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چکیده
تشخیص دستنوشته از روی کاغذ ،صفحهنمایش و یا در هوا از چالشهایی هستند که در بینایی ماشین وجود دارند .تشخیص
نوشتار هوایی به خاطر سهبعدی بودن دارای چالشهای زیادی است .در این کار تحقیقی تشخیص ارقام فارسی در نوشتار هوایی
مدنظر است که در آن ،کاربر ارقام صفر تا نه را در مقابل حسگر کینکت در هوا مینویسد و سامانه با استفاده از اطالعات عمق
حسگر قادر به تشخیص ارقام فوق است .در سامانه پیشنهادی ،برای جداسازی دست و نوک انگشت از پسزمینه از روش
خوشهبندی خودکار  ،k-meansبرای استخراج ویژگی از روش تغییر عالمت شیبخط پیشنهادی و جهت تشخیص ویژگی و
تعیین رقم از دستهبند مدل مارکوف مخفی ) (HMMاستفادهشده است .دقت تشخیص سامانه پیشنهادی برای ارقام فارسی با
دیتابیس محلی و بااعتبار سنجی متقابل  75برابری  31درصد است .سامانه پیشنهادی با نتایج چندین کار مشابه مقایسه گردید،
این مقایسهها نشان میدهند که سامانه پیشنهادی بهصورت نسبی بهتر از سامانههای تحت مقایسه کار میکند.
واژههای کلیدی :حسگر کینکت ،تصویر عمق ،تغییرات عالمت شیبخط ،مدل مارکوف مخفی
 -1مقدمه

سهبعدی را تقلید نمایند .استفاده از ژستهای دست،

پیشرفتهای عظیمی در حوزههای فناوری محاسباتی،

جایگزین جذاب و طبیعی برای تجهیزات واسط دوبعدی در

ارتباطی و نمایشگرها انجامشدهاند؛ اما پیشرفت چندانی در

محیطهای مجازی هستند .یک ژست

بهعنوان حرکت

حوزه تعامل با این تجهیزات ،حاصل نشده است؛ بنابراین،

فیزیکی دست ،بازو ،صورت و بدن باهدف انتقال اطالعات

الزم است تنگناهای موجود مرتفع شوند .این الزام باعث شده

بامعنی تعریف میشود ] .[7طبق تحقیقی که انجامشده است،

7

دست بهصورت گستردهای در مقایسه با سایر اجزای بدن

( )HCIبه یک حوزه تحقیقی فعالی تبدیل گردد .اگرچه در

جهت تعامل استفاده میشود ] .[2ژستهای دست توسط

طراحی و ساخت صفحهکلیدها و موشوارهها پیشرفتهای

تجهیزات تماسی و غیر تماسی قابلتشخیص هستند.

زیادی انجامشده است؛ اما هنوز این تجهیزات ،مخصوصاً در

تجهیزات غیر تماسی به خاطر طبیعی

است که در چند سال گذشته حوزه تعامل انسان  -کامپیوتر

___________________
1. Human-Computer Interaction

تعامل با فضاهای سهبعدی جهت  HCIمناسب نیستند.
موشوارهها که دارای آزادی دوبعدی هستند نمیتوانند فضای

نویسنده عهدهدار مکاتبات :رضا ملکی r.maleki@znu.ac.ir
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شرایط نوری محیط شدیداً وابسته است .در کار دیگری،
تصاویر رنگ و عمق دوربین کینکت برای آشکارسازی ارقام
انگلیسی صفرتا نه نوشتهشده در هوا مقایسه میشوند ].[3
نتایج نشان میدهند که استفاده از تصویر عمق برای
جداسازی دست و تشخیص ارقام ،خطای کمتری را ایجاد
میکند .نتایج ارزیابی سامانههای گزارششده در حوزه
تشخیص نوشتار هوایی نشان دادند که استفاده از تصویر
عمق بجای تصویر رنگ دقت تشخیص باالتری را ارائه
میدهد؛ بنابراین از روی نتایج سامانههای گزارششده فوق،
در این کار تحقیقی از تصویر عمق ژست دست استفاده
میشود که با استفاده از خوشه بند خودکار ،k-means
دست و نوک انگشت از پسزمینه در هر فریم جداسازی
میشود و درنهایت ،خط سیر از اتصال نقاط نوک انگشت هر
فریم حاصل میگردد .روش استخراج ویژگی از خط سیر
ژست دست نیز مهمترین مسئلهای است که بهصورت
مستقیم روی دقت تشخیص ژستها مؤثر است .مهمترین
ویژگیهایی که میتوانند بردار ویژگی را از خط سیر
استخراج کنند عبارتاند از :شیب منحنی ،طول ،نقاط
ماکزیمم و می نیمم منحنی و تعداد نقاط برخورد با منحنی.
بردار تشخیص مؤثر ،بردار تشخیصی است که نسبت بهاندازه،
انتقال و چرخش ژست یا خط سیر مقاوم است ،ابعاد بسیار
کمی را ایجاد میکند و همچنین برای هر ژست
منحصربهفرد است .در کار حاضر روشی پیشنهاد میشود که
برای هر ژست دست ،بردار تشخیص مؤثری را ایجاد میکند
که این بردار بهعنوان ورودی برای دستهبند  HMMجهت
تشخیص ژست دست استفاده میگردد .مشابه کارهای ] [3
] ،[75-72در سامانه پیشنهادی از دستهبند HMM
استفادهشده است HMM .دارای تئوری ریاضی بسیار قوی
است و درصورتیکه خوب آموزش ببیند دارای دقت باال در
تشخیص کالسها است .زمان آموزش  HMMنسبت به
دستهبندهای دیگر مانند  SVMو  KNNبسیار باال است؛
اما بعدازاین که آموزش دید زمان تشخیص نسبت به
دستهبندهای فوق بسیار پایینتر خواهد بود.
__________________________

بودن تعامل ،ارجحیت باالتری برای کاربر و محققین دارند .از
مهمترین کاربردهای تعامل با تجهیزات غیرتماسی نوشتار
هوایی 7است که مانند صفحهکلید سهبعدی عمل میکند.
سامانه تشخیص نوشتار هوایی در محیطهایی که امکان
استفاده از موشواره و صفحهکلید وجود ندارد مانند
محیطهای روغنی ،گازی قابلاستفاده است .سامانه تشخیص
نوشتار هوایی میتواند کاراکترهای خیلی بیشتری نسبت به
صفحهکلید عادی منتقل کند .این سامانه میتواند در حوزه
بازی و گیم ،صدور دستورات کنترلی ،تعامل با ربات و
ماشینها بهصورت گسترده استفاده گردد .در حوزه تشخیص
نوشتار هوایی کاراکترهای فارسی کار معتبری تابهحال
گزارش نشده است؛ بنابراین ،در کار حاضر تالش و تمرکز ما
روی تشخیص نوشتار هوایی ارقام فارسی صفرتا نه است و در
کارهای آینده روی تشخیص حروف فارسی ،اعداد و کلمات و
عبارتهای فارسی نوشتهشده در هوا متمرکز میشویم.این
مقاله بهصورت زیر تنظیمشده است .در بخش دوم کارهای
مرتبط با تشخیص نوشتار هوایی کاراکترها بیان میشود .در
بخش سوم الگوریتمهای استفادهشده در بلوکهای ساختاری
سامانه تشریح میگردد .در بخش چهارم نتایج عملی سامانه
پیشنهادی بیان میگردد و در قسمت پنجم نتیجهگیری و
کارهای آینده و در انتها مراجع ارائه میشوند.
 -2کارهای مرتبط با تشخیص نوشتار هوایی کاراکتر
برای حوزه تشخیص نوشتار هوایی مقاالت و سامانههای
زیادی گزارش شدهاند .استفان و همکاران از یک دوربین
رنگ با وضوح  235×525و دستهبند  2DSTWبرای
شناسایی نوشتار هوایی ژستهای دست ارقام انگلیسی
5
استفاده کردند ] .[5استرن با استفاده از مفهوم MDS
(بخشی از ژست کاراکتر است که از بخشهای ژستهای
دیگر متفاوت است) و دستهبند( MDSLCSتوسعهیافته
 LCSاست) ارقام انگلیسی نوشتهشده در هوا را با حسگر
 PrimeSense 3Dتشخیص دادند ] .[3المازین و
همکاران برای تشخیص نوشتار هوایی اعداد انگلیسی از
تصاویر رنگ و عمق دوربین استریو استفاده کردند ] .[3آنها
برای انجام این کار از دستهبند  HMMاستفاده کردهاند.
چون از تصویر رنگ برای جداسازی دست در کار آنها
استفادهشده است؛ بنابراین ،تشخیص ارقام در کار آنها به

1. Air-writing
2. Dynamic Space Time Warping
3. Most Discriminating Segments
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 -3الگوریتمهای بلوکهای ساختاری سامانه

مهمترین این روشها استفاده از آشکارسازی پوست در

در حالت کلی سامانههای گزارششده در حوزه تشخیص

تصاویر رنگی ،استفاده از اطالعات عمق دست در تصاویر

نوشتار هوایی از چهار بلوک اصلی تشکیلشدهاند که

عمق ،استفاده از نقاط مفصل در تصاویر اسکلتی و یا استفاده

عبارتاند از -7 :بلوک اخذ داده :وظیفه تبدیل کردن

از اطالعات رنگ و عمق همزمان دست در تصاویر رنگ و

ژستهای دست به تصاویر را انجام میدهد -2 .پیشپردازش

عمق هستند .تصاویر رنگی شدیداً به شرایط نوری محیط

و جداسازی دست :وظیفه استخراج دست ،نوک انگشت و

وابسته میباشند؛ بنابراین ،آشکارسازی و جداسازی دست در

خط سیر ژست دست را دارد و همچنین نویز و پسزمینه را

تصاویر رنگی با تغییرات روشنایی و سایهها دچار خطای

حذف میکند -5 .استخراج ویژگی :وظیفه استخراج بردار

زیادی است .استفاده تنها از تصاویر اسکلتی برای

ویژگی از خط سیر را دارد -3 .دستهبند :شناسایی کاراکتر از

آشکارسازی دست نیز در شرایط خاص امکانپذیر است و

روی بردار ویژگی را انجام میدهد .در پیادهسازی سامانه

معموالً استفاده از تصویر اسکلتی برای آشکارسازی دست،

پیشنهادی دقیقاً چهار بلوک فوق در نظر گرفتهشده است.

همراه با تصاویر رنگی انجام میشود] .[73تصاویر عمق در

شکل  7بلوک دیاگرام سامانه پیشنهادی را نشان میدهد؛

مقایسه با تصاویر رنگ جزئیات کاملی از ژست دست را

که در ادامه ،ساختار سامانه پیشنهادی تشریح میگردد.

انتقال نمیدهند؛ اما چون جزئیات انتقالی شامل نوک
انگشت و مرکز دست را بهصورت کامل شامل میباشند و این

 -1-3بلوک اخذ داده

نقاط مستقل از تغییرات روشنایی محیط هستند گزینه

در کار حاضر ،حس گر استفادهشده برای تبدیل ژست دست
به تصویر ،دوربین کینکت  XBOX360مایکروسافت است.
این حسگر در ابتدا توسط شرکت مایکروسافت برای کنسول
بازی ساخته شده بود؛ اما محققان موفق شدند بعد از هک
کردن درایورهای این حسگر ،آن را برای کارهای تحقیقاتی
و بخصوص در حوزه بینایی ماشین بکار بگیرند .خروجی
دوربین کینکت تصاویر رنگ ،عمق ،اسکلتی و مادونقرمز
است .در این کار تحقیقاتی از تصویر عمق کینکت که دارای
 55فریم بر ثانیه با وضوح  335×315است استفاده میشود.
برای استفاده از دادههای عمق حسگر کینکت ،از کالسها و
متدهای خاصی که در چارچوب  Kinect SDKوجود
دارند استفاده شد.

بسیار عالی برای جداسازی دست در تصاویر هستند؛ به
همین دلیل ،در این کار تحقیقی از تصویر عمق ژست دست
استفاده میشود .در اینجا ،برای استخراج ناحیه دست از
پسزمینه خوشهبند  k-meansتصویر عمق بکار گرفتهشده
است .خوشهبندی  k-meansروش تقریب سازی برداری
است که نقاط تصویر را به چندین ناحیه اختصاص میدهد.
هر ناحیه یک خوشه نامیده میشود .نقاط داخل هر خوشه
برچسبهای برابری دارند .چگونگی قرار دادن یک نقطه در
داخل یک خوشه وابسته به نزدیک بودن آن نقطه به مرکز
خوشه است .رابطه ( )7شرط قرار دادن نقاطی مانند  Xpرا
در درون خوشه  Siنشان میدهد] .[1در این رابطه  kو m

 -2-3پیشپردازش و جداسازی دست

به ترتیب تعداد خوشهها و مرکز خوشهها هستند.

نوشتار هوایی توسط نوک انگشت یا بهوسیله مرکز دست

مرکز خوشه توسط متوسط گیری نقاط درون خوشهها به

انجام میشود .برای استخراج نقاطی که نوشتار هوایی را

دست میآید؛ که این موضوع در رابطه ( )2نشان دادهشده

انجام میدهند ،الزم است که دست از پسزمینه تصویر در

است .در شروع ،مرکز خوشهها بهصورت تصادفی روی تصویر

هر فریم استخراج شود .برای استخراج دست از پسزمینه

انتخاب میشوند .سپس بروز رسانی خوشهها با استفاده از

روشهای مختلفی در مقاالت پیشنهاد شده است که
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کمی از خوشهها استخراج شود؛ اما زمانی که فاصله افزایش
پیدا میکند با خوشههای کم نمیتوان ناحیه هدف را
استخراج کرد .شکل  2این موضوع را نشان میدهد .چنانچه
از این شکل دیده میشود ،جهت آشکارسازی صحیح ناحیه
هدف باید تعداد خوشهها متناسب با فاصله ناحیه هدف از
دوربین باشد.

روابط ( )7و ( )2انجام میشود .در بروز رسانی ،مراکز
خوشهها حرکت میکنند .زمانی که تعداد نقاط در داخل
خوشهها تقریباً ثابت ماند ،حرکت خوشهها متوقف میشود و
خوشهبندی همگرا میشود.
استخراج ناحیه هدف از تصویر کامل با استفاده از
خوشهبندی  k-meansبهصورت شدید وابسته به تعداد
خوشهها است .در فاصله نزدیک که ناحیه هدف بیشترین
سطح تصویر را پوشش میدهد ،ناحیه هدف میتواند با تعداد
()1
()2

شکل  -1بلوک دیاگرام سامانه پیشنهادی برای شناسایی ارقام فارسی در نوشتار هوایی.

شکل  -2ارتباط تعداد خوشهها با فاصله ناحیه هدف از دوربین ،الف) ناحیه هدف در فاصله نزدیک ،ب) ناحیه هدف در فاصله

دور ،ج) ناحیه هدف در فاصله دورتر.
33

رضا ملکی و .........

فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال دهم ،شمارههای  53و  ،53بهار و تابستان 7531

رابطه ( )5برابر  k=[5.66-0.1]=5خواهد بود .در اینجا،
خوشهبندی توسط روابط ( )7و ( )2انجامشده و کوچکترین
مقدار عمق در هر خوشه بهعنوان برچسب آن خوشه انتخاب
میشود .چون دست نزدیکترین ناحیه به دوربین است
بنابراین بعد از خوشهبندی خودکار ،خوشه با برچسب کمینه
انتخاب میشود .این خوشه ،نزدیکترین خوشه به دوربین
است و ناحیه نوک انگشت نیز در این ناحیه خواهد بود.
باالترین نقطه این تصویر نسبت به کف که دارای کمترین
پهنا است بهعنوان نوک انگشت خواهد بود (شکل .3د).
اتصال نقاط نوک انگشت پیداشده در فریمهای متوالی ،خط
سیر نوک انگشت را تشکیل میدهد .این خط سیر درواقع
همان ژست دست کاربر است که نوشتار هوایی ارقام را انجام
داده است .در کار حاضر ،برای حذف اشیایی که در مقایسه
با دست به دوربین نزدیکتر است از تفریق هر فریم از تصویر
مرجع استفادهشده است که در آن ،تصویر مرجع تصویری
است که قبل از نوشتار هوایی از صحنه گرفته میشود.
خروجی تفریق ممکن است شامل یک سری حبابهای
کوچک ناشی از حرکتهای جزئی اشیای فوق و یا انعکاست
نوری باشد که برای حذف آن از فیلتر حباب استفادهشده
است که این موضوع در شکل  3نشان دادهشده است.

اگر تعداد خوشهها متناسب با فاصله ناحیه هدف از دوربین
نباشد امکان استخراج ناحیه هدف وجود نخواهد داشت.
شکل  5این مطلب را نشان می دهد .دراین شکل ناحیه
هدف که دست کاربر است درصورتیکه  k=7باشد
قابلاستخراج است (شکل .5الف) اما اگر  k=3باشد عالوه بر
دست ،صورت کاربر نیز استخراج میشود ( شکل .5ب)
همچنین اگر  k=9انتخاب شود فقط قسمتی از دست
استخراج میشود ( شکل.5ج) .در این مقاله ،برای پیادهسازی
ارتباط بین تعداد خوشهها و فاصله ناحیه هدف از دوربین،
خوشهبندی خودکار  k-meansپیشنهاد میشود .در این
روش ،تعداد خوشهها متناسب با فاصله کاربر از دوربین است
و تعداد خوشهها با دور شدن کاربر از دوربین بهصورت
خودکار افزایش پیدا میکند .نتیجه  25آزمایش عملی که
توزیع آن در شکل  3آمده است ،نشان داد که رابطه تعداد
خوشهها نسبت به نزدیکترین نقطه به دوربین از رابطه ()5
به دست میآید .در این رابطه  D ،kو] [.به ترتیب تعداد
خوشهها ،نزدیکترین فاصله دوربین از کاربر برحسب متر و
جزء صحیح عدد هستند .رابطه ( )5از طریق درونیابی
خطی با روش حداقل مربعات بهدستآمده است ] .[73
()3
یک مثال از خوشهبندی خودکار در شکل  3نشان دادهشده
است .چنانچه از این شکل دیده میشود ،برای یک شخص
در فاصله  733سانتیمتری از دوربین تعداد خوشهها طبق

31

شکل  -3نقش انتخاب  kصحیح در خوشهبندی  k-meansبرای استخراج ناحیه هدف ،الف) خوشهبندی با تعداد خوشه صحیح
( ،)k=7ب) خوشهبندی با تعداد خوشه کمتر از خوشه صحیح ( ،)k=3ج) خوشهبندی با تعداد بیشتر از خوشه صحیح (.)k=9
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شکل  -4توزیع تعداد خوشهها نسبت به کمترین فاصله نقطه تصویر از دوربین

شکل  -5نحوه استخراج نقطه نوک انگشت الف) تصویر عمق در فاصله  151سانتیمتری از دوربین ،ب) نتیجه خوشهبندی
خودکار ،ج) انتخاب نزدیکترین خوشه به دوربین د) تعیین نقطه نوک انگشت.

شکل  -6استفاده از فیلتر  Blobبرای حذف حباب های ریز در تصویر الف) تصویر مرجع ب) تصویر جاری ،ج) تفریق تصویر
جاری از تصویر مرجع ،د) نتیجه اعمال فیلتر .Blob

 -3-3استخراج بردار ویژگی

یکی از متداولترین روشهای استخراج بردار ویژگی که در

خط سیر استخراجشده دارای یکسری ویژگی است که این

بیشتر مقاالت استفادهشده است روش کدهای زنجیرهای

ویژگیها ،خط سیر مذکور را از خط سیرهای دیگر جدا

است ] .[1] [3در این روش ،زاویه خط اتصال نقاط مجاور

میکند .طول ،زاویه ،شیب ،نقاط شکست ،سرعت تغییرات

نسبت به افق پیدا میشود و با سطوح کوانتیزه مقایسه

نقاط خط سیر از مهمترین ویژگیهای یک خط سیر هستند.

میگردد و برچسب مربوط به آن تعیین میگردد .شکل ،1
3121
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این روش را بهصورت ساده نشان میدهد .چنانچه از شکل

نقطه انجام میشود .شکل  ،3سهنقطه بحرانی  F ،Eو  Mرا
که با استفاده از این روش پیداشدهاند نشان میدهد.
تانژانتهای معکوس خطوط مابین نقاط  Aبا  E ،Eبا  Fو
 Fبا  Mبه ترتیب اولین ،دومین و سومین مؤلفه از بردار
ویژگی ورودی ( )IFVهستند؛ بنابراین بردار ویژگی برای
این خط سیر بهصورت زیر خواهد بود:
}IFV= {θ1, θ2, θ3
برای محدود کردن تعداد زاویهها ،میتوان از کوانتایزر2یا

سیر و نرخ فریم است .شکل .1د روش پیشنهادی را روی

تقریب کننده استفاده کرد ] .[1سادهترین روش تقریب،

یک خط سیر نمونه نشان میدهد .در کار حاضر ،برای

تقسیم کردن کل زاویه  5تا  535درجه به قسمتهای

استخراج ویژگی خط سیر از روش پیشنهادی آشکارساز

مساوی و اختصاص یک برچسب برای هریک از نواحی است.

تغییرات شیب (SVD) 7استفاده میشود .در این روش،

یک مثال نمونه از تقریب زاویه در شکل  75نشان دادهشده

تانژانتهای خطوطی که از نقاط قبلی و بعدی یک نقطه در

است .در این شکل ناحیه  535درجه به قسمتهای 55

روی خط سیر عبور میکنند ارزیابی میشوند .شکل  1این

درجه تقسیمشده است؛ و برای هریک از نواحی و همچنین

خطوط را برای نقطه ) (X1, Y1نشان میدهد .در اینجا،

محورهای افقی و عمودی برچسبهای  7تا  73استفاده

نقاط ) (Xi,Yiبه ازای i=0, 1, 2 , …,nمختصات نوک

گردیده است .استفاده از بلوک تقریب کننده باعث میشود

انگشت در فریم  iاز  nفریم هستند که روی خط سیر قرار

که بردار با مؤلفههای زاویهای به بردار با مؤلفههای عددی

دارند (XCj, YCj) .مختصات نقطه بحرانی  jروی خط

محدود تبدیل شوند .شکل  77بردار ویژگی که با روش

سیر را نشان میدهند α.و  βشیب یا تانژانت خطوط

 SVDبرای رقم  3به دست میآید را نشان میدهد .زاویه

هستند .تانژانتها از رابطه ( )3محاسبه میشوند.

نرمال از تقسیم کردن مؤلفههای زاویهای بردار ویژگی به

.1ج مشاهده میگردد ،این روش ابعاد زیادی را برای بردار
ویژگی ایجاد میکند و همچنین این روش شدیداً وابسته به
اندازه خط سیر و نرخ فریم است .ما از این روش استفاده
کرده و روشی را توسعه دادیم که ابعاد خیلی کمی را برای
بردار ویژگی ایجاد میکند و همچنین بردار ویژگی که از این
روش تولید میشود مستقل از اندازه ،انتقال ،چرخش خط

 535درجه به دست میآید .بردار ویژگی که با روش SVD

( )3

به دست میآید ،بهصورت کامل به اندازه و انتقال خط سیر
مقاوم است .این در حالی است که به چرخش خط سیر فقط

اگر عالمت تانژانتها در نقطه فرضی یکسان نباشند .این
نقطه ،بهعنوان یک نقطه بحرانی عمل میکند .برای ارزیابی
تغییرات عالمت تانژانتها از پارامتری بنام  kاستفاده
است .اگر در یک نقطهk ،
میشود که در آن،
منفی ،صفر یا بینهایت باشد این نقطه ،یک نقطه بحرانی
خواهد بود؛ اما اگر نقطه مورد ارزیابی نقطه بحرانی نباشد
یعنی  k > 0باشد در این حالت ،پردازش بر روی نقطه
بعدی انجام میشود؛ بنابراین،(X1, Y1) = (X0, Y0) ،
) (X2, Y2) = (X1, Y1و )(X3, Y3) = (X2, Y2
خواهد بود و این عمل ادامه پیدا میکند تا نقطه بحرانی
) (XC1, YC1پیدا شود .پردازش در هر لحظه روی سه
21 33

تا  55درجه مقاوم است .ارزیابی ریاضی نشان میدهد که
برای مقاوم بودن به  535درجه ،کافی است که مؤلفههای
مجاور بردار ویژگی مطابق با رابطه ( )3از هم دیگر تفریق
گردند .در اینجا  0 ≤ j <Lاست و  Lطول بردار IFV
است .مقاوم بودن روش  SVDبا رابطه ( )3در قالب یک
مثال در شکل  72نشان دادهشده است .در اینجا ،بردار
ویژگی  IFVD6یک نسخه
_____________________________
1.Slope Variations Detection
2.Quanrizer

سامانه تشخیص ارقام فارسی در نوشتار هوایی مبتنی بر تصویر عمق

اصالحی از  IFV6است که مستقل از چرخش خط سیر

سیر و همچنین چرخش خط سیر همواره بردار ویژگی

خواهد بود .شکل  75استقالل بردار ویژگی را از اندازه،

بهصورت ذیل است:
}IFV2= {12, 9, 7, 14

انتقال و چرخش خط سیر نشان میدهد.در این شکل با
توجه به تغییرات اندازه خط سیر ،تغییرات محل شروع خط

شکل  -7مقایسه روش زنجیره کد با روش  SVDپیشنهادی ،الف) سطوح کوانتیزه برای تعیین برچسب خط ،ب) روش تعیین
زاویه خط دونقطه مجاور نسبت به افق ،ج) استفاده از روش زنجیره کد برای تعیین ویژگی برای خط سیر نمونه ،د) تعیین بردار
ویژگی برای خط سیر نمونه با استفاده از روش پیشنهادی SVD

شکل  -8خطوط گذرنده از نقاط مجاور نقطه فرضی برای

شکل  -11تقریب سازی  31درجهای.

تعیین نقطه بحرانی در روی خط سیر.

شکل  -11خطوط بحرانی ،بردارهای ویژگی و منحنی زاویه
نرمال برای رقم .5

شکل  -1سهنقطه بحرانی پیداشده روی خط سیر با روش
.SVD
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شکل  -12مقاوم بودن بردار ویژگی اصالحی  IFVD6در چرخشهای  11و  181درجهای در جهت عقربههای ساعت برای رقم
شش.

شکل  -13مقاوم بودن بردار ویژگی به اندازه ،انتقال و چرخش خط سیر ،الف) خط سیر اصلی رقم  2ب) خطوط بحرانی و تغییر
اندازه خط سیر ،ج) تغییر محل خط سیر ( انتقال) ،د) چرخش خط سیر.

 -3-4دستهبند HMM

تعداد کل حالتها است.

مدل مارکوف مخفی ( )HMMیک مدل ریاضی برای

 احتمال اولیه  πiبرای هر حالت که i=0,1,…,Nاست

فرآیندهای استاتیکی است HMM .توسط پارامترهای زیر

و (πi =P(si

نشان داده میشود].[3

 ماتریس گذر  A ={ aij } ،N× Nکه  aijاحتمال گذر

 سری حالتها } S= {s1, s2,…, sNکه در آن N

از حالت  Siبه  SJکه  J≤N, 1≤iاست؛ که جمع ورودیها
2137
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در هر ردیف از ماتریس  Aبرابر با یک است.

در شکل  73نشان دادهشده است .چنانچه از این شکل دیده

 سری انتشار (مشاهده) } O= {o1,o2, …, oTکه T

میشود تعداد حالتها  1و تعداد نمادها  73هستند و
توپولوژی از نوع چپ به راست محدود است .در اینجا ،برای

طول مسیر ژست است.

پیدا کردن پارامترهای  B ،Aو  πاز الگوریتم آموزش باوم–

 سری نمادهای گسسته } V= {v1, v2, …., vMکه

ولش روی نمونه های آموزشی استفادهشده است ].[3

 Mتعداد نمادهای گسسته را بیان میکند.

فرآیند کلی کار برای به دست آوردن کالس بردار
ویژگی ،بهصورت ذیل است:

 ماتریس مشاهده  Nدر  B={ bim }،Mکه bim
احتمال انتشار نماد  vmاز حالت  siاست .جمع ورودیها در

 .7آموزش هریک از بلوکهای دستهبند هر رقم از روی

هر ردیف ماتریس  Bبرابر با یک است.

نمونههای آموزشی جمعآوریشده برای آن کالس از
روی الگوریتم باوم -ولش.

برای  HMMسه نوع توپولوژی تعریفشده است.
 .7ارگودیگ :هر حالت به هر حالت دلخواهی میتواند

 .2به دست آوردن بیشینه احتمال کالسها برای بردار

وصل شود.

مشاهده از روی ضرایب پیشرو یا پسرو.

 .2مدل چپ به راست :هر حالت میتواند به خودش و

 .5انتخاب کالسی که باالترین احتمال را برای بردار

یا به حالتهای مستقیم وصل شود.

مشاهده نشان میدهد.

 .5مدل چپ به راست محدود :هر حالت میتواند به

در مورد دستهبندی  HMMکارهای تحقیقی زیادی

خودش و یا به حالت بعدی خود وصل شوند.

گزارش شده و کدهای برنامهنویسی برای پیادهسازی این
دستهبند در قالب ماژولهای نرمافزاری موجود است .در کار

برای ساخت بلوک دستهبند برای هر رقم ،باید تعداد حالتها

حاضر ،برای پیادهسازی  HMMاز چارچوب Accord.net

و تعداد نمادهای گسسته مشخص شوند .بقیه پارامترها یعنی

استفاده میشود .این چارچوب درواقع یک چارچوب

ماتریس گذر  ،Aماتریس احتمال اولیه  πو ماتریس مشاهده

یادگیری ماشین .NETاست که ترکیبی از کتابخانههای

 Bاز طریق آموزش با استفاده از نمونههای آموزشی به دست

پردازش تصویر و صوت است که در زبان  C#نوشتهشده

میآیند .انتخاب تعداد حالتها برای بلوکهای HMM

است و چارچوب کاملی برای ساخت پروژههای بینایی

موضوعی چالشی است که هنوز جوابی قطعی برای آن ارائه

ماشین با کمترین کدهای برنامهنویسی است .همچنین برای

نشده است .در کار حاضر ،حالتها از روی بیشینه خطوط

کاربردهای استاتیکی ،پردازش سیگنال و حتی استفاده

بحرانی هریک از ارقام مشخصشدهاند .بیشینه خطوط

تجاری مناسب است .برای استفاده از این چارچوب کافی

بحرانی برای کلیه ارقام فارسی از روی نمونههای آموزشی

است که کتابخانه  Statistics.DLLرا به پروژه اصلی

مشخص میگردند .تعداد نمادهای گسسته برابر دامنه

اضافه کرده و از کالسها و توابع آن استفاده کرد .استفاده از

تغییرات مشاهدات هستند .درکار حاضر ،چون از روش

این ماژول حجم کد نویسی و همچنین زمان پردازش را

 SVDبرای استخراج بردار ویژگی استفاده میگردد؛

بسیار کاهش میدهد HMM.چون از خاصیت جمع

بنابراین ،تعداد نمادهای گسسته  7( 73تا  )73نماد با تقریب

استفاده میکند و نسبت به جابجایی مؤلفهها حساس نیست

 55درجه خواهد بود .توپولوژی  HMMبرای رقم فارسی دو
2132

سامانه تشخیص ارقام فارسی در نوشتار هوایی مبتنی بر تصویر عمق

بنابراین  HMMبرای بردار ویژگی ورودی مثالً {75و 1و

میآید .در این رابطه C_IFV ،بردار ویژگی کد شده است.

 }75و {75و 75و  }1احتمال یکسانی را در نظر میگیرد

همچنین  com9 ،L ،sumو  iبه ترتیب برابر

(تداخل بین برداری) .این امر باعث میشود که دقت

 ،طول بردار ،تعداد برچسبهای  3قبل

تشخیص دستهبند بسیار پایین باشد .برای حل این مشکل از

از مؤلفه مفروض و شماره مؤلفه هستند .کد کردن بردار

کد کردن بردار ویژگی استفاده کردیم که در آن ،به بردار

ویژگی باعث میشود که تداخلی بین بردارهای ویژگی حذف

ویژگی ارقام ،موقعیت مؤلفه ،طول بردار و تعداد مؤلفههای

شود و درنتیجه دقت تشخیص دستهبند  HMMافزایش

برچسب  3اضافه شد .شکل  73روش کد کردن مؤلفه با

پیدا کند .بردارهای کد شده برای {75و 1و  }75و {75و

مقدار  7را نشان میدهد؛ بنابراین ،برای مؤلفه با مقدار  7اگر

75و  }1از روی رابطه ( )3به ترتیب {7333و 7555و

طول بردار ویژگی  2و تعداد مؤلفههای  3قبل از مؤلفه

 }7333و {7357و 7335و }7555هستند و چنانچه دیده

مذکور ،صفر و مؤلفه با مقدار  7اولین باشد مؤلفه کد شده

میشود تداخل بین برداری مابین آنها توسط کدینگ حذف

طبق شکل  73برابر  1خواهد بود .کد کردن برای مؤلفه با

میشود .ماکزیمم تعداد حالت برای ارقام فارسی از روی

مقدار  2نیز همانند شکل  73است فقط نقطه شروع از 733

نمونههای آموزشی  75میباشد؛ بنابراین ،طبق رابطه ()3

خواهد بود .در حالت کلی ،مؤلفه کد شده هر مؤلفه بردار

نماد یا سمبل بیشینه  2177خواهد بود.

ویژگی ،با اعمال ویژگیهای ذکرشده ،از رابطه ( )3به دست
)C_IFV[i]= (sum×3+1) +3×i+com9[i]+(IFV[i]-1

() 3
×165
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 -4نتایج عملی

 DLLمربوط به کتابخانههای  Accord.netو

درکار تحقیقی حاضر ،کل پیادهسازیهای نرمافزاری

 Forge.netانجام شدهاند .سختافزار استفادهشده لپتاپ با

الگوریتمها با استفاده از زبان برنامهنویسی  C#و فایلهای

مشخصات  Core i7-1.73GHzاینتل است .برای
3523

A

رضا ملکی و .........

فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال دهم ،شمارههای  53و  ،53بهار و تابستان 7531

اندازهگیری دقت دستهبند ،پایگاه داده محلی با  7555نمونه

تشخیص ارقام انگلیسی را انجام میدهد مقایسه گردید که

آموزشی تشکیل گردید که این نمونهها توسط  75کاربر که

این مقایسه در جدول  2نشان دادهشده است .جدول  2نشان

هر رقم را به تعداد  75بار در مقابل دوربین بهصورت

میدهد که سامانه پیشنهادی بهصورت نسبی بهتر از

موفقیتآمیز انجام داده بودند جمعآوریشده است .نتایج

سامانههای گزارششده عمل میکند .فریمهایی از نوشتار

عملی روی دستهبند  HMMبا بردار ویژگی کد شده و کد

هوایی برای رقم  5در شکل  73نشان دادهشده است.

نشده با اعتبارسنجی متقابل  75برابری پایگاه داده محلی در
جدول  7نشان دادهشده است .این جدول نشان میدهد که

جدول  -1مقایسه دقت تشخیص متوسط  HMMبا بردار

دقت تشخیص متوسط  HMMارقام برابر  31درصد است

ویژگی کد شده و کد نشده.

که نرخ قابل قبولی برای یک سامانه تشخیص ارقام است.

مدتزمان

مدتزمان

زمان تشخیص در  HMMبا بردار ویژگی کد شده به خاطر
استفاده از  2177سمبل ،طوالنی است؛ اما مدتزمان
آموزش به خاطر اینکه سریع همگرا میشود پایین است.

تشخیص

آموزش

دقت

نوع کالسبندی

20 ms

5.3 s

68

62 ms

4.5 s

98

HMM with SVD
HMM with Coded
SVD

سامانه پیشنهادی با نتایج چندین سامانه مشابه که کار
جدول  -2مقایسه سامانه پیشنهادی با نتایج چندین کار مشابه گزارششده.
اعتبارسنجی متقابل  75برابری

اعتبارسنجی متقابل دو برابری

روش

95.5

-

]Kane and Khanna [10

100

86

]Feng [11

92.6

-

]Stern [4

98

92

Proposed approach
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 -5نتیجهگیری

روش عالوه بر افزایش دقت شناسایی ،حساسیت شناسایی

برای تشخیص نوشتار هوایی ارقام فارسی با استفاده از

به تغییرات روشنایی محیط را نیز حذف میکند .برای

تصویر عمق حسگر کینکت ،سامانهای پیشنهاد شد که در

استخراج ویژگی از خط سیر در این سامانه ،از روش

این سامانه برای استخراج دست و نوک انگشت از

پیشنهادی تغییرات عالمت شیبخط استفاده شد .مقاوم

خوشهبندی خودکار  k-meansاستفاده شد .استفاده از این

بودن در برابر انتقال ،اندازه و چرخش خط سیر و تولید بردار
3321

7531  بهار و تابستان،53  و53  شمارههای، سال دهم،فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران

......... رضا ملکی و

 سامانه پیشنهادی با نتایج. درصد است31 پیشنهادی

ویژگی منحصربهفرد با ابعاد کـم از مهـمترین مزایای روش

چندین کار گزارششده مقایسه گردید و نتایج مقایسه نشان

 برای شناسـایی.پیشـنهادی در استـخراج بردار ویژگی است

 کارهای.دادند که سامانه پیشنهادی عملکرد بهتری دارد

 استفادهHMM خط سیر از روی بردار ویژگی از دستهبند

 اعداد و کلمات فارسی با،آینده ما روی تشخیص حروف

 به خاطر تداخلHMM  دقت تشخیص متوسط در.گردید

استفاده از حسگرهای سهبعدی جدید و ارزان متمرکز

،بین برداری نمونههای آموزشی بسیار پایین است؛ بنابراین

.خواهد بود

.برای افزایش آن از کدینگ برداری روی نمونهها استفاده شد
نتایج عملی نشان میدهند که دقت تشخیص متوسط سامانه
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