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در اين مقاله موضوع شناسايي قلم متن، به صورت يک مساله : چكيده
مستقل مورد بررسی قرار گرفته و برای اولين بار از مدل مخفی مارکف، 

هر چند به . به عنوان ابزار مناسب برای انجام آن استفاده شده است
خوبی در شناسايي قلم دست توان به نتايج بسيار کمک اين ابزار می

کم برای برخی از کاربردها زياد يافت، اما هزينه محاسباتی طرح، دست
به همين دليل در ادامه کار، يک طرح سلسله مراتبي براي . است

شناسايي قلم ارائه شده که هزينه محاسباتي را به صورت چشمگيري 
. شوديشتر میها بتاثير نسبي طرح با افزايش تعداد قلم. دهدکاهش مي

ها در يک فضاي مناسب يابي قلمبراي ايجاد اين سلسله مراتب، از خوشه
يابي نيز الگوريتم مناسبي پيشنهاد استفاده شده و براي انجام اين خوشه

اين الگوريتم براي حل کارآمد مسئله، از پردازش تکاملي و . شده است
ش بيشتر سرعت در نهايت براي افزاي. نمايداستفاده مي PCAآناليز 

هاي مخفي مارکف با کاهش تعداد شناسايي قلم، سعي شده که مدل
ها تا حد امکان ساده شده و به حداقل طول مورد نياز خطوط گوسي

در مجموع پيشنهادات ارائه شده . براي شناسايي قلم آنها اکتفا شود
. باعث شده که هزينه محاسباتي به شکل قابل توجهي کاهش يابد

ها، از يک مجموعه صفحات شامل د تجربی ايدهبرای تايي
  . قلم متداول فارسی استفاده شده است ۱۵

شناسايي قلم متن، سامانه تک قلم، مدل مخفی  :یكلمات كليد
ها، پردازش سازی مدلمراتبی، سادهيابی، طرح سلسلهمارکف، خوشه
  PCAتکاملی، آناليز 

  مقدمه - ۱
های متنـوع چـاپی   ١اسايي قلممساله اصلی مورد توجه در اين مقاله، شن

يک يا چند خط متن فارسی،  نگارشاست که در آن قلم به کار رفته در 
شناسـايي قلـم، دسـت کـم از دو جنبـه      . گيـرد مورد شناسايي قرار می

اول آنکه خروجی يک سامانه شناسايي متن، نه تنها شامل . اهميت دارد
رفته بـرای نگـارش   م به کار خود متن، بلکه حاوی اطالعاتی از جمله قل

تهيه نسخه الکترونيکی تصوير تواند در چرا که اين اطالعات می. آن است
 .، به کار آيدWordاسکن شده به صورت کامل، مثال در قالب يک فايل 

توانـد در يـک   اطالعات به دست آمده از شناسـايي قلـم، مـی   دوم آنکه 
رفتـه و بـه   شناسايي متن مورد اسـتفاده قـرار گ   ٢سامانه مستقل از قلم

  . بهبود عملکرد آن کمک کند
. ابزار اصلی مورد استفاده در اين پـژوهش اسـت   ]۱[مدل مخفی مارکف

-مدل مخفی مارکف برای شناسايي قلـم است که از  اولين باربرای اين 
، عليرغم اهميـت موضـوع  در واقع  .گرددمیاستفاده  چاپی،های متنوع 

حتـی در  (هـای چـاپی   قلم پيش از اين کار چندانی در زمينه شناسايي
از خصوصـيات   ]۳[در مرجـع  . انجام نشـده اسـت  ) مورد زبان انگليسی

از  ]۴[صفحه مانند هيستوگرام طول کلمات برای استخراج ويژگی و در 
های مشخصی از هـر  برای شناسايي ويژگی ٣های محلیدهندهتشخيص

شـده  قلم مانند ارتفاع، عرض، ضخامت، خط مبنا و ماننـد آن اسـتفاده   
-های مربوط به حروفدر چند پژوهش ديگر نيز از تحليل ويژگی. است

با اين حال در چند تحقيق انجام شده  ]۶و۵[.استفاده شده است ٤چينی

نگريسته شده و از  ٥در اين زمينه، به متن مورد نظر به عنوان يک بافت

فاده شـده  های سراسـری اسـت  ، برای استخراج ويژگی٦بافت ابزار تحليل
پردازش قرار گرفته تا از آن يک بلوک ابتدا متن مورد پيش ]۷[در . است

بـرای   ٧سپس از ابزار فيلتر گـابور . يکپارچه با بافت مشخص ايجاد شود

 ٨داربندی کننده کمترين فاصله اقليدسی وزناستخراج ويژگی و از طبقه
دازشی که پرپس از پيش ]۸[در . برای شناسايي قلم استفاده شده است

های يکپارچه متن شـده، از گشـتاورهای مرتبـه    منجر به تشکيل بلوک
 ١٠بندی کننده بيـز  های سراسری و از طبقهبرای استخراج ويژگی ٩باال

هـر چنـد در بسـياری از    . برای شناسايي نهايي قلم استفاده شده اسـت 
لوک متن مد نظر بوده است، ها مسئله شناسايي قلم برای يک بپژوهش
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توجه قرار گرفته و  مسئله شناسايي قلم يک کاراکتر چينی مورد ]۹[در 
، به اسـتخراج ويژگـی از آن اقـدام شـده     ١١با استفاده از تبديل موجک

  .است
با تشـريح چگـونگی اسـتفاده از مـدل مخفـی مـارکف بـرای        اين مقاله 

يکـی از   از آنجـا کـه  . شودغاز میآ ۲در بخش  های چاپیشناسايي قلم
برای غلبه بر آن يـک  ، مشکالت طرح اوليه، هزينه زياد محاسباتی است

ها يابی قلمرح سلسله مراتبی پيشنهاد شده و برای ايجاد آن از خوشهط
شود که بيان چگونگی آن موضوع میدر يک فضای مناسب بهره گرفته 

از نظـر دقـت و    ۴خش مراتبی در بسرانجام طرح سلسله. است ۳بخش 
قلم متـداول فارسـی    ۱۵هزينه محاسباتی، بر روی يک مجموعه شامل 

  . گيردمورد ارزيابی تجربی قرار می

استفاده از مدل مخفی مارکف برای شناسايي قلم و  - ۲
  سبک متن

در اين بخش در مورد چگونگی استفاده از مدل مخفی مارکف برای 
-ظور از سبک متن، حالـت من. شودشناسايي قلم و سبک متن بحث می

 ١٣و يـا سـياه  ) يا نبـودن (بودن  ١٢هاي مختلف يک قلم مانند ايتاليک
دهد، با اين طور که نتايج تجربي نشان ميهمان. است) يا نبودن(بودن 

ايـن در حـالي   . ها را با دقت بسيار باال شناسايي نمودتوان قلمروش مي
م شباهت دارند که تشخيص آنها بـه  ها آنقدر به هاست که برخي از قلم

مـورد   قلمپانزده  نمونه ۱شکل . صورت چشمي هم چندان ساده نيست
  . دهداستفاده را نشان مي

عملکرد سامانه شناسايي متون که از مدل مخفي مارکف اسـتفاده  
 .حروف و عالئم فارسي استوار اسـت  سازي احتماالتي ازکند، بر مدلمي
مارکف به صورت گسترده در شناسايي گفتـار   دانيم که مدل مخفیمی

برای اولين بـار بـه صـورت      ]۲[به عالوه در مرجع . پيوسته کاربرد دارد
از اين ابـزار بـرای شناسـايي    ) های شناسايي گفتاروشرو مشابه (موثر 

در اين سامانه به ازای هر کدام از حروف . متون چاپی استفاده شده است
هـای  ی مارکف ايجـاد شـده و از الگـوريتم   و عالئم زبان، يک مدل مخف

-پس از ايجاد مدل .شودآموزش برای تعيين پارامترهای آنها استفاده می
شود که مدل متناظر با هـر  فرض مي ،)تست( ها و در مرحله شناسايي

آن ) هـا نسـبت بـه سـاير مـدل    (کاراکتر قادر است با باالترين احتمـال  
ر پس از اسـتخراج ويژگـي، سـامانه    به عبارت ديگ. کاراکتر را توليد کند

و البته محدود شـده بـا   (ها تشخيص در يك گراف كامال متصل از مدل
يابـد كـه بـا بيشـترين     ها را مياي از مدلجستجو كرده و دنباله) گرامر

هر . هاي متناظر با خط ورودي باشنداحتمال قادر به توليد دنباله ويژگي
بدين ترتيب بهترين ترجمـه از  . مدل در واقع نماينده يك كاراكتر است

بـه  ) هاي موجود و معيـار احتمـال توليـد   بر اساس مدل(خط مورد نظر 
، در اينجا از ذکر مقاله به دليل محدوديت تعداد صفحات. آيددست مي

شود و خواننـده بـرای آشـنايي    ياد شده خودداری میجزئيات معماری 

تنها به ايـن نکتـه   . شودارجاع می ]۱۱[و يا مرجع  ]۲[بيشتر به مرجع 
ايـن   ١٤نسخه تک قلمدی اتعداد زيشود که در اين پژوهش از اشاره می

-برای انجام شناسايي قلم استفاده می) به ازای هر قلم يک عدد(سامانه 
ای است که در آموزش و تسـت آن تنهـا از   نسخه تک قلم نسخه. شود
هـای  اداشود و تنها قادر اسـت د های يک قلم مشخص استفاده میداده

در ادامـه ايـن مقالـه، از     .مربوط به يک قلم مشخص را شناسـايي کنـد  
  .شودياد می ١٥موتورهای تک قلم معموال با عنوان سامانه

ابتدا  برای استفاده از مدل مخفی مارکف در سامانه شناسايي قلم، 
شوند که تنها تفاوت آنها ايجاد می ياد شدهبه روش  ١٦موتور ۱۵تعداد 

در واقع براي آموزش هرکدام از موتورها، . ي آموزشي آنهاستهادر داده
موتورها در  نهر کدام از اي .شودهاي يک قلم متفاوت استفاده میاز داده

قلم يک سامانه شناسايي متن به صورت کامل است که ، نسخه تکاصل
قادر است متون مربـوط بـه قلـم خـود را بـا دقـت مناسـب شناسـايي         

از تمـامی ايـن   , شناسايي قلـم يـک خـط ورودي    آنگاه براي .]۱۱[کند
, هاخروجي شناسايي هر از کدام از اين موتور. گرددها استفاده میموتور

هاي خط ورودي توسط مدل ١٧امتيازي به صورت لگاريتم احتمال توليد
کار توان انتظار داشت که موتوري که با قلم به مي. شناسايي شده است

-بررسـي . باالترين امتياز را ارائه کند, رفته در خط ورودي متناظر است
درستي اين فرض را با دقت بسـيار بـاال نشـان    , )۴بخش ( هاي تجربي

از مدل مخفي مارکف و چـارچوب احتمـاالتي   , به اين ترتيب. دهندمي
بلکه در جهت شناسايي قلم بـه  , نه تنها براي شناسايي اجزاي متن ,آن

  .شودفته در آن استفاده میکار ر
و نيـز   ]۱۱[ های تـک قلـم  در سامانه هامدلو تست  برای آموزش

سـامانه شناسـايي قلـم،     عملکـرد و ارزيـابی   ۳يابی بخـش  انجام خوشه
مـورد   dpi ۳۰۰ ١٨تعدادی صفحه اسکن شده مـتن بـا وضـوح تصـوير    

گانـه،  دههای پانزبه ازای هر کدام از قلمدر واقع . ١٩انداستفاده واقع شده
برای انجام تمـامی مراحـل کـار    ( ۱۲صفحه متن با اندازه  ۲۰ در حدود

  ).اندحضور داشته

  ها برای کاهش هزينه محاسباتیيابی قلمخوشه - ۱- ۲
توان دهد که با استفاده از مدل مخفي مارکف مينتايج تجربي نشان مي

 در عين حال ممکن. هاي مختلف را با دقت بسيار باال شناسايي کردقلم
است براي برخي از کابردهاي عملي، اين روش از نظر محاسـباتي کنـد   

يابد کـه  بيشتري مي اين موضوع بخصوص وقتي اهميت. شودمحسوب 
در سامانه حاضر بـراي  . هاي مورد نظر افزايش يابدها و سبکتعداد قلم

بار آن را با استفاده از موتورهاي مختلف  ۱۵شناسايي قلم هر خط، بايد 
در اين بخش يک طرح سلسله مراتبي پيشنهاد . اسايي قرار دادمورد شن

شود که هزينه محاسباتي را به صورت نسبي به شکل قابل تـوجهي  مي
اين موضوع بخصوص در مورد تعداد زياد قلـم صـادق   . (دهدکاهش مي

بر اساس اين طرح ابتدا در مرحلـه اول، خـانواده قلـم شناسـايي     ). است
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وم از ميان اعضاي خـانواده، يـک مـورد بـه     سپس در مرحله د. شودمي
اين ايده را بـراي يـک    ۲شکل . عنوان نتيجه نهايي شناخته خواهد شد

هـا در سـطح   به ازای هر کدام از قلم. دهدمجموعه قلم فرضي نشان مي
  . دوم، يک موتور شناسايي، مورد استفاده قرار گرفته است

  

  
  مورد استفاده هايها و سبکنمونه هر کدام از قلم - ۱ شکل

 

 
  هايک مثال از طرح سلسله مراتبي شناسايي قلم -۲شکل 

  

 
به  ٢٠های حقيقیروش پيشنهادی برای تبديل کروموزوم - ۳شکل 

  ٢١صحيح
-های نشان داده شده در سطح اول نيز يکی از قلمدر مورد خانواده قلم

 های آن خانواده به عنوان نماينـده انتخـاب و از موتـور متنـاظر بـا آن     
  بديهي است که در حالت کلي و در صورت لزوم، . استفاده شده است

تعداد . دهي شودتواند در بيش از دو سطح سازماناين سلسله مراتب مي
توجه به  اما با. ها بستگي داردها و تنوع آنمناسب سطوح، به تعداد قلم

-هاي مجموعه حاضر، در اينجا به يـک سلسـله  تعداد نسبتا محدود قلم
  . ب دو سطحي اکتفا شده استمرات

بـه   ۲مطابق شکل . ناميد ٢٢توان يک خوشهها را ميهر کدام از خانواده
هـاي خوشـه، بـه عنـوان     ازاي هر خوشه، موتور متناظر با يکـي از قلـم  
پس براي اينکه ايـن  . کندمسئول شناسايي تمامي اعضاي آن عمل مي

هـر خوشـه کـم و     طرح بتواند با دقت باال اجرا شود، الزم است اعضـاي 
اي ها به گونـه به عبارت ديگر الزم است خوشه. بيش به هم شبيه باشند

-ای حـداقل و فاصـله ميـان   خوشـه تشکيل شده باشند که فاصله درون
ها، بايـد آنهـا را در فضـاي    يابي قلمبراي خوشه. ای حداکثر باشدخوشه

عيـار  ها از يکـديگر بـا عکـس م   مناسبي نشان داد که در آن فاصله قلم
در اين پژوهش براي هر نمونه خط از يـک قلـم   . شباهت متناسب باشد

خاص، برداري شامل امتيازات حاصل از شناسايي آن خط توسط هر يک 
هاي رود که پاسخ موتورها به قلمانتظار مي. از موتورها، ايجاد شده است

توان از فضاي بـرداری  بنابراين مي. مشابه به هم نزديک باشد و برعکس
ها به يکـديگر و  بعدي ايجاد شده، براي سنجش ميزان شباهت قلم ۱۵

  . يابي آنها استفاده کردخوشه
هـاي  يابي، اسـتفاده از الگـوريتم  هر چند که براي انجام اين خوشه

، يک گزينه است، امـا در اينجـا از   )k-meansمانند الگوريتم (کالسيک 
-kتفاده از الگـوريتم  در واقع با اسـ . الگوريتم ديگري استفاده شده است

means شود و موتور متناظر با هر خوشه مسئله به شکل کامل حل نمي
ها و را بايد پس از تعيين خوشه) يابي به آنهاستکه هدف نهايي دست(

به عالوه الگوريتم ارائه شده با تعريف . در يک مرحله اضافي تعيين نمود
ه، مستقيما سـعي  هاي به دست آمديک معيار مناسب از بهينگي خوشه

بندي مطابق اين معيار دارد و به همـين دليـل   در يافتن بهترين خوشه
نکته اساسي در اين . تر دور از انتظار نيستهاي مناسبرسيدن به جواب

طرح يافتن سلسله مراتب بهينه است که در آن بهينگي دست کم بايـد  
  :بر اساس دو ويژگي زير تعريف شود

ازن باشد تا هزينـه متوسـط بـه حـداقل     ها بايد متوجمعيت خوشه •
  .کاهش يابد

سلسله مراتب ايجاد شده بايد با حداکثر دقـت، شناسـايي قلـم را     •
  .انجام دهد

هـا يـک   يـابي، تعـداد خوشـه   هاي خوشهمانند بسياري از الگوريتم
بـا فـرض آنکـه تعـداد مطلـوب      . پارامتر ورودي براي اين الگوريتم است

  :ا مي توان به صورت زير بيان نمودباشد، الگوريتم ر kها خوشه
  .شودموتور به دلخواه انتخاب مي k موتور موجود، تعداد nاز ميان -الف
موتـور   k با هر کـدام از ) هاي مختلفاز قلم(تک خطوط ورودي تک-ب

به صورت مجموع لگـاريتم احتمـال توليـد    (شناسايي شده و امتياز آنها 
  .شودمحاسبه مي) هاي يک خطفريم

  .شودخط به موتوري که بيشترين امتياز را ارائه کند، منتسب مي هر-ج
-هر موتور به همراه خطوط منتسب به خود، يک خوشه تشکيل مـي -د

گيرد کـه بيشـترين تعـداد از    اي تعلق مياکنون هر قلم به خوشه. دهد
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به اين ترتيب حول موتورهای . خطوطش در آن خوشه قرار داشته باشند
  .٢٣گيردها شکل میيابی خاص از قلمشهانتخاب شده، يک خو

در مرحلـه الـف،   ) و متفاوت بـا مـوارد قبـل   (موتور ديگر  kبا انتخاب -ه
وقتـي الگـوريتم بـه ازاي تمـام حـاالت ممکـن       . شودالگوريتم تکرار مي

تکرار شد، بر اساس يـک معيـار مناسـب يکـي از ايـن       موتور kانتخاب 
-عنوان جواب نهايي انتخاب ميبه ) هاي متناظر با آنو خوشه(ها حالت
به عنوان يک معيار مناسب براي انتخاب بهترين گزينه، بايد توجه  .شود

  :نمود که
تـر  هاي منتسب به آنها متوازنها از نظر تعداد قلمهر چه خوشه •

مراتبـي مـي   ، طرح سلسله)يعني داراي اختالف کمتري باشند(باشند 
  .ينجامدتواند به کاهش بيشتر هزينه محاسباتي ب

يابي مناسب، خطوط مربوط به يک موتور، همگي در يک خوشه •
هر چه که خطوط مربوط به يک قلم . گيرندبه خوشه متناظر تعلق مي

هاي متعدد پراکنده شوند، احتمال خطا در مرحلـه  مشخص در خوشه
  .يابداول طرح سلسله مراتبي افزايش مي

دوم به دقـت آن در   در واقع معيار اول به سرعت الگوريتم و معيار
در نهايت الزم است که يک معيـار عـددي   . کندشناسايي قلم توجه مي

يابي مورد استفاده مناسب از روي آنها تعريف و در انتخاب بهترين خوشه
هـا  ، تعـداد خوشـه  nهـا برابـر  در صورتي که تعداد کل قلـم . قرار گيرد

ــر ــم kبرابـ ــداد قلـ ــه و تعـ ــود در خوشـ ــاي موجـ ــر iهـ  inام برابـ
)2,1,...,(باشد ki يـابي بـه   توان جريمه مناسبي براي هر خوشـه ، مي=

  :صورت زير تعريف نمود
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هاي الزم مربوط به معيار اول بوده و تعداد شناسايي 1Cکه در آن 

به صورت متوسـط و بـا فـرض احتمـال     (با موتورهاي سطح اول و دوم 
 2Cدهـد و را نشان مـي ) هاي مختلف در وروديمساوي در ظهور قلم

برابـر ميـزان خطـا در انتسـاب      ieدر آن مربوط به معيار دوم است که
در نهايت جريمه کل به صورت . ام به خوشه مناسب است iخطوط قلم

 در آن را αيک ترکيب خطي از اين دو جريمه تعريف شده که ضريب
يابي بـه جـواب   تا دست و با اندکي آزمون و خطا(بايد به صورت دستي 

متاسفانه الگوريتم ارائه شده، عليرغم موفقيـت در   .تعيين نمود) مناسب
يابي به جواب مناسب، از نظر هزينـه محاسـباتي مشـکل اساسـي     دست

از اين رو براي . است ٢٤ايداشته و داراي پيچيدگي زماني غير چند جمله
ير از جستجوي تري غهاي مناسبستجوهاي الزم، بايد از روشانجام ج

يابي به اين منظور، يک گزينه مناسب براي دست. استفاده شود ٢٥کامل
در اين پژوهش از يک الگوريتم مناسب از اين . است ٢٦پردازش تکاملي

 ]۱۰[ ٢٧خانواده به نام الگوريتم يادگيري تدريجي مبتني بـر جمعيـت  

تي اين الگوريتم نيز محاسبات خود را بر روي جمعي. استفاده شده است
موتـور   kاز آنجا که هـدف، دسـتيابی بـه    . دهدها انجام مياز کروموزوم

توان هر کروموزوم را متشکل است، مي) مطابق معيار تعريف شده(بهينه 
يکـي از موتورهـا را   ) يا انـديس (ژن فرض نمود که هر ژن شماره  kاز 

در عين حال با در نظر گرفتن هر کروموزوم بـه صـورت   . دهدنشان مي
، تعريف هر کروموزوم به اين صـورت بـه   )بعدي kدر فضاي (ردار يک ب

شود کـه در حالـت کلـي کـار همـه      يک فضاي کامال غير نرم منجر مي
به عبـارت ديگـر بـا ايـن نـوع      . جستجو را دشوار خواهد کرد هايروش

توانند رفتاري به شدت متفـاوت داشـته   تعريف، دو کروموزوم مجاور مي
  . باشند

شود، امـا  ژن تشکيل مي kشکل، هر کروموزوم از تعداد براي رفع اين م
قبال . بعدي نشان خواهد داد ۱۵اي را در يک فضاي اين بار هر ژن نقطه

بعدي  ۱۵ديديم که بردار پاسخ موتورها به خطوط مختلف، يک فضاي 
در اين فضا براي خطوط مربوط به هر قلم، يک نقطه به . کنندايجاد مي

آنگاه . شودمحاسبه مي) ال از راه محاسبه ميانگينمث(دسته عنوان نشان
ها محاسـبه شـده و هـر ژن بـه     دستهفاصله هر ژن از هر کدام از نشان

نکته در  از آنجا که نمايش اين .گردددسته منتسب ميترين نشاننزديک
اين نکته در يک فضـای دو   ۳بعدی ممکن نيست، در شکل  ۱۵فضای 

اين ترتيب، هـر ژن مجـددا بـه عـددي     به  .بعدی نشان داده شده است
دهـد و کرومـوزوم   شود که انديس يـک موتـور را نشـان مـي    تبديل مي

برازندگي ايـن  . موتور خواهد بود kمتناظر نيز نمايانگر انتخابي از تعداد 
 ۲-۲، ۱-۲روابط (توان از روي معيارهاي تعريف شده کروموزم را نيز مي

  . محاسبه نمود) ۳-۲و 
ي که بايد به آن اشاره شود، اين است که پذيرفتن ايـن  نکته مهم ديگر

هاي مورد نظر زياد باشـد، باعـث طـوالني    طرح، بخصوص اگر تعداد قلم
شود که کار جستجو را دشوارتر خواهد ها ميشدن غير ضروري کروموزم

استفاده کرده  ٢٨PCAتوان از آناليز براي کاهش طول کروموزم، مي. کرد
ايـن  . و ابعاد فضاي پاسخ موتورها را به حداقل مقـدار الزم کـاهش داد  

هـا از يکـديگر بـه شـکل     اي اسـت کـه فاصـله قلـم    کاهش بعد به گونه
، ۲بـه   ۱۵بـراي مثـال بـا کـاهش ابعـاد از      . معناداري حفظ خواهد شد

. دها کامال معنادارنآيد که در آن فاصلهبه دست مي ۴نموداري به شکل 
-ها به صورت چشـمي دسـته  دسته براي نشان دادن اين موضوع، نشان

بندي، اين دسته. بندي شده و نام قلم آنها در شکل مشخص شده است
بـه عـالوه   . آيـد، هماهنـگ اسـت   ها برميبا آنچه از شباهت ظاهري قلم

بعدي با  ۱۵هاي فضاي يابي دادهدهد که نتايج خوشهآزمايش نشان مي
در . بندي نزديـک اسـت  نيز به اين دسته k-meansالگوريتم استفاده از 

تکاملي را به آساني براي  توان الگوريتمهر صورت، با اين کاهش بعد مي
بخـش نتـايج تجربـي،    . هاي مناسب به کـار بـرد  به دست آوردن خوشه

  .دهدهاي به دست آمده را نشان ميخوشه
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  نتايج تجربي - ۲- ۲
 k=۲، ۳، ۴م ارائـه شـده ، بـه ازاي    يابي مطابق الگوريتبا انجام خوشه

در اين آزمـايش، از آنـاليز   . حاصل شده است ۱نتايج مندرج در جدول 
PCA  استفاده شده و مقـدار  ۱به  ۱۵براي کاهش بعد ازα   در رابطـه

تا (طا در نظر گرفته شده که با استفاده از آزمون و خ ۰.۲نيز برابر  ۲-۳
اگرچه در اين  .، انتخاب شده است)يابي مناسبيابي به يک خوشهدست

آزمايش، به علت کوچکي نسبي فضاي جستجو، با در نظر گرفتن هر ژن 
توان به جواب مناسب دسـت يافـت، امـا    به صورت شماره موتور نيز مي

مطـرح شـده و    دهد که در صـورت اسـتفاده از روش  آزمايش نشان مي
، منحني همگرايـي داراي نوسـانات کمتـر بـوده و سـرعت      PCAآناليز 

تـر  همگرايي بيشتر است و البته در ابعاد باالتر است که نقش آن روشن
سـامانه نسـبت بـه     ٢٩براي اطمينان ار حفظ قابليت تعمـيم . خواهد شد

هاي جديد، بايد پس از يافتن بهترين کروموزوم هر نسل، کارايي آن داده
. ارزيـابي نمـود  ) مجموعه تست(داده جداگانه  را نسبت به يک مجموعه
خـط از   ۴۱۵خط و مجموعه تست شامل  ۴۰۸مجموعه آموزش شامل 

يـابي مناسـب، الگـوريتم    براي يافتن خوشـه . هاي مختلف بوده استقلم
کـه عـالوه بـر    (تکاملي به دفعات مختلف اجرا شـده و بهتـرين جـواب    

دو مجموعـه آمـوزش و   باال، تفاوت ميان کارايي آن بر روي ٣٠برازندگي
بايـد   kبراي انتخاب مناسب . انتخاب شده است) تست نيز حداقل باشد

فرآيند ذکر شده را براي مقادير مختلف آن تکرار نموده و بـا توجـه بـه    
نتـايج  . هاي به دست آمده، مقدار مناسب را انتخاب کـرد کيفيت خوشه

اد مطلـوب  خوشه به عنوان تعد ۴دهد که با انتخاب نشان مي  ۱جدول 
بدين ترتيب با استفاده . توان به جواب مناسبي دست يافتها، ميخوشه

بـدون  (هـاي الزم  از طرح سلسله مراتبي پيشنهاد شده، تعداد شناسايي
 واضـح . ، به کمتر از نصف کـاهش يافتـه اسـت   )افزايش قابل توجه خطا

ه ها، نقش اين طرح در کاهش هزينو سبک است که با افزايش تعداد قلم
  .تر خواهد شدمحاسباتي پررنگ

  افزايش سرعت در سطوح مختلف سلسله مراتب - ۳
-هايي استفاده ميبراي شناسايي متن با دقت مناسب از مدلهر موتور 

کاهش . گوسي هستند ۵کند که در هر حالت داراي يک مدل مخلوط با 
دهد، اما به کاهش ها اگر چه سرعت شناسايي را افزايش ميتعداد گوسي

با اين حـال بـراي شناسـايي قلـم     . شناسايي نيز منجر خواهد شد دقت
نيست که نتايج شناسايي متن در باالترين سطح خود قرار داشته  نيازي
ها هر چند خطـاي شناسـايي   به عبارت ديگر کاهش تعداد گوسي. باشد

دهد، اما لزوما به ايجـاد خطـا در سـامانه شناسـايي     متن را افزايش می
هـا  از آنجا که هزينه شناسايي متن با تعداد گوسـي . نخواهد شد منجر 

تقريبا متناسب است، کاهش تعداد آنها به حداقل مورد نياز، از اهميـت  
هـاي  هـاي قلـم  بايد دقت کرد کـه نشـان دسـته   . زيادي برخوردار است

ها بـه  برخي از قلم. هاي متفاوتي از يکديگر قرار دارندفاصلهمختلف، به 
هاي دورتري از ديگران ي که برخي از آنها در فاصلهدر حال. هم نزديکند

هـاي  ها در مورد قلـم رسد که کاهش تعداد گوسيبه نظر مي. قرار دارند
هاي نزديک به يکديگر ، نسبت به قلم)دقت شناسايي قلم حفظ با(دورتر 
اين بدان معناست که به جاي استفاده از تعداد يکساني از  .تر باشدساده

توان حداقل تعداد مورد نياز هـر کـدام را   ام موتورها، ميتم ها درگوسي
  .جداگانه به دست آورد

  
اين . اندها به شکل معناداري حفظ شدهدهد که فاصلهها نشان مييابي ساده از قلميک خوشه . هاي مختلفهاي قلمدستهکاهش بعد نشان -۴ شکل

  .بعدي نيز نزديکند ۱۵در فضاي  k-meansهاي به دست آمده از الگوريتم ها به خوشهخوشه

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

  مين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايرانسيزده
 ۱۳۸۶اسفند  ۲۱الي  ۱۹جزيره کيش، خليج فارس، ايران  

 
  استفاده از موتورهاي عمومي در سطح اول سلسله مراتب -۵شکل 

  
توانـد بـه افـزايش سـرعت     عامل مهم ديگري که کـاهش آن مـي  

. شناسايي قلم منجر شود، حداقل طول مورد نيـاز خطـوط مـتن اسـت    
. صفحات مورد استفاده در اين پژوهش به صورت تـک سـتون هسـتند   

کـه اکثريـت خطـوط    (تاکنون براي شناسايي قلم تنها از خطوط کامل 
از آنجا که زمـان  . استفاده شده است) اندموجود در صفحات چنين بوده
هاي تک قلم با طول خط متناسب است، شناسايي خطوط توسط سامانه

توانـد نقـش قابـل    استفاده از حداقل طول خط براي شناسايي قلم مـي 
تـوان  يباال، مـ  استداللهمان با . عت داشته باشدتوجهي در افزايش سر

به دست . حداقل طول مورد نياز براي هر موتور را جداگانه به دست آورد
ها و يا حداقل طول مورد نياز برای هر موتور آوردن تعداد مناسب گوسی

ايجاد سلسله مراتب  با اين حال،. به صورت جداگانه، چندان ساده نيست
علـت آن   يـد تـر نما تواند حل مساله را سادهمي لقب ياد شده در بخش

است که اعضاي داخل هر خوشه کم و بيش به يکديگر شبيه هسـتند و  
هـا  بنابراين ممکن است نيازي نباشد که در مورد اعضاي داخلي خوشـه 

دهد کـه  در عين حال طرح سلسله مراتبي اجازه مي. متفاوت عمل شود
-ايـن سـاده  . گيري گـردد صميمدر مورد هر خوشه به صورت جداگانه ت

سازي در مورد هر خوشه جداگانه و با انجام تعداد معدودي آزمايش به 
بـدين ترتيـب بـراي طراحـي سـامانه      . صورت دستي قابل انجـام اسـت  

شود و سپس در هاي مناسب اقدام ميشناسايي قلم ابتدا به يافتن خوشه
کاهش طول  ها وسازي مدلمورد سطوح مختلف سلسله مراتب به ساده

   .گرددمورد نياز خطوط اقدام مي
براي سطح دوم سلسله مراتب به دست آمده در اين پژوهش، نتايج 

مجمـوع  . با انجام تعداد معدودي آزمايش به دست آمده است ۲جدول 
-۳که در اين جدول مشخص شده، مطابق رابطه ) G(ها تعداد گوسی

  :آيدمراتب به دست میلهو برای سطح دوم سلس ۱

)۳-۱(  ∑
=

=
n

i
igG

1

  

ام در  iهای قلماز مدل ٣١ها در يک حالتتعداد گوسی igکه در آن 
بايد توجه کرد . های آن خوشه استتعداد قلم nيک خوشه مشخص و

-بنابراين نمي. برقرار است٣٢ه و دقت يک مصالحهکه همواره ميان هزين
توان در مورد نقطه مطلوب نظر قطعي داد و مـوارد پيشـنهاد شـده در    

تنها يک پيشنهاد قابل قبول است که ضـمن کـاهش هزينـه،     ۲جدول 
بسته به شرايط و کـاربرد  . کنددقت را بدون تغيير محسوسی حفظ می

يارهـاي هزينـه و دقـت،    مورد نظر ممکن است اهميت هـر کـدام از مع  
  . متفاوت بوده و تصميمات مختلفي به عنوان تصميم مطلوب اتخاذ شود

ها، در مورد کـاهش  روال مطرح شده در مورد کاهش تعداد گوسي
-از آنجا که در مورد قلم. حداقل طول مورد نياز خطوط نيز کاربرد دارد

وم های استفاده شده در اين پژوهش، دقت شناسـايي قلـم در سـطح د   
دهد، از سلسله مراتب، به کاهش طول خط حساسيت بيشتري نشان می

در مـورد سـطح اول سلسـله    . نظر گرديده استکاهش طول خط صرف
مراتب نيز به علت حساسيت نسـبت بـه تغييـر طـول خـط يـا کـاهش        

يک پيشنهاد جالـب توجـه   . ها، هيچ تغييري صورت نگرفته استگوسي
تور متناظر با يکي از اعضای هر خوشه آن است که به جاي استفاده از مو

که بر روي تمام اعضاي  موتور عموميمراتب، از يک در سطح اول سلسله
ايده اسـتفاده از موتورهـاي   . آن خوشه آموزش داده شده، استفاده شود

دهد که اين شکل نشان مي. نمايش داده شده است ۵عمومي در شکل 
م بـا موتورهـاي عمـومي    در سطح اول سلسله مراتب، موتورهاي تک قل

هر چند قضاوت در مـورد مزيـت کـاربرد موتورهـاي     . اندجايگزين شده
هاي به دست آمده در عمومي ساده نيست، اما دست کم در مورد خوشه

اين پژوهش، ايده استفاده از موتورهاي عمومي به نتايج بهتـري منجـر   
  :اين برتري در ابعاد زير بوده است. شده است

وشـه مناسـب در صـورت اسـتفاده از موتورهـاي      دقت شناسايي خ •
 .عمومي، کمتر از موتورهاي تک قلم نيست

مقدار قبلي  ۰.۴بدون کاهش دقت، حداقل طول خط مورد نياز به  •
  . کاهش يافته است

امـا  (هاي مشـابه  بعيد نيست که موتورهاي عمومي در انتساب قلم •
 .هاي مناسب بهتر عمل کنندبه خوشه) خارج از مجموعه

هش طول مورد نياز خطوط عالوه بر جنبه هزينه محاسـبات، از  کا
نظر افزايش مقاومت سامانه شناسـايي قلـم در برابرکوتـاه بـودن طـول      

چرا کـه در عمـل ممکـن    . خطوط مورد استفاده نيز اهميت زيادي دارد
به داليل باال، در اينجا . است خطوط ورودي طول کوتاهي داشته باشند

قلم از موتورهـاي  راتب، به جاي موتورهاي تکو در سطح اول سلسله م
  .عمومي استفاده شده است

  دقت و هزينه محاسباتی سامانه شناسايي قلم - ۴
دادن دو نکته زيـر   های انجام شده در اين بخش، برای نشانآزمايش

  :اندطراحی شده
توان به دقت بااليي در شناسايي با استفاده از مدل مخفی مارکف، می •

  .قلم دست يافت
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توان بدون تغيير قابـل توجـه خطـا،    می سازی طرح ارائه شدهپيادهبا  •
  .هزينه محاسباتی را به شکل بسيار مؤثری کاهش داد

خط کـه از هـر    ۸۲۷ها، از يک مجموعه شامل براي انجام آزمايش
. قلم به تعداد تقريبا مساوی در آن موجود بـوده، اسـتفاده شـده اسـت    

يـابی  وزش موتورها و يا انجام خوشـه اعضای اين مجموعه در فرآيند آم
 گـزارش شـده   ۳نتايج به دسـت آمـده، در جـدول    . ٣٣اندحضور نداشته

-هر چند حجم اين مجموعه نسبتاً کوچک است، اما به نظـر مـی  . است
برای بحـث در مـورد   . رسد که برای نشان دادن دو نکته باال کافی باشد

-د به نظر مـی هزينه محاسباتی طرح، تعريف يک شاخص مناسب، مفي
  :شود کهبرای تعريف اين شاخص فرض می. رسد

هـای  اين شاخص، هزينه متوسط شناسايي قلم را برای تمام نمونـه  •
های مختلف در ورودی ورودی و با فرض يکسان بودن احتمال ظهور قلم

 .دهدسامانه، نشان می
برای صفحات تک ستون (شاخص هزينه شناسايي يک خط کامل  •

توسط سامانه پايه شناسايي مـتن، برابـر   ) اين پژوهش مورد استفاده در
  .است ۱.۰

هزينه محاسباتی هر موتور با طـول خـط مـورد اسـتفاده و تعـداد       •
 . های آن موتور متناسب استگوسی

با در نظر گرفتن نکات باال، شاخص هزينه مطابق رابطه زير قابل تعريف 
  :است

)۴-۱(  2

1

2
1 L

i

k

i

iL c
n

nkcC ∑
=

+= 

و تعداد  kها برابر، تعداد خوشهnها برابرداد کل قلمکه در آن تع
)2,1,...,(است inام برابر iهاي موجود در خوشهقلم ki و فرض  =

طح اول شده که مطابق توضيحات بخش قبل، برای تمامی موتورهای س
سازی و نيز هر يک از موتورهای يک خوشه مشخص در سطح دوم، ساده

به شکل يکسان انجام و طول يکسانی از خطوط مورد استفاده واقع شده 
شـاخص جزئـی هزينـه موتورهـای سـطح اول       1Lcبر اين اساس. است

2Lو
ic شــاخص جزئــی هزينــه موتورهــای خوشــهi  ام در ســطح دوم

در حالت کلـی بـا نشـان دادن شـاخص     . دهدمراتب را نشان میسلسله
، تعريف آن cجزئی هزينه محاسباتی يک موتور مشخص با نام مشترک

  :شودمطابق رابطه زير انجام می

)۴-۲(  
GL
glc =  

طـول  Lها در سـامانه پايـه شناسـايي مـتن،    تعداد گوسی Gو در آن
 lهای موتـور مـورد نظـر و   تعداد گوسیgخطوط کامل مورد استفاده،

  .طول مورد استفاده از خطوط توسط آن موتور است
از موتورهای عمـومی در سـطح   با پذيرفتن اين تعاريف و استفاده 

های مورد مراتبی شناسايي قلم برای قلماول، شاخص هزينه طرح سلسله
اين بدان معناست . آيدبه دست می ۳.۹۶استفاده در اين پژوهش، برابر 

هـاي مختلـف در ورودي و کامـل    که با فرض تساوي احتمال ظهور قلم
بـه انـدازه    بودن طول خطوط، شناسايي قلم يک خط، به طور متوسـط 

اين در حالی است کـه مقـدار   . برابر شناسايي متن آن هزينه دارد ۳.۹۶
و تنها با استفاده ساده (عددی شاخص، بدون استفاده از طرح ارائه شده 

  .است ۱۵.۰۰، برابر )از مدل مخفی مارکف

   بندیجمع - ۵
در اين مقاله برای اولين بار از مدل مخفی مارکف در مسـاله شناسـايي   

به علت باال بودن نسبی هزينه محاسباتی طـرح  . تفاده شده استاس قلم
ها در يک فضـای  يابی قلماز خوشه ،)حداقل در برخی از کاربردها(اوليه 

مراتبـی، هزينـه طـرح    و با ايجاد يک طرح سلسله استفاده شدهمناسب 
کاهش هزينه طرح، برای . يافته استبه صورت چشمگيری کاهش  ،اوليه

بـا اسـتفاده از کـاهش    (های مخفی مارکف سازی مدلهمچنين از ساده
حـداقل طـول الزم    کـاربرد و ) ها در هر حالت از يک مـدل تعداد گوسی

های ، که با آزمايشپژوهشنتايج اين . خطوط ورودی استفاده شده است
به دسـت  قلم متداول فارسی  ۱۵مجموعه شامل انجام شده بر روی يک 

توان به نتايج ه از مدل مخفی مارکف میدهد که با استفادنشان می، آمده
  .های متنوع چاپی دست يافتايي قلمبسيار جذابی در شناس

 
در سطح دوم سلسله مراتب هانتايج ساده سازي مدل  -۲ ولجد  

 هامجموع گوسي
 )بعد از ساده سازي(

 هامجموع گوسي
 )قبل از ساده سازي( 

تعداد اعضاي 
 خوشه

شماره 
 خوشه

۴  ۲۰ ۴ ۱ 
۸ ۲۰  ۴ ۲ 
۲۵  ۲۵ ۵ ۳  
۲ ۱۰ ۲ ۴ 
 مجموع  ۷۵  ۳۹

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

  مين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايرانسيزده
 ۱۳۸۶اسفند  ۲۱الي  ۱۹جزيره کيش، خليج فارس، ايران  

 
 
 
 

يابیهای به دست آمده از الگوريتم خوشهخوشه-۱جدول   
تعداد قلمها در خوشه هاي مختلف    

 )به ترتيب موتورها(
 k موتورهاي انتخاب شده در هر خوشه

 ۳ رويا، روياي سياه، زر ۵،  ۴، ۶  ۷.۱۳  ۰.۳۷  ۰.۳۱

 ۴ رويا، روياي سياه، زر، تايمز ۲، ۵، ۴، ۴ ۷.۰۷ ۰.۱۱ ۰.۰۹

 ۵ لوتوس، رويا، روياي سياه، زر، تايمز ۲، ۴، ۴، ۴، ۱ ۷.۵۳ ۰.۱۱ ۰.۱۳

 ۶ لوتوس، رويا، روياي سياه، تبسم، زر، تايمز ۲، ۴، ۱، ۴، ۳، ۱ ۸.۱۳  ۰.۱۱  ۰.۱۶

  مراتبیمقايسه دقت شناسايي قلم با استفاده از روش پايه و طرح سلسله  -۳جدول 
ده ساده از استفا

مدل مخفی 

  ٣٤مارکف

  )با استفاده ار موتورهای عمومی( بخش مراتبی ارائه شده در اينطرح سلسله

سطح 

  اول

نتيجه   سطح دوم

  ۴خوشه   ۳خوشه   ۲خوشه   ۱خوشه   نهايي

۹۹.۵  ۹۹.۶  ۱.۰  ۱.۰  ۹۹.۲  ۱.۰  ۹۹.۴  
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اعرابی، شناسايي مقاوم متون چاپی فارسی بـا  . ن.بباقری يزدی، . ع.س ]۱۱[
استفاده از مدل مخفی مـارکف، مجموعـه مقـاالت دوازدهمـين کنفـرانس      

 ۱۳۸۵مهندسی کاميوتر ايران، تهران، ايران، 

                                                
1 font 
2 multi-font  system   
3 local detectors 
4  typographical features 
5 texture 
6 texture analysis 
7 Gabor filter 

trainC2testC2 1C
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8 weighted Euclidean distance classifier 
9 High order statistical moments 
10 Bayes classifier 
11  wavelet transform  
12 italic 
13 bold 
14 single font 

  ١٥ motor   
16 recognition engine 
17 log likelihood 
18 resolution 

  Canon  )(CanoScan LiDE 25با استفاده از اسکنر رنگی 19
20 real 
21 integer 
22 cluster 

موتور انتخاب شده، به عنوان موتور متناظر  kها، يکی ازدر هر کدام از خوشه ٢٣
  .کندبا آن خوشه عمل می

24 non-polynomial time 
25 exhaustive search 
26 evolutionary computing  
27 Population Based Incremental Learning (PBIL) 
28 principle component analysis 
29 generalization 
30 fitness 
31 state 
32 trade off 

های زبان فارسی وجود از آنجا که هيچ مجموعه داده استانداردی برای پژوهش ٣٣
ها دشوار است و بخش مهمی از زمان ه مجموعه مناسب دادهندارد، متاسفانه تهي

با اين حال . دهدهر پژوهش مرتبط در اين زمينه را به خود اختصاص می
های  که در اينجا مورد استفاده واقع شده، حجم مناسبی در حدود مجموعه داده

های مخفی اما بيشتر حجم آن برای آموزش مدل. صفحه کامل متن دارد ۲۵۰
-به همين دليل حجم داده. ها صرف شده استيابی قلمف و نيز انجام خوشهمارک

  .صفحه کامل متن بيشتر نيست ۳۰های تست اين بخش در حدود 
  ۳بخش مقدمه طرح ارائه شده در  ٣٤
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