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 چکیده 

در هایی که به شدت شود. یکی از حوزههای جدید بسیار احساس میبا گسترش دانش نیاز به فناوری

حال توسعه است، مربوط به تلفن همراه است. با پیشرفت فناوری تلفن همراه و همراه داشتن یک دوربین 

شوند. یکی از این مسائل پردازش و تشخیص متون در تصاویر پیچیده است. مسائل مختلف مطرح می

ای فراوانی را داشته تواند کابردهکند و میدانستن متن درون تصاویر کمک بسیار زیادی به فهم تصویر می

های مختلفی تاکنون برای استخراج متن در تصاویر مطرح شده است. در روش پیشنهادی از باشد. روش

روشی مبتنی بر لبه و بافت به طور مشترک استفاده شده است. به طوری که هم معایب استفاده از لبه از 

از یک فیلتر چند یم. در روش پیشنهادی های مبتنی بر بافت استفاده کنبین رود و هم از مزایای روش

مکان تابلو با دقت و  ات،شدن نتایج استفاده کردیم. با توجه به نتایج آزمایشبرای تسهیل و دقیق منظوره

   شود.سرعت بسیار باالیی تشخیص داده می
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 مقدمه

و نیاز انسان به  اییابی و استخراج متون درون تصاویر پیچیده به دلیل رشد اسناد چند رسانهدر دو دهه گذشته تحلیل، مکان

متون موجود در تصاویر ممکن است شامل عالئم راهنمایی و رانندگی، متون ای داشته است. تحلیل تصاویر رشد قابل مالحظه

محمدی خواجه و ها، متون تصاویر ویدئوئی و ... باشد )مراکز تجاری، پالک وسائل نقلیه، متون منوی رستوران های دربتابلو

 یامروزه دسترسشود که اوال جا ناشی میها از ایناهمیت یافتن متن در تصاویر پیچیده و تشخیص آن (.2931همکاران، 

به اطالعات سودمند از  یابیدستو  است شده ریاز تصاو یمیحجم عظ جادیسبب ا مت،یارزان ق تالیجید یهانیهمگان به دورب

(، ثانیا در گذشته 2931محتشمی و همکاران، ) مناسب است ییو با کارا قیدق یهاپردازش ازمندیداده، ن میحجم عظ نیا

نگهداری اطالعات به صورت شد که در چند دهه اخیر نیاز به جایی اطالعات با مستندات کاغذی انجام مینگهداری و جابه

و ثالثا اطالعات معنایی موجود در تصاویر شامل موضوعات، رویدادها و رابطه بین  مستندات الکترونیکی افزایش یافته است

 .شودخراج متون تصاویر انجام میتوسط است

حمل و نقل هوشمند  هایستمیس ک،رباتیاستخراج متن از تصاویر کاربردهای زیادی دارد از جمله این کاربردها عبارتند از: 

(ITSدست ،)یینایافراد دچار اختالل ب اری (Prasanna et.al, 2011) (Ezaki et.al, 2004) (Ezaki et.al, 2005)هوشمند  نکی، ع

(Hanif and Prevost, 2007)ها،بر اساس متون درون آن دئوهایو و ریتصاو یهوشمند، شاخص گذار لیاتومب ی، رانندگ 

 یهوشمند و کاربردها یرینظارت تصو ر،یتصاو یو کارخانه ها، موتور جستجو یتجار ونیاتوماس اء،یاش یو بازشناس صیشخت

 .باشند ریکه بر اساس متن درون تصاو یگرید

تصاویر تصاویر موجود از لحاظ نوع تصویر و نوع متن موجود در تصویر انواع مختلفی دارد. انواع تصویر شامل: تصاویر گرافیکی، 

( و انواع متن موجود 2931عباسی و همکاران، باشد )ها و مجالت خاکستری رنگی، تصاویر عنوان دار و تصاویر منازل میروزنامه

متون برچسب شده در . (2931محمدی خواجه و همکاران، ) باشددر تصاویر شامل متون برچسب شده و متون صحنه می

ای ضافه شده و از ابتدا جزئی از تصویر نیستند و در مقابل متون صحنه جزئی از منظرهفرآیندهای ویرایش تصاویر به تصاویر ا

های بیشتری در این زمینه باشد و چالشتر میهستند که از آن تصویربرداری شده است. استخراج این متون از تصاویر سخت

 (Shivakumara et.al, 2009( ،)Zhang et.al, 2008، )(Shivakumara et.al, 2009)وجود دارد 

مشکالتی که در هنگام استخراج متون در تصاویر وجود دارد عبارتند از: کیفیت پایین، نورپردازی ناهموار، سطوح غیر مسطح، 

که در باره این مشکالت به طور مفصل در  (Yao et.al, 2012( ،)Jung et.al, 2004)های پیچیده و جهت متن. پس زمینه

توان مشکالت به وجود آمده را به دو دسته مشکالت دو دهه گذشته بحث شده است. ولی به طور کلی می مقاالت ارائه شده در

. مشکالت درونی مشکالتی هستند که به صورت (2931محمدی خواجه و همکاران، ) درونی و مشکالت بیرونی تقسیم کرد

کج نوشته شدن بعضی متون موجود در تصویر که درونی در تصویر هستند یعنی خود تصویر ذاتا این مشکل را دارد مانند 

گذارند شود که خارج از تصویر بوده و روی تصویر اثر میبه عواملی گفته می افتد. مشکالت بیرونیبیشتر برای زیبایی اتفاق می

 شود مانند انعکاس نور و افتاد سایه در تصویر.و باعث اختالل می

، انجاام گرفات   (Jia Li and Robert M. Gray, 2000)های وابسته به بالک در کاری به وسیله تحت عنوان روش در کاری

تبادیل شاده و آنگااه بار اسااس یاک        Haarشود. سپس تصویر  به وسیله موجک تقسیم می 91*91های ابتدا تصویر به بالک

بندی بار  شود. طبقهیا پس زمینه( مشخص می بندی آماری تعلق هر بالک به یکی از سه گروه نامبرده شده )متن، تصویر،طبقه

کنناد.  شود که ضرایب موجک در باندهای فرکانس باال در نواحی متنی از نوع توزیع الپالس پیروی میاساس این اصل انجام می

ام بندی قابل قبولی برای جداسازی متن و پس زمینه انجا مشکل اصلی روش این است که هنگام پیچیده بودن پس زمینه طبقه

 شود و این روش فقط برای اسناد تصویری با طراحی ساده بازدهی خوبی دارد.نمی
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است که بر اساس دو مشخصاه میاانگین و انحارا      (Chuai-aree and Lursinsap, 2001)روش دیگر وابسته به بالک مربوط به 

کناد. در ایان روش هام مانناد     بندی مای گروهها را فازی بالک C-Meanبندی استاندارد مربوط به هر بالک با استفاده از خوشه

 های پیچیده نداریم.روش قبلی بازدهی خوبی برای متون موجود بر روی پس زمینه

(Wang and Kangas, 2003)   روش موقعیت یابی اساسی مبتنی بر اجزای متصل پیشنهاد کردند. در این روش اجزای متصال از

 شوند.هر الیه تجزیه شده )فضای رنگ، فضای رنگی ضعیف و فضای مقیاس خاکستری(استخراج می

(Jain and Yu, 2000) اساکن شاده و تبلیتاات،    هاای  یابی متن که برای بسیاری از کاربردها از جملاه روزناماه  روشی برای مکان

اند. این روش هم مانند روش قبلی بر اسااس تحلیال اجازای پیوساته     باشد ارائه داده، تصاویر و ویدئو مناسب میwebصفحات 

هاای  یاابی بارای قلام   باشد. عالوه بر این در این روش با مشکل مکانباشد که الزمه آن تک رنگ بودن متن و پس زمینه میمی

 .کوچک مواجه هستیم

 روش پیشنهادی
هاای  های استخراج متن در فصل قبل باه طاور کامال بحاث شاد. عموماا روش      در مورد انواع تصاویر و انواع متن و انواع  روش

کاه تصااویر ماورد    استخراج متن با توجه به نوع تصویر و نوع متن درون تصویر متفاوت است. در پژوهش ما نیاز باه دلیال ایان    

باشد و این تصااویر نیاز در ویژگای تابلوهاای     از تصاویر )تصاویر منظره با متن از نوع صحنه( می استفاده مربوط به طیف خاصی

های استخراج تجاری مشترک هستند، برای استخراج متن از تصاویر از این ویژگی مهم استفاده شده است. معماری کلی سیستم

-توضیح داده شد( با کمی تفاوت در روش ما نیز استفاده می باشد. این معماری )در فصل قبلمتن تقریبا به صورت استاندار می

 آورده شده است. شکلشود. معماری کلی روش پیشنهادی در 

 پردازشپیش

هایی است پردازش انجام پردازشها دارای اهمیت بسیار زیادی است. عمموما هد  از پیشپردازش در تمام سیستممراحل پیش

-شود. بسته به کاربردهای مختلف، عملیاتی که در مرحله پایش که عالوه بر سادگی پردازش در مراحل بعد، باعث افزایش دقت 

 پردازش در روش پیشنهادی شامل مراحل زیر است:باشد. مرحله پیشگیرد متفاوت میپردازش نیز صورت می

 سازی ابعاد تصویر ورودینرمال 

 تبدیل تصویر رنگی ورودی به تصیر سطح خاکستری 

 یابیلبه 

گیرد. به دلیل اینکه روش پیشنهادی در برابر نویز مقاوم و وجود ناویز  ند رفع نویز صورت نمیدر این قسمت عملیات عمومی مان

  گیرد.در عملکرد روش پیشنهادی صورت نمی
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 نرمال سازی

باشد. نرمال سازی در اینجا به معنای عاام آن یعنای   سازی ابعاد تصویر ورودی میاولین اقدام پس از دریافت فایل ورودی، نرمال

ام باه  هم اندازه کردن تمام تصاویر ورودی نیست. در اکثر کاربردها به دلیل اینکه تصاویر ورودی دارای ابعاد مختلف هستند اقاد 

هستند )ویا ممکان اسات تصااویر ورودی دارای     کنند. ولی در کار ما تصاویر ورودی دارای ابعاد یکسانیهمسان سازی ابعاد می

شود، ابتدا همسان سازی ابعاد تصااویر ورودی اگار   ابعاد یکسان باشند(. نرمال سازی در روش پیشنهادی با چند هد  انجام می

ها و در نهایت افزایش دقت و بهیاود نتاایج روش   ابعاد همسان نباشند. دوم کم کردن حجم پردازش احیانا تصاویر ورودی از نظر

 486*046دهیم. الزم به ذکر است ابعاد تصویر ورودی به پیشنهادی است. در مراحل بعد تاثیر نرمال سازی را با مثال شرح می

باشند و دلیل انتخاب آن این است که مقادیر بیشتر و کمتر از این  توانند کمی بیشتر و کمتر نیزشوند. این مقادیر مینرمال می

   کند و این مقادیر از نظر خروجی بسیار مناسب بودند.مقدار خیلی از نظر عملکرد و حجم پردازش تفاوت چندانی نمی

 تیدیل تصویر رنگی به سطح خاكستری

گیارد کاه در هار صاورت نیااز هسات       یا باینری صورت میهای پردازش تصویر روی تصاویر سطح خاکستری و بیشتر الگوریتم

تصویر ورودی قبل از هر چیز به تصویر سطح خاکستری تبدیل شود. ضمن اینکه تصویر سطح رنگای ویژگای خیلای باارزی در     

ی مقایسه با تصویر سطح خاکستری در اختیار ما قرار نمی دهد. بنابراین در اولاین اقادام تصاویر ورودی را باه ساطح خاکساتر      

 ای از تصاویر نرمال شده و خاکستری شده نشان داده شده است. نمونه شکل کنیم. در تبدیل می

 

 یشنهادیروش پ یكلنمودار : 1 شکل

 تصویر ورودی

پردازشپیش  

 استخراج تابلو

 استخراج متن

 تصحیح و استاندارسازی تابلو
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 شده یخاكستر رینرمال شده و تصو ریاز تصو هایینمونه: 2شکل 

 یابیلبه

در تصویر ممکن است به یک رنگ باشد. بهترین کار برای غلباه بار   ها وجود دارد و هر شیء موجود در تصاویر ورودی انواع رنگ

های مختلاف  یابی است. با این کار به سادگی دسترسی به تمام اشیاء موجود در تصویر داریم. روشاین پیچیدگی استفاده از لبه

هاای موجاود   روش اناد کاه در فصاول گذشاته باه شارح تماام       های اخیر معرفی شاده و متعددی طی تحقیقات متنوع در سال

های ارائاه شاده بارای    باشد. تمام روشمی (Canny, 1983)های معرفی شده روش پرداختیم. یکی از پرکاربردین و بهترین روش

هاای غیار مارزی در    های مرزی با پیکسلیابی دارای پارامتر ورودی به عنوان حد آستانه هستند. به طور کلی تفاوت پیکسللبه

های مختلف مطارح اسات. در روش   های مختلف به روشای اطرافشان است. میزان این تفاوت در الگوریتمهتفاوتشان با پیکسل

اگرچاه   5تاا   6.2این حد آستانه تحت عنوان مقدار سیگما مطرح است. در روش پیشنهادی مقادیر مختلف از  Cannyیابی لبه
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د اما با انعطافی که روش پیشانهادی در مراحال بعاد نشاان     شویابی تولید شده باعث تفاوت در نتیجه خروجی میدر تصویر لبه

تواناد  مای  5تاا   6.2تر روش پیشنهادی با اناواع مقاادیر از   دهد این مقادیر از تفاوت چندانی برخوردار نیستند. به طور واضحمی

اویر مختلف که مقاادیر  شود تصبدون مشکل خروجی مناسب را تولید کند. این ویژگی بزرگترین مزیتی که در بر دارد باعث می

 مختلف سیگما را نیاز داشته باشند بدون مشکل مورد پردازش قرار گیرند. به بیان دیگر نیاز به یافتن مقدار سایگما باه صاورت   

کند. مقدار پیشنهادی برای وفقی برای هر تصویر نیست و روش پیشنهادی با هر تصویری با یک مقدار ثابت برای سیگما کار می

نتیجه لباه یاابی نشاان     شکل باشد و در روش پیشنهادی از این مقدار برای سیگما استفاده شده است. در می 6.2ا مقدار سیگم

 یابی مشاهده کرد.توان در لبههای نرمال سازی را میداده شده است. یکی از مزیت

 شود.ید میهای اضافی تولیابی روی تصویر نرمال شده با کیفیت باالتر و بدون لبهشود لبههمان طور که مالحظه می

 شود:نحوه نرمال کردن تصاویر به صورت زیر انجام می
fixedSize = 800; 

imDiag = sqrt(imWidth^2 + imHeight^2); 

downScale = fixedSize / imDiag; 

I = imresize(I,downScale,'bicubic'); 

 استخراج تابلو

رسد. همان طور که قبال ذکر شد در تصااویری کاه متاون    تصاویر میپردازش نوبت به استخراج تابلو از بعد از انجام مراحل پیش

توان استفاده کرد. رویکر ما نیز بر این اساس است کاه  اند از این ویژگی مهم برای استخراج بهتر متون میداخل تابلو قرار گرفته

کرد. این کار دو مزیت برای ماا در پای   ابتدا مکان تابلو تشخیص داده شود و سپس بر اساس مکان تابلو اقدام به استخراج متون 

خواهد داشت: ابتدا به خاطر وجود تابلو یک مکان مستطیل شکل در تصویر داریم که به مانند مساائلی مانناد تشاخیص پاالک     

 باشد به راحتی از اشیاء دیگر تصویر قابال تمیاز  که این ناحیه مستطیل شکل بزرگ میتوان با آن برخورد کرد و به دلیل اینمی

باشد. هنگامی که تابلو تشخیص داده شاود عموماا   دادن است. مزیت دوم مربوط به آسان شدن یافتن متن موجود در تصویر می

روند و به خاطر خاصیت تابلوهاا اشایاء ثیار ماتن در تاابلو کمتار و قابال        بسیاری از اشیاء غیر متن موجود در تصویر از بین می

یی و ... خودنماایی  بلو در تصاویر وجود سایه روی تابلوها، وجود انعکاس نور، شرایط آب و هواتمیزتر هستند. در رابطه با یافتن تا

ایم بر این مشکالت غلبه کنیم. در ادامه مراحل مختلف برای استخراج تاابلو ذکار شاده    پیشنهادی سعی کرده کند که روشمی

 است.
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 )الف(

 
 )ب(

 هیاول ریتصو ینرمال شده و )ب( رو ریتصو ی)الف( رو یابیلبه جهینت: 3شکل 
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 هاچاق كردن و الغر كردن لبه

شود. استفاده از این دو تکنیک در پی هم باعث اتصال شناخته می erosionو  dilationاین مرحله در علم پردازش تصویر به نام 

های تصویر به صورت گسسته باشند. با انجاام عمال   آید که لبهیابی بسیار پیش میلبهشود. در تصاویر بعد از اجزای گسسته می

dilation شوند و سپس با انجاام عمال   های گسسته به یکدیگر متصل میشود، لبهها میکه باعث چاق شدن لبهerosion   باعاث

-ختارهای متفاوت با شعاع مختلف انجاام مای  به صورت سا erosionو  dilationکنیم. عملیات های چاق شده میالغر شدن لبه

 2با شاعاع   diskاز ساختار  erosionاستفاده شده است و برای عمل  9و شعاع  diskبا ساختار  dilationشود. در روش ما از عمل 

 ای از خروجای نموناه  شکل آمده است و در  erosionو  dilationساختار مورد استفاده در عملیات  شکل استفاده شده است. در 

 اعمال عملیات ذکر شده نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده یابیلبه ریتصو یبر رو erosionو  dilation اتیاعمال عمل جهینت: 5شکل 

 

)الف(                                                 )ب(            

 erosion یو )ب( ساختار استفاده شده برا dilation ی)الف( ساختار استفاده شده برا: 4شکل 
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 فیلتر كردن عناصر نامرتبط

کنیم. در این مرحله باید مکان تابلو استخراج شود برای این کاار  به دنبال استخراج تابلو حرکت می پس از متصل کردن عناصر،

ها استفاده کارد. بارای اینکاار باه     هایی که غیر تابلو هستند حذ  شوند به همین دلیل باید یک فیلتر برای حذ  آنباید مکان

نکته اصلی روش پیشنهادی نیز همین اسات. در روش پیشانهادی باه    کنیم. های سیاه کار میها روی پیکسلجای کار روی لبه

هاای زیاادی   ها چالشکند. در کار با لبهها تابلوها را شناسایی میها از طریق محتوای داخل لبهجای تشخیص تابلو از طریق لبه

 رتنداز:شود. برخی از این مشکالت عبابر برخی از مشکالت تقریبا ناممکن می شود که غلبهمطرح می

های دیگر تصویر در اتصال باشد که در این صورت تشخیص لبه تابلو بسیار ساخت  ممکن است لبه تابلو با لبه قسمت -2

 شود.می

 کند.ها تتییر میبه دلیل وجود سایه برخی اجسام روی تابلو، مسیر لبه -1

 ها از بین رود.شود قسمتی از لبهوجود انعکاس نور باعث می -9

 شود.ها در تصاویر عادی )بدون چالش نور و سایه( نیز همیشه به طور کامل استخراج نمیبه دست آوردن لبه -4

با توجه به مشکالت فوق در روش پیشنهادی تمرکز را روی پس زمینه تابلو قرار دادیم. برای فیلتر کاردن عناصار غیار مارتبط     

کنیم، هر شیئی کاه دارای ایان شارایط    رسی میهای زیر را برای هر شیء برزنیم سپس شرطابتدا به هر شیء یک برجسب می

 بود باید از بین رود. شرایط به صورت زیر است:

 باشد. 456باشد و پهنای آن کمتر از  36ارتفاع شیء کمتر از  -2

 شیء متل به باال، پایین، چپ یا راست تصویر باشد. -1

 باشد. 56پهنای تصویر کمتر از  -9

اول به صورت حد آستانه است و با سعی و خطا به دست آمده اسات والبتاه ایان    در مورد مقادیر در نظرگرفته شده برای شرط 

ها و ابعااد تصاویر   تواند کمتر و بیشتر هم باشد. این مقادیر با توجه به تصاویر تابلوها و ابعاد آنمقدار خیلی حساس نیست و می

ه است که تابلو به صورت کامل در تصویر قارار  اند. در مورد شرط دوم این پیش فرض در نظر گرفته شدنرمال شده انتخاب شده

 نشان داده شده است. شکل نتیجه اعمال این فیلتر بر روی  شکل گرقته است. در 

 یکپارچه سازی تابلو

برای سادگی و دقیق بودن کار باید تابلو استخراجی به صورت یکپارچه به دست آید. برای این کار در دو جهت افقای و عماودی   

دهیم به طوری که در هر سطر یا ساتون  زنی انجام مییله برچسبکنیم. این کار را به وساجزای درونی مشکی تابلو را سفید می

کنایم. نتیجاه   ها را سفید مای دهیم و به غیر از ناحیه اول و آخر بقیه ناخیهبه هر ناحیه پیوسته سیاه یک برچسب اختصاص می

 استخراج تابلو از تصویر اصلی نشان داده شده است. شکل باشد و در موجود می شکل اعمال این کار در 
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 نتیجه فیلتر كردن تصویر: 6شکل 

 

 کپارچهیمکان تابلو به صورت  صیتشخ: 7شکل 
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 یاصل ریتابلو استخراج شده از تصو: 8شکل 

-تر اشاره میتا اینجا مکان تابلو به درستی تشخیص داده شده است. در ادامه به نحوه دسترسی به تصویر تابلو به شکل مطلوب

 پردازیم.کنیم میدر مراحل مختلف از آن استفاده میکنیم و به معرفی فیلتر دو منظوره که 

 تصحیح و استاندارسازی تابلو

پس از تشخیص مکان تابلو، باید کجی موجود در تصویر اصالح شود و به صورت یک تصویر استاندارد تبدیل شود. این کار باعث 

 کنیم.تصویر به صورت زیر عمل میشود در به دست آوردن محل متن با دقت بهتری محاسبه شود. برای اصالح می

 محاسبه كانتور تصویر

های مختلفی وجود دارد. در روش پیشنهادی برای ایان کاار از یاک فیلتار دو منظاوره      برای به دست آوردن کانتور تصویر روش

استفاده شده اسات   9*9های این فیلتر محاسبه کانتور تصویر است. در این فیلتر از یک پنجره ایم. یکی از کاربریاستفاده کرده

هاای  توان هد  مورد نظر را برآورده کرد. برای محاسبه کانتور می دانیم باید تمام همساایه های آن، میکه با مقداردهی به خانه

با مقاادیر   9*9پیکسل مورد نظر هم رنگ باشند تا پیکسل مرکزی پنجره را در تصویر کپی پاک کنیم. برای این کار یک پنجره 

چرخانیم هرکجا که مقادیر پنجره در مقادیر تصویر ضرب شدند و حاصال  کنیم و این پنجره را روی کل تصویر میه میاستفاد 2

نتیجه اعمال این الگاوریتم نشاان داده    شکل بریم. در گاه پیکسل مرکزی را در تصویر کپی از بین میشد آن 3ها برابر جمع آن

 شده است.
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 ریمحاسبه كانتور تصو جهینت: 9شکل 

 حدف كانتور عمودی

ترین راه ترین و دقیقاستانداردسازی تصویر تابلو استخراج شده، نیاز به مختصات چهارگوشه تصویر داریم. راحت برای تصحیح و

شود تا فقط خطوط افقی در تصویر باقی بمانند در نتیجاه  باشد. این کار برای این انجام میحل، حذ  کانتور عمودی تصویر می

انی موجود در تصویر به مختصات تابلو دسترسی داشته باشیم. برای حاذ  کاانتور   توان با داشتن مختصات دورترین نقاط پایمی

 آمده است. شکل کنیم. نتیجه حاصل نیز در استفاده می شکل عمودی از همان فیلتر طراحی شده به صورت 

 

 

 

 

 

 

 

کوچکشاان  ها در تصویر باقی بماند که دلیل انادازه  های کوچکی از لبهالبته گاهی پس از حذ  کانتور عمودی ممکن است تکه

 گیریم.قابل فیلتر کردن و حذ  شدن هستند ضمن اینکه در به دست آوردن نقاط پایانی فقط دورترین نفاط را در نظر می

1 1 1  0 1 0 

1 1 1 0 1 0 

1 1 1 0 1 0 

 )الف(                                                            )ب(

 ی)الف( پنجره محاسبه كانتور و )ب( پنجره حذف كانتور عمود: 11شکل 
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 ریتصو یحاصل از حذف كانتور عمود جهینت: 11شکل 

 به دست آوردن نقاط پایانی

پیکسل رنگی وجود داشته باشد. باه دلیال اینکاه     هایش تنها یکشود که در همسایگیی گفته میاهطنقطه پایانی اطالحا به نق

انی افزایش یاباد چهاار نقطاه    به وجود آید و در نتیجه آن تعداد نقاط پای نتور عمودی، گسستگیممکن است در هنگام حذ  کا

 شود.شرح داده می شکل را استخراج کنیم. روش کار در ادامه با ذکر مثال با توجه به در دورترین محل اطرا  تصویر 

 

 شده افتی یانیبه همراه نقاط پا یمثال از خطوط افق ک: ی12شکل 

 شوند:، نقاط پایانی به دست آمده به صورت زیر میشکل با توجه به 
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(28, 102), (49, 32), (74, 110), (82, 112), (180, 50), (190, 53), (239, 62), (255, 142) 

 

 xبه دلیل اینکه نحوه پیدا کردن نقاط پایانی به صورت ستونی از باال سمت چپ به پایین است، نقااط پایاانی در جهات محاور     

گیاریم و  کنیم. برای دسته اول دو نقطاه اول را در نظار مای   مرتب هستند. در این مرحله نقاط پایانی را به دو دسته تقسیم می

 گیریم. بنابراین:ظر میبرای دسته دوم دو نقطه آخر را در ن

 

 

 شود:کنیم. بنابراین نقاط هر دسته به شکل زیر تبدیل میمرتب می yدر مرحله بعد هر دسته را بر اساس مقدار 

 
 

 به این ترتیب ما چهار نقطه مورد نظر را با ترتیب دلخواه در اختیار داریم.

 تصحیح تصویر

توجاه   به این ترتیب ماتریس ساخته شده با. شده را به ترتیب زیر در نظر گرفت برای تصحیح تصویر ابتدا باید چهار نقطه یافته

 باشد:به مثال قبل به شکل زیر می

                 
 

گیرد و با توجه باه  ایجاد کنیم. این ماتریس مختصات جدید تصویر را می qدر مرحله بعد باید یک ماتریس دیگر با نام ماتریس 

کنیم با یک رابطاه میازان انتقاال هار پیکسال را      شود و سعی میانتقال داده می qبه نقاط ماتریس  Pاین نقاط، نقاط ماتریس 

نیاز به دو مقدار برای ورودی داریم که این مقادیر طول و عرض تصویر اصاالح شاده را دریافات     qمحاسبه کنیم. برای ماتریس 

هاای  ایم. با این حساب تمام تصااویر تاابلو  در نظر گرفته 156و عرض تصویر را برابر  066مثال طول تصویر را  کند. به عنوانمی

باا مقاادیر تعریاف     qبنابراین مااتیرس   شود.به صورت زیر مقداردهی می qشوند. ماتریس استخراج شده به این ابعاد اصالح می

 شود:شده به صورت زیر تبدیل می
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 شود.باید میزان انتقال هر پیکسل را محاسبه کنیم که این کار به صورت زیر ساخته می qو  pپس از ساخت ماتریس 

A = [p(:,1),p(:,2),ones(4,1),zeros(4,3),-p(:,1).*q(:,1),-p(:,2).*q(:,1); 

     zeros(4,3),p(:,1),p(:,2),ones(4,1),-p(:,1).*q(:,2),-p(:,2).*q(:,2)]; 

b = [q(:,1);q(:,2)];     

Hvec = A\b; 

H = reshape([Hvec;1],3,3)' 

h = size(I,1); w = size(I,2); 

u = repmat(1:w,[h 1]); v = repmat(1:h,[w 1])'; 

uv = [u(:),v(:),ones(length(u(:)),1)]; 

uv = uv*H'; 

uv = uv(:,1:2) ./ [uv(:,3),uv(:,3)]; 

u = reshape(uv(:,1),h,w); v = reshape(uv(:,2),h,w); 

 

 کنند.به ترتیب میزان کشش در راستای افق و عمود را مشخص می vو ماتریس  uدر این رابطه  ماتریس 

 ای از خروجی این مرحله نشان داده شده است.نمونه شکل در 

 
 ریتصو یو استانداردساز حیمرحله تصح یاز خروج اینمونه: 29شکل 

  نتایج آزمایشات

های تجاری و اداری، مکانتصویر از تابلوهای  1223باشد و شامل می "قهستان" پایگاه داده استفاده شده برای آزمایشات با نام

معرفی شده است. در  2931در سال  (،2931محتشمی و همکاران، )باشد. این مجموعه داده توسط ها و ... میورانمنوی رست

راکز لوهای باالی درب مموعه داده از تصاویر تابدر تهیه این مج"های این مجموعه داده آمده است: قسمت توضیحات و ویژگی

های مختلف استخراج متن بوده و ایم که شامل تنوع بسیار خوب و پیچیدگی باالبرای ارزیابی روشتجاری و اداری استفاده کرده
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نفر داوطلب کمک  25ها کلمات، حرو ، عالئم، ارقام و ... به زبان فارسی وجود دارد. برای تصویربرداری از این تابلوها از در آن

های مختلف، با اند. این تصاویر با دوربینرفته شده است که این افراد هیچ گونه دانشی در مورد پردازش تصویر نداشتهگ

شهرستان و  26های مختلف )بیش از های مختلف شبانه روز، در مکانهای مختلف، در زمانهای مختلف، با اندازهرزولوشن

یت آب و هوایی مختلف، در زوایای مختلف و ... ار تابلوهای با جنس مختلف، از های مختلف در هر شهرستان(، در وضعخیابان

در این پایگاه داده  "تهیه شده است. TIFFو  JPGهای مشاغل و مراکز تجاری و اداری مختلف به صورت رنگی و در فرمت

زمینه، شدت نور مختلف، سطوح های بسیار خوبی مانند وضوح پایین تصویر، وجود چشم انداز، پیچیده بودن پس ویژگی

 ( آمده است.24ای از تصاویر پایگاه داده در شکل )نمونه نامسطح و زاویه باز تصویر در نظر گرفته شده است.

-یابی است. یکی از اقداماتی که برای استخراج تابلو انجام مینتایج مربوط به مرحله استخراج تابلو کامال تحت تاثیر خروجی لبه

گیارد باه هام    بود. خطایی که برای استخراج تاابلو صاورت مای    erosionو  dilationآوردن لبه و انجام عملیات  گرفت به دست

های تابلو است. همان طور که ذکر شد. برای به دست آوردن مکان تابلو از لبه اساتفاده نمای کنایم چارا کاه      پیوسته نبودن لبه

شود. عالوه بار ایان مشاکل باه     های دیگر متصل میشود و یا به لبهد میمقدار سیگما کمی تتییر کند یا گسستگی در لبه ایجا

خاطر حساسیت باال در مقدار سیگما، به دست آوردن مقدار سیگما برای هر تصویر مشکل بزرگتری اسات. در روش پیشانهادی   

مبتنی بر ناحیه محاط شده توسط  شود و یافتن مکان تابلو مبتنی بر لبه نیست بلکهیابی به عنوان یک واسطه استفاده میاز لبه

رود مشکل به دست آودن مقدار وفقی سیگما برای هار تصاویر از باین    هاست ضمن اینکه حساسیت مقدار سیگما از بین میلبه

رود. خطایی که در این مرحله ممکن است به وجود آید مواقعی است که بین لبه تابلو گسستگی ایجاد شود. در ایان صاورت   می

نتایج استخراج صحیح تاابلو از تصااویر باا مقاادیر مختلاف       جدول شود. در شود و باعث بروز خطا میتشکیل نمی ناحیه محاط

  نشان داده شده است. erosionو  dilationسیگما، 

 تابلو صیمرحله تشخ جینتا: 1جدول 

Sigma = 5 Sigma = 1 Sigma = 0.1  

 تشخیص داده شدهتعداد درست  1782 1779 1771

 تعداد اشتباه تشخیص داده شده 18 21 29

 

شود روش پیشنهادی کامال در برابر مقدار سیگما مقاوم بوده و البته هرچه این مقدار کمتار  مالحظه می جدول با توجه به نتایج 

ین مرحله از دقت تصحیح و استاندارسازی تابلو مرحله بعد در روش پیشنهادی است. ا بوده باشد در این مرحله دقت باالتر است.

کناد باا اساتفاده از    بسیار باالیی برخوردار است. این مرحله که بر اساس نقاط چهار گوش تصویر اقدام باه تصاحیح تصاویر مای    

-های تصویر ارائه میکانتور عمودی تصویر مقادیر کامال درستی از مختصات گوشهمراحلی مانند به دست آوردن کانتور و حذ  

هایی از تصاحیح و  نمونه شکل گیرد. در درصدی صورت می 266ی این قسمت به صورت کامال درست و کنند. در نتیجه خروج

 استانداردسازی تابلوها نشان داده شده است.
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 داده گاهیپا ریاز تصاو اینمونه: (14)شکل 
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 و استاندارد شده حیتصح یتابلوها یاز خروج اینمونه: 15شکل 

پس از به دست آوردن تابلو و مکان تابلو، نوبت مرحله استخراج متون داخل تابلو است. در این مرحله شروطی ذکر شد. جادول  

Error! Reference source not found.  نتایج مربوط یه این مرحله خطای مربوط به هر شرط و خطای کلی ذکر شده

 دهد.را نشان می

 ای از استخراج متون انجام شده نشان داده شده است.( نمونه20در شکل )

 

 گیریبحث و نتیجه
 استاندارساازی تاابلو اساتخراج شاده و     تاابلو، تصاحیح و  ند از: استخراج مختلفی ارائه شده که عبارت مراحل در روش پیشنهادی

یاابی  از یک روش جدید که نه مبتنی بر لبه بلکه مبتنی بر ناحیه ای کاه پاس از لباه    ج متن. برای مرحله استخراج تابلواستخرا

دوم مرباوط باه    مرحلاه  یابی اسات. شود بنا شده است. مزیت این روش در عدم حساسیت بر مقدار آستانه برای لبهاستخراج می

که تابلو در زوایاای  به دلیل این دو کار مهم صورت گرفت. اول تصحیح و استانداردسازی تابلو استخراج شده است. در این مرحله

کنیم. در ایان  شود نیاز است کجی تابلوها اصالح شود. ثانیا ابعاد تابلوها را نیز به یک ابعاد استاندارد تبدیل میمختلف گرفته می

 دهد.بندی را انجام میاز یک فیلتر چند منظوره نیز استفاده کردیم که کانتور، حذ  کانتور عمودی و قطعه مرحله
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های به وجاود آماده و بررسای    یابی و تحلیل مولفهمرحله بعد استخراج متن از تصویر تابلو است. در این مرحله با استفاده از لبه

   کردیم.ها میر متن بودن مولفهسه شرط معرفی شده اقدام به تشخیص متن و غی

تواند بهبودی حاصل کند مرباوط  شود و میهایی که نیاز به کار در آینده احساس میبا توجه به مراحل مختلف بیشترین قسمت

باشد. روش پیشنهادی برای استخراج تابلو دارای سرعت عالی و دقات  های یافتن مکان تابلو و بازشناسی متن تابلو میبه قسمت

تارین  هاای کوتااه  تاوان از روش خوریم مای بسیارخوبی است ولی برای موارد بسیار کمی که برای استخراج تابلو به مشکل بر می

 مسیر برای لبه استفاده کرد.

 

 

 
 ای از متون استخراج شده از تصاویرنمونه :16شکل 
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