
اناستخراج متون فارس از تصاویر روش جدید  های  پیچیده م
های پردازش تصویر تجاری بر پایه تکنی  

٣، سید محمد رضوی٢*جواد صدری ،١حسین محمدی خواجه  

Hossein.Mohammadi@birjand.ac.ir ترونیگروه مهندس  ١ ده مهندس برق وکامپیوتر، ،ال اه بیرجند دانش ، بیرجند، ایران دانش  

javad.sadri@cs.mcgill.ca ده مهندس برق و کامپیوتر، ،و فناوری اطالعات کامپیوتر استادیار گروه ٢ اه بیرجند دانش ، بیرجند، ایران دانش  

smrazavi@birjand.ac.ir ترونیگروه مهندس استادیار  ٣ ده مهندس برق وکامپیوتر، ،ال اه بیرجند دانش    ، بیرجند، ایراندانش

یده   چ
و اعمـال عملیـات مورفولـوژی  ١با استفاده از اپراتور لبه یاب کنـ تجاری برای استخراج متون فارس از تصاویرجدید در این مقاله روش 

 .شوند های ذات متون، نواح کاندید متن تشخیص داده م شود که با حذف نواح غیر متن توسط ویژگ های بدست آمده  ارائه م برروی لبه
وریتم، ابتدا ط تکنی ام وتنظیم آن، مرز نواح های پردازش تصویر حذف نویز شده وبا تحلیل هیستوگر درواقع تصویر  رنگ داده شده به ال

های تصویر کشف و بااعمال عملیات مورفولـوژی گسـترش  شود، سپس با استفاده از اپراتورهای لبه یاب، لبه متن و زمینه آن برجسته تر م
ا درنظـر گـرفتن برخـ متن، بـ نواح کاندید متن باتوجه به خواص ذات و پیوستگ فاصله ای آنها، به هم اتصال یافته و نواح غیـر. یابند م

ـوریتم یـ تصـویر  در نهایت نواح کاندید متن حاصل، بطور محل پردازش م. های هندس حذف خواهند شد ویژگ شـوند و خروجـ ال
وریتم و برتری آن بر روش آزمایش. باینری شامل متون سیاه در پس زمینه سفید خواهد بود رد خوب و سریع این ال ای ه های تجربی گویای عمل

ر در شرایط چالش است   .دی

 واژگان کلیدی
و، عملیات مورفولوژی، ویژگ پردازش تصویر،  بینایی ماشین،، تشخیص لبهاستخراج متن،   های هندس بازشناس ال  

  مقدمه - ١
انیابی و، تشخیص  ١٩٩٠استخراج متون از تصاویر از سـال  م

یر اسناد ، ای و نیاز مبرم بشر به بازیابی چندرسانه با رشد چشم
پیــدا کــرده شــاخص گــذاری اطالعــات توســعه  تحلیل وو تجزیــه

متون تصاویر از جمله مهمتـرین محتـوای باتوجه به اینکه  .است
 توان از آنها برای فهمیـدن بهتـر و م موجود در تصاویر هستند و

ی مــؤثرتر تصــاویر بهــره بــرد، نیــازی مبــرم واساســ بــراتفســیر 
موجود در متون  .از تصاویر وجود دارد آنهااستخراج  و تشخیص

ن است شـامل عالئـم ،  و  راهنمـایی تصاویر مم متـون راننـدگ
تابلوهای درب مراکز تجاری، پالک وسایل نقلیـه، متـون منـوی 

اشـد کـه یـ سیسـتم ب... ها، متون تصاویر ویـدئویی و رستوران
بـه صـورت  هـا هشـدار آن تواند بـا اسـتخراج و بینایی ماشین م

  توانایی بینایی آنهـا که به همه انسانها ازجمله آنهایی ...صوت و
  .یا فاقد آن هستند، کم کند کم و

ـودر حـوزه بینـایی ماشـین و باز مطالعات اخیر  شناسـ ال
بــه بازیـابی محتــوای کـه توجــه محققـان زیـادی  دهــد نشـان مـ

محتــوای  .هــای ویــدئویی معطــوف شــده اســت تصــاویر و فــریم
ل، بافـت و( ادراک تواند تصویر م  یـا معنـایی و...) رنگ، ش

از جملـه مهمتـرین  ،باشـد کـه متـون) روابط بـین آنهـا اشیاء و(
جــــود درتصــــاویر هســــتند کــــه بــــرای مو معنــــایی محتــــوای
ــود در تصــویر، شــاخص ــدی اطالعــات موج ــه بن ــذاری و طبق  گ

 ،هوشمند بازیابی تصاویر، اتوماسیون اداری، سیستم حمل ونقل
اسـتخراج آنهـا گـام  تشخیص و ،...و پردازش اتوماتی اسناد

ل  .اساس است مهم و هایی از متـون موجـود  ، نمونه)١(در ش
در تصاویر نشان داده شده است که بسته به اینکه در داخل صحنه 

بـه طـور روی تصـویر  به طور طبیع حضور داشته باشند و یا بـر
بـه ترتیـب بـه دو دسـته  اشـندسـوار شـده ب )ساختگ(مصنوع 

  .شوند طبیع و مصنوع تقسیم م

تغییرات ظاهری متون به علل مختلف ذات از قبیـل سـایز، 
روشـنایی غیـر (هـای محیطـ  فونـت، رنـگ، زبـان، و یـا چالش

نواخت، انعکاس روی  اشـیاء، وجـود ، اسـتخراج ...)سـایه و ی
تا کنون  .استهای فراوان روبرو کرده  اتوماتی متن را با چالش

محققان برای اسـتخراج متـون از تصـاویر بـر ویژگیهـای رنـگ، 
امـا هـیچ روشـ کـه اجزاء متصل تمرکز نمـوده انـد  و بافت، لبه

ابـداع نشـده  ،های موجود مقاوم باشـد بتواند دربرابر همه چالش
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ل .است الت فـراروی یـ سیسـتم اسـتخراج )٢(درشـ ، مشـ
ل . متون از تصاویرنمایش داده شده است ، نمونـه ای )٢-a(ش

ل از تغییرات ظاهری متون به علل درون و ای  ، نمونه)٢-b(ش
کـه سیسـتم اسـتخراج  را  )علل بیرونـ(های محیط  از چالش
ند متون از ت   .دنمایش م دهصاویر با آن دست وپنجه نرم می

 

 
(a)   

 
(b) 

ل نمونه هایی از متون . متون مختلف موجود درتصاویر: )١( ش
    )b(هایی از متون مصنوع ، نمونه)a(طبیع

 
(a) 

 
(b) 

ل الت موجود در استخراج متون  :)٢( ش نمونه هایی ازمش
)b(، چالشهای محیط)a(چالشهای درون . ازتصاویر  

گسسته هار واعمال اپراتور ، از تبدیل موج ]١[در مرجع 
زیربانـدهای جزئیـات حاصـل، بـرای اسـتخراج متـون  سوبل بـر

این . ستفارس از تصاویر ثابت در حوزه موج استفاده شده ا
رد نسبتاً خوب، تنها برای استخراج متون از  روش علیرغم عمل

ن شده مناسب است ـ. تصاویر اس ، ]٢[ارانش در مـرادی وهم
جهـات منتشـر   ای قلم متون فارس در همـهه نظر به اینکه ضربه

هـا بـه عنـوان یـ ویژگـ مهـم تشـخیص  شوند، از تقاطع آن م
این . اند های ویدئویی استفاده کرده متون فارس در تصاویر فریم
فونـت مقـاوم اسـت امـا تنهـا بـرای  روش در برابر سایز، رنگ و

  .شده افق کارایی داردتراز متون مصنوع هم

بر پایه رنگ، از اطالعات سطح خاکستری یا های  در روش
 شود رنگ در ی ناحیه متن و یا اختالف آن با زمینه استفاده م

از این ویژگ که متـون تصـاویر خـواص ] 5,6[در مرجع ]. 3,4[
ـر  بافت متفاوت دارند برای مجـزا کـردن آنهـا از زمینـه و یـا دی

ایـن . اسـتتصـویر اسـتفاده شـده  های غیرمتن موجـود در المان
ها برای تصاویر با زمینه پیچیده مناسب اسـت، امـا بـدلیل  روش

های بر پایه لبه  روش. قیمت محاسبات باال کارایی چندان ندارد
ایـن . کننـد زمینـه آن تمرکـز م ، بر کنتراست باالی متن و]7,8[

اند اما دربرابر شـرایط  جهت متون مقاوم ها دربرابر سایز و روش
، متـون بـه عنـوان ]9[هـا  در برخـ روش. رندمحیط آسیب پذی

شـوند کـه از  ای از اجزاء متصل جدا ازهم در نظرگرفتـه م دسته
ل خارج متمایزند لحاظ توزیع رنگ و باتوجه بـه اینکـه . یا ش

ترکیبــات شــبه مــتن زیــادی در تصــاویر موجــود اســت، طراحــ 
 قابل اعتماد بر پایه جزء متصل برای استخراج روشهای سریع و

ل است و   .ناحیه بندی ترکیبات متن کار مش

 در حـال حاضـر محققـان زیـادی بـرهمانطور که گفته شد، 
انیــابی و  و پیچیــده تصــاویرمناظراســتخراج متــون از  روی م

تاکنون مقاالت متعددی در  های ویدئویی تمرکز نموده اند و فریم
التین منتشر شـده اسـت، امـا اغلـب  تابلوهای دارای متون زمینه

هــای  چــالشدربرابــر همــه  منحصــر بــه شــرایط خــاص بــوده و
سـاختار متفـاوت وجـود  عالوه براین، با. مقاوم نیستندموجود، 

پژوهش کاف توسـط های منحصر بفرد آن،  و ویژگزبان فارس 
بخصــوص در حــوزه اســتخراج متــون از زبــان  ایــنمحققــین در 

ازایـن رو  .صورت نگرفته اسـت تجاری یا مناظر طبیع تصاویر
بـا اسـتفاده از عملیـات مورفولـوژی، خـواص در مقاله پـیش رو 

وریتم برای استخراج های هندس آن،  متون فارس و ویژگ ال
شـود کـه علیـرغم  مـپیچیده ارائه متون فارس از تصاویر مناظر 

وجـه بات مقاوم بوده وظاهری متون دربرابر تغییرات  ،سرعت باال
رد قویتری دارد   .به نتایج تجربی عمل

) ٢(ادامه مقاله اینگونه سازمانده شده است کـه در بخـش
چهــارچوب پیشــنهادی بــرای اســتخراج متــون و جزئیــات روش 
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 نتــایج آزمایشــ بــرای ارزیــابی، )٣(در بخــش .شــود مطــرح مــ
ــوریتم ارائـه  ـرد ال ، نتیجــه و )۴(در بخــش  اًو نهایتـ شــدهعمل

  .شود مقاله بیان مبندی  جمع

وریتم پیشنهادی - ٢   ال
ل  وریتم پیشنهادی  در ش ، در )٣(با توجه به بلوک دیاگرام  ال
شـود،  این مقاله روش برای استخراج متون از تصـاویر ارائـه م

پـردازش تصـویر ورودی، اپراتـور  بدین صورت کـه پـس از پـیش
) B,G,R(مختلـف تصـویر رنگـرا بـر سـه کانـال  یـاب کنـ لبه

ــه حاصــل و اعمــال کــرده و ــب ســه تصــویر لب ــا ترکی ــات  ب عملی
 .پـردازیم هـای ضـعیف م حذف لبهمورفولوژی بر روی آن، به 

نـواح غیـرمتن حـذف  ،هـای هندسـ نهایت با اعمال ویژگدر
گردند که در  آن استخراج م ٢ شده و نواح کاندید متن از زمینه

  .پردازیم بعدی به شرح جزئیات مراحل آن م های قسمت

  

ل  وریتم پیشنهادی جهت ): ٣(ش بلوک دیاگرام ال

تصاویر استخراج متن از  

  :پیش پردازش ١- ٢
اطالعات تصویر، جلوگیری از اعوجاجات ناخواسته  برای بهبود

، بـر روی )پـردازش پیش(مل مزاحم، پردازش سطح پایین عوا و
هـای مهـم مـورد نیـاز در  شـود تـا برخـ ویژگ تصویر انجـام م

. های بعدی برجسته شوند و عوامل مزاحم حذف گردنـد پردازش
هایی  ، مثال...افزایش کنتراست، تعدیل هیستوگرام، حذف نویز و

ل . پردازش بر روی ی تصـویر اسـت از عملیات پیش ) ۴(شـ
ــار عم ــل انک ــر قاب ــأثیر غی ــات پیشت ــیم (پردازشــ  لی ــویژه تنظ ب

  . دهد را بر روی ی تصویر ورودی نمایش م) هیستوگرام

 
  a                                               b 

ل  تصویر با کنتراست پایین، ) a. (تعدیل هیستوگرام تصویر): ۴(ش

)b (تصویر با هیستوگرام متعادل  

  :تشخیص لبه ٢-٢
مؤثر در بازشناس اشـیاء، اسـتفاده از  های مفید و ویژگی از 

ل و لبه در ی تصویر مرز میان ی . های آن است اطالعات ش

ء و زمینه یا مرز میان اشیاء هم  .کننـد پوشان را لبه تعریف م ش

ــان اشــیاء و بنـابراین بــا اســتخراج لبــه محتــوی  های تصـویر، م

  . آیند قبیل متون بدست م تصویر از

ارساز لبه        وریتم از آش ، ٠٬۴ی کن با آسـتانه  در این ال
بهترین نتیجه را های تجربی  بنابر آزمایشکه  استفاده شده است

ایـن اپراتـور بـدلیل  .دهـد یابی کاراکترهای متن بدست م در لبه
نیز توانایی حذف نویز تصویر به  داشتن قابلیت دنبال کردن لبه و

یرحاصل از ترکیب درتصو.زیادی دارد کم فیلتر گوس کاربرد
های کشف شده توسط المان ساختاری بـا سـایز  تصاویر لبه، لبه

هـای  یابنـد و حفره گسـترش م) باتوجه بـه نتـایج تجربـی(٣×۶
نواح مشترک تصویر حاصل با متمم تصویر . شوند تصویر پر م

و یـ تصـویر بـاینری شـامل  شـوند گسترش یافته، انتخـاب م
  . آید ء متصل بدست متعدادی جز

  :استخراج کاندیدهای متن ٣-٢
هایی بـر  توان محـدودیت های هندس متون، م به ویژگ  باتوجه

اجزاء متصـل غیـر  روی تصویر باینری بدست آمده اعمال کرد و
اگـر نسـبت مسـاحت . را از تصویر حذف نمود )زمینه پس( متن

یـا  بیشـتر و ٢٠بزرگترین ناحیه به مساحت ناحیه مورد نظـر از  
باشد، آن ناحیه به عنوان غیر  بیشتر ۵نسبت طول به عرض آن از  

عالوه براین، اگر نسبت مسـاحت . شود متن از تصویر حذف م
بیشتر  ۴٠٠از  یا کمتر و ٣کل تصویر به مساحت جزء متصل از 
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زمینـه تلقـ شـده و  پـسآن جزء متصل به عنوان جزئ از   ،باشد
، تعــداد باتوجــه بــ .شــود گذاشـته مکنار ه ســاختار متــون فارســ

تجـاوز کنـد،  ٣نباید از  نیز، های موجود در هر جزء متصل حفره
ل  .شــود در غیـر اینصــورت ایــن ناحیـه دور ریختــه م ، )۵(شــ

نمـایش هـا  از دیـد تعـداد حفرهن را های اجـزاء متصـل مـت نمونه
کـه ( فوقهندس و ساختاری های  محدودیت با اعمال .دهد م

اه داده مورد اسـتفاده قابلیـت تشـخیص ، با توجه به تصاویر پای
،  و )متن را داراستهای  رنج وسیع از اندازه پس پردازش محل

وریتم، ی تصویر باینری شامل متون سیاه  در نهایت خروج ال
  .در زمینه سفید خواهدبود

  

  
ل  از  فارس اجزاء متصل متن مقایسه): ۵(ش

  لحاظ تعداد حفره

  :محل پردازش پس ۴-٢

سازی متون استخراج شده از تصویر برای ی سیستم  برای آماده
ــوان  ــه عن ــده ب ــواح اســتخراج ش ــه ن ــت ک ، الزم اس بازشناســ

بنــابراین، . پــردازش شــوند ، بطــور محلـ پسکاندیـداهای  مــتن
بطـور مجـزا طـ   ،حاصـل از مراحـل قبـلنواح  کاندید نهایی 

ورودی مـورد پـردازش قـرار گرفتـه تـا   ًمجـدداتکنی پیشنهادی 
و   تجــاری فــراهم شــود OCR٣بــرای یــ  تری شــفافو  تر دقیــق

  .کاراکترهای متن، به نحو مؤثرتری بازشناس شوند

  نتایج تجربی- ٣

اه   حوزه تصاویر مناظر ای استاندارد در دادهبا توجه به فقدان پای
 ، ـوریتم پیشـنهادی، پیچیده حاوی متون فارس برای ارزیـابی ال

ــاظر طبیعــتصــویر  ٢٠٠٠حــدود  و تجــاری اســتان  رنگــ ازمن
ایـن . انـد جمـع آوری شـده JPG و FTIبا فرمت  خراسان جنوبی

هـای  تصاویر شامل متون با سـایز، فونـت، رنـگ، جهـت و زبان
ـــراین  مختلـــف اســـت و عالوه های پیچیـــده و شـــرایط  زمینـــهب

نتـایج اعمـال . خـورد در آن به چشـم م نیز، نورپردازی متفاوت
و ل تعدادیریتم بر روی ال و دقت حاصل بـر ) ۶( از آنها در ش

ــ در جــدول  ٢٠٠روی  ــه آزمایش ــده )١(نمون ــایج  .اســت آم نت
وریتم مذگویای این واقعیت است که  ،بدست آمدهتجربی  کور ال

ـرد بسـیار ... و جهت، ، فونتدر برابر تغییرات زبان، سایز عمل
نواخـت   خوبی دارد اما عدم مقاومت در برابر نورپردازی غیـر ی

ـوریتم  های تصـویر، از ضـعف و محوشدن متون در سایه های ال
ل نمونه ای از آن قابل مشاهده ) k -۶(پیشنهادی است که در ش

  .است

  
a                                     b 

 
          c                                            d             

 
e                                    f 

 
    g                                            h       

 
i                                       j 

 
k                                        l 

ل  خروج ). i‚a‚c‚e‚g(تصویر ورودی . نتایج آزمایش): ۶(ش
وریتم استخراج متن پیشنهادی  وریتم   ضعف  .)j‚b‚d‚f‚h(ال ال
  .)k‚l(پیشنهادی 
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  نتایج تجربی): ١(جدول 

  دقت  تعداد  

  ٪٩۵  ٢٠  آموزشداده های 
  ٪٨۵  ٢٠٠  های آزمایش داده

  نتیجه گیری خالصه و- ۴
 در ایــن مقالــه روشــ بــرای اســتخراج متــون فارســ از تصــاویر

ان ، یـاب سـتفاده از اپراتـور لبـها کـه بـاشـد ارائه تجاری  های م
گیـری از خـواص ذاتـ وهندسـ  همورفولـوژی و بهـر  عملیات

متون، نواح کاندید متن استخراج شده و با پردازش محل برای 
ـرد سـریع و. شـود بازشناس حروف مهیـا مـی سیستم   عمل

ســادگ ایــن روش و مقاومــت آن در برابــر زبان،ســایز، فونــت و 
ــگ ــف و رن ــر  هــای مختل ــرا از دی ، آن ــ ــ عوامــل محیط برخ
ــار روش ــه متمــایز هــای ب ــ رفت ــر  و کنــد م ــرا ب ــری آن  برخــبرت
رد روش پیشـنهادی  .کند اثبات مهای موجود  روش بهبود عمل

نواخـت، شـرایط محیطـ غلبه بر و از  ماننـد نـورپردازی غیـر ی
عـالوه بـراین، امیـدواریم کـه بـا ترکیـب  .است کارهای پیش رو

ر روشروش   تر و قابل مالحظههای مؤثر، نتایج  پیشنهادی با دی
  .بدست آوریمتری  دقیق
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