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 یابنذه رشذ عصبی گاز الگوریتن با شذه تایپ فارسی کاراکترهای تشخیص

(GNG) 
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 چكیذه

 اص سا ضذُ تبیپ فبسسی کبساکتش یک ثب هشتجظ گشاف ،(GNG) یبثٌذُ سضذ ػصجی گبصالگَسیتن  اص استفبدُ ثب هقبلِ ایي دس

 ثشای، گیشد هی یبد کبهال سا کبساکتش سیخت کِ ٍیژگی یک ػٌَاى ثِ گشاف ایي. کٌین هی استخشاج کبساکتش آى تصَیش سٍی

 ثِ سقبثتی یبدگیشی ًَػی ٍ است دُ سبهبى خَد الگَسیتن ّبی اًَاع اص یکی GNG. سٍد هی کبس ثِ کبساکتش تطخیص

، ًَیض، چشخص هبًٌذ هْوی ّبی چبلص حل، قجَل قبثل دقت ٍ سشػت ثش ػالٍُ سٍش ایي هضیت تشیي هْن. آیذ هی حسبة

 حفظ آى دس کبساکتش سیخت کِ گشاف یک ٍ گیشد هی ٍسٍدی ػٌَاى ثِ سا کبساکتش تصَیش نالگَسیت ایي. است ضکل تغییش

  .گشداًذ ثشهی خشٍخی ػٌَاى ثِ سا است ضذُ

 

 کلوات کلیذی

 .هحبسجبتی ٌّذسِ، دُ خَدسبهبى ّبی ًقطِ، یبثٌذُ سضذ ػصجی گبص، کبساکتش تطخیص، تصَیش پشداصش

 

 هقذهه .1

صَیش کوک ثِ دیدیتبل کشدى هتَى چبپی هَخَد است. ایي کبس ًیبص ثِ تطخیص تشیي ٍظبیف پشداصش ت یکی اص هْن

اًذ، استخشاج  ّبیی کِ تب کٌَى ثِ کبس سفتِ ّبی ثیٌبیی هبضیي داسد. ًقغِ هطتشک توبهی سٍش کبساکتش ثب سٍش

ّبی هختلف  ثبىتطخیص کبساکتش دس ص ّبست. ثٌذی ثِ کوک ایي ٍیژگی ّبیی اص کبساکتش هَسد ًظش ٍ سپس کالس ٍیژگی

ّب ٍخَد داسًذ ٍ ثشخی  ّب اص خولِ ًَیض، چشخص، تغییش ضکل ٍ ... دس ّوِ صثبى ّبی هتفبٍتی داسد. ثؼضی چبلص چبلص

 ّبیی هبًٌذ فبسسی ٍخَد داسًذ. ّبی هختلف اص یک حشف ٍ ... فقظ دس صثبى ًَیسی، ضکل دیگش اص خولِ ًقغِ، پیَستِ

شای ایي کبس ٍخَد داسًذ، ٌّذسِ هحبسجبتی ًیض پبی خَد سا ثِ ایي صهیٌهِ  ّبی پشداصش تصَیش کِ ث دس کٌبس سٍش

                                                 
 .، تْشاى، ایشاىداًطگبُ خَاسصهیداًطکذُ ػلَم سیبضی ٍ کبهپیَتش، ضَ ّیأت ػلوی ػ1
 .، تْشاى، ایشاىداًطگبُ خَاسصهیهٌْذسی، ٍ ٌی فداًطکذُ ػضَ ّیأت ػلوی  2
 .، تْشاى، ایشاىداًطگبُ خَاسصهیهٌْذسی، ٍ داًطکذُ فٌی داًطدَی کبسضٌبسی اسضذ  3
 .، تْشاى، ایشاىداًطگبُ خَاسصهیهٌْذسی، ٍ داًطکذُ فٌی کبسضٌبسی اسضذ  آهَختِ داًص 4

 ًَیسٌذُ هسؤل  *
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ّهب ثهب ّهن ثهِ      ضٌبسبًِ گشاف ّب استخشاج گشاف اص تصَیش کبساکتش ٍ سپس هقبیسِ سیخت ثبص کشدُ است. یکی اص ایي سٍش

ّهبی   اًَاػی اص ضجکِدُ  ّبی خَدسبصهبى ّبی یبدگیشی سقبثتی ٍ ًقطِ ثٌذی ٍ تطخیص کبساکتشّبست. سٍش هٌظَس دستِ

دٌّذ. ایي ضجکِ ّوبى گشافی است  ّب سا ًتیدِ هی ّب ٍ یبل ای اص گشُ ػصجی ّستٌذ کِ ثب تکشاسّبی صیبد، دس ًْبیت ضجکِ

کِ سیخت تصَیش هَسد ًظش )کِ دس ایٌدب تصَیش یک کهبساکتش اسهت.( سا دس خهَد حفهظ کهشدُ اسهت. ّهذف ایهي هقبلهِ          

 ساکتشّبی فبسسی تبیپ ضذُ است.ثشای تطخیص کب GNGثکبسگیشی سٍش 

 

 (GNG)الگوریتن گاز عصبی رشذ یابنذه نتایج اصلی:  .2

 SOMیکی اص اًَاع  GNGاسائِ ضذ. الگَسیتن  Bernd Fritzkeتَسظ  5995ایي الگَسیتن ثشای اٍلیي ثبس دس سبل 

شای ثْجَد سٍضی کِ اص تشکیت کٌذ. ایي الگَسیتن ث ثٌذی هی ّب سا کالس کٌذ یب دادُ [ است کِ سیخت سا استخشاج هی5]

کشد ثِ ٍخَد آهذ ٍ آى سٍش سا ثْجَد داد ٍ  ( استفبدُ هیCHL( ٍ یبدگیشی ّت سقبثتی )Neural Gasگبص ػصجی )

 [.2تش کشد ] هٌؼغف

 دّین: ثش سٍی تصَیش کبساکتش سا ضشح هی GNGدس ایي قسوت، هشاحل هختلف الگَسیتن 

ضًَذ ٍ دس اثتذا الضاهی ٍخَد  ّب ثِ صَست تصبدفی اًتخبة هی ضَد. ایي گشُ غبص هیآ s1  ٍs2. الگَسیتن ثب دٍ گشُ اٍلیِ 5

ّبی کبساکتش ّستٌذ( قشاس داضتِ  ّبی هَسد ًظش پیکسل ّبی هَسد ًظش )دس ایٌدب دادُ ًذاسد کِ دس داخل فضبی دادُ

 َد.ض ( ثشاثش ثب صفش هقذاسدّی اٍلیِ هیErrorثبضٌذ. ثشای ّش گشُ هتغیشی ثِ ًبم خغب)

ضَد. ایي دٍ گشُ ٍ یبل  ّب ًیض ضبهل یبل ثیي ایي دٍ گشُ است ٍ سي ایي یبل ثشاثش ثب صفش هقذاسدّی هی هدوَػِ یبل

 دٌّذ کِ ثبیذ دس پبیبى ثِ دادُ هَسد ًظش ّوگشا ضَد. ای سا ضکل هی هَسد اضبسُ، ضجکِ

 ضَد. ( ثِ ضجکِ دادُ هیInputّبی دادُ هَسد ًظش، ثِ صَست تصبدفی، ثِ ػٌَاى ٍسٍدی) . یکی اص پیکسل2

ضَد. ایي گشُ  . ثش اسبس هختصبت پیکسل ٍسٍدی خذیذ، یک گشُ اص ضجکِ گبص ػصجی ثِ ػٌَاى گشُ ثشًذُ اًتخبة هی3

گزاسی گشُ ثشًذُ ثِ ایي دلیل است  تشیي گشُ ثِ پیکسل ٍسٍدی است. اًذیس ضَد ًضدیک گزاسی هی ًبم s1کِ ثب اًذیس 

ّبی ثشًذُ سا ثیص اص یک ّن دس ًظش گشفت. دس  تَاى تؼذاد گشُ اسبس کبسثشدّبی الگَسیتن، هیکِ ثِ ّویي تشتیت، ثش 

 ایٌدب اص فبصلِ اقلیذسی ثِ ػٌَاى هؼیبسی اص ًضدیکی استفبدُ ضذُ است:
(5)  

 ام اص ضجکِ گبص ػصجی ّستٌذ.هختصبت گشُ  هختصبت پیکسل ٍسٍدی ٍ  کِ دس آى 

 یبثذ. افضایص هی s1ّبی هتصل ثِ  . سي ّوِ یبل4

 یبثذ. افضایص هی s1ثِ اًذاصُ هشثغ فبصلِ ثیي پیکسل ٍسٍدی ٍ  s1. خغبی گشُ 5

(2)  

 کٌذ. ثب ضشیجی ثِ ًبم ضذت یبدگیشی، ثِ سوت پیکسل ٍسٍدی هیل هی s1. گشُ 6
(3)  

ٍ ثِ صَست هتغیشی  دٌّذ. ضذت یبدگیشی کِ دس ایٌدب ثب  ضوبسُ تکشاس الگَسیتن سا ًطبى هی ٍ  دس ایٌدب 

 تَاًذ ثبثت ثبضذ یب ثب تَخِ ثِ تؼذاد تکشاسّب کبّص یبثذ. ٍاثستِ ثِ تؼذاد تکشاس ًطبى دادُ ضذُ، هی

 کٌٌذ. ًیض ثِ سوت پیکسل ٍسٍدی هیل هی s1ّبی هستقین ِ . ّوِ ّوسبی7
(4)  

 ضَد. اخشا هی ّبی هستقین  ( ثشای ّوِ ّوسبی4ِساثغِ ضوبسُ )
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ضَد. اگش ایي دٍ گشُ اص قجل  )دٍهیي گشُ ًضدیک ثِ پیکسل ٍسٍدی( اضبفِ هی s1  ٍs2. یک یبل ثب سي صفش ثیي 8

 ضَد. بل ثیي آى دٍ صفش هیهتصل ثبضٌذ سي ی

ضًَذ. ایي حذاکثش سي هدبص ثش  ( ثبضذ، حزف هیMax Age) ّب ثیطتش اص حذاکثش سي هدبص ّبیی کِ سي آى . یبل9

 ضَد. اسبس کبسثشد تؼییي هی

 ضًَذ. ّب ًیض حزف هی (، آى گشIsolate Nodesُّبیی تٌْب ثبقی هبًذُ ثبضٌذ کِ یبل ًذاسًذ ) . اگش گش51ُ

ّبی ضجکِ ًیض  ضَد. تؼذاد گشُ ، یک گشُ ثِ ضجکِ اضبفِ هی9تب  5ص ّش تؼذاد هطخصی اص اخشای هشاحل . ثؼذ ا55

 ضَد: (. اضبفِ کشدى گشُ ثِ ایي صَست اًدبم هیMax Nodesهحذٍدیت داسد )

 گزاسین. هی qکٌین ٍ ًبم آى سا  . گشُ ثب ثیطتشیي هقذاس خغب دسضجکِ سا تؼییي هی55-5 

ضَد، ثیطتش  ( کِ دس اثتذای الگَسیتن تؼییي هیMax Errorاص حذاکثش خغب ) qاگش هقذاس خغبی . 55-2 

 کٌین: اضبفِ هی fٍ دٍستشیي ّوسبیِ هستقین آى یؼٌی  qسا ثیي  rثبضذ، گشُ خذیذ 

(5)  

ّبی هستقل ٍ ّوچٌیي دٍس دس گشاف  ّب ٍ یبل . هقبدیش حذاکثش تؼذاد گشُ ٍ حذاکثش خغب، ثش ایدبد گش55-3ُ 

 ّب ثب تَخِ ثِ کبسثشد هَسد ًظش، دس ثِ خَاة سسیذى الگَسیتن تبثیشگزاس است. گزاسًذ ٍ اًتخبة آى تبثیش هی

 کٌذ. ّب ثِ صفش تغییش هی ّبی ٍسٍدی، هقذاس خغبی ّوِ گشُ . ثؼذ اص ّش تؼذاد هطخصی اص پیکسل52

تَاًٌذ  ّبی پبیبى الگَسیتن هی گشدد. ضشط ثشهی 2گَسیتن ثشقشاس ًجَد ثِ ضوبسُ ّبی پبیبى ال . اگش ّیچکذام اص ضشط53

ػجبست ثبضٌذ اص: اخشای الگَسیتن ثب تؼذاد تکشاس هطخص، سسیذى ثِ خغبی قبثل قجَل، ّوگشا ًطذى ثشًبهِ ثب تَخِ ثِ 

  .[3سًٍذ تغییش خغب ]

 الگوریتن نتایج اجرا و شبیه سازی .3

ای اص ًقبط ضجکِ ّستٌذ کِ سبختبس اصلی تصَیش  یبثٌذُ، هدوَػِ الگَسیتن گبص ػصجی سضذ ثب تَخِ ثِ ایٌکِ خشٍخی

 ( است.feature) ، اص ًَع ٍیژگیGNGتَاى گفت کِ خشٍخی الگَسیتن  دّذ، هی ٍسٍدی سا ثِ هب هی

 آهذُ است:« د»ٍ « ک»، ثِ ػٌَاى ًوًَِ، خشٍخی الگَسیتن ثش سٍی حشٍف فبسسی 5 ضکلدس اداهِ، دس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ک»و « د»روی حروف  GNG : خروجی حاصل از الگوریتم1 شکل

 

ثِ  3 ضکلدس  GNGٍ گشاف خشٍخی حبصل اص اخشای   2 ضکلدس « ج»هشاحل هختلف اخشای الگَسیتن سٍی حشف 

 آهذُ است:تصَیش 
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 نتیجه تعذاد اجرا
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روی  GNGل از اجرای الگوریتم : نتایج خروجی حاص0 شکل

 در تعذاد اجراهای مختلف« ج»تصویر حرف 

 

ّب ٍ حذاکثش  کِ دس ثِ ًتیدِ سسیذى الگَسیتن ثسیبس تبثیشگزاس ّستٌذ هبًٌذ تؼذاد تکشاسّب، حذاکثش سي یبل یػَاهل هْو

 آیٌذ ٍ ثشای ّش کبساکتش هتفبٍت ّستٌذ.  ّب، ثب سؼی ٍ خغب ثِ دست هی تؼذاد گشُ

 

دِ ًتی

 خشٍخی ثب

تَخِ ثِ 

تصَیش 

 ٍسٍدی

 

گشاف 

هٌغجق ثش 

 خشٍخی

 

 :  خروجی و گراف، منطبق بر تصویر ورودی0 شکل

ّب سا  یکی دیگش اص ًکبت هْن، رات پشتکشاس ایي الگَسیتن است کِ لضٍم اخشای آى ثش سٍی تؼذاد صیبدی اص پیکسل

 دّذ. ّبی کن ٍ ثب تکشاس کن خَاة دسستی ًوی دادُ ضَد. ثِ ػجبست دیگش، ایي الگَسیتن ثش سٍی تؼذاد سجت هی
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 ارزیابی کارایی الگوریتن پیشنهادی .4

سٍش  یيثبضذ، ا یحشٍف ه یاص ًقبط سبختبس اصل ای هدوَػِی، حشٍف فبسس یسٍ GNGسٍش  یخشٍخ یٌکِثِ ا خِثب تَ

 یش،تصبٍ یّب سٍ ىآ یصل اص اخشاحب یکِ خشٍخ ییّب . دس ٍاقغ ثب سٍشینا ًوَدُ یسِهطبثِ، هقب ّبی سٍش یشسا ثب سب

 (Wavelet)چٌذ هَخک یّب، اخشا سٍش یيثبضٌذ. اص خولِ ا یه یشتصَ یسبختبس یّب یژگیٍ یباص ًقبط  ای هدوَػِ

 یاثؼبد خشٍخ یسٍِ هقب (Thinningسبصی) ( تصَیش ٍ ًبصکSkeletonization) یش، استخشاج اسکلتتصَ یهختلف سٍ

سٍش  7ثب ثکبسگیشی  "د"ٍ  "ک"، "ج"، ًتبیح اثؼبد خشٍخی سٍی سِ کبساکتش 5خذٍل  دس .ستا یطٌْبدیّب ثب سٍش پ آى

ّب، تؼذاد ًقبط  ثِ ًسجت سبیش سٍش ،GNGپیطٌْبدی هقبلِ، د، الگَسیتن ضَ ّوبى عَس کِ هطبّذُ هی اسائِ ضذُ است.

 .ثکبس گشفتِ استخشٍخی  ػشضِکوتشی ثشای 

 مقایسه نتایج ابعاد خروجی بر حسب پیکسل :1 جذول

 د ک ج الگوریتم
Biorthognal 206 177 95 

Coiflets 1332 1101 616 
Daubechies 272 247 125 

Haar 92 88 51 
Skeleton 239 296 115 

Thin 240 221 96 

GNG 54 36 11 
 

ْبدی الگَسیتن ػشضِ ضذُ است کِ هدذداً ثشتشی سٍش پیطٌ 7شٍخی دس ًسجت اثؼبد تصَیش اٍلیِ ثِ اثؼبد خ 2دس خذٍل 

 ایي هقبلِ تأییذ هی گشدد.

 مقایسه نسبت ابعاد تصویر اولیه به ابعاد خروجی :0 جذول

 د ک ج الگوریتم
Biorthognal 0.0107 0.0095 0.0099 

Coiflets 0.0694 0.0589 0.0642 

Daubechies 0.0142 0.0132 0.0130 

Haar 0.0048 0.0047 0.0053 

Skeleton 0.0124 0.0158 0.0120 

Thin 0.0125 0.0118 0.0100 

GNG 0.0028 0.0019 0.0011 

 

 و کارهای آینذه نتیجه گیری .5

ایي سٍش دس  ثشای تطخیص کبساکتشّبی فبسسی تبیپ ضذُ است. GNGایي هقبلِ گبهی دس خْت ثکبسگیشی الگَسیتن 

کٌبس حل چٌذ هسئلِ هْن دس صهیٌِ تطخیص کبساکتش، هطکالتی ّن داسد. اص قجیل هطکل دس ضٌبسبیی حشٍفی کِ اص ًظش 

ثِ چشخص یب  کِ سیخت کبساکتش سا ثذٍى حسبسیت GNGثِ ّش حبل خشٍخی «. ذ»ٍ « ج»ًقغِ تفبٍت داسًذ، هبًٌذ 

تَاًذ کبسثشدّبی صیبدی چِ دس حَصُ تطخیص کبساکتش یب سبیش  کٌذ هی گیشد ٍ دس خَد حفظ هی تغییش ضکل یبد هی

 هَضَػبت پشداصش تصَیش داضتِ ثبضذ.
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[ ٍ استخشاج 4ّبیی هبًٌذ گشاف ّوسبیگی ًسجی ] ّبی اضبفی اص گشاف ثِ کوک الگَسیتن پس اص حزف دٍسّب ٍ حلقِ

ثٌذ هٌبست ثشای ایي خشٍخی سا یبفت ٍ ثِ ًتیدِ ًْبیی یؼٌی تطخیص  تَاى ثب آصهبیص، کالس آى، هی سیخت اص سٍی

  ًَیس( سسیذ. کبساکتش ثِ ّش صَست )تبیپی یب دست
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