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 تقدیم هب پدر زبرگوار و مارد مهربانم 

کالت و انمالیمات کردند ات  آن دو فرشته ای هک از خواسته اهیشان گذدنتش، سختی اه را هب جان خریدند و خود را سپر بالی مش
گاهی هک اکنون رد آن   ایستاده ام ربسم .من هب جای
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 تقدری و تشکر 
سپاس بی کران رپوردگار یکتا را هک هستی مان بخشید و هب طریق علم و دانش رهنمونمان شد و هب همنشینی ررهوان علم و 

 .دانش مفتخرمان نمود و خوهش چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت

ردشتی من، قلم عفو کشیده و کریماهن از کنار غفلت اهیم گذشته اند و رد تمام ازپدر و مارد زعزیم هک همواره رب کواتهی و 
 از استاد با امکالت و شایسته جناب آاقی دکتر  داشت ربای من بوده اند؛رعهص اهی زندگی یار و یاوری بی چشم

هک رد امکل سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از چیه کمکی رد این رعهص رب من ردیغ ننمودند و زحمت  علیرضا احمدی فرد 
 .را رب عهده گردنتف؛ امکل تشکر و قدردانی را دارم انهم پایان راهنمایی این
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 چکیده

های طبیعی، امروزه مورد توجه محققین زیادی قرارگرفته موجود در تصاویر صحنه متن استخراج

بندی شود. محتوای ادراکی و محتوای معنایی. تواند به دو طبقه مهم تقسیممی صحنهاست. محتوای 

باشد. در مقابل محتوای معنایی شامل می صحنهمحتوای ادراکی شامل خصوصیات رنگ، شکل و بافت 

، اطالعات متنی صحنهدر میان اطالعات مختلف موجود در  .رفتارها و حرکات انسان است چهره، ،متن

قابل فهم بوده و امکان توصیف محتوای  آسانی توسط انسان  ای برخوردارند، چرا که به ه از اهمیت ویژ

 کنند. را فراهم می صحنهیک 

مینه پیچیده، بدون در نظر گرفتن زبا پس هاصحنهدر این پایان نامه، روشی برای استخراج متن از 

شود. در مرحله اول زبان نوشتاری ارایه شده است. الگوریتم پیشنهادی از چهار مرحله اصلی تشکیل می

نماییم. در اقدام به استخراج نواحی کاندید متن می صحنههای به کمک ویژگی تغییر گرادیان در لبه

 صحنهمرحله بعد از میان کاندیدها با توجه به این واقعیت که اجزاء تشکیل دهنده یک سطر متن در 

پردازیم. در مرحله دارای راستا و ارتفاع تقریبا یکسانی هستند به گروه بندی نواحی استخراج شده می

احی استخراج شده، استفاده نموده های هیستوگرام اندازه گرادیان و زاویه گرادیان در نوسوم از ویژگی

تا نواحی غیر متنی را فیلتر نماییم. برای این منظور از یک طبقه بند ماشین بردار پشتیبان که توسط 

های هیستوگرام اندازه گرادیان و زاویه گرادیان نواحی متنی و غیر متنی آموزش دیده است ویژگی

فاصله بر مبنای عرض نواحی متنی یافت شده و استفاده  کنیم. در ادامه با قرار دادن معیاراستفاده می

دارای متون ، هاصحنهشود. نتایج ارزیابی روش پیشنهادی بر روی افقی نتیجه بهبود داده می افکنشاز 

بر اساس  که دنباشمتون می های ساده و پیچیدهزمینههای مختلف با پسفارسی و انگلیسی با قلم

 ICDAR 2003/2005 Dataset  ،Microsoft داده ل از سه مجموعه تشخیص و ارزیابی نتایج حاص

Street View Text Detection Dataset  فارسی, روش تشخیص متن  دادهو مجموعه 

 



 و
 

 آمد باشد. اینمختلف کاری هاگیری، اندازه، رنگ و جهتهاقلمتواند برای متن با پیشنهاد شده می

 بسیار امیدوار کننده است.های موجود نتیجه در مقایسه با روش

 ماشین بردار پشتیبان ،هیستوگرام گرادیان، گروه بندی ،متناستخراج :کلمات کلیدی
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 مقدمه -2

-ئه میارا ار صحنهبه خاطر اینکه توصیف قدرتمندتری از محتوای  صحنهاستخراج متن از امروزه 

در شرایط طبیعی کار  صحنهمورد بررسی بیشتر قرار گرفته است. اما تشخیص خودکار متن در  ،کند

 شود.زیر ناشی میهای دشواری است. این مشکالت از محدودیت

رنگ وحتی بافت  ترتیب قرار گرفتن در یک خط، ،اندازه توانند در نوع قلم،حروف متن می (1

 تغییر کنند.

 ی رنگی دارای بافت قرار دارد.در یک زمینه پیچیده "متن معموال (2

های مختلف نوشته توانند در جهتنوشته ها همیشه به صورت افقی ویا عمودی نیستند و می (3

 شوند.

هایی نظیر شناسایی پالک  ، امکان انجام فعالیتهاصحنهتحلیل اطالعات متنی موجود در      

های ویدیویی و  ، واقعه نگاری در دنبالههاصحنهخودروها، تشخیص و ترجمه عالئم، جستجوی محتوای 

کند. همچنین با توجه به تنوع  را به صورت خودکار فراهم می هاصحنهگذاری مبتنی بر متن  شاخص

مناظر طبیعی، استخراج متن  یهاصحنهو پیچیدگی زمینه در   ، سبک، اندازه، جهت و رنگ متونقلم

 .برانگیز در پردازش تصویر است  ، یکی از مسائل چالشهاصحنهدر این دسته از 

 طرح مساله  2-2

از اهمیت ویژه ای برخوردارند.  هاصحنههمراه، های دیجیتال و تلفن هایبینامروزه با گسترش دور

های ی و پایگاه دادهو بازیابگذاری ادی از جمله حاشیه نویسی خودکار، شاخصبرای کاربردهای زیو 

 هایی. ویژگیندستمورد نیاز ه صحنههای توصیفی مرتبط با ویژگیو  ای مبتنی بر محتوارسانهچند

های سطح در سطح پردازش پایین استخراج شوند. ویژگیتوانند مانند بافت،رنگ،شکل و طرح می
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است به ما  صحنهتوانند ایده روشنی درباره آنچه در پایین به آسانی قابل استخراج هستند ولی نمی

 .بدهند

-ی مختلف بهابزار قوی در کاربردهاتوانند به عنوان یک متون حاوی اطالعات شفافی هستند و می

-از اهمیت زیادی برخوردار است. ولی از آنجا که داده صحنهکار روند. بنابراین ادراک متن موجود در 

ها همچنین در ها و رنگها، جهتها، اندازهها، سبکقلمطبیعی در  صحنهتوانند در یک های متنی می

 شده است.یک زمینه پیچیده مخفی شوند،مساله استخراج متن به یک چالش تبدیل 

ها این گام در اکثر کارهای انجام شده سیستم ادراک متن از چهار گام اصلی تشکیل شده است.

ها دو بخش اول در کارایی میابی، استخراج و شناسایی متن. از بین این گااند از: تشخیص، مکانعبارت

 کلی سیستم، نقش حیاتی دارند.

 در مورد ایدانش اولیه هستند. هیچ دنیا واقعیهای مناظر طبیعی، تصاویری از صحنه تصاویر

 باشد.نمی پارامترهای تصویر برداری در دست ط، نور پردازی ومحی نوع متن، وجود یا عدم وجود

 های استخراج متن از تصاویر مناظر طبیعیکاربرد 2-1

های تلفنهای تعبیه شده در با پیشرفت تجهیزات تصویربرداری مانند دوربین دیجیتال و دوربین

م ادراک متن شود. سیستروز به روز بیشتر می هاصحنههای سیستم استخراج متن از همراه کاربرد

سیستم بزرگ، برای ارتباط بهتر محیط و انسان، مورد استفاده قرار  یک بخشی از تواند به عنوانمی

تواند یاین سیستم مکند. به عبارت دیگر، گیرد که این ارتباط را یک واسط کامپیوتری برقرار می

مانند یک گوشی همراه باشد یا در یک اتومبیل تعبیه شده باشد و با بخشی از یک سیستم بزرگتر 

و تعیین دقیق محل متن و سپس جدا  هاصحنهتصویر برداری از محیط و تشخیص وجود متن در 

 و در صورت لزوم درا ممکن می ساز هاصحنهکردن متن از زمینه و شناسایی آن، درک متن موجود در 
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متن شناسایی شده را به زبان مقصد ترجمه کرده وآن را روی یک مانیتور نشان داده و یا به صورت 

 یک پیغام صوتی پخش کند.

 های دیگر سیستم عبارتند از :کاربرد

 اسناد خودکارپردازش و خواندن 

 تشخیص پالک خودرو

 نظارت و جستجوی خودکار 

 درک بهتر محیط( ها دررباتیک)کمک به ربات

 آنالیز اسناد حاصل از دوربین

OCRپردازش برای های پیشتکنیک

  های فهم متن از تصاویر مناظر طبیعیچالش 2-9

طبیعی، به دلیل تغییرات زیاد در شرایط تصویربرداری و  صحنه تشخیص متون موجود در تصاویر

متون مختلف، متن صحنه طبیعی های زیادی روبرو است و از بین های مورد نظر با چالشصحنه

های تشخیص متن را باید در دو شود. بنابراین چالشترین نوع متن برای استخراج محسوب میسخت

 های مورد نظر جستجو کرد.عامل شرایط تصویر برداری و صحنه

 مشکالت ناشی از تصویربرداری عبارتند از:

توانند ن همیشه مستقیم نیست و متون می، زاویه دوربید: در تصویربرداری از یک صحنهزاویه دی

 زوایای مختلفی نسبت به دوربین داشته باشند.
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شود، می صحنهسبب تاری  فوکوس بودن آنحرکت دوربین یا غیربرداری یرتاری: در طول تصو

 را خراب کند. صحنهنمایی نادرست ممکن است کیفیت همچنین تاری ایجاد شده توسط بزرگ

ممکن است سبب تغییر بازتاب نور اشیا  یکنواخت ومنابع نوری غیردر تصاویر واقعی،  پردازی:نور

 شدت روشنایی رنگ شده و کارایی سیستم تشخیص متن را مختل کند.

 های پیشرفته وسیع است وها تا دوربینکماز وب درجه تفکیک: محدوده تغییرات درجه تفکیک

 را آنالیز نماید.پایین  رجه تفکیکدبا  هاصحنه سیستم شناسایی باید بتواند

 های مورد نظر با مشکالت زیر روبرو هستند:و صحنه

بندی و ، اندازه، جهت، ترازقلمتوانند از نظر طبیعی، می هایصحنه تغییرات متن: متون درتصاویر

 مکان تغییرات زیادی داشته باشند.

-بلکه دارای بافت می ندیکنواخت نیستطبیعی لزوما  هایصحنه تصاویر پیچیدگی زمینه: زمینه

 شود.تر میسخت صحنهتر باشد استخراج متن از . هرچه زمینه پیچیدهباشند

تشخیص متون  مسطح: کج بودن متن موجود روی اشیا غیرمسطح یکی دیگر از مشکالتاشیا غیر

 طبیعی است. هایدر صحنه

تشخیص آن را با مشکل  ساختار متن،ای از بندی ناشناخته: وجود نداشتن اطالعات اولیهطرح

 مواجه خواهد کرد.

، باعث وسیع شدن قلمو همچنین اندازه  در فاصله: متغییر بودن فاصله بین متن و دوربین ءاشیا

 شود.ها مینویسهییر در اندازه محدوده تغ

در برخی از حروف،  هاصحنههایی مانند کشیدگی زیاد در های خاص زبان فارسی: ویژگیویژگی

 سازد.کار تشخیص متن را با مشکل مواجه می
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-ها، رنگطرح را با هاصحنهاست که متون موجود در یک سیستم تشخیص متن این هدف اصلی  

با پیچیدگی  ومختلف های مختلف و همچنین در شرایط تصویر برداری، نورپردازی ها و اندازهقلمها، 

 دهد.زمینه را تشخیص 

 نامهساختار پایان 2-4

رای ای بطبقه بندی شده است. چنان که گذشت، فصل اول مقدمه فصل ششنامه حاضر در پایان

است. در فصل دوم  های پیش روو چالش ، کاربردهادالیل انجام آن نامه،آشنایی با موضوع پایان

گروه به بیان  6در  بندی کارهای گذشتهو با دسته شودهای انجام شده بیان میای از کارپیشینه

در فصل سوم توضیح مختصری در مورد  و شودها و نقاط ضعف و قوت هر گروه پرداخته میویژگی

فصیل آورده روش پیشنهادی به ت چهارمدر فصل  مفاهیم به کار رفته در پژوهش گرد آوری شده است.

مرحله اول به کمک ویژگی . در شودمرحله اصلی تشکیل می الگوریتم پیشنهادی از چهارشده است. 

با  ،از میان کاندیدها .نماییماقدام به استخراج نواحی کاندید متن می صحنههای تغییر گرادیان در لبه

. در پردازیمبه گروه بندی نواحی استخراج شده می هایی که بیان خواهیم کردتوجه به این واقعیت

 یه گرادیان در نواحی استخراج شدهگرادیان و زاوهای هیستوگرام اندازه ویژگی با استفاده از ادامه

در آخر با قرار دادن معیار فاصله بر مبنای عرض نواحی متنی . نماییممینواحی غیر متنی را فیلتر 

سه روی  برتجربی نتایج  در فصل پنجم شود.افقی نتیجه بهبود داده می افکنش یافت شده و استفاده از

و  ICDAR 2003/2005 Dataset ،Microsoft Street View Text Detection Dataset مجموعه داده 

ایم های موجود پرداختهبا توجه به معیار ارزیابی سیستم  داده و بهرا نمایش  پایگاه داده به زبان فارسی

  های آینده آمده است.و راه کار گیرینتیجه و در فصل ششم



 

7 

 



فصلدوم

 اهصحنهمتن رد شناسایی  اهیمروریربروش
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 پیشینه پژوهش -2

در این بخش به طور مختصر به مرور و بررسی کارهای انجام شده در این زمینه خواهیم پرداخت. 

ن پنج رویکرد مختلف توامی یابی،های موجود در تشخیص و مکانبندی روشبه طور کلی برای دسته

          های متصلهای مبتنی بر مولفهروش(2    مبتنی بر ناحیههای روش( 1ها رویکرد ارائه کرد. این

 های مبتنی بر بافتروش(1    و های مبتنی بر رنگ روش(4    های مبتنی بر آموزش ماشینروش (3

های فوق برای کارآیی بهتر سیستم خود هایی که از ترکیب رویکرددر نهایت به معرفی روش باشند.می

 پردازیم.اند، میاستفاده کرده

  های مبتنی بر ناحیهروش  1-2

شود، به طور کلی یک بردار ویژگی که از هر ناحیه استخراج میاحیه، های مبتنی بر نروشدر  

متنی همسایه، برای  . سپس نواحی[1]گیردمورد استفاده قرار میبرای تخمین احتمال متن در  ناحیه 

شوند. از آنجا که نواحی متن خصوصیات مجزایی نسبت به غیر های متن باهم ادغام میایجاد بلوک

 نویزی هستند. هایصحنهیابی دقیق متون حتی در ها قادر به تشخیص و مکانمتن دارند، این روش

بندی متن های مبتنی بر ناحیه، سرعت به نسبت پایین است و کارایی به جهت ترازدر مورد روش

که نواحی متنی بر اساس این مشاهده استوارند  مبتنی بر ناحیه،های . بیشتر روش[1]وابسته است

 ، نسبت به نواحی غیر متن دارند....خصوصیات مجزایی مانند توزیع گرادیان و 

 صحنه، ابتدا با استفاده از فیلترهای اکتشافی ، نواحی متن در های مبتنی بر ناحیهدر روش

یابی به نواحی متن و پس یا آستانه K-meansش شود.سپس این نواحی، با استفاده از رومشخص می

پیچیده را  هایصحنهبه الگوریتم امکان پردازش های مبتنی بر ناحیه، روش.[2]شودزمینه تقسیم می

 [1]دارد. بندیمینه تشخیص و قطعهمشکالتی در هر دو زدهد اما می
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های گوسین مرتبه پیشنهاد شده، از مجموعه فیلتر ]3[و همکارانش و,ویک روش اولیه که توسط

کند. استفاده می صحنهدوم روی سه مقیاس مختلف، برای استخراج خصوصیات بافتی از نواحی محلی 

به یکی از سه کالس متن، غیر متن و زمینه  صحنههای های فیلتر مربوطه، همه پیکسلبا پاسخ

برای گروه بندی  1شناسیو عملگرهای ریخت K-means بندشوند. سپس دستهمیپیچیده تقسیم 

اسکن شده  هایصحنهگیرند. این الگوریتم برای های متن به نواحی متنی مورد استفاده قرار میپیکسل

های طبیعی و فریم هایصحنهبهتری نسبت به 2، که معموال نسبت سیگنال به نویز طراحی شده

به نویز  بندیناحیهبافت و حساس بودن کیفیت  3بندیناحیهمشکل اصلی این روش،  ویدیویی دارند.

 است.

از تبدیالت تصاویر مانند تبدیل کسینوسی گسسته و موجک برای استخراج  [4]همکارانشو  الواالگ

ها، نواحی غیر متن حذف شده و نواحی پاسخ این فیلتر گرفتن ازکنند. با آستانه ویژگی استفاده می

یک هدف مهم تبدیل موجک، تجزیه  د.شومی بندی شان گروهوابط مکانیمتن باقی مانده، بر اساس ر

تبدیل موجک برای  هاصحنهها مختلف است. در مورد ها و فرکانسها در اندازهیک سیگنال به زیر باند

-رود. این تبدیل با استفاده از بانک فیلتری شامل فیلترکار میهای مختلف بهها در جهتتشخیص لبه

، شامل یک فرایند  صحنهها برای یک شوند. کاربرد آنسازی میگذر پیادهباالگذر و پایینهای 

فیلترینگ در جهت افقی و سپس در جهت عمودی است. برای تخمین بردار ویژگی یک پنجره لغزان با 

طول  hعرض و   wکند.تبدیل یافته، حرکت می صحنهپوشانی روی پیکسل بدون هم  w*hاندازه 

محاسبه  (H)برای هر موقعیت پنجره و برای هر زیر باند انحراف معیار هیستوگرام  مربوط است. پنجره

 شود.می

                                                           
1
 Morphology 

2
 Pick Signal to Noise Rate 

3
 Texture segmentation 
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. انتخاب این [4]دهدک را تشکیل میهر زیر باند بردار ویژگی هر بلو انحراف معیار بلوک در مقدار 

و  LH, HLهای در زیر باند متن ضرایب موجکه برای نواحی غیرویژگی بر اساس این مشاهده است ک

HH کنند. در حالی که در متون، این ضرایب حول مقدار گسسته از یک توزیع الپالسین پیروی می

متن و زمینه ها به سه دسته متن، غیربندی دادهشوند. در این روش برای دستهکوچکی متمرکز می

 ن متن، متون نامزد توسط نگاشتشود. برای اصالح مکااده میاستف K-meansپیچیده از الگوریتم 

دهد که این ویژگی انتخاب شده گیرند. نتایج آزمایش نشان میقرار می بیشتر مورد ارزیابی 1افکنش

 برای تمایز بین متن و زمینه مفید است.

بندی دهد که روی دستهروش جدیدی را برای تشخیص متن ارائه می، ]1[در شیواکوما     

با تباین باال و پایین تاکید دارد. دلیل اصلی نرخ پایین تشخیص متن در بسیاری از  هاصحنهخودکار 

کنند متن تباین باالیی نسبت به زمینه دارد، و به همین دلیل یک فرض می ،ها این است کهروش

ین با تباین پایین، هرچه ا هاصحنهدر د. گیرندا کردن متن از زمینه در نظر میجآستانه ثابت را برای 

با تباین  هاصحنهو در اشتباه بیشتری را تحت عنوان متن خواهیم داشت  نواحیآستانه افزایش یابد، 

. بنابراین حداقل دو آستانه، ایجاد خواهد کرد را اشتباه بیشتری نواحی ،حد آستانه پایین ، وجودباال

برای تباین پایین الزم است، تا کارایی  هاصحنهبا تباین باال و دیگری برای  هاصحنهیکی برای 

 بندی کرد.با تباین باال و پایین را دسته هاصحنهتشخیص متن بهبود یابد. برای این منظور باید 

ها را در لبه چهارجهته را، که جهت و قدرت لبه 2، با استفاده از عملگر سوبل[1]در این مقاله     

از  صحنهکند. برای توصیف اسبه میها را محمتوسط آندهد، به دست آورده و چهارجهت نشان می

برای  K-meansسپس از الگوریتم  شود.ژی وآنتروپی استفاده میرهای میانگین، انحراف معیار، انویژگی

ی نامزد عملیات مورفولوژی شود و روی نواحزمینه استفاده میها به دو دسته متن و بندی ویژگیدسته

                                                           
1
 Projection Profile Analysis 

2
 Sobel operation 
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های متصل ایجاد شود. در اینجا از یک فیلتر ریاضی برای اعمال کرده تا مولفهبازکردن و گسترش را 

، دو حد  هاصحنهبندی پس از دسته تاری بلوک و یک فیلتر میانه برای حذف نویز استفاده شده است.

 با تباین باال و پایین با استفاده از گرادیان میانگین نقشه لبه و بر اساس این هاصحنهآستانه برای 

با تباین باال بیشتر مقادیر گرادیان بزرگتر یا مساوی یک است و در مورد  هاصحنهواقعیت که، در 

 شود.به صورت خودکار محاسبه می ،با تباین پایین برعکس است هاصحنه

-متن، ویژگی عالوه بر ارتفاع و پهنای نواحی نامزددر این مقاله برای حداقل کردن نقاط اشتباه، 

مانند درجه صاف بودن و شکستگی معرفی شده است. اگر مرکز یک مولفه در همان های جدیدی 

در  (NS)ها تعداد فاصله .[1]نامندمولفه قرار گیرد،آن مولفه صاف و در غیر این صورت آن را شکسته می

ها در بلوک متن تشخیص داده شده، تحت شرایط زیر و مجموع پیکسل شودبلوک تشخیص داده می

 خواهند شد:حذف 

((H<6) ∪ (W<5) ∪ (A<24) ∪ (H>70))  (2-1)  

((AHW >0.3) ∩ (NS=0) ∩ (NCT=0))  (2-2 )                                                                    

 است. مولفه چگالی AHWهای صاف و تعداد مولفه  NCTباشد. پهنا آن می Wارتفاع مولفه و   Hکه 

و به صورت  هاصحنهکنند که در متون روی خط مرکزی فرض می، ]6[در  و همکارانش پارک     

بدین  کنند.یابی ساده استفاده میافقی قرار گرفته اند. بنابراین برای تشخیص متن از یک روش لبه

خاکستری را پیدا کرده و با تحلیل نمودار  یهاصحنههای موجود در ، لبه1صورت که با با عملگر کنی

کنند. فرض در نظر گرفته را پیدا می هاصحنهافقی و سپس عمودی افکنش، مکان متون موجود در 

، بسیار محدود  و به صورت افقی قرار گرفته اند هاصحنهمتون روی خط مرکزی  که مبنی بر این شده

 کننده و روش ارائه شده، بسیار ساده است.

                                                           
1
 Canny 
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  های مبتنی بر مولفه متصلروش 1-1

بندی خوشه را با استفاده از تشخیص لبه و نواحی متنی 1های مبتنی بر نواحی متصل روش     

-می فیلتر ای از قوانینمتن با استفاده از دسته د. سپس اجزای غیرنکنمی پیداها در اطراف لبهرنگ 

ها هزینه محاسباتی کمی شده، به نسبت کم است این روش پیدا هایجا که تعداد مولفهاز آن شوند.

توانند به طور مستقیم برای شناسایی مورد استفاده قرار گیرند. اگرچه دارند و مولفه های متن می

به ای نیز وجود دارد.یابی کارآیی خوبی دارند، ولی مسائل حل نشدههای موجود از نظر مکانروش

متن، ای از مکان و اندازه مولفه متصل بدون داشتن اطالعات اولیه های مبتنی برروش عنوان مثال

 کنند. عالوه بر این، به دلیل وجود اجزای غیر متن زیاد،های متن را پیدا د با دقت مولفهتوانننمی

 [7].مولفه متصل سخت است گرطراحی سریع و مطمئن یک تحلیل

-مبتنی بر مولفه متصل بر این اساس عمل میهای های مبتنی بر ناحیه، روشبرخالف روش     

-که هرکدام ویژگیز اجزای متصل در نظر گرفته شوند ای اتوانند به عنوان مجموعهکنند که متون می

ها های هندسی مجزایی دارند و اجزای همسایه روابط مکانی و هندسی نزدیکی با هم دارند. این روش

 معموال از سه گام تشکیل می شوند.

 .صحنهمتن از  های متصل برای جداکردنج مولفهستخراا (1

 . بندهاکالسههای متصل برای فیلتر کردن اجزای غیر متن با استفاده از تحلیل مولفه (2

 های متن.های متنی به بلوکپیش پردازش برای گروه کردن مولفه (3

مکان و اندازه های مبتنی بر مولفه متصل بدون داشتن اطالعات اولیه از از طرف دیگر روش     

کنند. عالوه بر این، به دلیل وجود اجزای غیر متن زیاد،   جداهای متن را توانند با دقت مولفهمتن، نمی

توان مولفه متصل سخت است. برای غلبه بر مشکالت فوق، می گرتحلیلطراحی سریع و مطمئن یک 

                                                           
1
 Connected Component 
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طبیعی استفاده  هایصحنه تصاویریابی مطمئن متون دراز یک روش ترکیبی برای تشخیص و مکان

 کرد و از مزایای هر دو روش بهره گرفت.

شود و در مرحله اجزای متصل از هم تفکیک می ها،صحنهبعد از باینری کردن  ]8[در مرجع    

های به ویژگیتوان ها میشود. از جمله ویژگیبعدی به استخراج ویژگی از نواحی متصل پرداخته می

نسبت طول به عرض ناحیه اشاره ، محیط و 1عرض، ارتفاع، منطقه محدب، هندسی از قبیل مساحت

های احتمالی در ناحیه است. و تعداد حفره اهکرد. ویژگی بعدی نظم ناحیه متصل از لحاظ فرورفتگی

، نواحی برای ایجاد کلمات forest learningبعد از شناسایی نواحی کاندید و یک مرحله آموزش توسط 

دهد که استفاده از نواحی متصل در مواقعی که قسمتی از شوند.نتایج نشان میمی بندیباهم  گروه

های متکی بر رنگ از روش تر است نتایج بهتری نسبت به استفادهدر روشنایی و قسمتی تیره صحنه

 دارد.

 های مبتنی بر یادگیری ماشینروش 1-9

 . گام تشکیل شده اند 3از 2های مبتنی بر یادگیری ماشین روش

های متن تشخیص متون نامزد: به منظور ایجاد تعادل بین کارایی و زمان پردازش ابتدا نامزد (1

کنند. هدف این گام، نرخ فراخوانی باالو هزینه محاسباتی پایین است. بنابراین نرخ دقت را شناسایی می

نامزد مورد  ای برای تشخیص متونهای سادهکمی مورد انتظار است. برای این منظور باید ویژگی

متن بینی قرار گرفته و نواحی متن و غیرگیرد. در مراحل بعدی این متون مورد بازاستفاده قرار می

 متمایز خواهد شد.

                                                           
1
 Convex hull 

2
 Machine  Learning 
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جا که الگوریتم تشخیص متون نامزد نسبتا تجربی است و ممکن اصالح متون نامزد: از آن  (2

اشتباه یک فرایند اصالح برای استخراج است نقاط اشتباه زیادی را تولید کند. برای حذف این نواحی 

 رود.مبتنی بر یادگیری ماشین، به کار می بندی از نواحی نامزد دستهویژگ

ها، نواحی متن حاصل از گام دوم با استفاده از بعضی قوانین در بعضی از روش اصالح نهایی:  (3

 گیرند.خطوط مورد بررسی قرار میهای اصالح یا روش غیر مستدل

 اند مرور شده است.هایی که از ابزار یادگیری ماشین استفاده کردهروش در ادامه

های ضعیف بندرا به کمک ترکیب کالسبند قوی که یک کالسه adaboostاز، ]3] در مرجع     

ته شده که شش نوع استراتژی برای تشخیص متن در نظر گرف استفاده شده است. کندطراحی می

گیری بافت آماری هیستوگرام در چهار جهت، واریانس، اندازه گابور فیلترشامل مقدار انرژی محلی 

گیری واریانس ضریب موجک، تشخیص لبه و محاسبه فاصله لبه و تجزیه و تحلیل اجزای اندازه ،صحنه

شود. بعد از آموزش آموزش داده می adaboostویژگی استخراج شده توسط  63باشد.تعداد متصل می

پردازش و مورفولوژی بر روی یک عملیات پس adaboostدست آمده از بهبود نتایج بهها برای داده

دهد که این الگوریتم در مواردی که حتی شدت روشنایی کم گیرد. نتایج نشان میانجام می هاصحنه

 دهد.باشد پاسخ مناسبی می

به دنبال شناسایی اجزای متن توسط یک بردار ماشین پشتیبان  ]13[در  و همکارانشپارک 

هایی با توجه به توزیع سه هستند. در ابتدا به خوشه بندی متن بر اساس رنگ پرداخته و آن را به گروه

کنند. در مرحله بعدی هر گروه به حوزه موجک برای استخراج ویژگی رنگ قرمز، آبی و سبز تقسیم می

شود. الگوریتم استفاده می svm بندکالسه بندی اجزا باضرایب موجک برای طبقهشود و از برده می

های ویژگیپیشنهادی نسبت به تغییرات نور مقاوم بوده و به خاطر استفاده از ضرایب موجک به 

 ظاهری متن نظیر اندازه، جهت وشکل وابسته نیست.
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  های مبتنی بر رنگروش 1-4

های متنی دارای رنگ یکسانی نویسههای مبتنی بر رنگ با در نظر گرفتن این موضوع که روش

 .پردازدمی و نمودار شدت  بر اساس رنگ صحنههستند به خوشه بندی 

های زمینههای متعدد در پسیک روش تشخیص متن را بر اساس محدودیت [11]فو و همکاران

 Ycbr بر اساس بردار رنگ k-meansبندی اولیه توسط خوشه بندی کند. تقسیمپیچیده معرفی می

تعیین  صحنههای هیستوگرام یک بسته به تعداد قلهها سه و یا چهار، د خوشهتعدا اجرا شده است.

مانده بعد از مشخص شدن نواحی متصل سه محدودیت برای از بین بردن نواحی اضافه باقی شود.می

 شود.استفاده می

 شود.ت رنگ که تمام نواحی متصل هم رنگ را شامل می( محدودی1

 ( محدودیت لبه که باید لبه نواحی متصل قوی باشد.2

شود.و در نهایت با ترکیب ( محدودیت عرض که ارتفاع و عرض بیشتر از یک آستانه حذف می3

 شود.سه شرط ناحیه متنی محاسبه می

متفاوت و یا مشابه پس زمینه باشد، تکیه بر های همانطور که مشخص است اگر متن دارای رنگ

-گوی مناسبی برای تفکیک متن و پسشود. این روش به تنهایی پاسخاین روش با مشکل مواجه می

 باشد.زمینه نمی
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 2های مبتنی بر بافتروش  1-5

-ارائه میزمینه از پسی استخراج متن ااطالعات مفیدی بر بافتی، خواص ایعالوه بر خواص ناحیه

های مبتنی بر یادگیری وشهای آماری، تبدیل فرکانس، فیلتر گابور و رویژگیاز  هادر این روشدهند. 

 شود.زمینه استفاده میپس برای توصیف و تشخیص بافت متن از ماشین

بر این نکته  هااند. آنبندی متریک را به کار بردهیک روش خوشه[ 13]و  [12]و همکاران، کلین 

های طبیعی برخوردار است. از تنوع بهتری در صحنه دیگرنسبت به فضاهای  RGBفضای  که  رسیدند

 و فضای مکمل رنگ،RGB فاصله اقلیدسی و شباهت کسینوسی، در فضای رنگ  بندی ازخوشه در

شود و سپس می زمینه و نویز تشکیلزمینه، پیشپساست. در این روش سه خوشه کلی  استفاده شده

شود. در مرحله بعدی از شده توجه می های استخراجوشهنظم خ زمینه متنی بهکردن پیش برای پیدا

-ها استفاده مینویسهبرای شناسایی  یک فیلتر گابور برای ترکیب اطالعات مکانی و اطالعات فرکانسی

 های مبتنی بر متن در حوزه فرکانس نظیر تبدیلهای فرکانسی از روشو برای استخراج ویژگیشود 

 شود.فوریه و تبدیل کسینوسی گسسته و تبدیل موجک کمک گرفته می

 JPEG فشرده یهاصحنهیابی خودکار متون الحاقی در برای مکان ،و همکارانش شیواکومارا ]14[در

،که در آن نواحی متن با استفاده از خصوصیات کرده اندهای ویدیویی، روش جدیدی ارائه و فریم 

های پیشین، که قبل از استخراج متن، ویدیو را کامال از شوند. برخالف روشمی شان جدابافتی از زمینه

کردند، در این روش نواحی نامزد متن را مستقیما در حوزه فشرده تبدیل حالت فشرده خارج می

کنند. ضرایب کسینوس گسسته و با استفاده از اطالعات تغییر شدت موجود در این حوزه، استخراج می

، به عنوان شاخص بافت برای تشخیص نواحی متن مورد استفاده هاصحنهوسی گسسته در تبدیل کسین

تناوب را های محلی مربوط به جهت و ویژگی فشرده، یهاصحنهگیرند. این ضرایب در قرار می

                                                           
1
 texture 
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فشرده شده، براساس تغییرات محلی عمودی و افقی شدت،  یهاصحنهک در کنند. هر بلواستخراج می

پردازشی شامل شوند. عالوه بر این، فرایند پیشبندی میهای متن با غیر متن  دستهبه یکی از کالس

-های متصل برای اصالح متون تشخیص داده شده، انجام میو تحلیل مولفهشناسی عملگرهای ریخت

این  گیرد،جام میفشرده ان هاصحنهیند اصالح و پردازش بر روی گیرد.از آنجا که الگوریتم و فرا

 است. الگوریتم بسیار سریع

دهد اگرچه ضرایب تبدیل کسینوسی در تشخیص متون موفق است ولی ها نشان مینتایج آزمایش

توان نتیجه گرفت که دهد. بنابراین مینواحی غیر متن زیادی را ، به صورت اشتباه، متن تشخیص می

های محلی شدت، به تنهایی برای متمایز کردن نواحی متن و های مبتنی بر بافت، بر اساس آمارهروش

ها خیلی بزرگ باشند یا به صورت پراکنده پخش شده نویسهمتن کافی نیستند و همچنین اگر غیر

 .دهدنمیارائه این روش نتایج خوبی  ای ایجاد نکندمتمایز کنندهباشند به طوری که بافت 

موجود، موجک هار به علت داشتن سرعت پردازش باال  های[ از میان موجک11در روش مرجع]

های متن شناسایی شود تا لبه( اعمال میR,G,Bشود. این موجک بر روی اجرای رنگ )انتخاب می

باندهای های متن را در خود دارند با اعمال فیلتر سوبل بر روی زیر های قوی که اکثرا لبهشوند. لبه

، ANDباندهای جزئیات و اعمال عملگر منطقی شوند. با باینری کردن زیرجزئیات آشکارسازی می

ای از قواعد شهودی حذف شوند.سپس نواحی غیرمتن با مجموعهنواحی نامزد متن شناسایی می

 شود.یابی، متن از تصویر استخراج میزنی و آستانهخواهند شد. در نهایت با برچسب

 های ترکیبیوشر 1-6

 گیرند. های مختلف برای استخراج متن بهره میهای موجود از ترکیب ویژگیروش
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ها کنند. لبههای لبه و رنگ مشخص میمکان متن را با استفاده از ویژگی [16]و همکاران دینه

های هندسی عمل فیلتر کردن انجام شکارساز لبه سوبل مشخص شده و با توجه به محدودیتآتوسط 

مناطق متنی  شوند.هایی که به یکدیگر متصل هستند ایجاد میشود. نواحی کاندید متن توسط لبهمی

های هندسی ناحیه رنگی بر اساس ابعاد و ارتفاع ایجاد شده توسط ویژگی رنگ نیز بر اساس محدودیت

-پذیر میکانشوند و تشخیص نهایی را امبوده و دو نتیجه حاصله برای ایجاد نتیجه نهایی ترکیب می

 سازند.

به  ،ویژگی عرض قلم و رنگ را برگزیده و با استفاده از شدت رنگ و نسبت ابعاد [17]و همکاران یی

استفاده شده   k-means بندخوشه از یشن بندی بر اساس رنگ ،زند. برای پارتاپردپاالیش نواحی می

ای حذف نواحی غیر مرحله بعدی بر. در گرددتفکیک می به چند الیه رنگی تصویر با این روش .است

های هندسی مانند مبنای محدودیتشود. در روش اول بر از دو روش گروه بندی استفاده می متنی

-نواحی غیرمتنی حذف می مجاور ها، رنگ و فاصله دو ناحیهبلوک ، چیدمانهابلوک در ارتفاع شباهت

خط متصل اختالف زاویه و اختالف طول پارهبر اساس 1بندی خط متن توسط تبدیل هاف . گروهشوند

 گیرد.بین دو ناحیه مجاور صورت می

-در جهتها نگاشت لبه، لبه و بافت تصویر را ترکیب می شوند. های مبتنی بر رنگ[ روش18در ] 

 های بدون سرپرستی، بلوکسپس توسط روش شود.های عمودی، افقی، مورب چپ و راست ایجاد می

-در ابتدا با کمک لبه یاب، لبه های تصویر را پیدا می، کهبه این متن از زمینه تشخیص داده می شود. 

شود و به طور موثری می توان کاندیدای اولیه  برای متن را انتخاب شود. با این کار تاثیر زمینه کم می

-kشده و سپس از الگوریتم های بافتی متن را برای هر پیکسل از تصاویر لبه حسابکرد. ثانیا ویژگی

means  شود. در پایان، کاندیداهایی ها به دو دسته متن و زمینه استفاده میبندی ویژگیبرای دسته

                                                           
1
 Hough trasformation 
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-گیرند و محلکه به عنوان متن تشخیص داده شده بودند دستخوش آنالیز و قوانین تجربی قرار می

شوند. این روش می تواند آماده میهایی که متن هستند شناسایی شده و برای استخراج و پاالیش 

 .های مختلف تشخیص دهدقلممتن را با سایز ،رنگ و 

 در فضای1 یوط گوسمخل هایاقدام به استخراج پارامتر EM[ با استفاده از الگوریتم 13]در     

همسایگی مجاور هر پیکسل را مورد بررسی قرار  8بدین صورت که  .شده است صحنههای رنگ لبه

بعدی در نظر  6داده و بیشترین و کمترین شدت رنگ را در سه بعد تحت عنوان یک بردار ویژگی 

ها توجه به این فرض که نوشتهها حایز اهمیت است و با شود و همچنین چون مکان پیکسلگرفته می

ویژگی  6با سه بار تکرار به  yنظر شده و مولفه صرفها پیکسل xدر راستای افقی هستند از مولفه 

-با استفاده از این ویژگی صحنهدر مرحله بعدی  کند.بعدی ایجاد می 3قبلی اضافه و یک بردار ویژگی 

ها از هر کدام از زیر جه به لبهبه استخراج ناحیه متنی با تو شود. و سپستقسیم می تصویرزیر  1ها به 

 2 ماشین بردار پشتیباندر ادامه برای حذف نواحی غیر متنی از کالسه بند  .شودها پرداخته میتصویر

-می زمینه، استفادهبه پس زمینهپیش مساحت های گرادیان و عرض قلم و نسبتبا تمرکز بر ویژگی

 شود.

به طور کلی کارهای  د.هایی که تا به حال برای تشخیص ارائه شده بررسی شفصل روش در این

-های متنی و اطالعات فراوانی میانجام شده با تمرکز بر روی لبه و اطالعات مربوط به خواص بافت

های دیگر استخراج کنی یا روشباشد. اطالعات لبه ممکن است با استفاده از عملگر سوبل، لبه یاب 

آید. های دیگر به دست میک و روش. اطالعات فراوانی با استفاده از تبدیل فوریه یا تبدیل موجشود

ها و گیرد. محققان از تکنیکبرداری قرار میهای متن نیز مورد بهرهمعموال رنگ، نسبت ابعاد و ویژگی

-استفاده می هاصحنهی متن در بندهای عصبی پیچیده برای طبقههای ساده و از شبکهتقسیم بندی

                                                           
1
Gaussian  mixture model(GMM) 

2
 Support  vector mashin 
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ولی  هایی در استخراج متن حاصل شدهموفقیت چهدهد که، اگر کارهای مرور شده نشان می کنند.

های مبتنی برناحیه، سرعت به نسبت پایین است و وجود دارد. در مورد روشمسایل حل نشده زیادی 

های مبتنی بر مولفه متصل بدون کارایی به جهت ترازبندی متن وابسته است. از طرف دیگر روش

کنند. عالوه بر  جداهای متن را توانند با دقت مولفهن، نمیای از مکان و اندازه متداشتن اطالعات اولیه

مولفه متصل سخت  گرطراحی سریع و مطمئن یک تحلیل د،این، به دلیل وجود اجزای غیر متن زیا

متون در  یابییبی برای تشخیص و مکاناز یک روش ترک تواناست. برای غلبه بر مشکالت فوق، می

ها نباید مزایای هر دو روش بهره گرفت. ولی در عین حال، تعداد ویژگیاستفاده کرد و از  صحنهتصاویر 

متن، ی متن و غیربندی نواحی به دو دستهخیلی زیاد باشد. در مورد ابزار یادگیری ماشین برای دسته

های آموزشی کمتر و توانایی تعمیم تر، نیاز به نمونهماشین بردار پشتیبان به دلیل آموزش سریع، آسان

، از Adaboostهای تصمیم و الگوریتم بیشتر، نسبت به دیگر ابزار مانند شبکه های عصبی، درخت

 [7]کارایی بیشتری در تشخیص متون برخوردار است.
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 تئوری  - 9

 پردازیم.در این فصل به معرفی مفاهیم استفاده شده در پژوهش می

 ماشین بردار پشتیبان 9-2

 شود.استفاده می 2بندیاست که برای طبقه 1یادگیری با نظارتای هماشین بردار پشتیبان از روش

 3و همکارانش بر پایه تئوری  یادگیری آماری vapnik توسط  1992ماشین بردار پشتیبان در سال 

تابع ریاضی با توجه  یک یک الگوریتم برای ماکزیمم کردناصل ماشین بردار پشتیبان  معرفی شد. در

هدف  ماشین بردار پشتیبانبندی به کمک طبقهدر  .[23] باشدمی های موجوده مجموعه دادهب

عدی در نظر ب pبه صورت یک بردار  های دو کالس است. اگر هر داده را مجموعه داده جداسازی

عمل  بعدی جدا کرد. در این صورت  pدر فضای  توان با یک ابر صفحهمی های دو کالس رابگیریم داده

ها را جدا کنند. توانند دادههای زیادی وجود دارند که میشود. ابر صفحهجداسازی خطی نامیده می

بندی شوند و پیدا کردن مفهوم آموزشی که اشیا بتوانند به عنوان نقاط در یک فضای با ابعاد باال دسته

ها ها را جدا کند منحصر به فرد نیست. آنچه  ماشین بردار پشتیبان را از سایر جداکنندهخطی که آن

کند چگونگی انتخاب ابرصفحه است. در ماشین بردار پشتیبان ماکزیمم کردن حاشیه بین متمایز می

ها در دادهن تریی آن از نزدیککند که فاصلهمیای را انتخاب صفحه دو کالس مدنظر است. بنابراین ابر

باشد، ابر صفحه ای وجود داشته ی خطی، ماکزیمم باشد. اگر چنین ابر صفحههر دو طرف جدا کننده

 .[23]شودشناخته می 4ماکزیمم حاشیه

                                                           
1
 Supervised learning 

2
 classification 

3
 Statistical learning theory 

4
 Maximum margin hyper plan 
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های آموزشی که بردار ای از مثالها با یک زیرمجموعهبرای جدا کردن دادهگیری تابع تصمیم

شوند. در واقع  شوند، تعیین میترین داده آموزشی به ابر صفحه جدا کننده نامیده میپشتیبان نزدیک

در صورت  ای بین بردارهای پشتیبان است.پشتیبان، جداکننده ابر صفحه بهینه در ماشین بردار

 .[23]ریتم قدرت تعمیم خوبی خواهد داشتاین الگو svmاستفاده مناسب از 

 های خطی جداپذیر سیستم برایپشتیبان  شبکه ماشین بردار 9-2-2

 )بصورت معادله   باشند در این حالت {          }فرض کنید نمونه های آموزش بصورت 

 تعریف می شود.( 3-1

 

   {
                            
                          

           (3-1)  



 

 : صفحه جداساز بهینه با حداکثر مقدار حاشیه 1-3شکل 

 می باشد. این خط در شکل (2-3) خط جداسازی که تمام داده ها را جدا می کند بصورت معادله 

 نمایش داده شده است. ( 3-1)

               (3-2)  

 تعریف می شود. (1-3) تابعی بصورت معادله 
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 ( )     (     )       
(    )              

    (    )               
 (3-3)           

(  2-3)وجود دارد که هر کدام یک خط جداساز مانند شکل   و   تعداد زیادی انتخاب برای 

 .[23]بهینه برای خط جداساز وجود دارددهد. اما تنها یک انتخاب می

-میاز نقاط به صورت بهینه با یک صفحه جداسازی ای زمانی مجموعهبر اساس شرایط بیان شده، 

  : که شوند

 باشند. رفتهبدون اشتباه در کالس مربوط به خود قرار گ -1

 .تا صفحه جدا کننده بیشینه باشدهر کالس داده فاصله بین نزدیکترین نقاط  -2

 

  و   خطوط جداساز مختلف برای مقادیر مختلف  : 2-3شکل 

  

. برقرار باشد دو شرط ذکر شدهکه گردند ای محاسبه باید به گونه b و w پارامترهای بر این اساس،

 گرددبرای حاشیه بیان می (4-3)نیز معادله ها کنترل جداپذیری داده جهت حل این مسئله و برای

      {
                   
               

       (3-4)  
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ها و صفحـه جداسـاز بهـینه مشـاهده معادالت در نظـر گرفته شـده برای حاشیـه (2-3) در شکل

 شود. می

 

 

 هاصفحه جداساز و حاشیه :3-3 شکل

شود تا سعی میباشد،  ممکن برخورداربیشترین حاشیه از صفحه جداسازی که  معرفی جهت

 بیشینهو  فاصله این دو حاشیهمحاسبه در نظر گرفته شده، بیشینه گردد. برای فاصله بین دو حاشیه 

 .شوداستفاده می (1-3)معادله نمودن آن از 

   
|(       ) (       )|

‖ ‖
  

 

‖ ‖
     (3-1 )

       

 اگر ، (1-3)معادله شود. بر اساس خروجی محاسبه شده از نرم تابع نامیده می ‖ ‖در این رابطه 

 

‖ ‖
دست توان مقدار بهسادگی کار میبرای ماکزیمم خواهد شد. اما مورد نظر حاشیه  بیشینه گردد، 

به صورت در این حالت که  نمود کمینهس نموده و آن را وعکمرا آمده 
 

 
بر . خواهد شدنوشته      

ترین ابر ها و یافتـن بهیـنهیهـحاش نمودن فاصله بیشینه جـهتدر حالت کلی اساس شرایط بیان شده 

 شود.استفاده می(6-3) معادله از  صـفحه جداسـاز
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                   ( 
      )                (3-6)  

( ) دودیت ـبا توجه به مح ( ) ع ـتاب سازی کمینههدف  در اینجا در  ،دـباشمی    

(   )  تابع الگرانژنتیجه    ( )   . خواهد شد کمینه    با در نظر گرفتن   ( )   

 می رسیم.( 7-3) به معادله ( 6-3) از معادله  ( ) و  ( ) با جاگذاری 

 
1

1
( , , ) 1

2

N
T T

p i i i

i

L w b w w y w x b 


     
    

 (3-7)                           

مشتق جزئی گرفته شده و مساوی صفر قرار داده شود،  b و w نسبت به( 7-3) معادله  اگر از رابطه

   .  انجام شده است( 8-3) که این کار در معادله  به دست خواهد آمد wمقدار بهینه 

     (3-8)           
1

0 0
N

i i

i

L
y

b





  


 

قرار داده شود، معادله اساسی ( 7-3)معادله در  (8-3)معادله به دست آمده از  w حال اگر مقدار      

هدف در ماشین برداری حل  ،بنابراینشود. معرفی می( 3-3)معادله ماشین برداری به صورت رابطه 

های  سیستم است. در ماشین برداری مشخص شدههای با توجه به محدودیت( 3-3)معادله معادله 

 .[21]خطی جداپذیر، مقدار ضریب الگرانژ باید بزرگتر از صفر باشد

0

1

0
N

i i i

i

L
w x y

w
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1 , 1

1

1
Max     ( )

2

0

S.t 
0

N N
T

d i i j i j i j

i i j

i

N

i i

i

L y y x x

y

   





 



 








 



              (3-3  )                  

                       

Tنیز از طریق رابطه bمقدار بهینه 

i ib y w x  از تمامی مقادیر به دست گیری میانگین و

بیان ( 13-3)معادله توان به صورت میرا  bمحاسبه مقدار بهینه کلی  معادله. شودمیمحاسبه آمده، 

                                                                                                                                             نمود.

(3-13)                                                             0

1

1
 

N
T

S S

S

b y w x
N 

  

ترین صفحه توان به بهینهمی( 13-3)معادله و استفاده از (3-3)معادله سازی با حل مسئله بهینه

 نشان داده شده است.   ( 4-3)ابر صفحه جداساز بهینه در شکل جداساز دست یافت. 

 

 صفحه جداساز بهینه: 4-3 شکل

ها همان این دادهاند، تهـها قرار گرفروی حاشیههایی است که داده( 4-3) شکل نکته قابل توجه در

-ها استفاده میها از آنحیـح دادهبندی صهستند که ماشین برداری برای طبقهبردارهای پشتیبان 

 . [21]کند
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 های خطی جداناپذیر سیستم برایپشتیبان  شبکه ماشین بردار 9-2-1  

در کالس مربوط به خود قرار ها دادهشود که تعدادی از شرایطی ایجاد میهای خطی گاهی در سیستم

هایی که در چنین شرایطی برای داده. ( نمایش داده شده است1-3گیرند که این حالت در شکل )نمی

گیریم که اگر داده به آن در نظر می     گیرند خطایی به پارامتر  در طرف دیگر مرز قرار می

 گردد.اندازه جابجا شود به طرف خود بر می

 

 های خطی جداناپذیرسیستم:1-3شکل 

 نوشته می شود.( 11-3)در نتیجه معادله جدید بصورت معادله 

        
 

 
     ∑   

 
   

          ( 
    )      

      (3-11)         

در . ی تابع استطاـسازی خکمینهها و نمودن حاشیهبیشینه جهتموازنه  ضریب C ،در رابطه فوق

 می باشد.( 12-3)این حالت معادله اساسی بصورت معادله 

 
1 1 1

1
( , , , , ) 1

2

N N N
T T

p i i i i i i i

i i i

L w b w w C y w x b       
  

           (3-12  )  

را به مسئله دوگانه آن تبدیل کند. ( 12-3)معادله الگرانژ کالسیک دوگانه قادر است مسئله اولیه 

 شود.  تعریف می( 13-3)معادله توسط  این رابطه،مسئله دو گانه 
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      (   )        (         (         ))  (3-13)         

 ،مشتق گرفته شده و مساوی صفر قرار داده شود iو  w ،b نسبت به( 13-3)معادله اگر از 

  .   دنآیبه دست می( 14-3)مقادیر معادله 

         (3-14                                       )
1

0
N

i i i

i

L
w y x

w





  


                      

       

 

الت خطی جداناپذیر ، معادله اساسی ماشین برداری در ح(12-3)معادله بط در ابا قرار دادن این رو

  خواهد بود.( 11-3)معادله که به صورت  آیدبه دست می

(3-11                              )
1 , 1

1

1
Max   ( )

2

0

S.t                                               
0

N N
T

d i i j i j i j

i i j

i

N

i i

i

L y y x x

C

y

   





 



 

 






 



   

های های جداناپذیر خطی مشابه با سیستممشاهده می شود، تابع هدف سیستمگونه که همان

که نیز  C باشد. پارامترهای ضرایب الگرانژ میجداپذیر خطی است و تنها تفاوت این دو، اصالح کران

 باید انتخابها سازد، در این سیستممشخص میبندی کننده را قابلیت کنترل ظرفیت اضافی طبقه

 [02].گردد

 

0 i i

L
C 
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  غیرخطی شبکه ماشین بردار پشتیبان    9-2-9

نمونه ای ( 6-3)در بسیاری از موارد داده ها بصورت خطی جدا پذیر نیستند که در شکل      

در این حالت از تابعی استفاده می شود که  داده های آموزشی را به فضای دیگر نمایش داده شده است.

منتقل کند که در فضای جدید امکان تفکیک خطی کالس ها وجود داشته باشد. این تابع کرنل نام 

 دارد. 

 

 نحوه جداسازی داده ها در حالت غیر خطی :6-3 شکل

استفاده می شود ولی در حالت  (16-3)معادله در حالتی که داده بصورت خطی جداپذیر باشند از 

  تبدیل می شود. ( 17-3)غیر خطی این معادله به معادله 

  ∑       
 
        (3-16                              )  

  ∑      (  )
 
           (3-17     )     

 باشد.می ( 18-3)در این حالت تابع الگرانژ بصورت معادله 

  ( )   ∑    
 

 
∑           

   
 
     

 
      (3-18)         

 تعریف می شود. (13-3)تابع کرنل بصورت معادله 
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 (     )   
 (  ) (  )  (3-13     )                                                              

       

 .اند( آورده شده1-3)جدول شده در شناختهابع کرنل وت

 : چند نوع تابع کرنل 1-3جدول 

 تابع کرنل نوع طبقه بندی

(     )   از درجه  خطیتابع   (  
    )

  

(     )   چند جمله ای از درجه تابع   (  
     )

  

 گوسیتابع 
 (     )   

‖     ‖
 

    

(     )  پرسپترون چند الیهتابع        (   
     ) 

دریکله برای مسائل شرایط تابع 

 مرزی
 (     )   

    ((    )(     ))⁄

     ((     )  ⁄ )
 

 

 می باشد.( 23-3)در نهایت تابع اساسی بصورت معادله 

(3- 23)                 

1 , 1

1

1
Max  ( ) ( , ) 

2

0

 Subject to     
0

N N

d i i j i j i j

i i j

i

N

i i

i

L y y K x x

C

y
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 ماشین بردار پشتیبان چند کالسه    9-2-4

با گسترش شبکه ماشین بردار پشتیبان برای حالت دو کالسه که در باال معرفی شد می توان از آن 

برای جداسازی چند کالسه نیز استفاده کرد. دو روش برای جداسازی چند کالسه با استفاده از ماشین 

 بردار پشتیبان وجود دارد که عبارتند از :

 1کی در مقابل همه روش ی

 2روش یکی در مقابل یکی 

-بندی دو کالسه شکسته میبندی چند کالسه به چند مسئله طبقهدر هر دو روش مسئله طبقه

  و  شبکه را آموزش داد  باشد می بایست   های موجود برابر با اگر تعداد کالس در روش اولشود. 

بار آموزش شبکه، یک کالس در مقابل مابقی قرار صفحه جدا کننده طراحی کرد به طوری که در هر 

ا دو به دو با هم مقایسه می شوند هگیرد. روش دوم نیز همانند روش اول بوده با این تفاوت که کالس 

  [02]گردد.بند دو کالسه تعیین میو مرز بین هر دو کالس متوسط یک طبقه

  پشتیبان نقاط قوت و ضعف شبکه ماشین بردار  9-2-5

 اند:برشمرده پشتیبان ماشین بردارشبکه  برای قوت نقطه 3

 نسبتاً آسان است.  پشتیبان آموزش شبکه ماشین بردار -1

وجود دارد و به همین دلیل  ها به فضای باالترانتقال داده مکانهای غیر خطی ابه کمک کرنل -2

 خطی توسط ماشین بردار پشتیبان وجود دارد.امکان طراحی مرزهای غیر

  است. کنترل  قابلو میزان خطا  بندموازنه بین پیچیدگی طبقه -3
                                                           
1
                (   ) 

2
                (   ) 
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به انتخاب این ماشین نیاز  ،مشکل ماشین برداری که به عنوان نقطه ضعف این ماشین بیان شده

رضایت بخش نخواهند ارائه شده نتایج  در صورت عدم مناسب بودن آن،کرنل مناسب است زیرا 

همچنین مشکل دیگر دو کالسه بودن آن است که در حالت چند کالسه باید چندین مدل  [21].بود

 آموزش داد.

 

 تخمین پارزن  9-1

باشد با این گیرد. اساس این روش قانون بیز میهای ناپارامتری قرار میروش پارزن در گروه روش

ها به نیستیم، بلکه برای دادهها خاص برای کل داده PDFتفاوت که به دنبال تخمین پارامترهای یک

کنیم. بندی میهای مختلف دستهها را در کالس، دادهتخمین زده و بر اساس آن PDFصورت محلی

توان از به کمک این روش می [22]این روش تعبیری برای تخمین محلی تابع چگالی احتمال است.

 احتمال توزیع را تخمین زد.های تولید شده از یک فرایند آماری چگالی روی مجموعه داده

 روش پنجره پارزن 9-1-2

-قرار گرفتهx  به مرکز Vداده باشد که در حجم  nهایی از ، تعداد دادهkداده داشته باشیم و  nاگر 

 باشد:می( 21-3) به صورت معادله xگاه یک تقریب خوب برای چگالی احتمال اند، آن

^

( )
k

p x
nV

 (3-21                                                                                    )  

های قرار گرفته ، تعداد دادهKکنیم. در این حالت را ثابت فرض می V روش پنجره پارزن، حجمدر 

 [22]دهد.در این حجم را نشان می

کنیم، با فرض ابر مکعب فرض میرا به صورت یک V  تر پنجره پارزن، حجمبرای درک راحت

های یک ابر مکعب، حجم ابر مکعب با ، طول لبهhبعدی قرار دارند و تعریف  3ها در فضای اینکه داده

 شوند:رابطه زیر داده می
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(3-22                                                                                              )3V h 

 :با تعریف تابع پنجره به صورت

1
1          if    

( ) 2

0          otherwise

ju
u







(3-23        )                                                              

های درون این ابر مکعب  توانیم تعداد نمونهام است( می jدر جهت محور  uمولفه   ju)که در آن 

 نشان دهیم:( 24-3)را با رابطه 

(3-24            )                                                                   
1

( ))
n i

i

x x
k

h





 

 .داریم (21-3)در این صورت با قرار دادن رابطه فوق در رابطه 

(3-21)                                 

 1، برابر xتابع فوق به عنوان یک تابع چگالی احتمال هم باید مثبت باشد و هم انتگرال آن بر روی 

)تابع پنجره،شود که گردد.نشان داده می )u اگر خود یک تابع چگالی باشد آنگاه ،p(x)  نیز تابع

 کنیم:را با شرایط زیر انتخاب می φگردد. بنابراین چگالی احتمال می

(3-26                                                                                     )( ) 0u  

(3-27                                                                               )( ) 1u du  

این آزادی در انتخاب  کنند.را برآورده می (27-3)و  (26-3)توابع زیادی وجود دارند که شرایط 

φای تعریف کنیم که به ازای نقاط نزدیک به آوردکه تابع پنجره را به گونه، این امکان را به وجود می

1

1 1
( ) ( ( ))

n i

i

x x
p x

n V h
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های نزدیک به مرکز پنجره با وزن بیشتری حقیقت با این کار دادهمقادیر بزرگتری را برگرداند. در مرکز

 دهیم.گیری میها اهمیت بیشتری در تصمیمیابند و به نوعی به آندر تابع چگالی احتمال حضور می

به  p(x)خیلی بزرگ انتخاب گردد،  hاگر  دارد. p(x)نقش مهمی در تابع چگالی احتمال  hخاب انت

-به صورت پالس p(x)،های کوچک hگردد. همچنین با انتخاب کند و بسیار هموار میآرامی تغییر می

 ها خواهند بود.های تیز به مرکز داده

به مرکز این داده  V ها، ابتدا حجمکالس بندی داده نامعلوم در یکی ازهدر این روش برای دست

های آموزشی آن کالس را برای هر کالس و با استفاده از داده p(x)گیریم. سپس جدید را در نظر می

کنیم که بندی میکنیم. داده جدید را در کالسی دستهمحاسبه می (21-3)، با معادله Vدر حجم 

 [22]بزرگتری باشد.  p(x)دارای

 1مدل مخلوط توابع گوسی   9-9

بردارهای ویژگی را توسط ترکیبی از چند تابع گوسی 2تابع چگالی احتمال  ،مخلوط توابع گوسی

تابع گوسی متفاوت است که هر کدام از این  Kمجموعی از GMMکند. در حقیقت دار مدل میوزن

-3مدل تلفیقی به صورت رابطه )      توابع دارای یک وزن خاص هستند. برای هر بردار ویژگی 

[.20]شود( تعریف می28

 ( | )   ∑     ( |      )              
 
   (28-0)

 

 ( |      )  
 

    ⁄ |  |
  ⁄    { 

 

 
(    )

 
  
  (    )}                                 (22-0)  

 

                                                           
1
 Goassian mixture model 

2
 PDF 
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   {        }  به صورت  است و GMMهای الزم برای تعریفمجموعه پارامتر θپارامتر 
 

 

 شود بطوریکه:نوشته می

0j   وزن تابع گوسیj باشد بطوریکه ام می∑     
 
 است.    

d

j R   میانگین تابع گوسیj .ام است 

j  ماتریس کواریانس تابع گوسیj  ام است که دارای ابعادd×d باشد) که میd های ابعاد داده

  باشد(.مدل شده می

از  1ماکزیمم احتمالتخمین d به ابعاد  Xn، ... و X1 ،X2ای از بردارهای ویژگی برای مجموعه

 برابر است با: (.)L برای تابع احتمال θپارامترهای مجهول 

(3-33                    )

1 2 1
argmax ( , ,..., ) arg x log ( )

n

ML n ii
L X X X ma f X   


   

-وجود دارد. یکی از متداول θMLیعنی  GMM مدلهای زیادی برای تخمین پارامترهای الگوریتم

EM الگوریتم ،ها در این زمینهترین الگوریتم
یک الگوریتم بازگشتی است که از یک  EM .[23]است 2

کند تا همگرا شود. بروز روز رسانی میرا به بردارشروع کرده و در هر بار تکرار این  θمقدار اولیه برای 

پذیرد صورت می (M) 4و ماکزیمم سازی (E) 3بینیام در دو مرحله پیش tرسانی پارامترها در تکرار 

 .[24]باشندکه به صورت زیر می

 

                                                           
1
 Maximum likelihood 

2
 Expectation Maximization 

3
 Expectation 

4
 Maximization 
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 بینیمرحله پیش 9-9-2

 Xiدارد بردار ویژگی شود. این احتمال بیان میمحاسبه می Wij های پسیندر این مرحله احتمال

 ام است. tام در تکرار  jبا چه احتمالی جزئی از تابع گوسی 

(3-31)     
  
   (   |  

     
 )

∑   
   (   |  

     
 ) 

   

  

 سازیمرحله ماکزیمم9-9-1

 آیند.ام مطابق روابط زیر بدست می t+1در این مرحله پارامترهای تکرار  

(3-32)   
    

 

 
 ∑    
 
         

(3-33)   
    

∑       
 
   

∑    
 
   

  

(3-34) 
  
     

∑     (      
   )(      

   )
 

 
   

∑    
 
   

  

 

ها  مستقل از هم توانند قطری فرض شوند. در این صورت ویژگیهای کواریانس توابع میماتریس

ها را قطری درنظر بگیریم، پیچیدگی محاسباتی برای تخمین [. اگر ماتریس کواریانس23باشند]می

 رود.کاهش یافته و سرعت این روش باالتر می GMMروش پارامترها در 

های بدست آوردن نیاز به یک نقطه شروع دارد. یکی از روش EMدر تکرار اول روش بهینه سازی 

 K-meansها به روش است. یعنی داده K-meansبندی به روش نقطه شروع استفاده از خوشه

هایی شود. توسط دادهها استخراج میها در هر دسته و برچسب دادهبندی شده و میانگین دادهدسته

ها در هر دسته را بدست آورد. البته توان ماتریس کواریانس ویژگیگیرند میدر هر دسته قرار میکه 

بردار ویژگی به  Kها را در شروع به روش تصادفی نیز انتخاب کرد. در این روش توان مراکز خوشهمی
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های تمامی توابع بطور مساوی شوند. وزنها درنظر گرفته میعنوان مراکز دسته
 

 
.شوندقرار داده می 

میماتریسکواریانسدسته گرفته درنظر قطری و یکسان برایهمه ها عنصر ماتریسjشود. اصلی رویقطر ام

 هایآندستهاست.امبرایتمامیدادهjکواریانسبرابرباواریانسویژگی

 فیلتر گابور 9-4

گیرد. با استفاده از تبدیل قرار می های موجک با پنجره مدوله شدهتبدیل گابور، در دسته تبدیل

را در مقیاس مختلف استخراج کرد. فیلتر  صحنهدار های جهتتوان ویژگیموجک دو بعدی گابور می

درجه گذری هستند که انتخاب جهت و فرکانس را با هم دارند و دارای های گابور، فیلتر های میان

 [.21]اشندب ایده ال در هر دو فضای مکانی و فرکانسی می تفکیک

 مشخص می شود. (37-3)و  (36-3)و  (31-3)فیلتر گابور با معادالت  

 (       )      {
  

 
[
 ́ 

  
  

 ́ 

  
 ]}    (    ́) (0-05)  

 ́                    (0-06)  

     

 ́                     (0-07)    

 

   و    از محور عمود و پارامترهای   فرکانس سینوسی فیلتر در راستای جهت   پارامتر 

 هستند.   و   متناظراً ثابت های فضای پنجره گوسی در راستای 

بندی، هایی همچون طبقهویژگی در زمینه جک گابور به عنوان ابزاری برای استخراجوتبدیل م

 [.21]گیرد، تشخیص قلم و تحلیل بافت و ... مورد استفاده قرار می صحنهبازیابی 

 

 



 

 
 

 

 

 فصل چهارم

یروش پیشنهاد
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 روش پیشنهادی -4

کند. کار میبر مبنای ارتباط میان اجزای متنی  نامه،سیستم تشخیص متن پیشنهاد شده در این پایان

 .پردازیدمیهای متنی به حذف اجزای غیر متنی ویژگیبا در نظر گرفتن برخی این سیستم 

. در مرحله اول به کمک ویژگی تغییر شودمرحله اصلی تشکیل می الگوریتم پیشنهادی از چهار

. در مرحله بعد (1-4)بخش نماییماقدام به استخراج نواحی کاندید متن می ، صحنه هایگرادیان در لبه

دارای راستا  صحنهبا توجه به این واقعیت که اجزاء تشکیل دهنده یک سطر متن در  ،از میان کاندیدها

(. در مرحله 2-4)بخش پردازیمو ارتفاع تقریبا یکسانی هستند به گروه بندی نواحی استخراج شده می

ه تا استفاده نمود یه گرادیان در نواحی استخراج شدههای هیستوگرام اندازه گرادیان و زاواز ویژگی سوم

در آخر با قرار دادن معیار فاصله بر مبنای عرض نواحی  .(3-4)بخش نواحی غیر متنی را فیلتر نماییم

 (.4-4شود)بخش افقی نتیجه بهبود داده می افکنش متنی یافت شده و استفاده از

  های روش معرفی شده:از مزیت

 متون پایدار است . قلم( نسبت به تغییرات رنگ و اندازه و  1

 گو خواهد بود.برای دو زبان نوشتاری انگلیسی و فارسی پاسخسیستم ( 2

 استخراج نواحی کاندید متن  4-2

هایی از ویژگی ها بیشتر باشد ودر آن حضور متنما به دنبال اجزایی از صحنه هستیم که امکان  

توجه ما را به خود  صحنههای متصل در ، بخش صحنهدر  های یکسان، رنگ صحنههای جمله لبه

 جلب کرد.

به  [13در ] این زمینه در .توجه به رنگ موجود در آنها استبا  صحنهتفکیک نواحی اولین گام  

. این روش با استفاده از های مجاور پرداخته استهای لبه با توجه به رنگ همسایهبندی پیکسلگروه
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 .استپرداخته صحنههای رنگ لبه در فضای وط گوسیمخل به استخراج پارامتر های  EMالگوریتم 

و بیشترین و کمترین  است همسایگی مجاور هر پیکسل را مورد بررسی قرار داده 8بدین صورت که 

و همچنین چون  بعدی در نظر گرفته است 6شدت رنگ را در سه بعد تحت عنوان یک بردار ویژگی 

در راستای افقی هستند از مولفه  هاتوجه به این فرض که نوشته ها حایز اهمیت است و بامکان پیکسل

x و مولفه  نظر کردهها صرفپیکسلy  3ویژگی قبلی اضافه و یک بردار ویژگی  6با سه بار تکرار به 

)تعداد گوسی  تقسیم شده است الیه  1ها به با استفاده از این ویژگی صحنه .ایجاد کرده استرا  بعدی 

ها از هر کدام از  این توجه به لبهبه استخراج ناحیه متنی با  و سپس است( gmm 1ها در الگوریتم 

های متنی و در ادامه استخراج لبه دهد که این روش در. نتایج تجربی نشان میپرداخته است هاالیه

تقسیم  الیه  1جدا شده و در نیست. به این خاطر که نواحی متن از هم  مناسباستخراج ناحیه متن 

بندی به کمک الگوریتم به خاطر تصادفی بودن فرایند خوشه و همچنین در هر بار انجام شوندمی

GMM،  ی که هاصحنهشود. این مشکل در الیه برای عکسی یکسان مشاهده می 1نتایج متفاوتی در

رنگ(  بیشتر  3با تنوع رنگ پایین)کمتر از  هاصحنهرنگ به باال( و یا  13دارای تنوع رنگ خیلی زیاد )

 دهد.این مشکل را نشان می (1-4) شکلشود. نمایان می
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 هابا توجه به رنگ موجود در آن صحنهتفکیک نواحی با استفاده از روش  نواحی متنی تفکیک شده: 1-4شکل 


و در مرحله بعد  هسطح یک استفاده شد تبدیل موجکخراج نواحی متنی از برای است [26در ]     

وجه به ماکزیمم مقدار . این آستانه با تشودبا استفاده از یک آستانه فیلتر میهای هر زیر باند لبه

ها پیکسل 8*8که در همسایگی  ستفاده از این فرضبا ا شود.هر زیر باند تعیین می و اندازههیستوگرام 

و اگر یک  های منفرد در هر زیر باند حذف شدهلبه ها باید لبه باشند،بیشتر از یک چهارم پیکسل

د. در ادامه وشمیپیکسل در هر سه زیر باند مقدار یک را داشته باشد به عنوان پیکسل متنی انتخاب 

-میفقی و عمودی ناحیه متنی به دست در راستای ا1ن ات ریخت شناسی بازکردن و بستبا چند عملی

ا پیچیدگی کم زمینه ساده یبا پس هاصحنهبی نشان دهنده آن بود که این روش در د. نتایج تجرآی

های بسیار پاسخ مناسبی را شاهد با پس زمینه پیچیده با لبه هاصحنهدهد ولی در پاسخ مناسبی می

 .ش نیز روش کارآمدی به حساب نیامدنخواهیم بود. این رو

ای است به درستی با پس زمینه ساده نسبت صحنه(  که به 2-4تشخیص ناحیه متنی در شکل )

 (  با پس زمینه شلوغ تشخیص درست نیست.3-4صورت گرفته است اما در شکل )

                                                           
1
 closing 
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 تبدیل موجک با استفاده از روش زمینه سادهبا پس صحنه:تشخیص ناحیه متنی  2- 4شکل
 

 

 تبدیل موجک استفاده از روشبا  هزمینه غیره سادبا پس صحنه: تشخیص ناحیه متنی 3-4شکل 


-را مشخص می صحنههای لبه Canny با استفاده از لبه یاب در ادامه برای یافتن روشی کارآمد

های متنی و  باال بین بخش تبایندارای  صحنهکه استوارند های مبتنی بر لبه بر این فرض روشکنیم. 

نظر از  ها یک مشخصه بسیار قوی صرف بر این واقعیت بنا شده است که لبه ایدهاین  .متنی است غیر

 .باشند  چگالی و جهت برای تشخیص متن می ،رنگ

از   Cannyآشکارساز لبه  .کندموفق عمل می  آشکار ساز لبه یک به عنوان Cannyآشکارساز لبه 

به دلیل گستره  رومسئله پیشدر هر چند  ،کندگیری استفاده میفیلترینگ گوسی و الگوی مشتق

ممکن است مشخص  به ازای یک آستانه صحنهو روشنایی در  تباینوسیعی از نواسانات در شدت، 

 .چسبیده شودبه هم های متن نویسهمانع آشکارسازی  های ضعیف را از قلم بیندازد و برخی لبه

ی بین دو فاصله هایی کهلبهگیرد. هر سطر مورد پردازش قرارمی استخراج شده در صحنههای بهل

به عنوان دو  دها خالف هم باشان روشنایی در آنها از یک آستانه کمتر باشد و جهت گرادیآن لبه در

شود. از جمله معایب این ها به عنوان ناحیه متنی مارک میبین آن لبه متنی شناخته شده و ناحیه ما

شود. و بین حروف نیز به عنوان متن انتخاب می روش در مواردی که حروف نزدیک به هم باشند ناحیه
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و امثال آن در  "ت"،"پ"،  "ب"های دو طرف حروفی مانند همچنین در مورد متون فارسی لبه

برای بهبود این روش ما  .شوندقسمت انتهایی زیاد است و این نواحی تحت عنوان متن شناسایی نمی

 روش زیر را ارائه کردیم. 

های به دنبال لبه در صحنههای موجود در میان لبه نماییم.را استخراج می صحنهدر ابتدا گرادیان 

تغییر در روند مقادیر  صحنههای متنی متنی هستیم. با توجه به این واقعیت که در لبه

در نظر گرفته  23گرادیان)صعودی و نزولی( را شاهد هستیم و با قرار دادن یک مقدار آستانه )در اینجا 

های صعودی شود. برای لبهمشخص می صحنههای ( لبهصورت تجربی به دست آمده است که به شده

دهیم. مقدار مثبت یک مربوط های نزولی مقدار منفی یک را اختصاص میمقدار مثبت یک و برای لبه

به زمانی است که در یک سطر مقادیر گرادیان سیر صعودی داشته و در لبه مورد نظر به بعد مقدار 

یابد. به بیان دیگر شاهد یک قله در مکان لبه هستیم و مقدار منفی یک مربوط به ن کاهش میگرادیا

زمانی است که در یک سطر مقادیر گرادیان سیر نزولی داشته و در لبه مورد نظر به بعد مقدار گرادیان 

یر مثبت و اختصاص مقاد صحنهیابد و دره راخواهیم داشت. مقادیر گرادیان در یک سطر افزایش می

  شود.مشاهده می1-4 جدولیک و منفی یک در 

 تغییرات گرادیان و مقداردهی به قله و دره:  1-4جدول 

 گرادیان 11,1 133 37 133 3,1 3,1 1

3 3 3 1 3 1 3 
 مقادیر اختصاص 

 داده شده

 

شود میزان افزایش گرادیان در دو ستون آخر کمتر از مشاهده می 1-4جدول طور که درهمان

گراف نشان داده شده  نشده است. به عنوان لبه آشکارمیزان آستانه مورد نظر بوده و به همین خاطر 

در آن قرار  errorsکلمه ، سطری که ها در سطر چهارم متن( صعودی و نزولی بودن لبه4-4در شکل )

  دهد.را نمایش می ،دارد
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 ب                                                                   الف

  مقادیر اختصاص داده شدهالف( تصویر اصلی ب(  ها: صعودی و نزولی بودن لبه4-4شکل 
 

مشاهده ( 1-4) نتایج آن در شکل شود.اعمال می صحنهبر روی  y و x در هر دو راستای ین فرایندا

 شود.می

 اصلی صحنه x لبه در راستای y راستایلبه در 

   

و  x لبه در راستایو ستون دوم  اصلی صحنهستون اول  . از سمت چپ yو xمقداردهی گرادیان در راستای:  1-4شکل 

 است. y لبه در راستایستون سوم 


کردن . هدف پیدا کنیم+ های موجود در هر سطر تمرکز می1و  -1در مرحله بعدی  بر روی توالی

+ هایی است که در فاصله محدودی نسبت به هم باشند که این فاصله محدود توسط یک مقدار 1و -1

باشند  نیتوانند متعلق به بخش متای مینشانگر این واقعیت است که دو لبهشود و آستانه کنترل می

 که فاصله آنها از هم از مقدار مشخصی تجاوز نکند.
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این توالی بررسی شده و هر دو پیکسل لبه که چنین ویژگی داشته باشند وارد  صحنهدر هر سطر 

تا این مرحله  شود.مذکور مشخص می هایپیکسل شوند. در فاز بعدی مرکز بین جفتفاز بعدی می

 های کاندید متن مشخص شده است.مراکز بخش

دو  طر به اندازه فاصلهشود که در هر سبرای استخراج بخش کاندید با این استراتژی عمل می 

-رنگی پر می تصویرها در مقادیر پیکسل را باناحیه این مرکز فاصله گرفته و  از ،لبه متوالی پیکسل

 .کنیم

زمینه است. اگر متن ما دارای زمینه و پیشنکته قابل تامل در این مرحله اختالف رنگ میان پس

حایز اهمیت خواهد بود متن را مشخص نموده و  -1+ به 1زمینه خود باشد توالی تر از پسرنگی روشن

لذا  +  حایز اهمیت خواهد بود.1به  -1زمینه خود باشد توالیرنگی تیره تر از پسو اگر متن ما دارای 

-4شود شکل)دیگر متن ظاهر می تصویرحاصل مبهم خواهد بود و در  تصویردر هر صورت یکی از دو 

6). 

 صحنهبا متون روشن  هایصحنهباشد. در می صحنهه دو خروجی سیستم پیشنهادی در این مرحل

دهد. مناطق کاندید متن را نمایش می 2شماره  صحنهزمینه روشن با پس هایصحنهو در  1شماره 

ستون  .است ستون اول تصویر اصلی .دهدصحنه نمونه نشان می دورا برای  هاصحنهاین ( 6-4)شکل

ستون  است. در نظر گرفته ناحیه متنی را نموده و ناحیه بین آنمتن را مشخص  -1+ به 1توالی دوم 

 .است در نظر گرفته + متن را مشخص نموده و ناحیه بین آن ناحیه متنی1به  -1توالی سوم 
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 اصلی صحنه 1شماره صحنه 2شماره  صحنه

   

   

متن را  -1+ به 1توالی ستون اول تصویر اصلی.ستون دوم  از سمت چپ .شدهنواحی کاندید استخراج  :6-4شکل 

+ متن را مشخص نموده و 1به  -1توالی ستون سوم  است. در نظر گرفته مشخص نموده و ناحیه بین آن ناحیه متنی

  است. در نظر گرفته ناحیه بین آن ناحیه متنی

 

متنی  هایبلوکبه دست آمده را استخراج کرده که  یهاصحنهدر مرحله بعدی اجزای متصل در   

های متنی بلوککنند و در این مرحله به دنبال روشی برای جداسازی و غیر متنی را برای ما تولید می

 .غیر متنی هستیماز 

 گروه بندی نواحی استخراج شده  4-1

پنجره محیط  نظور شود به همین مپرداخته می گروه بندی نواحی استخراج شدهدز این بخش به 

به کمک دو  صحنههای موجود در لوکحال اقدام به گروه بندی ب شود.استخراج می ناحیه متصل بر هر

های ویژگی دوم ارتفاع پنجره باشد.ها میلوککنیم. ویژگی اول مختصات سطری مرکز بویژگی می

مشخص است نواحی متنی  (7-4) گیرد. همانطور که در شکلکاندید متن است که مورد توجه قرار می

 های نزدیک به هم هستند.هایی با ارتفاعلوکدارای ب
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خروجی سیستم پیشنهادی در این  ی در دو صحنه نمونه نزدیک به هممتنی با ارتفاع  یهابلوک: نمایش 7-4شکل 

 مرحله

 

با استفاده از پنجره پارزن در  هالوککاندید این دو ویژگی استخراج شده و چگالی ب بلوکاز هر 

هایی های مرتفع در چگالی مربوط به خوشهشود. قلهتخمین زده می ،فضای دو ویژگی استخراج شده

ها به احتمال زیاد اند. این خوشههای هم راستا با ارتفاع نزدیک به هم تشکیل شدهلوکهستند که از ب

ها هایی که قله آنها، خوشهگذاری بر روی خوشه باشند. با آستانهمی صحنهمربوط به خطوط متن در 

 .گرددبزرگتر از آستانه تعیین شده باشد به عنوان خوشه متنی کاندید می

این گراف مربوط به صحنه قابل مشاهده است.  هابلوک( خروجی تخمین چگالی 8-4)در شکل 

و  هابلوک y مرکز مختصاتy ها و محورمقادیر ارتفاع بلوک x( است که در آن محور 7-4از شکل) اول

 د.  نباشمی زدهمقادیر چگالی تخمین zمحور 

ها با سطری لوکای که دارای پیک بزرگتری است نشان دهنده این واقعیت است که فراوانی بقله

ای از فضای ویژگی زیاد است. این سطرها به عنوان سطری های نزدیک به هم در ناحیهمشابه و ارتفاع

های متنی ما لوکدر مثال زیر ب شوند.ها قرار دارد در نظر گرفته میهای متنی در آنبلوککه مراکز 

 باشند. می 200 تا 135 بین  yبوده و از نظر موقعیت 2,7تا  2دارای ارتفاعی بین 
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 هابلوکخروجی تخمین چگالی : 8-4شکل 

 

شود که در آن محور مشاهده می (3-4ل)در شک ی تخمین پارزن در دو بعدهانتیجه فیلترینگ قله

x ها و محورمقادیر ارتفاع بلوک yمختصاتy  باشد.  ها میبلوکمرکز 

 

 ب                                                  الف                                         

 فیلترینگالف( قبل از فیلترینگ ب(بعد از  های تخمین پارزنقله : 3-4شکل 
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های موجود در بلوکشود. و اصلی متن برای ما مشخص می وطموقعیت خطبا انجام این کار  

 .شوندراستای این خطوط انتخاب می

 (13-4( شود.شکلدر خروجی این بخش برخی از مناطق غیر متنی حذف می

  

  

 ب                                                           الف                            

 بندیبعد از گروه ب( قبل والف( های متنی انتخاب شده بلوک:  13-4شکل 

 

وجود دارد  صحنه های غیر متنی درلوکخروجی قابل مشاهده است هنوز ب صحنههمانطور که در 

 گیرد.ها صورت میکه در مرحله بعدی تالش برای حذف آن

 استخراج ویژگی 4-9

 های غیر متنیهای موجود برای حذف بلوکبلوکدر این بخش به دنبال استخراج ویژگی از 

 .هستیم

 پیشنهاد اول :عرض قلم  4-9-2

پردازیم. با این ها رفته و به محاسبه آن میلوکدر اولین پیشنهاد به سراغ عرض قلم در ب 

های متنی یکسان است و برای تشخیص از معیار بلوکرویم که عرض قلم در استراتژی پیش می

دهد که واریانس به ما نشان می .ترین معیار پراکندگی واریانس استشود. مهمپراکندگی استفاده می
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ها مشاهدات تا چه اندازه در اطراف میانگین قرار دارد. یک عدد کوچک برای واریانس مجموعه داده

 عکس.راند و بها در دامنه کوچکی حول میانگین پراکنده شدهین واقعیت است که دادهنشان دهنده ا

 .شودبه عنوان ویژگی دوم استفاده می ها نیزبلوکویژگی آنتروپی  از همچنین

 شوند.های متنی و غیر متنی از هم جدا میبلوک  svmبا کالسه بندی دو ویژگی فوق توسط 

گیرد. اما در است که در متون انگلیسی تشخیص به درستی صورت میدهنده آن مشاهده نتایج نشان

دار متون فارسی در مواقعی که حروف به صورت متصل به هم هستند و همچنین در حروف دندانه

، حی متنی دارای تغییرات زیادی استبرخی نوا به این خاطر که عرض قلم در .شوددچار مشکل می

ها با عرض متفاوت هایی از بلوک( نمونه2-4در جدول ) .باشدتشخیص به درستی امکان پذیر نمی

 نشان داده شده است.

 یک حرف در یک بلوک عرض متفاوتاز هایی : نمونه 2-4جدول 

      

 

های غیر متنی موجود است که ساختاری بسیار مشابه به حروف انگلیسی و فارسی بلوکهمچنین  

 63درصد تشخیص درست متن و  73دارند که تشخیص را برای ما مشکل می سازند. در این روش ما 

 شود.( نتایج این روش مشاهده می11-4در شکل) تشخیص درست غیر متن را شاهد بودیم.درصد 
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 الف ب 

 مواردی که سیستم به درستی کار کرده الف(تصویر ورودی ب(متن تشخیص داده شده : 11-4شکل

 

ها با اما در صحنه ،همانطور که مشخص است این روش در تشخیص متون عملکرد مناسبی دارد

 (12-4در شکل)در تصویر نهایی شاهد خواهیم بود.  ی غیر متنی زیادی رااهزمینه پیچیده بلوکپس

 شود.گو نبوده است مشاهده میهایی که سیستم به درستی پاسخنمونه
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 الف                                                                    ب                                    

  داده شدهالف(تصویر ورودی ب(متن تشخیص  گو نبودههایی که سیستم به درستی پاسخ: نمونه12-4شکل 

 نواحی متنیبرای استخراج واریانس  استفاده از پیشنهاد دوم 4-9-1

دست ههای باریانس بلوکو ی غیر متنی وجود داردزمینهاینکه اطراف ناحیه متنی، پسبا توجه به  

ها ابتدا نواحی بندی رنگ درون بلوکزمینه است. لذا با خوشهآمده مربوط به رنگ قلم و همچنین پس

هر خوشه واریانس رنگ محاسبه شده، خوشه با  برای .کنیمخوشه تفکیک می 3هر بلوک را به  درون

ها کمتر از یک برای آن هایی که این واریانسبلوک تواند مربوط به متن باشد.کمترین واریانس می

 آستانه مشخص است را به عنوان بلوک متنی در نظر گرفتیم.
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نمودار قرمز رنگ مقدار واریانس نواحی متنی و نمودار آبی مقدار  .های نمونهبلوکمقادیر واریانس برای : 13-4شکل 

های متن و واریانس نواحی غیر متنی است. محور عمودی مقادیر واریانس برای خوشه با کمترین واریانس برای بلوک

 باشدنمونه غیر متن می 81نمونه متن و  133دهد و محور افقی تعداد متن  را نشان میغیر
 

متنی از های غیرگردد متاسفانه آستانه پایداری برای فیلتر کردن بلوکهمانطور که مالحظه می

قدار نمودار قرمز رنگ مقدار واریانس نواحی متنی و نمودار آبی م (13-4)در شکلمتن وجود ندارد. 

برای خوشه با کمترین واریانس برای محور عمودی مقادیر واریانس  واریانس نواحی غیر متنی است.

نمونه غیر متن  81نمونه متن و  133 تعداد دهد و محور افقینشان میرا  متن های متن و غیربلوک

 متنی نشان داده شده است. هاصحنهموارد نقض در  (3-4در جدول ) .باشدمی

 متنی بلوک : موارد نقض در3-4جدول

    

موارد نقض در 

 تشخیص متن

    

موارد نقص در  

 متنتشخیص غیر
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POIپیشنهاد سوم: استفاده از  4-9-9
 و فیلترگابور 2

 ابتدا و  [27][13]شود استفاده می گابورفیلتر های غیر متنی از بلوک حذف برایدر پیشنهاد بعدی 

به  سپس وباشند نقاط، نقاط ویژه در متن میاین  .شودمشخص میپاسخ گابور مقدار بیشترین نقاط با 

 .[27][13]شوداستخراج ویژگی از این نقاط پرداخته می

ترین لبه با آن ، فاصله نزدیکصحنهرا پیدا کرده و برای هر پیکسل از  صحنههای در ابتدا لبه

 گیردمورد استفاده قرار می برای محاسبه پاسخ گابور شود و به عنوان پارامتر النداپیکسل محاسبه می

برای محاسبه پاسخ گابور مورد استفاده قرار   ها تحت عنوان   xبین پاره خط مذکور تا محورزاویه  و

 شود.ساخته می (1-4)گیرد. فیلتر گابور طبق رابطه می

 .است      و     در این رابطه  

(4-1                                )  

' sin cosy x y   (4-2)                                                                       

          (4-3)             

 

شود. در محاسبه می هر پیکسل در شود و پاسخ گابورمی کانوال صحنهفیلتر گابور ساخته شده در 

کانوال شده و دوباره مقدار کانوال در  صحنهدر  ،((     ،مرحله بعد فیلتر عمود بر فیلتر قبلی

قدر مطلق  و سپس شودانجام می صحنهآید. همین روند برای کلیه نقاط پیکسل مورد نظر به دست می

اط ای ماکزیمم اختالف باشند نقشود و نقاطی که به صورت محلی دارتفاضل این دو فیلتر محاسبه می

 .[13]شوندویژه تصویر نامیده می

                                                           
1
 Pixels of Interest(POI) 

' cos sinx x y  

 
'2 2 '2 '

2
, exp cos 2

2

x y x
g x y
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 گراستفاده شده است. نتایج تجربی بیان ویژه تصویر برای استخراج ویژگی از نقاط [13]در مرجع

و در  تون فارسی و نه انگلیسی حاصل نکردنداین واقعیت بود که این نقاط نتیجه مطلوبی را نه برای م

 کنیم. به این صورت که در هراستفاده می نویسهادامه ما برای استخراج ویژگی از نقاط مرکزی یک 

کنیم. این استفاده میویژه تصویر در صحنه به عنوان  نواحی کاندید متن هایصحنه نقاط میان لبه

گیری حرف یا حروف مورد نظر های متنی دارای ساختاری هماهنگ متناظر با جهتنقاط در بلوک

  متنی به صورت ناهماهنگ و پراکنده در کل بلوک هستند.های غیرباشد و برای بلوکمی

همچنین برای ایجاد تعادل در  شود والگو در نظر گرفته می 6 بلوکبرای استخراج ویژگی از هر 

، به صورتی که اگر در [13]شودهای سفید و سیاه یک وزن در نظر گرفته میها برای بخشارزش ویژگی

همین صورت برای شود و به داده می (3,1)/3 وزنیک بخش ما سه ناحیه سیاه داریم به هر کدام از آنها 

قابل مشاهده  (14-4)شود که در شکل اختصاص داده می (3,1)/2های دارای دو ناحیه سیاه وزن بخش

 است.

 

 [13ها]لوکدهی ب:وزن14-4شکل 

 

 13بخش با ضریب را خواهیم داشت که در مجموع تولید  4بخش بدون ضریب و  6بدین صورت ما 

برای هر بخش  شودنظر که در ادامه به معرفی آنها پرداخته میهای مورد ویژگی[13]کند.بخش را می

ها برای هر بخش سیاه و آید و میانگین و جمع ویژگیسیاه و سفید در نقاط مطلوب  به دست می

 ویژگی خواهیم داشت. 02*0=02کند و در نتیجه ویژگی می 0سفید برای ما تولید 

 ها می پردازیم:در ادامه به معرفی ویژگی 
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اندازه و  شود.مات می مورد نظر  صحنهک فیلتر گوسین  رادیان: در ابتدا با استفاده از یگ  (1

زاویه گرادیان به عنوان دو ویژگی در نقاط مورد عالقه محاسبه شده و جمع و میانگین آن برای هر 

اختالف  بین میانگین اندازه ها و زاویه ها  .بخش موجود محاسبه می شود 02ناحیه سیاه و سفید در 

 آید.ویژگی به دست می 0*02=42وجمع اندازه ها و زاویه ها در دو قسمت سفید و سیاه در هر بخش 

های سیاه و ها برای بخششود و واریانس عرضعرض: عرض قلم به صورت محلی محاسبه می (2

ها در بخش سیاه و سفید تفاضل میانگین و جمع واریانس 0شود و مانند ویژگی سفید محاسبه می

همچنین به همین صورت جذر واریانس تقسیم بر  کند.ویژگی را ایجاد می 02شود و محاسبه می

 ویژگی دیگر در نظر گرفته می شود. 02میانگین را نیز به عنوان 

-عمل می دهی،، وزنهای سیاه وسفیدتوزیع عرض: در این بخش بدون در نظر گرفتن بخش (3

زمینه پیش مساحت نسبت otsu  [28] روش ازموجود با استفاده بلوک  6زیر بخش  18کنیم و در هر 

 ویژگی اضافه شده است.  18به پس زمینه محاسبه می شود و به مجموع ویژگیها 

 بندی به ماشین بردار پشتیبان داده میرسد.و برای کالسهویژگی می 38ها به تعداد کل ویژگی 

 شود و با استفاده از آن بخشهای غیر متنی حذف می شود.

شود که در حذف شود و مشاهده میاجرا می هاصحنهنتایج به دست آمده از این روش بر روی 

  ربی به دست آمده بر روی متون انگلیسی به قرار زیر است.نتایج تج نواحی متنی کار آمد نمی باشد

 متون انگلیسی[ بر روی 13: نتایج روش ]4-4جدول

درصد 

 کلی

درصد 

تشخیص غیر 

 متن

درصد 

 تشخیص متن
 روش

 گرادیان 48,23 18,31 11,21

 عرض 63,23 61,2 66,31

73,14 73,32 72,44 
توزیع 

 عرض
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 ی و انگلیسی به قرار زیر است.نتایج تجربی به دست آمده بر روی متون فارس

 انگلیسی[ بر روی متون فارسی و 13: نتایج روش ]1-4جدول

درصد 

 کلی

درصد 

تشخیص غیر 

 متن

درصد 

 تشخیص متن
 روش

 گرادیان 23,21 32,48 28,23

 عرض 11,32 14,28 14,86

13,68 48,21 63,31 
توزیع 

 عرض

  

حیح متن و غیر متن را شاهد بودیم و درصد پاسخ ص 73,23ویژگی ما  با در نظر گرفتن مجموع دو

 از ویژگی گرادیان صرف نظر کردیم.

 روش پیشنهادی چهارم: هیستوگرام گرادیان اندازه و زاویه 4-9-4

شود که جهت و اندازه گرادیان در زوایای با بررسی ساختار حروف انگلیسی و فارسی مشاهده می

-های غیردر صورتی که در بلوک باشد.درجه( دارای مقادیر بیشتری می 273و183، 33 صفر،خاص )

 ،به عنوان ویژگی دیگر به همین خاطراست. صورت تصادفی و گوناگونان به متنی اندازه و جهت گرادی

و به عنوان  کنیمبازه استفاده می 13در  در یک بلوک و هیستوگرام آن  صحنهگرادیان  اندازه از

دست آمده به 13. عدد دهیممیویژگی به ماشین بردار پشتیبان برای کالسه بندی متن و غیرمتن 13

دست آمده است و مشاهده شده است که در ازای هیستوگرام به صورت تجربی بههای بازهبرای تعداد 

 بلوک 022متن و  بلوک 022شامل  بلوک 022نتایج بهتری را شاهد خواهیم بود .  ازهب 13تقسیم به 

 شوند.درست تشخیص داده می هاصحنهدرصد  81شود و شود و مشاهده مین آموزش داده میغیر مت
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محاسبه شده و به صورت  بازه 1همچنین زاویه گرادیان نیز محاسبه شده و هیستوگرام آن در  

شود که در ویژگی قبلی به طبقه بند ماشین بردار پشتیبان داده می 1مجزا و همچنین ترکیب با 

 .شونددرست تشخیص داده می هاصحنهدرصد  87ها درصد و در ترکیب ویژگی 71قسمت اول 

 پیشنهادی: نتایج روش 6-4جدول 

درصد تشخیص  درصد کلی

 غیر متن

درصد تشخیص 

 متن

 روش

81,2413 31,4141 74,1411 
 اندازه گرادیان

71,4141 78,3333 73,4634 
 زاویه گرادیان

87,3633 133 73,3763 
اندازه+زاویه 

 گرادیان

 

شود نتایج تجربی مشاهده میبا بررسی اما . شوندبه درستی تشخیص داده می هابلوکدرصد از  87

برای بازیابی در ادامه به دنبال روشی . انده بعضی از حروف شناسایی نشدهکه در میان حروف یک کلم

  هستیم. حروف از دست رفته

 بازیابی حروف از دست رفته 4-4

متنی موجود در یک سطر وجود های بلوکامکان اتصال کلیه  ،موارد از دست رفته برای بازیابی

وجود  صحنهای از متنی در گوشهشود، بلوکی غیرمشاهده می  (11-4)شکل. همانطور که در داردن

 کند. ، ایجاد ناحیه ناصحیح میی موجود در یک سطرهالوکدارد که با اتصال ب
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 متنی در امتداد خطوط متنی: نواحی غیر11-4شکل 

موجود در یک سر خروجی نواحی غیر های بلوکدر صورت اتصال کلیه  (11-4)با توجه به شکل

 کند.متنی زیادتری در متن تولید می

 سطر هر ها درلوکگروه بندی ب 4-4-2

به این صورت  .ها از یکدیگر انجام شدنآ یها بر مبنای فاصلهبلوکدر دید اول تالش برای ترکیب 

داده شد. با  پنجره پارزنگر چگالی تخمین در سطر به عنوان ویژگی به بلوکهر  xو  yکه مختصات 

های متنی و غیر متنی ایجاد کند و در بلوک یزمینه فکری که برای ما دو قله که شامل قلهاین پیش

 پارزن هر فاصله کوچک میان ،. اما در عملب شوندهای موجود در هر گروه باهم ترکیبلوکمرحله بعد 

 وش کارآمدی نبود.ها را به عنوان یک قله در نظر گرفت و این روش، ربلوک

  بلوکیبررسی فاصله میان  4-4-1

 بلوکاگر فاصله میان دو  ،شود کهدر دیدگاه بعدی برای بازیابی از این تاکتیک استفاده می 

متنی از مقدار مشخصی کمتر باشد این فاصله میانی نیز به عنوان ناحیه  بلوکمشخص شده به عنوان 

های موجود در سطر مورد بلوکاز عرض  ،این میزان آستانه شود. برای تعیینمتنی در نظر گرفته می

های مختلف متفاوت است و تعیین در مثال هایبلوک اندازهشود. به این خاطر که نظر استفاده می

این فاصله  پذیر نیست. در روش پیشنهادیباشد امکان ها پاسخ گوفاصله مشخص که برای همه مثال
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موجود در هر سطر است که امکان بازیابی دو حرف حذف شده  هایبلوکدو برابر مقدار میانگین عرض 

 سازد.در یک کلمه را امکان پذیر می

شود. که همانطور که مشخص است مشاهده می  (16-4) شکلنتایج حاصل تا این مرحله در 

 های متنی زیادی به مجموعه اولیه اضافه شده است.بخش

 

بالف  

  های متنی اضافه شده به مجموعه اولیهبخشالف( تصویر ورودی ب(  :نتیجه این مرحله 16-4شکل 
 

 بازیابی نهایی با افکنش 4-4-9

ابتدایی و انتهایی در یک سطر  هایبلوکگر این واقعیت است که اگر مشاهده نتایج تجربی بیان 

در مراحل قبلی شناسایی نشده باشند حرف یا حروف ابتدایی در کلمه اول و یا انتهای در کلمه آخر با 

در کلمه   vمتنی مربوط به سه حرف  بلوک( 17-4) شکلروش گفته شده قابل بازیابی نیست. در 

valuable  وt  درthen  وt در حرف آخر not است و در مرحله بعدی ، با روش بیان شناسایی نشده

 شود اما حروف ابتدا و انتها قابل شناسایی نیست.شده، حروف میانی کلمه شناسایی می
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 : نقصان برخی حروف در متن 17-4شکل 

که نواحی ابتدایی و انتهایی یک  [. 26[ و]4]بریم افقی بهره می افکنشبرای رفع این مشکل از  

 سازد. ابتدا و انتهای بخش متنی را برای ما مشخص می (18-4)شکل دهد.متن را نمایش می

 

 [26نواحی متنی] افکنش:  18-4شکل 

پیکسل به ابتدا و انتهای  13بدین صورت که بعد از مشخص شدن ناحیه متنی با اضافه کردن 

زیر  (2-4) رابطهآن در راستای افقی توسط  افکنششود و ناحیه متنی ناحیه بزرگتری ایجاد می

 شود.محاسبه می

(4-4) 

 شود. تقسیم می (3-4)رابطهطبق  (M)در ادامه برای نرمال کردن آن بر بیشترین مقدار 

(4-1) 

شود. و مشابه با ناحیه متن اصلی بود به ناحیه قبلی اضافه می افکنش اگر ناحیه اضافه شده دارای

 باشند.های احتمالی از دست رفته قابل بازیابی میبدین صورت حرف و یا حرف

 

1

( ) ( , )
w

pr

y

V x I x y




( )
( ) pr

p

V x
V x

M
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 نتایج  نشان داده شده است.  (13-4)شکلدر 

 

 ب الف 

 یپیشنهادالگوریتم  های متنی دراستخراج بلوک نتیجه نهایی الف (تصویر ورودی ب(: 13-4شکل 
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  و نتایج تجربیمجموعه داده  5-2

 .  پردازیمایج تجربی مربوطه میو ارائه نت کار رفتهبه در این بخش  به معرفی سه مجموعه داده

 سازی شده است.پیاده Matlabدر محیط الگوریتم پیشنهادی 

  ICDAR 2003/2005 مجموعه داده 5-2-2

مورد استفاده  2333در سال  اولین بار در کنفرانس بین المللی تشخیص اسناد تصاویر این مجموعه

طبیعی مورد استفاده  ی هاصحنهو هم اکنون به طور گسترده برای تشخیص متن در  [23]قرار گرفت 

 شود.مشاهده می تصاویر از این مجموعه هایینمونه 1-1در شکل  گیرد.قرار می

 

 ICDAR 2003/2005از تصاویر در پایگاه داده : نمونه هایی  1-1شکل 

 هایصحنهای از مجموعهآزمون است و  صحنه 211صحنه آموزشی و  218این مجموعه شامل 

-می 1283*363تا  337*33 ابعادهای راهنمایی، مغازه، پوستر و جلد کتاب در اشیا خانگی، نشانه

 .استقابل دانلود  [33] از آدرسباشد. این مجموعه 

 (2-1) شکل .شودهای زیر مشاهده مینامه در شکلنتایج تجربی سیستم تشخیص متن این پایان

-سیستم توانایی تشخیص کلمات با عرضباشد که های متفاوت میها با عرضدارای نویسه هاییصحنه

( تصویر الف تصویر ورودی و ب متن تشخیص داده شده 2-1در شکل) های متفاوت را داشته است.

 است.
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 ب                                                         الف     

الف(تصویر ورودی و ب(متن  روی تصویر نمونه با اندازه قلم مختلف در یک صحنه :نتیجه اعمال روش بر2-1شکل 

 تشخیص داده شده

 

 .دباشهای مختلف میرنگ و زمینه پیچیدهی با پسهایصحنه( 3-1) هایشکل
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بالف

 تشخیص داده شدهمتن  الف(تصویر ورودی و ب( زمینه پیچیده: صحنه با پس 3-1شکل                    

پاسخ سیستم  از که داده آورده شده است از این مجموعه مواردی (1-1) ،(4-1های )شکلدر  

 ،قلم کوچک توان به اندازهدر عدم تشخیص متن می عوامل از جمله .است مناسبی دریافت نشده

 های مورب اشاره کرد.نمتن و متزمینه و رنگ پس اختالف کم



 الف(تصویر ورودی وب(متن تشخیص داده شده متن عدم موفقیت روش پیشنهادی به خاطرمورب بودنمثالی از :4-1شکل 
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سیستم توانایی  .باشدزمینه خود میبا پس کم رنگ صحنه دارای اختالف (1-1 )در شکل    

زمان گ و به طور هم. با نزدیک شدن سطح رنداشته استتشخیص تا اختالف رنگ مشخصی را 

های متنی برقرار نشده است و متن از در سطر دوم متن امکان تشخیص دقیق لبه زهکوچک شدن  اندا

 .دست رفته است





 



 الف                                                                            ب 
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 زمینهاز عدم موفقیت روش پیشنهادی به خاطر اختالف کم رنگ یا روشنایی قلم و پس هاییمثال: 1-1شکل 

 الف(تصویر ورودی و ب(متن تشخیص داده شده

 

   Microsoft Street View Text Detection Datasetمجموعه داده  5-2-1

این مجموعه شامل  [10]منتشر شد. 2313ش در سال و همکاران اشتیناین مجموعه داده توسط 

 هاصحنهجا که اکثر باشد. از آنمی 0132*0204تا  1324*768از نمای خیابان در قطع  صحنه 123

 ICDARنسبت به مجموعه  استهای کوچک حاوی گیاهان،الگوهای تکراری، متن در اندازه

 دانلود است.قابل  [32]از آدرس این مجموعه تر است. تر و تشخیص مشکلپیچیدهبسیار 0221/0222

در  این مجموعه د.ندهبرخی از نتایج تشخیص متن در این مجموعه را نشان می های زیرشکل

 باشد.تر شهری میپیچیده هایصحنهدارای  ICDAR 2003/2005 مقایسه با مجموعه 

  از متن ترای روشنزمینه( ساختاری متفاوت در نوشتار دارد. قسمتی از متن در پس6-1شکل)

 .رفته استقسمتی از متن از دست زمینه است. تر از پسر متن تیرهاست و قسمت دیگ



 بالف

 : تفاوت در ساختار متنی الف(تصویر ورودی و ب(متن تشخیص داده شده6-1شکل 
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-با وجود تضاد کم رنگی در متن و پسدهد.را نمایش می ایشهری پیچیده صحنه( 7-1شکل)

 زمینه، متن به درستی تشخیص داده شده است.
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 ب                                              الف         
 الف(تصویر ورودی و ب(متن تشخیص داده شده زمینه شهری پیچیده: صحنه با پس 7-1شکل 

 

چسبیده  و حروف به هم کوچک قلمبا توجه به پس زمینه پیچیده و متون با  (8-1)در شکل

 غیر متنی به اشتباه انتخاب نشده است. نواحی صحنهاز اجزای متنی از دست رفته و اما در  بسیاری

 

  ب                                        الف                                                             

 الف(تصویر ورودی و ب(متن تشخیص داده شده بسیار ریز قلم: حذف نواحی متنی با 8-1شکل 
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سفید رنگی که متناسب با رنگ  یالههد. نباشیده میدارای متون به هم چسب (3-1)هایشکل

تشخیص  ford و  welcomeدو کلمه  وجود دارد. نشده دادهتشخیص متنی  متن است بر روی قسمت

 .نشده استمتنی ایجاد  بلوک قابل شناسایی نبوده و صحنههای . چون لبهاندداده نشده

 





 ب       الف 

 الف(تصویر ورودی و ب(متن تشخیص داده شده با حروف به هم چسبیده صحنه: 3-1شکل 

 

نسبت به  ترای روشنزمینهدر نوشتار دارد. قسمتی از متن در پس یمتفاوت ( ساختار13-1شکل)

-قسمتی از متن از دست می زمینه است. در نتیجهتر از پسگر متن تیرهقسمت دی در و متن قرار دارد

 رود.
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 الف                                                                ب

 الف(تصویر ورودی و ب(متن تشخیص داده شده در نگارش رنگی : ساختار متفاوت13-1شکل 

 فارسی پایگاه داده به زبان 5-2-9

عکس از مناظر طبیعی،  022شود شامل مجموعه بعدی که نتایج الگوریتم بر روی آن آزمایش می

* 203تا  321*022 های مختلف در ابعادقلمزمینه پیچیده و تنوع رنگ و با پس هاصحنهسطح کتاب، 

 باشد که خودمان تهیه کرده ایم.با متون فارسی می  0022

که است چیده زمینه پیبا پس صحنه( ترکیبی از دو نوشتار فارسی و انگلیسی در یک 11-1شکل)

 .را داشته است فارسی و انگلیسی زمان توانایی استخراج متونسیستم به طور هم



بالف

 الف(تصویر ورودی و ب(متن تشخیص داده شده: ترکیب دو نوشتار 11-1شکل 
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دند و مانند متون متنی در نظر گرفته شده بو هایها به عنوان بلوک( کلیه آدمک12-1در شکل) 

آمدند و در مرحله استخراج ویژگی امکان حذف با عرض و مراکز یکسان به حساب میدارای ساختاری 

 ها بر قرار شد. آن

  

 الف                                       ب                     

 الف(تصویر ورودی و ب(متن تشخیص داده شده زمینه: ساختار غیر متنی مشابه با متن در پس12-1شکل 
 

زمینه زمینه و پیششود در مواردی که رنگ پسریز است و مشاهده می قلم( دارای 13-1شکل )

این  "بهای جان توست " جود ندارد. که در این متنودارای اختالف ناچیز باشد امکان تشخیص متن 

کلمات به بیشتر از حد معمول  "پس"و  "ادب "ویژگی را داشته و به همراه آن چون فاصله بین 

نهایی  حنهصمده و از نیز به اشتباه جز ناحیه غیر متنی به حساب آ "عمل و ادب"ید بخش آحساب می

 شود.حذف می
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                                                    ب                                                                                         الف                               

 الف(تصویر ورودی و ب(متن تشخیص داده شده زمینه و متنپس اختالف کم رنگریز و  قلم:  13-1شکل  

حروف باشند و همچنین های مختلف میزمینه پیچیده در رنگپسهایی با صحنه( 14-1) شکل

های . در روشمتفاوت نسبت به رنگ نوشتار داخلی خود هستندای با رنگ متن دارای حاشیه در

زمینه امکان تشخیص کامل تنوع رنگ پسمبتنی بر رنگ این اختالف نوشتاری در متون و همچنین 

شود متن بدون هیچ کاستی طور که مشاهده میهماندر اینجا  [8] متن را برای ما از بین خواهد برد.

 .به درستی تشخیص داده شده است
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 الف(تصویر ورودی و ب(متن تشخیص داده شده ریز قلمزمینه پیچیده با : پس 14-1شکل 

 

در ها و در این صورت پیدا کردن لبهباشد. صحنه دارای روشنایی یکنواخت نمی( 11-1در شکل)

ه، زمینشود ولی به علت اختالف رنگی باال میان متن و پسبا مشکل مواجه می بلوک متنیادامه 

 .شناسایی شده است به درستی های متنیبخش

 

 ب الف 

 و ب(متن تشخیص داده شدهالف(تصویر ورودی  صحنه با نور غیر یکنواخت: 11-1شکل 
 

بیشتری نسبت  قلماندازه دهد که دارای پیچیده را نشان می زمینههایی با پسصحنه( 16-1)شکل

با توجه به شکل  تشخیص به درستی صورت گرفته است. ها نیزدر این صحنه به موارد قبلی است و

نسبت به سطرهای دیگر باشد  کمتر،خیلی  متنی  بلوکاز متن دارای تعداد   سطری اگر (،1-16)

بلوک متنی شناسایی شد که  2در سطر آخر این صحنه  .دشومیمواجه مشکل  باها لوکتشخیص آن ب
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های دو سطر قبلی، این دو بلوک در مرحله فیلترینگ حذف شد و بخشی از در مقایسه با تعداد بلوک

 متن از دست رفته است.

 

 

ب                               الف                                       

 الف(تصویر ورودی و ب(متن تشخیص داده شده هزمینه پیچیدپس در:صحنه 16-1شکل 
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  معیارهای ارزیابی  5-1

گیری تفاوت بین خروجی متن که انتظار یک سیستم استخراج متن، اندازه هدف از ارزیابی عملکرد

توانند اطالعات با های خوب ارزیابی عملکرد میرود و خروجی متن واقعی سیستم است. روشمی

و بهبود آن ارائه مناسب  ارزشی نه تنها برای ارزیابی سیستم و مقایسه، بلکه برای انتخاب سیستم 

 کنند. 

Precision   وRecall لوکاس و  .دنباشمی ی تشخیص متنهادو معیار قوی برای ارزیابی سیستم

ای را برای ارزیابی روش ارزنده robust reading competition of ICDAR 2003در  [27]همکارانش

های متنی درست تشخیص داده شده به بلوکتعداد  نسبت Recallسیستم مطرح کردند که در آن 

های متنی درست تشخیص بلوکتعداد  نسبت Precision و صحنه استهای متنی در لوکتعداد کل ب

های متنی درست تشخیص داده شده و موارد غیر متنی که به اشتباه بلوک تعدادداده شده به مجموع 

  [27].باشدمتنی تشخیص داده شده می

 (1-1) 

(1-2                                                                           )Pr r

d

N
ecision

N
 

های لوکتعداد کل ب Ngهای متنی درست تشخیص داده شده و بلوکتعداد  Nrکه در روابط باال 

 باشند.های تشخیص داده شده میتعداد کل بلوک Ndصحنه و  متنی در 

  :[28]شودتواند ترکیبی از دو معیار باال باشد ارائه میکه می  fعملکرد کلی توسط پارامتر 

(1-3                                                                                      )2* *p r
f

p r



 

با  ( Precision  ، Recall،fمعیار بیان شده) 3 با استفاده از الگوریتم پیشنهادی( 1-1 جدول)در 

و ICDAR 2003 /2005مجموعه داده شود.کارهای انجام گرفته بر رویکارهای گذشته مقایسه می

Re r

g

N
call
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باشند. مقادیر ماکزیمم در می  Microsoft Street View Text Detection Dataset مجموعه داده

 کارهای پیشین برای هر یک از معیارها در جدول مشخص شده است.

 مجموعه دادهو ICDAR 2003 /2005هدادبر روی مجموعه  های پیشین: ارزیابی سیستم با روش1-1جدول
Microsoft Street View Text Detection Dataset 

Method  P  R  F  

Epshteinet al[31] .73 .60 .66 

Becker[92] .63 .65 .64 

Lukas et al[92] .59 .55 .57 

Ashida[31] .55 .46  

Liu [34] .63 .65 .64 

Yi et all[35] .71 .62 .62 

Chen et all[37] .60 .60 .58 

Zhu et all[37] .33 .40 .33 

Kim et all[37] .22 .28 .22 

Ezaki et all[37] .18 .36 .22 

Minetto [38] .63 .61 .61 

Fabrizio [32] .46 .39 .43 

Zhanh [31] .67 .46 .55 

Our method  .81 .71 .73 



برای این  نیز بهره بردیم. نویسهتر از معیار تشخیص در سطح کلمه و ارزیابی دقیق در ادامه برای

 Microsoft مجموعه دادهو ICDAR 2003 /2005هارزیابی از سه مجموعه معرفی شده )مجموعه داد

Street View Text Detection Dataset در مجموع  ( استفاده کردیم.پایگاه داده به زبان فارسی و

کلمه )فارسی و  1473ها دارای . این صحنهموعه سه دیتا بیس انتخاب شده استصحنه از مج 233

. جداول زیر تعداد و درصد شناسایی را در دو باشندو زیر کلمه می نویسه 4728انگلیسی( و تعداد 

 2-1باشند .جدول دهند. نتایج حاصل برای دو بخش از کار مینمایش میسطح کلمه و زیر کلمه 
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نتایج خروجی نهایی سیستم  3 -1. و جدول است svmنتایج بعد از مرحله استخراج ویژگی و خروجی 

 تشخیص متن را نمایش می دهد.

 

 svm: نتایج بعد از مرحله استخراج ویژگی و خروجی 2-1جدول 

 سطح تعداد تشخیص درست تعداد کل درصد

 بلوک 1713 2116 81,3

 کلمه 1212 1473 81,34

 زیر کلمه 3737 4728 83,3

 

 : نتایج خروجی نهایی سیستم پیشنهادی3-1جدول 

 سطح تعداد تشخیص درست تعداد کل درصد

 بلوک 1713 2116 81,3

 کلمه 1272 1473 86,31

 زیر کلمه 4313 4728 84,81
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 گیری نتیجه 6-2

نامه، دالیل انجام آن، ای برای آشنایی با موضوع پایاندرفصل اول مقدمه نامهدر این پایان  

ی بنددستههای انجام شده،از کار ایپیشینهبه بیان فصل دوم  بیان شد. های پیش روو چالش کاربردها

د و در فصل ضعف و قوت هر گروه پرداخته ش ها و نقاطویژگیگروه و توجه به  6کارهای گذشته در 

چهارم  سوم توضیح مختصری در مورد مفاهیم به کار رفته در پژوهش گرد آوری شده است.در فصل

است  سیستم تشخیص متن بر مبنای ارتباط میان اجزای متنی .پیشنهادی به تفصیل آورده شد روش

به استخراج  در ابتدا  .دپردازهای متنی به حذف اجزای غیر متنی میبا در نظر گرفتن برخی ویژگی که

 :ا استفاده از سه روش زیر پرداخته شدنواحی کاندید متن ب

 هابا توجه به رنگ موجود در آن صحنهتفکیک نواحی  (1

. این های مجاور پرداخته شدهای لبه با توجه به رنگ همسایهبندی پیکسلاین زمینه به گروهدر

-(در فضای رنگ لبهGMMوط گوسی)به استخراج پارامتر های مخل EMروش با استفاده از الگوریتم 

های متنی و در روش دراستخراج لبه داد که این. نتایج تجربی نشان [13است] پرداخته صحنههای 

الیه   1ادامه استخراج ناحیه متن مناسب نیست. به این خاطر که نواحی متن از هم جدا شده و در 

بندی به شدند و همچنین در هر بار انجام الگوریتم به خاطر تصادفی بودن فرایند خوشهتقسیم می

به همین خاطر از این  شد.ن مشاهده میالیه برای عکسی یکسا 1، نتایج متفاوتی در GMMکمک 

 روش صرف نظر شد

 استخراج نواحی متنی از تبدیل موجک سطح یک  (2

های هر زیر باند با استفاده از یک آستانه فیلتر شد. این ها با تبدیل موجک، لبهبعد از استخراج لبه

های منفرد در هر لبه شد.میآستانه با توجه به ماکزیمم مقدار هیستوگرام و اندازه هر زیر باند تعیین 

و اگر یک پیکسل در هر سه زیر باند پیکسل متنی بود، به عنوان پیکسل متنی  زیر باند حذف شده
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شد. در ادامه با چند عملیات ریخت شناسی بازکردن و بسته کردن در راستای افقی و می  انتخاب

-با پس هاصحنهکه این روش در  عمودی ناحیه متنی به دست آمد. نتایج تجربی نشان دهنده آن بود

های با پس زمینه پیچیده با لبه هاصحنهدهد ولی در زمینه ساده یا پیچیدگی کم پاسخ مناسبی می

 بسیار پاسخ مناسبی را شاهد نخواهیم بود.

 استفاده از جهت گرادیان روشنایی (3

-لبه.مشخص شد صحنههای لبه Cannyبا استفاده از لبه یاب در ادامه برای یافتن روشی کارآمد

ها از یک آستانه هایی که فاصله آناستخراج شده در هر سطر مورد پردازش قرار گرفت. لبه صحنههای 

ها به عنوان ناحیه متنی مارک شد. از کمتر  بود به عنوان دو لبه متنی شناخته شده و ناحیه ما بین آن

د ناحیه بین حروف نیز به عنوان متن جمله معایب این روش در مواردی که حروف نزدیک به هم باشن

و  "ت"،"پ"،  "ب"های دو طرف حروفی مانند شودو همچنین در مورد متون فارسی لبهانتخاب می

شوند.برای بهبود امثال آن در قسمت انتهایی زیاد است و این نواحی تحت عنوان متن شناسایی نمی

 . سیستم شناسایی، روش زیر ارایه شد

تغییر در  صحنههای متنی با توجه به این واقعیت که در لبه .تصویر استخراج شد در ابتدا گرادیان

 صحنههای روند مقادیر گرادیان)صعودی و نزولی( را شاهد هستیم و با قرار دادن یک مقدار آستانه لبه

و با هر بار تغییر در جهت  د.شاعمال  صحنهبر روی  yو xاین فراینددر هر دو راستاید. شمشخص 

 صحنهدر هر سطر به لبه مورد نظراختصاص داده شد.   -1و 1گرادیان و برقراری شرط فاصله، مقادیر 

در مرحله بعدی اجزای متصل های مذکور مشخص شد. این توالی بررسی شد و مرکز بین جفت پیکسل

 که بلوک دشاستخراج  حیه متصلپنجره محیط بر هرنابه دست آمده را استخراج کرده و  صحنهدر 

های موجود بعد اقدام به گروه بندی بلوک گامدر کردند. غیر متنی را برای ما تولید  های متنی وبلوک

ویژگی دوم ارتفاع  ها وبه کمک دو ویژگی کردیم. ویژگی اول مختصات سطری مرکز بلوک صحنهدر 

-نواحی متنی دارای بلوکبه این خاطر که  گیرد.های کاندید متن است که مورد توجه قرار میپنجره
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های نزدیک به هم هستند.از هر بلوک کاندید این دو ویژگی استخراج شده و چگالی هایی با ارتفاع

ها با استفاده از پنجره پارزن در فضای دو ویژگی استخراج شده، تخمین زده شد. با آستانه گذاری بلوک

ها بزرگتر از آستانه تعیین شده باشد به عنوان خوشه متنی ه آنهایی که قلها، خوشهبر روی خوشه

ها با ای که دارای پیک بزرگتری است نشان دهنده این واقعیت است که فراوانی بلوکقله.کاندید گردید

ای از فضای ویژگی زیاد است. این سطرها به عنوان های نزدیک به هم در ناحیهسطری مشابه و ارتفاع

 .ندها قرار دارد در نظر گرفته شدهای متنی در آنمراکز بلوکی که هایسطر

 4 های غیر متنی درهای موجود برای حذف بلوکدر مرحله بعدی استخراج ویژگی از بلوک 

 دیدگاه زیر انجام شد:

 هاعرض قلم در بلوک (1

-ارکه عرض قلم در بلوک متنی یکسان است و برای تشخیص از معی با این استراتژی پیش رفتیم

ها بود. با کالسه بندی دو های پراکندگی استفاده شد. معیارهای پراکندگی واریانس وآنتروپی بلوک

دهنده آن مشاهده نتایج نشانند.شدمتنی و غیر متنی از هم جدا  هایبلوکsvmویژگی فوق توسط 

مواقعی که گیرد. اما در متون فارسی در که در متون انگلیسی تشخیص به درستی صورت می بود

د. به این شدار دچار مشکل میحروف دندانه حروف به صورت متصل به هم هستند و همچنین در

خیص به درستی امکان پذیر خاطر که عرض قلم در برخی نواحی متنی دارای تغییرات زیادی است، تش

به حروف انگلیسی و فارسی های غیر متنی که ساختاری بسیار مشابه بلوک. همچنین نبود

 63درصد تشخیص درست متن و  73. در این روش ما دارندتشخیص را برای ما مشکل می ساختند

 درصد تشخیص درست غیر متن را شاهد بودیم. 
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 استفاده از واریانس (2

دست های بهی غیر متنی وجود داردواریانس بلوکزمینهبا توجه به اینکه اطراف ناحیه متنی، پس

ها، ابتدا نواحی بندی رنگ درون بلوکزمینه است. لذا با خوشهنین پسآمده مربوط به رنگ قلم و همچ

خوشه با  هر خوشه واریانس رنگ محاسبه شده، . برایخوشه تفکیک کردیم 3بلوک را به  درون هر

ها کمتر از یک آنبرای  هایی که این واریانسبلوکمربوط به متن باشد.  توانستکمترین واریانس می

را به عنوان بلوک متنی در نظر گرفتیم. متاسفانه آستانه پایداری برای فیلتر کردن  آستانه مشخص بود

 .متنی از متن وجود نداشتهای غیرکبلو

 استفاده از نقاط مرکزی  (3

نقاط ویژه تصویر استفاده شده بود که توسط فیلتر گابور به  [ برای استخراج ویژگی از13در مرجع]

گر این واقعیت بود که این نقاط نتیجه مطلوبی را نه برای متون فارسی . نتایج تجربی بیانآمددست می

استفاده  نویسهمرکزی یک و نه انگلیسی حاصل نکردند و در ادامه ما برای استخراج ویژگی از نقاط 

به عنوان   ،های نواحی کاندید متن در صحنهنقاط میان لبه از . به این صورت که در هر صحنهکردیم

های متنی دارای ساختاری هماهنگ متناظر با . این نقاط در بلوکتصویر استفاده کردیمقاط ویژه ن

ماهنگ و متنی به صورت ناههای غیرو برای بلوک و انحنای حرف یا حروف مورد نظر بودند گیریجهت

و توزیع عرض استفاده کردیم و با  عرضاز ویژگی در این روش  .شدندپراکنده در کل بلوک دیده می

 درصد پاسخ صحیح متن و غیر متن را شاهد بودیم. 73,23ر نظر گرفتن مجموع دو ویژگی ما د

 جهت و اندازه گرادیاناستفاده از  (4

شد که جهت و اندازه گرادیان در زوایای خاص با بررسی ساختار حروف انگلیسی و فارسی مشاهده 

متنی های غیررتی که در بلوکباشد. در صودرجه( دارای مقادیر بیشتری می 273و183، 33)صفر، 

 اندازه و جهت گرادیان به صورت تصادفی و گوناگون است.به همین خاطر به عنوان ویژگی دیگر، از 
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و به عنوان  بازه استفاده کردیم 13در یک بلوک و هیستوگرام آن  در  صحنهاندازه گرادیان 

 شود.ویژگی به ماشین بردار پشتیبان برای کالسه بندی متن و غیرمتن داده می13

بازه محاسبه شده و به صورت  1همچنین زاویه گرادیان نیز محاسبه شده و هیستوگرام آن در 

د که در قسمت شبند ماشین بردار پشتیبان داده  ویژگی قبلی به طبقه 13مجزا و همچنین ترکیب با 

درصد از  87شوند. درست تشخیص داده می هاصحنهدرصد  87ها درصد و در ترکیب ویژگی 71اول 

د که در میان حروف شا بررسی نتایج تجربی مشاهده اما ب شوند،ها به درستی تشخیص داده میبلوک

روش زیر  2 ،برای بازیابی حروف از دست رفتهاند. در ادامه بعضی از حروف شناسایی نشده ،یک کلمه

 انجام شد:

 ها در هر سطرگروه بندی بلوک (1

ها از یکدیگر انجام شد. به این صورت که نی آها بر مبنای فاصلهتالش برای ترکیب بلوک 

گر چگالی پنجره پارزن داده شد. با این هر بلوک در سطر به عنوان ویژگی به تخمین xو  yمختصات 

ایجاد کند و در  است های متنی و غیر متنیی بلوککه شامل قلهزمینه فکری که برای ما دو قله پیش

های موجود در هر گروه باهم ترکیب شوند. اما در عمل، پارزن هر فاصله کوچک میان مرحله بعد بلوک

 ها را به عنوان یک قله در نظر گرفت و این روش، روش کارآمدی نبود.بلوک

 (  بررسی فاصله میان بلوکی2

د که، اگر فاصله میان دو بلوک مشخص یابی از این تاکتیک استفاده شدی برای بازدر دیدگاه بع 

ان ناحیه متنی در شده به عنوان بلوک متنی از مقدار مشخصی کمتر باشد این فاصله میانی نیز به عنو

استفاده های موجود در سطر مورد نظر د. برای تعیین این میزان آستانه، از عرض بلوکنظر گرفته شو

های مختلف متفاوت است و تعیین فاصله مشخص که های در مثال. به این خاطر که اندازه بلوکدش

. در روش پیشنهادی این فاصله دو برابر مقدار میانگین پذیر نبودها پاسخ گو باشد امکانبرای همه مثال
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های موجود عرض بلوک شد بررسی التین ومتون فارسی شامل متون هاییصحنه برروی آزمایش نتیجه

 سازد.در هر سطر است که امکان بازیابی دو حرف حذف شده در یک کلمه را امکان پذیر می

های ابتدایی و انتهایی در یک که اگر بلوک ایج تجربی به این نتیجه رسیدیممشاهده نتدر ادامه با 

نتهای در کلمه سطر در مراحل قبلی شناسایی نشده باشند حرف یا حروف ابتدایی در کلمه اول و یا ا

در فصل بریم.افقی بهره می افکنشبرای رفع این مشکل از آخر با روش گفته شده قابل بازیابی نیست.

  ICDAR 2003/2005را بر روی سه مجموعه داده مورد بررسی قرار دادیم.روش پیشنهادی  پنجم

text locating dataset  و  تصاویرآزمون است211و  تصاویر آموزشی 218شاملStreet view text 

detection dataset  022شامل  باشد و پایگاه داده به زبان فارسیتصاویرنمای خیابان می 337شامل 

با های مختلف قلمزمینه پیچیده و تنوع رنگ و با پس هاصحنهعکس از مناظر طبیعی، سطح کتاب، 

 باشد. متون فارسی می

ارزیابی سیستم در  .شد بررسی التین ومتون فارسی شامل متون هاییصحنه برروی آزمایش نتیجه

 86درصد و  در سطح کلمه  84کلمه کلمه انجام گرفت. در سطح زیرسه سطح بلوک و کلمه و زیر

به  fو recall  ،prsicionدرصد تشخیص درست را شاهد بودیم. در سطح بلوک سه معیار ارزیابی 

 بود. 3,86و  3,81،  3,73ترتیب 

 متن تشخیص روش شده، بیانداده مجموعه ازسه حاصل نتایج وارزیابی تشخیص براساس

 .باشد آمدمختلف متن کار رنگ ها،ها،اندازهقلمبا  هاییتوانددرصحنهمی پیشنهادشده
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  پیشنهادات 6-1

 وفارسی انگلیسیها با متون صحنه اغلب برای کهم درنظرگرفتی افقی صورت رابه متون ما (1

. برای شدد خواه مشکلروش دچار  باشد عمودی صورت به متن که درمواردی ولی بودپاسخگو خواهد 

 گر پارزن مورد توجه قرار گیرند.ها نیز در تخمینبلوک yتوان مختصات رفع این مشکل می

. برای تخمین اند آمده دست به تجربی صورت به پیشنهادی درروش شده استفاده هایآستانه (2

تر مطلوب پاسخ برای رسیدن به عصبی هایشبکهنظیر  یادگیری هایازالگوریتماین پارامتر ها می توان 

 .کرد استفاده

 های دیگر.به زبان اعمال الگوریتم پیشنهادی بر روی نوشتار (3

های متنی به این خاطر که هر چه های احتمالی میان لبهتالش برای از بین بردن گسستگی (4

 ه الگوریتم کارایی بهتری خواهد داشت.های متنی بهتر شناسایی شود در اداملبه
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Abstract 

Nowadays, extraction of text in natural scenes is addressed by many researchers. 

Scene content can be classified into two important categories: perceptual content and 

semantic content. Perceptual content includes color characteristics, shape and scene 

texture. semantic content includes text, human’s face, behaviors and actions. Among 

various information of scene, textual information has more importance, because they are 

intelligible by human and computer, and provides possibility of describing the scene 

content. 

In this thesis, we propose a method to extract text regions from images of natural 

scene with complex background. The algorithm contains four main steps. At first step 

we extract candidate regions for text using gradient cue. At next step we cluster 

extracted regions according to this fact that the consisting features of a text row in an 

image have approximately same height and direction. Finally we exploit features of 

histogram of gradient magnitude and gradient orientation in extracted regions to filter 

out non-text regions. For this purpose, we train a classifier based on support vector 

machine (SVM). This classifier is trained by histogram features of gradient magnitude 

and gradient orientation of text regions and non-text regions. Then, the results will be 

improved by determining distance criterion based on width of detected textual regions 

and horizontal projection. The evaluation results obtained from applying the proposed 

method on scenes which have English and Persian text with different fonts and simple 

and complex background. According to evaluation of experimental results of text 

detection on three datasets: ICDAR 2003/2005, Microsoft Street View Text Detection  

and a collection of Farsi text images. The proposed text detection method can cope with 

variation in type of font, size, color and slightly direction. In comparison to other 

methods this result is very promising. 

Keywords- Text extraction; Gradient histogram; clustering; support vector machine (SVM) 
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