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هـاي   مختلف نظیر تشخیص خودکار مبلغ چـک امروزه بازشناسی ارقام و حروف دستنویس فارسیاز اهمیت بسیار باالیی در کاربردهاي -چکیده

... تشابه شکل نویسه هاي مجزا، روي هم افتادگی، اتصاالت داخلی در نویسه هاي مجاور و . برخوردار است... اي و  هاي پستی رایانه بانکی، سیستم

سیفت(تغییر مقیاس  هاي مقاوم در برابردر این مقاله  از تبدیل ویژگی. هاي بسیار مهم در این زمینه است از چالش
1

هـاي   و روش بسـتۀ ویژگـی  ) 

هـاي سـیفت تصـاویر اسـتخراج      به همین منظور ابتدا ویژگـی . شود عربی استفاده می/تصویري براي بازشناسی ارقام و حروف دستنویس فارسی

هاي تصویري ها با استفاده از روش بستۀ ویژگی سپس این ویژگی. شود می
2

براي افزایش کارایی روش . دهند نهایی را تشکیل می بردارهاي ویژگی 

دارهاي جهتهاي هیستوگرام گرادیان هاي تصویري، ویژگی بستۀ ویژگی
3

هـاي   از ویژگـی . شـوند  ها اضافه می هاي گابور نیز به این ویژگیو ویژگی

کننـدة آمـوزش دیـده شـده قـادر بـه بازشناسـی         بندي نهایت دسته شود و در استفاده می SVMبندي کنندة  استخراج شده براي آموزش دسته

درصـد و پایگـاه داده حـروف     99.6با نرخ تشخیص HODAروش پیشنهادي بر روي پایگاه داده هاي ارقام دستنویس . حروف فارسی  است/ارقام

  هاي دیگر پیشی گرفته استدرصد از روش 94با نرخ تشخیص  HODAدستنویس 
  .4هاي گابورهاي تصویري، سیفت، ویژگی دستنویس فارسی، حروف دستنویس فارسی، بستۀ ویژگیارقام - کلید واژه

                                                          
1 SIFT (Scale Invariant Feature Transform)
2 BoVF (Bag of Visual Features)
3 HOG (Histogram of Oriented Gradients) 
4 GF (Gabor Features)

مقدمه- 1

تـرین  هـاي دسـتنویس یکـی از فعـال    نویسـه  امروزه بازشناسـی  

محسوب در پردازش تصویر و بینایی ماشین هاي تحقیقاتی  زمینه

در   این الگوهـا  دلیل این امر کاربردهاي بالقوة بازشناسی. شود می

هـاي بـانکی،    پـردازش خودکـار چـک   .هاي گونـاگون اسـت   حوزه

ــتم خودکار ــازي سیس ــتی و   س ــاي پس ــاي  ... ه ــی از کاربره برخ

ــام  ــام  تشــخیص .دســتنویس اســتو حــروف بازشناســی ارق ارق

امـري  و تشخیص حـروف دسـتنویس فارسـی    دستنویس فارسی

هـاي بسـیاري بـراي     روش].1[شـود   سخت و دشوار محسوب می

اند کـه از   دستنویس التین پیشنهاد شده و حروف بازشناسی ارقام

 روشـهاي  تـوان گفـت    کارایی بسیار باالیی برخوردار هستند و می

ی خـوب نویس التین به بلوغ دست و حروف بازشناسی خودکار ارقام

پیشرفت تحقیقات براي بازشناسـی   درمقابل ]. 2-5[رسیده است

عربـی پیشـرفت چشـمگیري    /دسـتنویس فارسـی  و حـروف  ارقام 

و تعداد پژوهشها در این حـوزه بسـیار انـدك اسـت      نداشته است

]7،8[.  

ارقـام فارسـی و   . دهـد  عربی را نشـان مـی  /ده رقم فارسی 1شکل 

هاي مهمی بـین   ابه با یکدیگر هستند ولی  تفاوتعربی تقریباً مش

که بـه   6و  4ها به ارقام  ترین تفاوتمهم]. 6[این ارقام وجود دارد

  ).2شکل(گردد  می بازشوند،  هاي مختلفی نوشته می صورت

  

  ].6[هاي چاپ شده از ارقام فارسی  نمونه. 1شکل

  

  ].6[6و  4هاي فارسی و عربی ارقام  نمونه. 2شکل

ــان فارســی بــه دو  6، 5، 4، 3، 2، 0حالــت کلــی ارقــام در  در زب

باید توجـه کـرد کـه هـر یـک از ایـن دو       .شوند صورت نوشته می

  بر پایه فارسی  دستنویسو ارقام بازشناسی حروفروش جدیدي براي 

  برابر تغییر مقیاسهاي مقاوم درتبدیل ویژگی

  3و داور گیوکی 2، محمدعلی سلطانشاهی1غالمعلی منتظر
Montazer@modares.ac.ir، یو مهندس یانشکده فنانشگاه تربیت مدرس، دد1

Ali.soltanshahi@gmail.com، وتریکامپ و علوم یاضیدانشکدة آمار، ر2
  Giveki@students.irandoc.ac.ir، پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران3
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ایـن ویژگـی   . شـوند  صورت خـود در انـواع مختلفـی نوشـته مـی     

تبـدیل   مسئله اي جدي بازشناسی ارقام دستنویس فارسی را به 

  .کند می

 و حــروف ارقــامهــاي مختلفــی بــراي بازشناســی  تـا کنــون روش 

هـاي زیـادي در    مقالـه . ]7-17[دستنویس فارسی ارائه شده است

دستنویس فارسی وجود ندارند  و حروف ارتباط با بازشناسی ارقام

وابسـته بـه    کـه جدیـد   یبراي معرفی روشما در این مقاله تالش 

بـه   .صورت گرفتـه اسـت  هاي مختلف نباشد،  انجام پیش پردازش

هـا بـا    آنترکیـب  هاي مهمتصویر و  ژگیاستفاده از ویهمین دلیل

 روشی مـؤثر در  به منظور معرفیتصویري  هاي ویژگیروش بستۀ 

  .شود میمطرح فارسیدستنویس و حروف بازشناسی ارقام 

روش  2در بخـش  . شـود  ماندهی میزادامۀ مقاله به صورت زیر سا

هـاي   هـاي اسـتخراج ویژگـی    و روش هـاي تصـویري   بستۀ ویژگی

و  دارهــاي جهــتهیســتوگرام گرادیــان، ســیفتمختلــف شــامل

توصیفگر ترکیبی پیشـنهادي در  . شوند مرور می هاي گابور ویژگی

در  هـاي عملـی    نتایج آزمایش. گیرد مورد بحث قرار می 3بخش 

  .شود بیان می 5در بخش  هاي حاصل گیريو نتیجه  4بخش 

  استخراج ویژگی-2

هـاي   روشو  هاي تصـویري  بستۀ ویژگیدر این قسمت روش 

 هاي گابور ویژگیو  الگوي دودویی محلی، سیفتاستخراج ویژگی 

.شوند توضیح داده میمختصربه طور 

  )BoF(هاي تصویري  ویژگی بستهروش -2-1

و  شـود  مربـوط مـی  هاي تحلیل متن و اسناد  به روش BoFروش 

هاي مربوط به پردازش تصـویر   پس از آن از این روش در الگوریتم

هـر   BoFروش . ]19، 18[تفاده شـده اسـت   و بینایی ماشین اسـ 

هـاي محلـی    اي نامرتـب از ویژگـی   تصویر را به صـورت مجموعـه  

 BoFسـازي روش   به طـور معمـول پیـاده   . ]20[دهد   نمایش می

  : شامل چهار مرحلۀ زیر است

هـایی از   ها و یا بلـوك  ناحیه/ ها بخش/ ها انتخاب قسمت-1

هـــا توســـط  هـــا از آن تصـــویر و اســـتخراج ویژگـــی

.سیفتتوصیفگرهاي محلی مانند

بـا اسـتفاده از   ) 1(کردن توصیفگرهاي مرحلۀ هکوانتیز-2

و ) K-meansماننـد  (بنـدي   هـاي مختلـف خوشـه    روش

.]21[ساختن دایره واژگان  

هـا   با شـمارش تعـداد واژه  ( ه هاساختن هیستوگرام واژ-3

.به عنوان بردار ویژگی) در هر تصویر

سـتفاده از بردارهـاي   بنـدمورد نظـر بـا ا    آموزش دسـته -4

).3(مرحلۀ  حاصل از  ویژگی

ــه صــورت مجموعــه   ه هــاي اي از واژ در ایــن روش هــر تصــویر ب

در این مقاله . شود در نظر گرفته میه هامختلف روي یک دایرة واژ

واژه در نظـر گرفتـه شـده اسـت، لـذا       1024حاوي ه ها دایرة واژ

  . اهند بودبعدي خو 1024بردارهاي ویژگی به صورت بردارهایی 

سیفت توصیفگر-2-2

تـرین توصـیفگرها در برابـر انـواع     یکی از مقـاوم  سیفتتوصیفگر 

ه ذکـر شـد ارقـام    کـ چنان]. 22[هندسـی اسـت   مختلف تغییرات

ها و زوایـاي   هاي مختلف و با چرخش دستنویس فارسی به صورت

 سـیفت شوند، این امر ایدة استفاده از توصیفگر  متفاوت نوشته می

عربی را موجه /براي حل مسئله بازشناسی ارقام دستنویس فارسی

  .نماید و معقوالنه می

بـراي هـر    سـیفت هـا بـا اسـتفاده از روش     براي استخراج ویژگـی 

,�)�پیکسل تصویر مانند  4اي به ابعـاد   روي پنجره (� × و در  4

,�)�)جهت بزرگی بردار گرادیان 8 ,�)�)و جهـت آن ((� �)) 

:]22[شوند محاسبه می به صورت زیر

)1(         �(�, �) = �
��(� + 1, �) − �(� − 1, �)�

�

+(�(�, � + 1) − �(�, � − 1))�
    

)2(         �(�, �) = tan��(
�(�,���)��(�,���)

�(���,�)��(���,�)
)    

4بنابراین بردارهاي ویژگـی بـا    × 4 × 8 = بعـد بـراي هـر     128

  ).3شکل (شود  پیکسل ساخته می

  

�محاسبه شده روي یک پنجرة  سیفتتوصیفگر . 3شکل ×   جهت 8و در  �

دارهاي جهتگرادیان گر هیستوگرام توصیف- 2-3

یکـی دیگـر از   دار  هـاي جهـت   هیسـتوگرام گرادیـان  گـر توصیف

بینـایی ماشـین   و تصـویر پـردازش  گرهاي مهم در حـوزه   توصیف
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نـوع زاویـۀ   میـزان و  دار  هاي جهت هیستوگرام گرادیاندر . است

 شـود کـه  مـی  محلـی تصـویر محاسـبه   هـاي   ر قسـمت گرادیان د

 در. تواند به طور مؤثري ویژگی شکل یک  تصویر را ضبط کندمی

هـاي   تصـویر بـه سـلول    دار  هاي جهـت  هیستوگرام گرادیانروش

در هر سـلول بـردار هیسـتوگرام    شود ومی مربعی کوچک تقسیم

لـوکی  سپس با استفاده از الگوي ب. شودمی زاویۀ گرادیان محاسبه

 شودمی شود ویک بردار ویژگی تشکیلمی نتایج هر سلول هنجار

گـر   هـا توصـیف   و در نهایت براي هر بلوك هیستوگرامی از ویژگی

  . ]22،23[  )4شکل(نهایی تصویر خواهند بود 

هیستوگرام چگونگی ساخته شدن بردارهاي ویژگی به روش  .4شکل 

دار  هاي جهت گرادیان

دادن بردارهاي ویژگی سلول ها، یک بردار ویژگی از کنار هم قرار 

شـود کـه بـردار ویژگـی نهـایی حاصـل از       مـی  بزرگ تر سـاخته 

  .تاس دار  هاي جهت هیستوگرام گرادیان

شایان ذکـر اسـت کـه طـول بردارهـاي ویژگـی حاصـل از روش        

  . است 279دار برابر با هاي جهتهیستوگرام گرادیان

هاي موجک گابور ویژگی-2-4

هـاي   اي بـراي اسـتخراج ویژگـی   گابور به طـور گسـترده  توصیفگر

. گیـرد  مورد اسـتفاده قـرار مـی   ) به خصوص تصاویر بافتی(تصویر 

نـویس توسـط فیلترگـابور     ارقام دسـت هاي  براي استخراج ویژگی

در ایـن مقالـه بـراي اسـتخراج     . مختلفی وجـود دارد هاي  رهیافت

بعدي به صـورت زیـر   دوها توسط فیلتر گابور، از تابع گابور  ویژگی

]25-26[است  استفاده شده

)3(         g(�, �) =
�

������
��� �−

�

�
�

��

��
� +

��

��
�� + 2�����    

مقادیر انحراف معیار توابـع گوسـی در جهـت     ��و ��که در آن 

 ها هستند سپس یک مجموعه از فیلترهاي گابور راyها و xمحور 

به صـورت زیـر    g(x,y)مناسب ي ها و چرخشها  توان با انتقالمی

:ساخت

)4(         g��(x, y) = a��g(x́, ý)    

)5(         x́ = a��(����� + �����)    

)6(         ý = a��(−����� + �����)    

ــه در آن  �کــــــــــــ > θو  1 = �� و  n=0,1,…,k-1و ⁄�

m=0,1,…,s-1  وS  هستند» ها جهت«و » هامقیاس«تعداد.  

از مسـتقل   یـافتن  بـه دلیـل اطمینـان     ��aوجود عامل مقیاس 

، تبدیل I(x,y)حال براي یک تصویر مانند . است mبودن انرژي از 

  :شودمی گابور به صورت زیر تعریف

)6(         ���(x, y = ∫ I(x, y)g��
∗ (x − x�, y − y�)dx�dy�  

در ایـن مقالـه   . بیانگر مـزدوج مخـتلط اسـت    *،که در رابطۀ باال

مقیــاس مختلــف محاســبه  5جهــت و 18هــاي گــابور در  ویژگــی

 18(بعـدي  -90است در نتیجه این روش بردارهـاي ویژگـی  شده

  دهد به دست می) مقیاس 5× جهت 

  روش پیشنهادي- 3

بـراي   در ایـن مقالـه   روش پیشـنهادي  راحـل مختلـف  م 5شکل 

بسـتۀ  دسـتنویس فارسـی بـا اسـتفاده از روش     حروف بازشناسی 

  . دهدمی را نشانهاي تصویري ویژگی

  

هاي  بستۀ ویژگی بازشناسی ارقام دستنویس با استفاده از روش . 5شکل 

  تصویري

، هـر تصـویر    سیفتهاي  در مرحلۀ اول به منظور استخراج ویژگی

ه کـ هـا چنان  سـپس ویژگـی  و شود بندي میتقسیم نواحی مختلفی

.گرددشد، استخراج می ذکر

 ه هـا دایـرة واژ  K-meansبندي در ادامه با استفاده از روش خوشه

در نهایت بردار ویژگی نهایی بـا شـمارش تعـداد    . شود ساخته می

  .شود ساخته می ه هادایرة واژ رويهر تصویر  ه هاي واژ
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تصـویر نظیـر هیسـتوگرام    هاي  ویژگیدیگر در صورت استفاده از 

هـاي اسـتخراج    ویژگـی  ،هاي گابور ویژگیدار وجهتهاي گرادیان

بندي کننـدة  ها براي آموزش به دسته شده توسط هر یک از روش

SVM هـاي   از داده ، بنـد این دسته پس از آموزشِ. شوند وارد می

.شود گیري میزان کارایی آن استفاده میآزمون براي اندازه

 هـاي   آزمـایش هـا   براي دست یافتن به بهترین ترکیب از ویژگـی 

ترتیب بود که ابتدا هر یک از  بدین روش کار . شد انجاممتفاوتی 

 یهاي متفـاوت  سپس ترکیبند؛ها به طور مستقل ارزیابی شد روش

  . ها نیز بررسی شد ها انتخاب و کارایی آن از این روش

هـا مالحظـه شـد کـه ترکیـب       در نهایت بـا انجـام ایـن آزمـایش    

ــی ــاي  ویژگ ــیفته ــتوگرام ،  س ــانهیس ــت گرادی ــاي جه و دار ه

ــی ــابور  ویژگ ــاي گ ــه ب   ه ــر ب ــدیگر منج ــا یک ــرین ب ــارایی  هت ک

هـیچ عملیـات    هـا   در تمـامی آزمـایش   یادآور می شود .شود می

هـا از همـۀ تصـاویر بـا      پیش پردازشی انجام نشده است و ویژگـی 

  .اند، استخراج شده استکه بودههمان اندازه و همان کیفیتی 

  نتایج آزمایش- 4

ــوعی  ــتنویس   موض ــام دس ــی ارق ــئلۀ بازشناس ــل مس ــه ح ک

کند، این است کـه   تبدیل می دشواراي   عربی را به مسئله/فارسی

هـاي   بـه صـورت    6، 5، 4، 3، 2ها برخی ارقام ماننـد   در این زبان

  ].5[شوند مختلفی نوشته می

به منظور بررسی و ارزیابی کارایی روش پیشـنهادي از پایگـاه   

این  ].25[است  رقام فارسی استفاده شدههاي معیار حروف و ا هداد

دادة آزمـون   20000دادة آمـوزش و   60000شامل  ها هیگاه دادپا

  .هستند

هاي ترکیبی مختلف را روي پایگـاه داده  زیر کارایی روش 1جدول

  .دهدعربی نشان می/ارقام دستنویس فارسی

مختلف پیشنهادي در بازشناسی هاي نتایج حاصل از اعمال روش. 1جدول 

عربی/ارقام دستنویس فارسی

  روش پیشنهادي  کارایی

  سیفت  99.2%

  دارهاي جهتگرادیان هیستوگرام  97.3%

  هاي گابورویژگی  88.9%

  هاي گابورویژگی-دارهاي جهتگرادیان هیستوگرام  98.7%

  دارهاي جهتگرادیان هیستوگرام-سیفت  99.4%

  هاي گابورویژگی-دارهاي جهتگرادیان هیستوگرام-سیفت  99.5%

هـاي   روش بـراي   هاي اغتشاش ماتریس نیز  8تا  6هاي  شکل

  .دهد نشان می مختلف پیشنهادي را

شود کارایی ایـن روش بـراي همـۀ     ه مالحظه میک چنانهم  

، دقتـی  )چهارم دستۀ ('3'ها به غیر از دستۀ مربوط به عدد  دسته

 100%دقتی برابـر بـا  نیز  '8'و  '1'براي ارقام  و  3/99%باالتر از 

.به دست می دهد

ــی  ــدي ویژگ ــام بع ــاي  در گ ــابور، ســیفت و هیســتوگرام  ه گ

دراینجـا منظـور   . شوند بایکدیگر ترکیب می دارهاي جهتگرادیان

 .از ترکیب کردن، پشت سرهم قرار دادن بردارهاي ویژگـی اسـت  

دهد که روش مذکور به  نشان می7شکل ها  در سازي نتایج شبیه

  .رسد می 6/99%برابر با  نرخ تشخیص

-ماتریس اغتشاش روش پیشنهادي با استفاده از ویژگی سیفت. 6شکل 

  دارهیستوگرام جهت

هیستوگرام - ماتریس اغتشاش روش پیشنهادي با استفاده از سیفت. 7شکل 

دار و گابورجهت

نجام  آزمایش هـاي  مختلـف مالحظـه شـد کـه ترکیـب       با ا

هـاي  گرادیـان ، هیسـتوگرام  سیفتهاي  هاي حاصل از روش ویژگی

به باالترین  میزان  بازشناسـی ارقـام    هاي گابور ویژگیدار و جهت
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  ماتریس اغتشاش روش پیشنهادي با استفاده از ویژگی سیفت

هـاي مختلفـی بـراي بازشناسـی ارقـام و      در این مقالـه روش 

همـین   بـه . عربی پیشـنهاد شـده اسـت   /حروف دستنویس فارسی

هـاي   ویژگـی ،  سـیفت منظور کارایی توصیفگرهاي مختلفی چون 

هـاي   دار روي پایگـاه داده هاي جهـت و هیستوگرام گرادیان

بزرگی  از ارقام و حـروف دسـتنویس فارسـی، بررسـی و تحلیـل      

هـاي    دهـد کـه ویژگـی    هاي انجام شـده نشـان مـی   

در . مؤثرترین نتایج را به دست مـی دهـد   سیفت

، سـیفت وش هاي استخراج شده توسـط ر  ادامه براي بهبود ویژگی

با  هاي گابور ویژگیدار و هاي جهتگرادیانهاي هیستوگرام

نتــایج آزمــایش هــا حکایــت از برتــري روش 

عربـی  /پیشنهادي مذکور در بازشناسی ارقـام دسـتنویس فارسـی   

هـاي خـود را در    هاي استفاده شـده قابلیـت   تمامی توصیفگر

وسیعی از مسائل پـردازش تصـویر و بینـایی ماشـینی     

هـاي  گرادیـان رامو هیسـتوگ  سـیفت اند، توصـیفگرهاي  

 شـکل شـیء و توزیـع   دار قابلیت ضبط اطالعـات محلـی از   

نیز شبیه  هاي گابور ویژگیاز سوي دیگر توصیفگر 

توانـد اطالعـات بسـیار     به سیستم دید طبیعی انسان اسـت و مـی  

هـاي   مفیدي را در  بـاره تصـاویر در بانـدهاي فرکانسـی و جهـت     

ذا استفاده از چنین ترکیب جدیدي منجر مختلف به دست دهد؛ ل

بــه تولیــد  نتــایج  بهتــري در حــوزه بازشناســی ارقــام و حــروف 

  .شوددستنویس فارسی می

[1] S. Srihari and E. Keubert.Integration of handwritten address 
interpretation technology into the United States Postal Service 

  

. گــردد منجــر مــی HODAدســتنویس فارســی روي پایگــاه دادة 

گـزارش   7ماتریس اغتشاش مربـوط بـه روش مـذکور  در شـکل     

نتایج حاصـل نشـان دهنـدة برتـري چشـمگیر رووش      

نتـایح   2جـدول . هاي گزارش شده اسـت 

هـاي کارآمـد    روش پیشـنهادي بـا سـایر روش   

  هاي موجود مقایسۀ کارایی روش پیشنهادي با سایر روش

روش پایگاه داده

آموزش

اعالیی [28] HODA 60000

ابراهیمپور [29] HODA 6000

عبدي و سلیمی[30] HODA 6000

شیرعلی و همکاران [31] Non-

HODA

2600

زاده و رحمتی سلطان[32] Non-

HODA

4979

دهقان و فائز  [33] Non-

HODA

6000

زاده حریفی و آقاقلی   [34] Non-

HODA

230

زیارتبان و همکاران [9] Non-

HODA

6000

موالیی و فائز [8] Non-

HODA

2240

حسینی و همکاران [35] Non-

HODA

480

موالیی و همکاران [36] Non-

HODA

2240

مظفري و همکاران [37] Non-

HODA

2240

گیوکی و سلیمی  [11] HODA 1000

روش پیشنهادي ما HODA 60000

مـاتریس اغتشـاش روش پیشـنهادي بـا اســتفاده از     

روي هاي سیفت را در بازشناسی حروف دستنویس فارسی 

ایـن پایگـاه داده مشـتمل بـر      .دهد

ــه  17706 از ایــن حــروف در مجموع

ایـن  . حرف به مجموع آموزش قرار گرفته انـد 

حرف چسبان  الف تـا   32دسته مشتمل بر تمامی 

چنانچـه مالحظـه   . دارد  ئــ و  ـه،  

اي بـه   دسته-36شود روش مذکور روي این پایگاه دادة عظیم 

  .درصد منجر شده است

ماتریس اغتشاش روش پیشنهادي با استفاده از ویژگی سیفت. 8شکل 

يریگ جهینت-5

در این مقالـه روش 

حروف دستنویس فارسی

منظور کارایی توصیفگرهاي مختلفی چون 

و هیستوگرام گرادیان گابور

بزرگی  از ارقام و حـروف دسـتنویس فارسـی، بررسـی و تحلیـل      

هاي انجام شـده نشـان مـی    بررسی. شدند

سیفتحاصل از  روش 

ادامه براي بهبود ویژگی

هاي هیستوگرام ویژگی

نتــایج آزمــایش هــا حکایــت از برتــري روش . آن ترکیــب شــدند

پیشنهادي مذکور در بازشناسی ارقـام دسـتنویس فارسـی   

تمامی توصیفگر. دارد

وسیعی از مسائل پـردازش تصـویر و بینـایی ماشـینی       حل دامنه

اند، توصـیفگرهاي   نشان داده

دار قابلیت ضبط اطالعـات محلـی از   جهت

از سوي دیگر توصیفگر . ها را دارند لبه

به سیستم دید طبیعی انسان اسـت و مـی  

مفیدي را در  بـاره تصـاویر در بانـدهاي فرکانسـی و جهـت     

مختلف به دست دهد؛ ل

بــه تولیــد  نتــایج  بهتــري در حــوزه بازشناســی ارقــام و حــروف 

دستنویس فارسی می

عمراج

S. Srihari and E. Keubert.Integration of handwritten address 
interpretation technology into the United States Postal Service 

  

دســتنویس فارســی روي پایگــاه دادة 

ماتریس اغتشاش مربـوط بـه روش مـذکور  در شـکل     

نتایج حاصـل نشـان دهنـدة برتـري چشـمگیر رووش      . شده است

هاي گزارش شده اسـت  پیشنهادي بر سایر روش

روش پیشـنهادي بـا سـایر روش     حاصل از مقایسـه 

  .کند امروزي را ارائه می

مقایسۀ کارایی روش پیشنهادي با سایر روش. 2جدول

اندازه (%)کارایی

آموزش آزمایش آموزش آزمایش

60000 20000 99.99 98.71

6000 2000 - 95.30

6000 2000 - 97.10

2600 1300 - 97.8

4979 3939 - 99.57

6000 4000 - 97.01

230 500 - 97.60

6000 4000 100 97.65

2240 1600 100 92.44

480 480 - 92.00

2240 1600 99.29 91.88

2240 1600 98.00 91.37

1000 5000 100 97.02

60000 20000 - 99.6

  

مـاتریس اغتشـاش روش پیشـنهادي بـا اســتفاده از      8شـکل  

هاي سیفت را در بازشناسی حروف دستنویس فارسی  ویژگی

دهد نشان می HODAپایگاه دادة 

17706 اســت کــه حــرف 88351

حرف به مجموع آموزش قرار گرفته انـد  70645آزمایش و 

دسته مشتمل بر تمامی  36پایگاه داده 

،  هیـا  ـهــ ، ه آحـرف   4ي و 

شود روش مذکور روي این پایگاه دادة عظیم  می

درصد منجر شده است 94با کارایی برابر 
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