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Purpose: Introducing recognition systems and retrieval systems for Farsi printed document
images and categorizing conducted researches with identifying strengths and weaknesses
points of each category and presenting a retrieval system for Farsi printed document images
in a new way.
Methodology: This paper is an applied research.An application designed and implied
for Farsi printed document images retrieval. A new method in segmentation approach
presented and implemented. A database including 50 Farsi documents scanned in 5 fonts
provided for training and testing levels. Half of this database is used for training and other
half for testing.
Findings: Persian printed document image recognition and retrieval systems follow one of
three approaches: based on segmentation, based on sub-word shape and hybrid approach.
The first approachhas received less attention dueto specific challenges. In this paper a
system based on segmentation proposed and implemented and the results presented.
Conclusion: Results show that proposed system is anuseful method to Implement
recognition systems and retrieval systems for Farsi printed document images.
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هــدف :معرفــی ،دســتهبندی ،و نقــد پژوهشهــا دربــارۀ سیســتمهای بازشناســی و
بازیابــی اســناد چاپــی فارســی و پیشــنهاد یــک سیســتم بازیابــی اســناد چاپــی بــا رویکــردی
نــو.
روششناســی :شــیوهای جدیــد بــا رویکــرد جداســازی ،طراحــی و ســپس پیادهســازی
شـده اســت .بـرای آمــوزش و آزمایــش سیســتم ،پایــگاه دادهای شــامل تصویــر  50صفحــه
مــن فارســی در  5قلــم مختلــف فراهــم آم ـد .از نیمــی از ایــن دادههــا ب ـرای آمــوزش و
نیمــی دیگــر ب ـرای آزمایــش سیســتم اســتفاده ش ـد.
یافتههــا :سیســتمهای بازشناســی یــا بازیابــی ســند چاپــی فارســی از یکــی از ســه
رویکــرد مبتنــی بــر جداســازی ،مبتنــی بــر شــکل کلــی کلمــه ،و رویکــرد ترکیبــی پیــروی
میکننــد .ایــن پژوهــش یــک سیســتم مبتنــی بــر جداســازی پیشــنهاد و پیادهســازی و
نتایــج ارائــه ش ـده اســت.
نتیجهگیــری :نتایــج نشــان میده ـد نظــام پیشــنهادی ،روش مناســبی ب ـرای پیادهســازی
نظامهــای بازشناســی یــا بازیابــی اســناد فارســی اســت.

ڪليدواژهها
بازشناسی اسناد چاپی ،بازیابی اسناد چاپی ،کتابخانه دیجیتالی ،زیرکلامت ،زیرحروف

دریافت 98/01/30 :پذیرش98/04/29 :
 .1مربی ،مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه صنعتی
خاتماالنبیاءبهبهان

zahra.bahmani2009@gmail.com

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات،

دوره سی ،شامره چهارم ،زمستان  ،1398ص .65-46
DOI: 10.30484/nastinfo.2019.2173.1834

زهرا بهمنی

1. Recognition
2. Retrieval
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4. Optical Character
)Recognition (OCR

 Sub-Word .5بخشــی از کلمه اســت
کــه حــرف قبلــی ب ـ ه حــرف بع ـدی
نمیچســبد .حــروف ا ،د ،ذ ،ر ،ز ،ژ ،و
از ایــن شــمار هســتند.
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مقدمه
بازیابی محتوای متون تصویری که در کتابخانههای دیجیتالی ،اتوماسیونهای اداری،
ادارات پست ،و بانکها رواج دارد چالش سیستمهای بازیابی اطالعات است.
بازشناسی 1و بازیابی 2این متون زیرمجموعۀ پردازش تصویر 3است و با تكنولوژی
بازشناسی نوری حروف 4انجام میشود .اما در جاهایی مانن د کتابخانههای دیجیتالی
که با نسخههای قدیمی سروکار دارند ،این روش بهصرفه و عملی نیست .استفاده از
سیستمهای بازیابی بهجای سیستم بازشناسی بهسبب کمتوانی تكنولوژی بازشناسی
حروف ،بهویژه در کار با تصاویر اسنا د بیكیفیت متون قدیمی است .تصحیح دستی
خروجیهای بازشناسی نوری معموالً امکانپذیر نیست.
در طراحی سیستم بازشناسی یا بازیابی اسناد چاپی سه رویکرد وجود دارد:
رویکر د مبتنی بر جداسازی ،رویکرد مبتنی بر شکل کلی کلمه ،و رویکر د ترکیبی
(عزمی .)1378 ،مشکل در رویکر د نخست ،شکستن کلمه به حروف آن است؛ از
اینرو تمایل ب ه استفاده از آن کم است .در رویکر د مبتنی بر شکل کلی کلمه ،مشکل
فراوانی فزایندۀ زیرکلمات 5فارسی و دشواری «آموزاندن» آنها به سیستم است.
پژوهشهای انجامشده با این رویکر د بیش از رویکر د نخست بوده است .در رویکرد
سوم چن د پژوهشگر سعی کر دهاند از مزایای هر دو روش بهطور ترکیبی برای متون
فارسی استفاده کنند.
تفاوت مهم دیگر سیستمهای بازشناسی یا بازیابی اسنا د چاپی در طرز کار آنها با
نقطههای زیرکلمههاست .اغلب سیستمها در مرحله پردازش فقط بدنه زیرکلمات یا
حروف را لحاظ میکنن د و تشخیص نهایی بهکمک نقطهها را بهمرحله پس از پردازش
وامیگذارند .ولی راهکار دیگر بررسی همزمان بدنه و نقطههاست .یکی از مزایای روش
اخیر در کار با اسنا د کمکیفیت است .در این اسنا د نقطهها بهبدنۀ زیرکلمه متصل است و
باعث افزایش خطا در بازشناسی میشود .ابراهیمی و کبیر (1384الف) ،خسروی و کبیر
( )1388و ابراهیمی و کبیر (1384ب) از معدو د کارها به این روش هستند .در نظامآبادی
و کبیر ( )1379الگوریتمی برای جداکردن نقطههای چسبیده ب ه بدنه ارائه شده است .در
ادامه ،کارهای انجامشده در هریک از سه رویکر د را مرور میکنیم.
رویکر د جداسازی
همانطور که قب ً
ال اشاره ش د چالش اصلی پیش روی سیستمهای مبتنی بر جداسازی،
شمار زیا د خطا در پیداکردن نقطههای جداسازی است .این خطا در سایر مراحل
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ادامه مییابد و نتیجه نهایی را بهشدت آسیب میزند .هرچند مراحل جداسازی و
قطعهبندی بدنه کلمات به زیرکلمات و حروف ،کار دشواری است؛ از سوی دیگر
حل این مشکل ،اندازه واژهنامه را نسبت به روشهای مبتنی بر شکل کلی بسیار
محدودتر خواه د کرد باروشهای مبتنی بر شکل کلی کلمات روبهرو خواهن د بود.
در نتیجه این امر مراحل بعدی کار را بسیار راحتتر خواهد کرد.
در قطعهبندی زیرکلمات دو نوع رویکر د کلی وجو د دارد :نخست سیستمهایی که
سعی دارند محل دقیق انفصال حروف موجود در زیرکلمات را تشخیص دهند .دوم،
1
سیستمهایی که زیرکلمات را بهبخشهای اغلب کوچکتر از حروف بهنام زیرحرف
قطعهبندی میکنند .دلیل قطعهبندی به زیرحرف در دسته دوم ،نامساویبودن طول
حروف و امکان خطا بهخاطر شباهت در ساختار حروفی مانن د «تیتر» و «سر» است.
بهسبب آنکه چنین کلماتی فقط بهلحاظ نقطه باهم تفاوت دارن د و نیز اغلب سیستمها
در فراین د پردازش ،بدنه کلمات را بیتوجه ب ه نقطههای کلمه میشناسند ،تشخیص
نقطه انفصال حروف کار دشواری است .بههمین دلیل ،در این سیستمها سعی شده
است بهجای مشخصکردن یک نقطه مشخص بهعنوان نقطه انفصال دو حرف ،ابتدا
یدهند؛ سپس بهکمک باقی ویژگیها مانند نقطهها ،محل
آن را زیرحروف تشخیص م 
دقیق جداسازی را مشخص کنند.
با این رویکرد ،عزمی ( )1378الگوریتمی برای جداسازی حروف بدون توجه به
نوع قلم ارائه کرده است .در کار او نقطههای جداسازی با اِعمال قواعدی در قالب یک
نمودار حالت روی منحنی پیرامون کلمات تعیین شده است .برای بازشناسی نیز از دو
الگوریتم استفاده شده است .الگوریتم اول از کدهای فریمن کانتور 2حروف بهعنوان
3
ویژگی و از یک اتوماتون آماری برای طبقهبندی ،و الگوریتم دوم از تبدیل هاف
با روش فازی بهعنوان ویژگی و از شبکه پسانتشار خطا 4بهعنوان طبقهبندیکننده
استفاده کرده است .نتایج این پژوهش برای جداسازی حروف بهازای متن چاپی
شامل  11000حرف با قلمهای مختلف 99 ،درصد و برای بازشناسی روی مجموعه
حروف شامل  11500نمونه از  10قلم مختلف بهازای الگوریتم اول  97/13و بهازای
الگوریتم دوم  98/32گزارش شده است.
شمسی ،رسولی کناری ،و شادروان ( )1388برای جداسازی حروف ،ابتدا با
محاسبه هیستوگرام عمودی و پویش کلمه از راست ب ه چپ ،قسمتهایی را که
برآمدگی کمتر از متوسط دارن د بهعنوان مرزهای بالقوه حروف عالمتگذاری کر دهاند.
سپس این مرزها در صورت داشتن شرایطی مانند حداقل عرض الزم و وجو د تغییر

1. Sub-Letter

 .2منحنی خطی تكهای بسته است كه از
مركز تمام پیكسلهایی عبور میكنند
كه از چهار طرف ب ه پسزمینه خارجی
و نه پیكسل دیگر متصل هستند.
 .3روشــی بــرای اســتخراج ویژگیهــا
در آنالیــز تصاویــر ،بینایــی رایانـهای،
و پــردازش تصویــر دیجیتــال اســت.
 .4ايــن الگوريتــم جــزء الگوريتمهــاي
يادگيــري بــا نظــارت اســت کــه
توبرگشــت
اساســ ًا از دو مســير رف 
تشــكيل ش ـده اســت.
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محسوس در هیستوگرام عمودی ،نقطههای جداسازی را مشخص میکنند .شکل 1
نمونهای از تشخیض مرزهای بالقوه و تشخیص مرزهای واقعی را نشان میدهد .در
این پژوهش ،نتیجه جداسازی حروف برای  12قلم مختلف در  6اندازه بیش از 97
درصد گزارش شده است.

شکل  .1تشخیص مرزهای بالقوه و بررسی شرایط تبدیل بهمرزهای واقعی (شمسی و
همکاران)1388 ،

 .1ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﻻﯾﻪ
ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎ اﺗﺼﺎﻻت ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﺑﺮدار ورودي در ﻻﯾﻪ
اول و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ،
ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﺒﮑﻪ در ﻻﯾﻪ آﺧﺮ (ﻻﯾﻪ
ﺧﺮوﺟﯽ) درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
 .2بهازای هر سطر یا ستون از اطالعات
دودویی تصویر حرف یا زیرکلمه،
فاصله مرز مشخصشده برای
تصویر مذکور تا نزدیکترین نقطه
سیاه تصویر محاسبه میشود.
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عزمی و کبیر ( )1378روشی را برای جداسازی حروف ارائه دادهاند .در این
روش ،نقطههای جداسازی اولیه با اِعمال قواعدی بهصورت یک گرامر روی منحنی
پیرامونی تعیین شده؛ سپس در مرحله پسپردازش ،نقطههای نهایی جداسازی
مشخص شده است .در این پژوهش الگوریتم روی حدود  11000حرف از  20قلم
مختلف انجام شد و نتایج صحیح حدود  99درصد گزارش شده است .نظامآبادیپور
و کبیر ( )1383با اصالح الگوریتم عزمی ،الگوریتمی برای متون با کیفیت پایین ارائه
دا دهاند .در این پژوهش بهاصالح روش برچسپزنی کانتور باالیی و تکمیل قواعد
جداسازی پراخته شده است.
بهمنی و عزمی (2011الف) یک سیستم بازیابی سن د مبتنی بر جداسازی ارائه
دادهان د و برای تشخیص زیرحروف از ویژگیهای شکلی زیرحروف استفاده کردهاند
که وابسته بهقلم نیستند .هریک از چهار گروه زیرحروف ،درخت تصمیم مربوط به
خو د دارند .در این درختها از ویژگیهایی مانن د داشتن حفره در زیرحروفی مانند
« » ،وجود الف باالی زیرحرف مانند « » ،و سایر ویژگیهای ناوابسته به قلم
استفاده شده است .همچنین ،بهمنی و عزمی (2011ب) برای بهبود روش قبل ،از
شبکه عصبی  1 RBFاستفاده کردهاند .در اینجا از ویژگی نمایه 2در چهار جهت استفاده
شده است .در این پژوهش ،نرخ بازیابی صحیح حروف افزایش یافته است .کارهای
دیگری نیز با این رویکر د انجام شده است (رفیعی کراچی1373 ،؛ خسروی و کبیر،
1386؛ سرابی نوبخت1392 ،؛ بهمنی.)1390 ،
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رویکرد شکل کلی کلمه
لدهنده آن
در رویکرد مبتنی بر شکل کلی کلمه ،کلمه یا زیرکلمه بهحروف تشکی 
شکسته نمیشود ،بلکه سعی بر آن است که زیرکلمه بهصورت یکپارچه تشخیص
داده شود .در این رویکرد هر زیرکلمه یک دسته منحصربهفرد است .محاسبه تعداد
کل زیرکلمات موجود در زبان فارسی کار دشواری است؛ ولی پژوهشها وجو د بیش
از  10000زیرکلمه را گزارش دادهاند (خسروی و کبیر .)1388 ،یعنی تصویر یک
زیرکلمه بای د با مشخصات بیش از  10000زیرکلمه دیگر مقایسه شود .این کار بسیار
زمانبر و احتمال خطا در آن بهشدت باالست .چاره کار آن بوده است که زیرکلمات
بهشاخههای متعد د دستهبندی شوند بهشکلی که هر شاخه دربرگیرنده زیرکلمات
شبیه بههم با ویژگیهای یکسان باشد .برای مرحله تشخیص یا بازیابی ،ابتدا برای
هر کلمه شاخه یا شاخههای مربوط تشخیص داده میشود؛ سپس از طریق استخراج
ویژگیهایی که تفاوت زیرکلمات را بهشکل بارزتر نشان میدهند ،زیرکلمه مدنظر
تشخیص داده میشود .در شکل  2فراین د کلی بازشناسی زیرکلمات ،با استفاده از
شکل کلی زیرکلمه آمده است.

شکل  .2فرایند کلی بازشناسی با استفاده از شکل کلی (خسروی و کبیر)1388 ،

پیشینه رویکرد شکل کلی کلمه
عزمی و کبیر ( )1383الگوریتمی مبتنی بر شکل کلی زیرکلمات ارائه دا دهاند .آنها
سه واژهنامه با استفاده از ویژگیهای مکان مشخصه ،1توصیفکنندههای فوریه ،2و
برچسپ کانتور باالیی طراحی کردهاند .برای هریک از این سه ویژگی با استفاده از

 .1ب ه هر نقطه از پسزمینه تصویر کلمه یا
حرف مدنظر یک ک د اختصاص م یدهد
که متناظر با تعداد برخورد یک خط
عمودی و یک خط افقی ترسیمشده از آن
نقطه با بدنه تصویر مدنظر است.
 .2یک ابزار ریاضی ،برای تبدیل و توصیف
مکانی تصویر ب ه اجزای فرکانسی آن
است.
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 .1فرایند طبقهبندی بهگونهایکه
نمونههای قرارگرفته در یک گروه
شبیهتر از نمونههای قرارگرفته در
سایر گروهها باشند.
 .2نسخه بهبودیافته الگوریتم
 K-meansاست.
 .3برای پیداکردن محتملترین مسیر
از حالتهای پنهان.
 OCR .4موتور منبع باز است که
بین سالهای  1984و  1994در
شرکت  HPایجاد شد.
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همه زیرکلمات موجو د واژهنامه طراحی شده است .هریک از مدخلهای واژهنامه
متناظر با یک همسایگی (شاخه) است .برای استخراج ویژگی ،ابتدا نقطهها و عالئم
از بدنه زیرکلمات جدا شده است .در مرحله بازشناسیِ زیرکلمه مجهول ،به واژهنامه
مراجعه شده و مدخل و درنتیجه همسایگی متناظر با آن مشخص میشود .در این
پژوهش انتخاب درست مدخل بهمعنای صحت بازشناسی بوده است .درنهایت ،نتایج
بازشناسی برای قلمهای آموزشدادهشده برای  3واژهنامه ذکرشده بهترتیب ،98/2
 ،98/65و  99/4درصد گزارش شده است.
ابراهیمی ( )1384از شکل کلی زیرکلمات ،برای بازیابی تصاویر نامههای اداری
1
استفاده کرده است .در همین پژوهش برای بازشناسی متن از خوشهبندی تصاویر
 12700زیرکلمه به  400خوشه و انتخاب  10خوشه نزدیکتر استفاده شده است.
پژوهش ذکرشده روی دو مجموعه مختلف یکی شامل  5تصوی ِر تولیدشده با  5قلم
متفاوت و دیگری شامل  4تصوی ِر پویششده از منابع مختلف آزمایش شده است.
درصد بازشناسی بهازای مجموعه اول  96درص د و بهازای مجموعه دوم  90درصد
گزارش شده است .از سایر کارهای انجامشده با این رویکر د میتوان ب ه ابراهیمی و
کبیری (1385؛  )1384اشاره کرد.
خسروی و کبیر ( )1388سیستم بازشناسی متون فارسی با دو رویکرد مختلف
ارائه دادهاند :رویکرد اول مبتنی بر شکل کلی زیرکلمات بههمراه نقطهها و عالئم و
رویکرد دوم مبتنی بر شکل کلی زیرکلمات با حذف عالئم و نقطههاست .در این
پژوهش از الگوریتم  2 ISODATAبرای خوشهبندی استفاده و مراکز خوشهها از طریق
یک الگوریتم خوشهبندی سلسلهمراتبی محاسبه شده است .در هر دو الگوریتم مانند
اغلب سیستمهای مبتنی بر شکل کلی زیرکلمه ،بازشناسی در دو مرحله انتخاب
خوشههای نزدیک بهزیرکلمه ورودی و سپس گزینش نزدیکترین زیرکلمه از میان
زیرکلمات خوشههای انتخابی انجام شده است .نامور ( )1395چهار روش برای
بهبو د بازشناسی تصاویر متون فارسی ارائه داده است .روش اول ،بهبو د بازشناسی
با استفاده از اطالعات در سطح زیرکلمه و الگوریتم ویتربی 3است .در روش دوم،
تغییری در الگوریتم ویتربی اعمال شده و در روشهای سوم و چهارم از اطالعات در
سطح کلمه بهلحاظ لغوی و نحوی استفاده شده است .در این پژوهش نسخه 3,04
تسراکت 4استفاده شده است .کارهای مشابه دیگری نیز با این رویکر د انجام شده
است (Nasrollahi & Ebrahimi, 2013; Pourasad, Hassibi, & Ghorbani, 2012; 2013؛ داودی و
کبیر1393 ،؛ نامور و عزمی.)1396 ،

فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره  ، 30شامره ( 4زمستان )1398

طراحی و پیا دهسازی یک سیستم
بازیابی اسنا د چاپی فارسی

رویکرد ترکیبی و پیشینۀ آن
در رویکرد ترکیبی از مزایای هر دو رویکر د پیشین برای بهبود نتایج استفاده میشود.
برای این منظور معموالً سعی بر آن است که زیرکلمات حتیالمقدور به حروف یا
زیرحروف جداسازی شود .در جاهایی که امکان جداسازی وجو د ندارد یا خطا
زیا د است ،از شکل کلی زیرکلمات استفاده میشود .ازجمله کارهای انجامشده با
این رویکرد پایاننامه دکترای عزمی ( )1378است .در این سیستم حروف شاخص
زیرکلمه جداسازی و بازشناسی شده است .همچنین یک واژهنامه تصویری برای بدنۀ
زیرکلمات طراحی شده است .در بازشناسی زیرکلمات از موقعیت و نوع نقطهها و
عالئم استفاده شده است .درنهایت ،بهکمک مدل مخفی مارکوف 1و یک الگوریتم
ویتربی تغییر یافته و با استفاده از اطالعات آماری احتمال رخداد متوالی حروف
شاخص و امتیاز حاصل از بازشناسی آنها ،بازشناسی زیرکلمات انجام شده است.
در مرتضوی طباطبائی ( ،)1391ابتدا برخی حروف که امکان جداسازی و
بازشناسی با دقت زیا د را داشتهاند بهعنوان حروف شاخص مشخص شدهاند .سپس
با استفاده از الگوریتم ژنتیک 2و عملگرهای مورفولوژی ،3مجموعهای از عملگرهای
مورفولوژی بههمراه ساختار بهینهای که قادر ب ه توصیف گروهها باشند مشخص
شده است .زیرکلمات این گروهها براساس حروف شاخص کدگذاری ش دهاند .یک
واژهنامه تصویری نیز ایجا د و بازشناسی با استفاده از  RBFو ویژگی موجک 4انجام
شد.
روششناسی
در این پژوهش یک سیستم بازیابی اسناد چاپی فارسی طراحی شده و بهوسیله
نرمافزار متلب پیا دهسازی شده است .برای آموزش و ارزیابی سیستم 50 ،سن د فارسی
در  5قلم پرکاربر د چاپشده پویش شد .نیمی از این اسنا د در مرحله آموزش به
سیستم ارائه شد و از بقیه در مرحله آزمایش برای ارزیابی استفاده شد .در سیستمهای
بازشناسی و بازیابی معموالً کلمات بهبخش بدنه و نقطهها تقسیم میشوند تا کار با
آن راحتتر شود .در این پژوهش نیز هر کلمه بهدو بخش بدنه و نقطهها تقسیم شده
است .ازآنجاکه حروف جدا در ساختار زبان فارسی زیرکلمات را شکل میده د از آن
برای بررسی بدنه کلمه از طریق بررسی بدنۀ زیرکلمات تشکیلدهنده آن استفاده شد.
از رویکر د مبتنی بر جداسازی به روشی تازه در این پژوهش استفاده شده است که
لدهنده
نیاز بهتخمین نقطه دقیق جداسازی ندارد .در این روش ،عناصر اصلی تشکی 

 .1مدلی آماری است که در آن سیستم
م دلشده بهصورت یک فرایند
مارکوف با حالتهای مشاه دهنشده
(پنهان) فرض میشود.
 .2در این الگوریتم نحوه تکامل ژنتیکی
موجودات زنده شبیهسازی میشود.
 .3ابزار قدرتمن د برای استخراج
اطالعات ساختاری از تصویر است.
 .4موجک در پردازش تصویر ،طبقهبندی
تصاویر ،حذف اختالالت تصاویر ،و
فشردهسازیتصاویراستفادهمیشود.
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حروف بهعنوان بخشهای اصلی از بدنه استخراج ش د و سایر بخشهای بدنه بهعنوان
اتصا لدهنده عناصر اصلی حذف شده است؛ زیرا این بخشها نقشی در تعیین هویت
حروف ندارن د و صرف ًا ب هدلیل پیوستهنویسی در زبان فارسی بهبدنه کلمه اضافه ش دهاند.
برای تشخیص این عناصر اتصا لدهنده از روش تشخیص خط زمینه استفاده شد.
بدینگونه ،شکل بخشهایی بهعنوان نامز د برای عناصر اتصا لدهنده مشخص و با
ارزیابی دقیقتر نقطههای اضافه حذف شده است .پس از استخراج عناصر اصلی ،این
عناصر که در این پژوهش زیرحرف نامیده شدند ،به چهار دستة زیرحرف ابتدایی ،میانی،
انتهایی ،و مجزا تقسیم ش دهاند .بدین ترتیب ،چهار واژهنامه طراحی شد .هر زیرحرف
با توجه بهموقعیت قرارگیری در ساختار بدنه زیرکلمه ،بهیکی از این واژهنامهها تعلق
دارد .در مرحله تشخیص زیرحرفها ،ویژگیهای نمایه در چهار جهت اصلی از این
عناصر استخراج شد .با کنار هم قراردادن این چهار نمایه ،بُردارِ ویژگی تشکیل شده
است .در مرحله تشخیص از شبکه عصبی  RBFاستفاده شد .شبکههای عصبی یکی از
روشهای پرکاربر د در بازشناسی نوری حروف است (Reynaldo Phangtriastu, Harefa,
) .& Felita Tanoto, 2017بهازای هر دسته از زیرحرفهای یک شبکه عصبی آموزش دا ده
شده و در مرحله تشخیص از نتایج این شبکهها استفاده شده است.
در هر دسته بهازای هر زیرحرف یک شبکه عصبی نهایی برای تأیی د نهایی زیرحرف
بهسیستم آموزش داده و از آن استفاده شد .بدین ترتیب ،بدنه هر زیرکلمه بهوسیله کد
لدهنده آن در واژهنامه مربوط بهزیرحرف ک د شده است.
مربوط به زیرحرفهای تشکی 
با کنار هم قرارگرفتن ک د بدنه زیرکلمات ،ک د بدنه کلمه تشکیل شد .برای اضافهکردن
نقطهها بهبدنۀ زیرکلمه ،فاصله نقطهها تا زیرحرفها محاسبه و هر نقطه بهنزدیکترین
زیرحرف منتسب شد .برای ارزیابی سیستم ذکرشده ،نیمی از صفحات پویششده که
از آنها در مرحله آموزش استفاده نش د بهوسیله سیستم پیشنهادی بهازای حروف الفبای
لدهنده
فارسی بازیابی شد .برای بازیابی حروف ،ابتدا حرف مدنظر ب ه زیرحروف تشکی 
حرف کد؛ سپس ک د تولیدشده با ک د مربوط بهتصاویر اسنا د اسکنشده تولی د سیستم
مقایسه شد .در جاهایی که ک د انطباق داشت در تصویر سن د مربوط محل حرف نشان
داده شد .نتایج ارزیابی سیستم در بخش نتایج آمده است.
ویژگیهای نوشتاری زبان فارسی
خط فارسی از راست ب ه چپ نوشته میشو د و مانن د خیلی از زبانهای دیگر واحد
آن كلمه است .در كلمات فارسی ،بیشتر حروف از دو طرف ب ه حروف مجاور خود
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میچسبند .ولی حروف {ا ،د ،ذ ،ر ،ز ،ژ ،و} ب ه حرف بع د خو د نمیچسبند .بنابراین
هر كلمه میتوان د شامل یك یا چن د بخش باش د كه بهآنها زیركلمه میگویند .هر كلمه
از یك یا چن د زیركلمه تشكیل میشود .یك زیركلمه از یك یا چن د حرف چسبیده
بههم تشكیل میشو د (کارگروه خط و زبان فارسی در محیط رایانهای .)1378 ،موقعیت
حروف در زیرکلمه ،حروف موجو د در آن را به چهار دستة حروف ابتدایی ،میانی،
انتهایی ،و مجزا تقسیم میکند .شکل حروف یکسان در موقعیتهای متفاوت ،با هم
تفاوت دارد ۱۷ .حرف از  ۳۲حرف فارسی یک ،دو ،و سه نقطه دارند .این نقطهها در
باال یا پایین حرف قرار میگیرند .تفاوت برخی حروف در زبان فارسی فقط در تعداد
یا محل نقطههاست مانن د {س و ش} .در نوشتار فارسی بهندرت از اِعراب { ً، ، ، ،
 ، ، ُ ،ء} استفاده میشو د و ممکن است این عالئم بهاشتباه نقطه تشخیص داده شوند.
مهمترین ویژگی دشواری کار با اسناد فارسی و زبانهای مشابه ،پیوستگی حروف
در زیرکلمات است .این وضع کارها در این زمینه را به سه شاخه پیشگفته تقسیم
کرده است .تالش همه آنها دستیافتن به روشی برای غلبه بر این ویژگی در زبان
فارسی است .نکته دیگر در بههمچسبیدگی حروف که کار را برای رویکر د مبتنی بر
جداسازی دشوارتر میکند ،یکساننبودن طول حروف است .برای مثال ،حروف {ا،
س} از کوتاهترین و بلندترین حروف الفبای فارسی هستند .تفاوت طولی آنها بسیار
زیاد است .در نوشتار فارسی ،برخی اعدا د ساختاری شبیه حروف دارند و گاه تفکیک
آنها برای سیستم مشکلساز است .مانند عدد  1و حرف{ا} .درنهایت ،تغییر شکل
بعضی حروف در برخی از کلمات در اغلب قلمهای فارسی مانن د {ال} ،باعث ایجاد
حاالتی استثنایی میشود .دیگر ویژگی زبان فارسی نسبت حروف به خط زمینه است:
مانند {ا ،ک ،ت} باالی خط زمینه و برخی {ی ،ر ،و} زیر خط زمینه قرار میگیرند.
برخی نیز (س ،ش ،ح} بخشی باال و بخشی پایین خط زمینه قرار میگیرن د (شکل .)3

شکل  .3برخی ویژگیهای نگارش فارسی )(Azmi & Kabir, 2001
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ساختار سیستم پیشنهادی
یدهد .زیرحرفها براساس محل آن در بدنه
شکل  4بخشهای سیستم را نشان م 
زیرکلمه چهار دستهاند :زیرحرف آغازین ،میانی ،پایانی ،و جدا .هر دسته بهکمک یک
شبکه عصبی  RBFآموزش و تشخیص داده ش دهاند.

شکل  .4ساختار کلی سیستم پیشنهادی
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بخشهای زیرکلمات در روش پیشنهادی ما
در سیستمهای جداساز ،بدنۀ زیرکلمه به حرف یا زیرحرف شکسته میشود .ما در
اینجا روشی را برای بخشبندی بدنه زیرکلمات ارائه کر دهایم که نیازی به تخمین
نقطه انفصال حروف ندارد .در این روش و با نگاه نو ب ه ساختار نوشتار فارسی ،از
یکسو ،بار محاسباتی برای تشخیص نقطه دقیق انفصال را کاستهایم و از سوی دیگر،
خطای ناشی از تشخیص غلط را حذف کردهایم.
جداسازی
در این روش ،حروف موجو د در هر زیرکلمه ب ه دو بخش تقسیم میشود :عناصر
اصلی حرف و قسمتهای اتصالدهنده .در ساختار نوشتار فارسی ،قسمتهای
اتصالدهنده نقشی در تعیین هویت حرف ندارن د و فقط وظیفه اتصال عناصر اصلی
را دارند .در سیستم پیشنهادی ،این قسمتها از بدنه زیرکلمه حذف میشو د تا عناصر
اصلی که معرفیکننده هویت حرفان د استخراج شود (شکل .)5
عناصر اصلی حروف براساس موقعیت قرارگیری آنها در زیرکلمات بهچهار دستة
عناصر آغازین ،میانی ،پایانی ،و جدا تقسیم شدهاند .چهار واژهنامه برای هریک از این
چهار دسته تعریف شده است.
.

شکل  .5بخشبندی بدنه زیرکلمات ،کلمه دیجیتال و حذف قسمتهای اتصالدهنده و
استخراج عناصر اصلی حروف
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زهرا بهمنی

برای مشخصکردن بخشهای اتصا لدهنده زیرحروف از سه ویژگیِ خط
زمینه محلی ،نمایۀ باالی زیرکلمه ،و هیستوگرام عمودی استفاده شده است .بعد
از مشخصکردن نمایۀ باالی زیرکلمه ،نقطههایی از زیرکلمه که نمودار آن در
فاصله کمتر از عرض قلم با خط زمینه قرار دارند بهعنوان نامز د عنصر اتصالدهنده
زیرحروف انتخاب شد .از میان نقطههای نامزد برای بخش اتصالدهنده ،قسمتهایی
که با عناصر اصلی حرف همپوشانی دارند حذف شده است .برای مشخصکردن
این قسمتها از هیستوگرام عمودی زیرکلمه استفاده شده است .در اینجا نقطههای
نامزدی که ارتفاع هیستوگرام عمودی آنها از  1/5برابر عرض قلم بیشتر بوده ر د شده
و باقی نقطهها بهعنوان نقطههای اتصالدهنده زیرحروف معرفی ش دهاند.
استثناها
با توجه بهاینکه ما برای تشخیص بخشهای اتصالدهنده از خط زمینه محلی بهازای
هر کلمه استفاده کر دهایم گاهی خط زمینه محلی اشتباه تشخیص داده میشود .این
مسئله زمانی اتفاق میافتد که کلمه فقط از حروفی که منفصل هستن د تشکیل شده
باشد .مانن د کلمات ری ،وی ،آن .برای اصالح و پیشگیری از این قبیل ،خط زمینۀ
محلی با خط زمینۀ سراسری مقایسه و در صورت اختالف بیشتر از حد ِ مجاز ،خط
زمینه سراسری بهجای خط زمینه محلی جایگزین میشود.
واژهنامه طراحیشده
در سیستمهای مبتنی بر جداسازی معموالً اندازه واژهنامه در مقایسه با رویکر د شکل
کلی بسیار کوچکتر تعریف میشو د و بیشتر متناسب با تعداد حروف الفباست .در
سیستم پیشنهادی ما چهار واژهنامه تعریف شده است .با توجه ب ه اینکه در مرحله
تشخیص عناصر اصلی ،هر عنصر با توجه به موقعیت قرارگیری آن در زیرکلمه
به یکی از چهار واژهنامه تعلق خواه د داشت ،عم ً
ال اندازه واژهنامه نهایی برابر با
تعداد مدخلهای مشترک واژهنامهها ،بهعالوه حالتهای خاص در هریک از
واژهنامههاست .در شکل  ،6تصویر چهار واژهنامه و واژهنامه نهایی آمده است .امتیاز
خاص این واژهنامه عالوه بر ناوابستگی بهتشخیص نقطهای خاص برای جداسازی
تعدا د محدو د مدخلها و تمایز میان اعضای آن است .این با ابزارهایی مانند شبکههای
عصبی بهراحتی تشخیص داده میشود.
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شکل  .6واژهنامههای طراحیشده مربوط ب ه چهارگروه زیرحروف و واژهنامه نهایی

حذف بعضی از خطاهای جداسازی از راه گسترش واژهنامه
برخی اشتباهات در مرحله جداسازی شامل شکستن حرف «د» ب ه دو قسمت است ،که
بهخاطر نوشتن این حرف در برخی از قلمها در راستای خط زمینه اتفاق میافتد .برای
رفع این قبیل اشتباهات در اسنا د چاپی ،در واژهنامه عناصر ابتدایی ،مدخلی برای «د»

زهرا بهمنی

بهصورت عنصری ابتدایی تعریف شده است .یکی دیگر از این مشکالت ،زوجحرف
«ال» است ،که در بیشتر قلمهای فارسی بدین شکل نوشته میشو د و در بیشتر سیستمهای
مبتنی بر جداسازی بهصورت استثنا بررسی میشود .در سیستم پیشنهادی ما برای غلبه
بر این مشکل ،زوجحرف «ال» یک عنصر رفتار شده است .این عنصر در واژهنامه عناصر
پایانی و عناصر مجزا یک مدخل جدا درنظر گرفته شده است.
کدگذاری
در سیستم پیشنهادی ،ما برای کدگذاری نهایی از موقعیت زیرحروف چشمپوشی
کردیم؛ زیرا عم ً
ال این مسئله بهساختار نوشتاری زبان فارسی برمیگر دد و در مفهوم
کلمه بیتأثیر است .یک واژهنامه نهایی تعریف و بهازای زیرحروف با معنای یکسان
یک مدخل تعریف کردهایم .بدین ترتیب ،برای جستجوی کلمه کلیدی در کد
تولیدشده ،فرایند جستجو در کل کلمه بدون توجه بهانفصال در قسمتهایی انجام
میشو د که حروف غیرمتصل وجود دارد .این امر جستجوی کلمه کلیدی را بهعنوان
بخشی از یک کلمه دیگر آسان میکند.
بازیابی
برای بازیابی ابتدا کلمه کلیدی از کاربر دریافت و حروف موجود در آن مشخص
میشود .زیرحرفهای موجود در هر حرف مشخص و کد مربوط بهآن با استفاده از
واژهنامه استخراج میشود .بدین ترتیب ،با کنار هم گذاشتن کد زیرحروف ،حروف
موجو د در کلمه کلیدی ،ک د مربوط به کلمه تولی د میشود .سپس با کد مربوط به
تصویر صفحات پویششده تطبیق داده میشود.
برای انتساب نقطهها و عالئم به حروف مربوط به آنها ،موقعیت دقیق نقطهها
و عالئم و همچنین زیرحروف در زیرکلمه تعیین شده است .سپس هر نقطه به
زیرحرفی که موقعیت ابتدای آن با موقعیت ابتدای نقطه یا عالمت مدنظر نزدیکتر
است منتسب شده است.
یافتهها
برای ارزیابی سیستم پیشنهادی  50سن د در  5قلم مختلف پویش و برای ارزیابی به
سیستم ارائه شده است .از نیمی از اسناد برای آموزش بهسیستم و نیمی دیگر برای
آزمون سیستم استفاده شده است.
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طراحی و پیا دهسازی یک سیستم
بازیابی اسنا د چاپی فارسی

نتایج دستهبندی
در سیستم پیشنهادی در مرحله تشخیص عناصر از شبکه عصبی  RBFاستفاده کردیم.
ویژگی این سیستم نمایه در چهار جهت باال ،پایین ،چپ ،و راست است .مرحله
دستهبندی بهسبب محدودشدن تعدا د دستهها و تمایز ظاهری عناصر اصلی بهراحتی
انجام میشود .در پیادهسازی سیستم پیشنهادی شبکههای آموزشدیده توانستند همه
زیرحرفها را با خطای کمتر از  1درصد و صحت باالی  99درصد تشخیص دهند.
نتایج بازیابی
برای ارزیابی نهایی سیستم پیشنهادی 32 ،حرف الفبای فارسی بهوسیله سیستم بازیابی
شد که نتایج آن در جدول  1آمده است.
جدول  .1نتایج بازیابی حروف الفبا
ردیف

حرف

درصد

ردیف

حرف

درصد

ردیف

حرف

درصد

ردیف

حرف

درصد

1

الف

99/78

9

خ

100

17

ص

99/13

25

ک

99/70

2

ب

97/60

10

د

99/05

18

ض

100

26

گ

100

3

پ

97/72

11

ذ

100

19

ط

100

27

ل

99/64

4

ت

98/94

12

ر

99/62

20

ظ

100

28

م

99/46

5

ث

97/47

13

ز

98/11

21

ع

98/15

29

ن

99/23

6

ج

98/61

14

ژ

100

22

غ

100

30

و

99/42

7

چ

98/33

15

س

98/36

23

ف

98/97

31

ه

99/21

8

ح

99/24

16

ش

97/35

24

ق

97/59

32

ی

99/34

نتیجهگیری
در سیستمی که ما پیشنها د کردهایم شیوه جدیدی از بخشبندی زیرکلمات فارسی
برای بازشناسی یا بازیابی اسناد چاپی فارسی ارائه شده است .مهمترین مزیت سیستم
پیشنهادی نیازنبودن بهتشخیص نقطه دقیق انفصال حروف و پرهیز از خطای ناشی
از آن است.
در سیستم پیشنهادی ما تعداد زیرحروف در هریک از دستههای زیرحروف
آغازین ،میانی ،پایانی ،و جدا کمتر از  15زیرحرف است .ازآنجاییکه هر دسته از
زیرحرفها فقط در دسته خو د مقایسه میشوند ،تعدا د دستهها کمتر از 15شده است،

61

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره  ، 30شامره ( 4زمستان )1398

زهرا بهمنی

که این تعداد حتی از تعداد حروف الفبای فارسی کمتر است؛ بنابراین دستهبندی با
خطای بسیار کمتر و سرعت بیشتر اتفاق میافتد .در سیستم پیشنهادی ما از شبکه
عصبی  RBFبرای تشخیص زیرحروف استفاده شده است .با توجه به اندکبودن
دستهها و قدرت شبکه عصبی ،کار تشخیص با دقت باالی  99درص د بهازای هر
زیرحرف ممکن شده است.
درنهایت بهمنظور آزمون سیستم ،از صفحات چاپشده و پویششده استفاده
کردیم و آن را با  32حرف الفبای فارسی ارزیابی کردیم .همانطور که در جدول 1
آمده است ،بازیابی اسناد مطلوب بود .خطایی که در برخی حروف رخ داد ناشی از
چرخش صفحه در هنگام پویش بود .این مشکل هرگاه برای تشخیص خط زمینه
ب ه چرخش صفحه نیاز نباشد نتیجه میتواند بسیار بهبود یابد ).(Boukharouba, 2017
از روش پیشنهادی ما میتوان برای اسنا د دستنویس نیز استفاده کرد؛ زیرا
معضل مقایسه بدنه زیرکلمهها در دستنویسها به تفاوت بسیار بزرگتر و تشخیص
نقطههای جداسازی نیز دشوارتر است .روش پیشنهادی ما میتوان د در کار بر اسناد
دستنویس نیز این مشکالت را حل کند و حاصل کار سیستمهای بازشناسی و
بازیابی آنها را بهبو د ببخشد.
مآخذ

ابراهیمی ،افشین ( .)1384استفاده از شکل کلی زیر -کلمات چاپی در بازیابی تصویر مستندات
و بازشناسی متون فارسی .پایاننامه دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
ابراهیمی ،افشین؛ کبیر ،احساناله (1384الف 6-4 ،بهمن) .بازشناسی زیر-کلمات چاپی با

درنظرگرفتن نقاط آنها .مقاله ارائهشده در یازدهمین کنفرانس بینالمللی ساالنه انجمن

کامپیوتر ایران ،تهران .بازیابی  26دی  ،1398از https://www.civilica.com/Paper-ACCSI11-
ACCSI11_077.html
ابراهیمی ،افشین؛ کبیر ،احساناله (1384ب 6-4 ،بهمن) .طراحی یک دیکشنری تصویری برای

زیر-کلمات چاپی با درنظرگرفتن نقاط آنها .مقاله ارائهشده در یازدهمین کنفرانس بینالمللی

ساالنه انجمن کامپیوتر ایران .تهران .بازیابی  26دی  ،1398از https://www.civilica.com/
Paper-ACCSI11-ACCSI11_137.html
ابراهیمی ،افشین؛ کبیر ،احساناله ( .)1385خوشهبندی تصاویر زیر -کلمات چاپی فارسی با

استفاده از ویژگیهای مکان مشخصه و الگوریتم  -Kمیانگین .دانشکده فنی دانشگاه تبریز،

.11-1 ،)1( 33
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طراحی و پیا دهسازی یک سیستم
بازیابی اسنا د چاپی فارسی
بهمنی ،زهرا ( .)1390بازیابی براساس محتوای اسناد چاپی فارسی .پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه الزهرا ،تهران.
خسروی ،حسین؛ کبیر ،احساناله ( 8-6 ،1386آذر) .بازشناسی متن چاپی فارسی برمبنای جداسازی

هوشمند .مقاله ارائهشده در سومین کنفرانس بینالمللی فناوری اطالعات و دانش ،مشهد.

بازیابی  26دی  ،1398از https://www.civilica.com/Paper-ICIKT03-ICIKT03_037.
html
خسروی ،حسین؛ کبیر ،احساناله ( .)1388ارزیابی روشهای بازشناسی متون فارسی برمبنای
شکل کلی زیرکلمات .نشریه ﻣﻬﻨﺪسی ﺑﺮق و مهندسی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﻳﺮان.280-267 ،)4( 7 ،
داودی ،هما؛ کبیر ،احساناله ( .)1393اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺮ -ﻛﻠﻤﺎت ﭼﺎپی فارسی ﺑﺮای
کاهش فضای جستجو در بازشناسی آنها .مهندسی ﺑﺮق و مهندسی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﻳﺮان،)1( 12 ،
.11-1

رفیعی کراچی ،شعبانعلی ( .)1373شکستن کلمات تایپشده به حروف در رسمالخطهای
مختلف .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.

سرابی نوبخت ،سعید ( .)1392بازشناسی مستقل از اندازه متون چاپی فارسی با استفاده از
توصیفگرهای مستقل از مقیاس و روشهای انتخاب ویژگی .پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه خوارزمی ،تهران.
شمسی ،محبوبه؛ رسولی کناری ،عبدالرضا؛ و شادروان ،سوده ( .)1388روشی نو در تشخیص

حروف در متون چاپی عربی و فارسی با استفاده از پویش خط زمینه .مهندسی برق مجلسی،
.58-51 ،)3( 3
عزمی ،رضا ( .)1378بازشناسی متون چاپی فارسی .پایاننامه دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس،
تهران.
عزمی ،رضا؛ کبیر ،احساناله ( .)1378معرفی روش جدیدی برای جداسازی حروف در متون
چاپی بدون توجه بهنوع قلم .استقالل.10-1 ،)2( 18 ،
عزمی ،رضا؛ کبیر ،احساناله ( .)1383طراحی سه دیکشنری تصویری برای بازشناسی زیرکلمات
چاپی .امیرکبیر ( 15 ،آ.43- 29 ،)-59

مرتضوی طباطبائی ،زهراسادات ( .)1391بازشناسی متون فارسی مبتنی بر کدگذاری شکل و
اطالعات معنایی زمینه .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا ،تهران.

نامور ،بیتا ( .)1395بهبود بازشناسی متون فارسی با استفاده از اطالعات در سطح زیرکلمه و
کلمه .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا ،تهران.
نظامآبادی ،حسین؛ کبیر ،احساناله ( 17 ،1379اسفند) .جداسازی نقاط چسبیده بهبدنه حروف
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زهرا بهمنی

. بیرجند، مقاله ارائهشده در اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران.چاپی
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