قرار داشته و در راستاي افقي، در سـمت چـپ آن            
هيچ نماد ديگري موجود نباشد و در باال يا پـايين           
آن نماد خط كسري موجـود نباشـد، نمـاد بـزرگ            
اندازه بـه عنـوان نمـاد آغـازين عبـارت شناسـايي             

در غير اينصورت نماد آغازين همان اولين       . شود  مي
 .ي نمادها است نماد در ليست مرتب شده
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o             اگر اين نماد يك نماد راديكال بوده و اولـين نمـاد
ي   موجود در ليست مرتب شده، در موقعيت فرجـه        

نماد راديكال باشد و در راسـتاي افقـي، در سـمت            
پ راديكال هيچ نماد ديگري موجود نباشد، نماد        چ

راديكال به عنوان نماد آغـازين عبـارت شناسـايي          
در غير اينصورت نماد آغازين همان اولين       . شود  مي

 .ي نمادها است نماد در ليست مرتب شده

  تشكيل گراف اتصاالت مجازي نمادها .3-2
براي يك سـطر چـاپي      چيني،    از ديدگاه قواعد چاپ و حروف     

ــهســه ناح ــف وجــود دارد ي ــه. ي مختل ــااليي ناحي ــه)U(ي ب ي  ، ناحي
هر يك از نمادها نـسبت بـه ايـن سـه     . )L(ي پاييني ، ناحيه )C(مياني

بـه طـور كلـي،      . هاي مختلفي داشـته باشـند       توانند وضعيت   ناحيه مي 
 قرارگيري در ايـن سـه ناحيـه بـه           نمادهاي رياضي بر اساس وضعيت    

  :شوند ي كلي تقسيم مي شش دسته
 . گسترش يافته اسـت    Cي    هايي كه ارتفاع آنها در ناحيه     نماد .1

 .a, cمانند نمادهاي 
 گـسترش يافتـه     C و   Uنمادهايي كه ارتفاع آنها در نـواحي         .2

 .A ,2 ,1 مانند نمادهاي .است
 گـسترش يافتـه   L و Cنمادهايي كه ارتفاع آنهـا در نـواحي      .3

 .g, q مانند نمادهاي .است
 گـسترش   L و   C و   Uي  نمادهايي كه ارتفـاع آنهـا در نـواح         .4

 .f مانند نماد .يافته است
سترش ارتفاع آنهـا از الگوهـاي فـوق تبعيـت           نمادهايي كه گ   .5

ي   كند، اما مركز چهارگوش محيطي آنها در مركز ناحيـه           نمي
Cمانند نماد .گيرد  قرار مي +. 

 . گسترش يافته اسـت    Lي    نمادهايي كه ارتفاع آنها در ناحيه      .6
 .","ند نماد مان

 براي  L و   C و   Uارتفاع نواحي   نسبت  از ديدگاه قواعد چاپي،     
 كه براي قلم تـايمزنيورومن ايـن        .هر قلم مقدار مشخص و ثابتي دارد      

نواحي چاپي مختلف را با چنـد نمـاد    5 لشك 15:25:11نسبتها برابر 
  .نمونه نشان داده است

  
   نواحي چاپي مختلف و چند نماد نمونه-5 لشك

 از  يا  عبارت است از مركز ناحيه     )1TC(مركز چاپي يك نماد   
مركز بنابراين  . استگسترده شده    نواحي چاپي    Cنماد كه در قسمت     

ي ارتفــاع نمــاد محاســبه  چــاپي هــر نمــاد بايــد بــا توجــه بــه دســته
  . ]14 ][13 [شود

                                                           
1 Typographical  Center 

به منظور ساخت گراف اتصاالت مجازي نمادها الزم است بـا           
ي زيرنويس و بـاالنويس       ناحيه.نواحي مختلف روابط مكاني آشنا شويم     

و باال و پايين براي تشخيص روابـط مكـاني بـين نمادهـا در عبـارات                 
، )1(ي بـاال بـا عـدد        ناحيـه . نشان داده شده اسـت     6شكل  در  رياضي  
ي  و ناحيه ) 3(ي زيرنويس با عدد       ، ناحيه )2(ي باالنويس با عدد       ناحيه

در  همپوشـاني ايـن نـواحي        .نشان داده شده اسـت    ) 4(پايين با عدد    
تواند باعث بروز خطا در بازشناسي ساختار عبـارات           برخي از موارد مي   

 مشكل ديگري كـه     .نشان داده شده است     هايي در  نمونه. رياضي شود 
ي زيرنـويس نمـاد انتگـرال ايتاليـك بـا             وجود دارد همپوشاني ناحيـه    

چهارگوش محيطي اين نماد است، اين مشكل در مورد حروفي كه به            
 نماد يك)ج(7 شكل . .كند شوند نيز بروز مي صورت ايتاليك نوشته مي

 آن بخـشي از عبـارت   ي زير نويس  كه ناحيهدهد    انتگرال را نشان مي   
  .حد پايين انتگرال را پوشش نداده است

  
) 1:( نواحي مختلف براي شناسايي روابط مكاني نمادها-6 شكل

ي  ناحيه) 4(ي زيرنويس،  ناحيه) 3(ي باالنويس،  ناحيه) 2(ي باال،  ناحيه
  پايين

براي رفع اينگونه موارد ابهام آميز، چند فرضيه و يا در واقـع             
چند محدوديت را براي ساختارهاي موجود در عبارات رياضي اعمـال           

  -ي باال براي نمادهاي حرفي كنيم از قبيل اينكه عبارت ناحيه مي
  

  
) ب.(ابهام در تعيين نواحي زيرنويس و باال نويس) الف(-7 شكل

يرنويس و ي ز تداخل ناحيه) ج(تداخل نواحي حد باال و پايين دو نماد متوالي
 چهارگوش محيطي نماد

 
انـدازه و عملگرهـاي       نمادهاي غير از نمادهاي بـزرگ     ( عددي

شود يـا عبـارات حـد بـاال و            گاه از عرض نماد، خارج نمي       هيچ )بزرگ
 4 و 1ي  انـدازه، در صـورتي كـه در ناحيـه     يين براي نمادهاي بزرگ   پا

  .شوند چين نوشته مي باشند، به صورت وسط
  گراف اتصاالت مجازي نمادها .3-2-1

ــا،    ــازي نماده ــصاالت مج ــراف ات ــت گ ــراف جه ــك گ  دار ي
),,(به صورت    گذاري شده،  برچسب SEVG  : است كـه در آن     =
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V هاي گراف و    ي رأس   موعه مجE دار   هاي برچـسب    ي يال   ه مجموع
VSگراف و  توسـط  Eي    هـاي مجموعـه     يـال  . رأس شروع است   ∋

),,(يك سـه تـايي مرتـب         βα l     شـوند، كـه در        نمـايش داده مـي
V∈βαآن  lو  رأس انتهــاييβرأس شــروع و αباشــند،  مــي,

  . برچسب يال است

هر رأس گراف، به يكي از نمادهاي موجود در عبارت رياضي           
رأس شروع گراف متناظر نماد آغازين عبارت رياضـي         . شود  مربوط مي   
ي يك ارتباط مكاني بين دو رأس         دهنده هر يال گراف نيز نشان    . است  

ي مكـاني     رابطـه ايـن   ي    دهنده   برچسب هر يال نشان    .مجاور آن است  
هـا و تفـسير    انواع مقادير ممكن براي برچسب يال 2 جدولاست، در 
    .ارائه شده استهر يك 

  هاي گراف اتصاالت مجازي نمادها و تفسير آنها  برچسب يال انواع-2 جدول
),,(يال βα l با برچسبl  تفسير  

),right,( βα  β بالفاصله در سمت راستαددر يك خط قرار دارنهر دو   مركز چاپي قرار دارد و.  
),,( βα upper  β  بااليي  ناحيهرأس شروع عبارتα است.  
),,( βα under  βپاييني  ناحيهعبارت  رأس شروعα است.  
)sup,,( βα  βباالنويسي  ناحيه رأس شروع عبارتα است.  
),,( βα sub  βزيرنويسي  ناحيه  رأس شروع عبارتα است.  
),,( βα inside  αنماد راديكال وβزير راديكال است عبارتعرأس شرو .  
),,( βα outside  α نماد راديكال وβاست راديكالي فرجه  رأس شروع عبارت .  

  
   

 در شناســايي ســاختار عبــارت، شناســايي نمــاد گــام بعــدي
مركـز چـاپي    آغازين آن است، با رسم يك خط افقي فرضي به ارتفاع            

شـود، نمادهـايي كـه مركـز      ين نماد خط اصلي عبارت شناسايي مـي      ا
ي   چاپي آنها در نزديكي اين خط قرار دارد، نمادهاي تـشكيل دهنـده            

ــستند   ــارت ه ــلي عب ــط اص ــازين   . خ ــاد آغ ــرفتن نم ــر گ ــا در نظ ب
 در خـط اصـلي      )nextsymb( و نماد بعـد از آن        )startsymb(عبارت

صله در سمت راسـت نمـاد   عبارت يعني نمادي كه در خط اصلي بالفا    
گيرد، نواحي زيرنويس، باالنويس، بـاال و پـايين بـراي             آغازين قرار مي  

در صـورتي كـه نمـاد آغـازين، نمـاد           . شـود   نماد آغازين شناسايي مي   
ي راديكـال، شناسـايي    راديكال باشـد، نـواحي زيـر راديكـال و فرجـه       

رفته هر يك از نواحي به عنوان يك عبارت مستقل در نظر گ           . شود  مي
شده و به صورت بازگشتي ساختار آن شناخته شده و نماد آغازين هر             

 )upsymb(ي باال را بـا      اگر نماد آغازين ناحيه   . شود  ناحيه مشخص مي  
 و نمــاد آغــازين )downsymb(ي پــايين را بــا و نمــاد آغــازين ناحيــه

ي زيرنـويس     و نماد آغازين ناحيه   ) supsymb(ي باالنويس را با       ناحيه
 )insymb(ي زير راديكال را با         و نماد آغازين ناحيه    )subsymb (را با 

نـشان  ) outsymb(ي فرجه راديكال را با        ي ناحيه   و نمادآغازين ناحيه  
 يـال بـه گـراف    5ممكـن اسـت   توان گفت در اين مرحلـه   دهيم ، مي 

هر يك از نمادها در هنگامي كـه         . افزوده شود  اتصاالت مجازي نمادها  
شوند، به عنوان نماد مالقات شـده          متصل مي  توسط يك يال به گراف    

در گــام بعــد زيــر عبــارتي كــه از نمــاد  .شــوند گــذاري مــي برچــسب
)nextsymb(  به عنـوان يـك عبـارت مـستقل در نظـر             ،شود   آغاز مي 

شود و عمليات بازشناسي ساختاري براي اين زير عبارت به            ميگرفته  
آغـازين عبـارت    در اين بازگشت نماد     . شود  صورت بازگشتي انجام مي   

 همچنين در هـر  .مشخص است و نيازي به شناسايي مجدد آن نيست      
 مـشخص   مالقات شده مرحله نمادهايي كه در مراحل قبل با برچسب         

 معـادل يـك     TEXاستخراج عبـارت     .شوند  اند، ناديده گرفته مي     شده
عبارت رياضي از گراف اتـصاالت مجـازي نمادهـا بـا اسـتفاده از يـك           

شـبه  . شـود    انجام مي  TEXبا توجه به قواعد زبان       رويكرد بازگشتي و  
 نشان داده شـده     8شكل  كد ساخت گراف اتصاالت مجازي نمادها در        

  .است
Make_VLSG(Vertex* start_symb, Region R) 
 if (start_symb == NULL)startsymb = 
FindStartSymbol(); 
 next_Symb = FindNextSymb(StartSymb); 
 
 upper = ComputeUpperRegion(start_symb,R) 
 under = ComputeUnderRegion (start_symb,R) 
 sub = ComputeSubRegion (start_symb,R) 
 sup = ComputeSupRegion (start_symb,R) 
 right = computeRightRegion(start_symb,R) 
 
 upper_symb = Make_VLSG(NULL, upper) 

under_symb = Make_VLSG(NULL, under) 
 sub_symb = Make_VLSG(NULL, sub) 
 sup_symb = Make_VLSG(NULL, sup) 
 
 Add_EDGE(StartSymb, "upper", upper_symb) 
 Add_EDGE(StartSymb, "under", under_symb) 
 Add_EDGE(StartSymb, "sub", sub_symb) 
 Add_EDGE(StartSymb, "sup", sup_symb) 
 Add_EDGE(StartSymb, "right", next_symb) 
 
 Make_VLSG(next-symb, right) 
 Return start_symb; 

  ازي نمادهاجشبه كد ساخت گراف اتصاالت م– 8 شكل
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  مقابله با خطاهاي بازشناسي نماد و بازشناسي ساختار .3-3
هر يـك از مراحـل بازشناسـي، شـامل بازشناسـي نمادهـا و               

خطاي بازشناسـي   . با خطا همراه باشد   بازشناسي ساختار ممكن است     
 همچنـين   .نماد عبارت است از شناسايي يك نماد به جاي نماد ديگر          

در صورتي كه يك نماد به درسـتي شناسـايي نـشود يـا بـه درسـتي                  
، مركز چاپي آن نيز بـه         ي آن با هم تركيب نشوند و در نتيجه        ها  بخش

 خطـا   درستي شناسايي نشود، بخـش بازشناسـي سـاختار نيـز دچـار            
سـاختار نيـز ممكـن اسـت خطـا رخ           ي بازشناسي     در مرحله  .شود  مي
 خطـا در شناسـايي نمـاد آغـازين          ،يكي از خطاهاي اين مرحلـه     . دهد
عـدم  ي بازشناسـي سـاختار بـه دليـل        سـاير خطاهـاي مرحلـه     . است

بـا   .دهـد   شناسايي درست نمادها و يا وجود كجي در تـصوير رخ مـي            
 مقابلـه بـا     رويكـرد  چنـد    ،آزمايـشات توجه به نتايج به دست آمده در        

  در نظر گرفتـه شـده       مقاله در اين    ي بازشناسي نماد،   هاي مرحله خطا
) i (imath\مقابله با خطاي شناسايي نمـاد       ) 1 (:است كه عبارتند از   

 كه يك نقطه بـاالي      tهاي مشابه مانند نماد        از طريق تبديل حالت    iو  
ــاد  ــه نم ــايي  ) imath) i().2\ آن اســت ب ــاي شناس ــا خط ــه ب مقابل
هــاي مــشابه و  ي حالــت  كليــه از طريــق تبــديلعملگرهــاي بــزرگ،

 بـه   IOg، ماننـد تبـديل      خطاهاي قابل تشخيص بـه عملگـر درسـت        
log).3(      خـصوصيات   با توجه بـه       مقابله با خطاي شناسايي خط افقي

صورتي كه در باال يا پايين آن       در  » = « به  »-«مانند تبديل  .ساختاري
 مقابله با برخـي از خطاهـاي        )4(ديگر وجود داشته باشد    »-«يك نماد 

بوط بـه    كه بيشتر مر   ي گراف اتصاالت مجازي نمادها،    ها شناسايي يال 
وجود نويز در تصوير هستند، به عنوان مثال با فرض اينكه عملگرهاي            

يا نماد باال    زيرنويس   هيچگاه داراي باالنويس و   × و  +  و   -رياضي مانند 
 ي  هايي كه به دليل وجود نقاط اضـافه        توان از يال    و پايين نيستند، مي   

  .شوند صرفنظر كرد ناشي از نويز در تصوير ايجاد مي

  نتايج تجربيآزمايشات و  .4
 Visual در محـيط  ++Visual Cسازي از زبـان   براي پياده

Studio 2005اي مرتبط بـا  به منظور انجام كاره.  استفاده شده است
بـراي   . استفاده شده اسـت Open CV 1ي پردازش تصاوير از كتابخانه

 از   تـايي از صـفحات دو مجلـه       86ي    انجام آزمايشات از يك مجموعـه     
اين صفحات توسط دسـتگاه     .  استفاده شده است   IEEEسري مجالت   

 تايي 300ي   يك مجموعه.اند  نقطه در اينچ شده300پويشگر با دقت 
ي بازشناسي نماد و بازشناسي ها  براي آزمايش بخش  اضي  رياز عبارات   

 آزمايشات انجام شده، بر روي يـك        ي    كليه .شده است انتخاب  ساختار  
گيگـا   2 و بـا فركـانس       IVي پنتيـوم     سيستم كامپيوتري با پردازنـده    

  :مشخصات مجالت مورد استفاده عبارتند از .اند هرتز انجام شده
IEEE Transactiosn on Image Processing, Vol.17, No.5, 
May 2008 

                                                           
1 http://www.sourceforge.net/projects/opencvlibrary 

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine 
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  نتايج بازشناسي نمادها .4-1
 تـايي از  300ي  بازشناسي نمادها با استفاده از يك مجموعـه  

مـورد آزمـايش قـرار      ي قبـل      عبارات رياضي استخراج شده در مرحله     
 نمـاد بودنـد كـه از ايـن       9055اين عبارات در مجموع شـامل       . تگرف

هـاي مقابلـه بـا       ي اول يعني پيش از اعمـال مكـانيزم          تعداد در مرحله  
ي  نتــايج مرحلــه. بــه درســتي شناســايي شــدندنمــاد  8319خطــا، 

  . نشان داده شده است3 لجدو بازشناسي نماد در
  
   عبارت رياضي 300ي بازشناسي نماد براي   نتايج مرحله-3 لجدو

  نرخ بازشناسي  نمادهاي درست   كل نمادها
9055  8319  %87/91  

  نتايج بازشناسي ساختار .4-2
از آنجا كه براي هر عبارت رياضي تنها يـك گـراف اتـصاالت              

 بـه ايـن گـراف        را بـا توجـه     هـا   گرافوجود دارد، ساير      مجازي نمادها   
 بـراي ارزيـابي در نظـر         مقالهمعياري كه در اين     . توان ارزيابي كرد    مي

هايي كه به درستي     شده است، عبارت است از نسبت تعداد يال       گرفته  
  .)EdgeTotal(ها ، به كل يال)correctEdge(اند شناسايي شده

ه هم رأس ابتـدا و      در اينجا منظور از يال درست يالي است ك        
 معيار فوق بـراي     .هم رأس انتهاي آن، درست باشد و هم برچسب آن         

،   مقالـه  در اين    .قابل محاسبه است  هر گراف عبارت به صورت مستقل       
هاي موجود و تعداد      تعداد يال  ،براي كل عبارات رياضي مورد آزمايش     

 نـشان داده شـده    4 جدولاند، نتايج در هاي درست شمارش شده الي
 خطاهاي اين مرحله، بيشتر مربوط به مواردي است كه به دليل            .است

عدم شناسايي درست نمادها، مراكز چاپي آنها نيز به درستي محاسبه           
  .نشده و در نتيجه باعث بروز خطا شده است

  
  عبارت رياضي 300اي نتايج بازشناس ساختار بر-4 جدول

  نرخ بازشناسييالهاي درست  كل يالها
8661  8443  %48/97  

  
در مواردي كه شناسايي يك نماد با خطا روبرو بوده اما ايـن             

ي مركــز چــاپي نمــاد نــشده اســت،  خطــا موجــب خطــا در محاســبه
در برخي از مـوارد نيـز       . شود  شناسايي يالهاي مربوطه دچار خطا نمي     

 .باشد مي  و نويزخطاي كجي تصوير ها مربوط به    خطاهاي شناسايي يال  
هاي ارائه شـده، مـدت زمـان          گيري پيچيدگي زماني روش    براي اندازه 

ساختار و مقابله باخطاها، بر      و   الزم براي انجام مراحل بازشناسي نماد     
كل زمـان   . گيري شد    تايي عبارات رياضي اندازه    300ي    روي مجموعه 

بنابراين هـر   . باشد   ثانيه مي  471بر با   الزم براي اجراي مراحل فوق برا     
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 ثانيه بازشناسي شده است كه      57/1عبارت رياضي به طور متوسط در       
  .باشد زمان مناسب و قابل قبولي براي يك سيستم كاربردي مي

  مقابله با خطاها نتايج .4-3
ي   هاي مقابله با خطا، يك مجموعه       رويكردبراي بررسي تأثير    

نتــايج  ابتــدا . نظــر گرفتــه شــدنددر ، تــايي از عبــارات رياضــي100
 ي معمولي و بـدون برخـورد بـا خطـا          ها  روشبازشناسي با استفاده از     

ي مقابله  ها  روشمحاسبه شده و سپس نتايج بازشناسي پس از اعمال          
ي مقابلـه بـا   هـا  روشدهد اعمال  نتايج نشان مي  . با خطا بدست آمدند   

ازشناسـي   نـرخ ب   1%  نرخ بازشناسي نمادهـا، و حـدود       3% خطا حدود 
 جدول اين نتايج در .ي بازشناسي ساختار را افزايش داده است مرحله

نـرخ بازشناسـي   ] 7 [نتـايج ارائـه شـده در     . نشان داده شـده اسـت   5
را بـراي   % 16/99سـي   را براي بازشناسي نماد و نـرخ بازشنا       % 36/97

هاي مورد اسـتفاده در   هر چند روش . دهد بازشناسي ساختار نشان مي   
در آنها با آنچه در اين مقالـه ارائـه   هاي ارزيابي  اين مراحل و نيز روش   

 كارايي مناسب روش ارائه شده در اين  ، اما نتايج  ،شده متفاوت هستند  
  .نمايند تأييد ميمقاله را 

ي  عبارات رياضـي و نتيجـه  تصاوير  نمونه از چند 9 شكلدر 
  .هاي فوق براي آنها نشان داده شده است حاصل از اجراي روش

  مقايسه با كارهاي ديگران .5
در اين بخش، نتايج حاصل از كار تحقيقاتي كـه توسـط  در              

، بيـان     جوه مـشترك بيـشتر    ت داشتن و  ارائه شده است را، به جه     ] 7 [
هـاي آزمايـشي ايـن       تعداد و محتواي نمونـه     تفاوت    هر چند  كنيم  مي

نتـايجي از مراحـل      ]7 [ در .كنـد  مقايسه را تاحدي دچار مشكل مـي      
بازشناسي نمادها و بازشناسـي سـاختار ارائـه شـده، امـا روش مـورد                

روش مورد اسـتفاده    . ده است  براي بازشناسي نمادها بيان نش     استفاده
  . ي اتصاالت مجازي است براي بازشناسي ساختار استفاده از شبكه

ــه شــ  ــرخ بازشناســي ارائ ــراي ] 7 [ده درـن ـــناســازشـبب ي ـ
  .باشد  مي16/99% و براي بازشناسي ساختار 36/97 %ادــنم

ي بازشناسـي     ، نتايج بدست آمده در مرحله     ]7 [ با   در مقايسه 
ايـن امـر    اصلي  تري قرار دارد، دليل        در سطح پايين    قالهمنماد در اين    

هـر چنـد كـه در       . تفاوت روش مورد استفاده در بازشناسي نماد است       
دچـار  بيان نتايج در صورتي كه نمادهاي به هـم متـصل و نمادهـاي                

شكستگي نيز در نظر گرفته شوند، نتايج از كيفيت كمتري برخـوردار            
 ]7 [ در نظر گرفته شـده امـا در         قالهماي كه در اين       مسأله. خواهد بود 

، ]7 [ در  ي بازشناسي ساختار نيز       در مرحله . در نظر گرفته نشده است    

درستي يا نادرستي اتصاالت بدون توجه به درست يا نادرسـت بـودن             
در ايـن    آن در نظر گرفته شده است، در حالي كه           نمادهاي مربوط به  

اي نـرخ   بر خالف اين روش عمل شده است و اين خود تا انـدازه    مقاله
  .دهد بازشناسي را كاهش مي

  گيري  نتيجه .6
در اين مقاله روشي براي بازشناسي نماد و بازشناسي ساختار          

بازشناسـي نمـاد بـا اسـتفاده از اسـتخراج           . عبارات رياضي ارائـه شـد     
اي نسبت ابعاد و تعداد برخـورد تـصوير نمـاد بـا خـط افقـي                 ه يگويژ

بنـدي كننـده نزديكتـرين       بندي بـا اسـتفاده از طبقـه        مركزي و طبقه  
بازشناسي ساختار عبارات رياضي با استفاده      . همسايه انجام شده است   

در روش ارائه شده ابتـدا نمـاد    . از خصوصيات چاپي انجام گرفته است     
 شده و سپس گراف اتصاالت مجـازي نمادهـا          آغازين عبارت شناسايي  

هاي اساسي روش ارائه شده براي بازشناسـي          ويژگي. گردد تشكيل مي 
  :توان به صورت زير برشمرد  را مي عبارات رياضي

  ي روشي ساده و كارامد براي استخراج عبارات ارائه •
هاي استخراج و بازشناسي نمـاد و بازشناسـي           مجزا بودن بخش   •

  ساختار
ي بازنمايي مياني در بازشناسي سـاختار و تبـديل            هحذف مرحل  •

 TEXمستقيم عبارت به گراف و سپس به كد 
  هاي مبتني بر تجزيه عدم استفاده از تكنيك •
 ي بازشناسي نماد سرعت باالي مرحله •
  ي بازشناسي ساختار سرعت باالي مرحله •
  مقابله با خطاهاي بازشناسي ساختار •

هاداتي براي كارهاي آينده    در اينجا مواردي را به عنوان پيشن      
  :كنيم شود ذكر مي انجام مي ي بازشناسي عبارات رياضي  كه در زمينه

ي بخش بازشناسي نمادها به منظور ايجـاد امكـان بازشناسـي              توسعه •
 .هاي جديد ها و سبك نمادهاي جديد، قلم

ــعه • ــايي    توس ــور شناس ــه منظ ــاختار ب ــي س ي بخــش بازشناس
 .باالنويس زيرنويس و پيش ساختارهاي پيش

ــعه • ــايي    توس ــور شناس ــه منظ ــاختار ب ــي س ي بخــش بازشناس
 .اي ساختارهاي ماتريسي و آرايه

افزايش قدرت مقابله با خطاهـا از طريـق اضـافه كـردن قواعـد                •
  .بيشترمقابله با خطا و مقابله با خطاي شناسايي نماد آغازين

   عبارت رياضي100 براي  خطاي مقابله باها روش نتايج اعمال -5 جدول
  ي مقابله با خطاها روشنتايج پس از اعمال   ي مقابله با خطاها روشنتايج پيش از اعمال 

نمادهاي   كل نمادها
  درست

نرخ بازشناسي 
  نمادها

هاي  يالها كل يال
  درست

نرخ بازشناسي 
  ها يال

نمادهاي   كل نمادها
  درست

نرخ بازشناسي 
  نمادها

هاي  يالها كل يال
  رستد

نرخ بازشناسي 
  ها يال

2850  2603  %33/91  2748 2683  %63/97  2736  2589  %63/94  2630 2589  %44/98  
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\max ( \vertical \min ( D ^{- } _{y }\Phi _{\imath , \jmath }, 0 ) \vertical ^{2 }, \vertical \max ( D ^{+ } 

_{y }\Phi _{\imath , \jmath }, 0 ) \vertical ^{2 }) - 1 ]^{1 \slash 2}  
  
  

  
}2 ^{rfloor\) q ; ) ) p ; x ( phi \( V ( eta \ -) x (  U lceil\}Lambda \}in \_{x _{sum \) : = beta \( S   

  
  

  
}))q( rho \ - 1 ( !eta \ -^{C .  }0_{D }sim \{overline \ )q ( D   

  
  

  
T  -t _{x _{delta \ }1= imath \}_{N ^{sum \}N  }{T{frac \approx \)  }1 -t  : 1_{vertical y \ }1 -t _{x ( p 

}}( x ^{( \imath ) } _{t – 1})  
  

  هايي از نتايج بدست آمده  نمونه-9 شكل
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