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 تصویری عظیم هایداده در متون یابیموقعیت مدل

 *1آبادیاله مهامين

 21/09/99، پذیرش: 17/09/99، بازنگری: 13/09/99نویسنده مسئول، دریافت: *

  ، ایران، تهراندانشگاه شاهد ،مهندسيدانشکده فني ،گروه مهندسي كامپيوتر و فناوری اطالعات، راستادیا1

   چکیده
  

ک تصویری به ی عظيم هایداده است و برای پشتيباني از كارافضای زیاد جستجو جهت تشخيص دقيق، صحيح، سریع و  یابي متن در تصاویر طبيعي دارای چالشموقعيت های متداولروش

افزاری افزاری در فضای سختهای نرمها، با برخورداری از تکنيکمصرفي و هزینه ، منابعفضای جستجوتوان كاهش محاسبات پيچيده را با هدف كنترل شود. ميسخت الینحل تبدیل مي مسئله
طور وحشتناكي به های عظيم به، كلمه و كاراكتر در دادهمتن خطمختلف پاراگراف،  یابي و خواندن نوری متون در سطوحداد. موقعيتشکلای، ساختارهای گرید و رایانش ابری چندهسته

گر های حجيم طبيعي بررسي شده و مدلي مناسب دارای تحليلداده های متداولو روش حجمكمویر اتصیابي متون در موقعيت یادگيرهای عمومي غيرروشمقاله این افزاید. در پيچيدگي آن مي

های متفاوت و و در كنار مجموعه داده ارائهها یابي متون توسط روباتهای عظيم تصویری جهت موقعيتداده های زیرک برای پردازشهای هوشمند و باتصویر با استفاده از عاملاستراتژیک ت
  معيارهای ارزیابي مختلف تشریح شده است.

 .، تصاویر طبيعيویدئویيش تصویر، تصاویر های عظيم تصویری، پردازداده ،ونمتي بیاتيموقع :کلیدی کلمات
 

 

 

 مقدمه -1
-در قالب سيستم قيمتارزانهای دیجيتال امروزه دسترسي همگان به دوربين

حجم عظيمي از  توليد، سبب ای پزشکيهای حرفهتا سيستم 1درنگهای نهفته بي

ات است. دستيابي به اطالع شده 2های مهم پردازش در رایانش ابریو چالشتصاویر 

-و سریع برای تصميم كارا های، نيازمند پردازش3سودمند از این حجم عظيم داده

های فيزیکي نيازمند توجه به دنيای آینده با ساختارهای رباتاست. سازی دقيق 

افزاری های سختبا معماری نوین و پردازشگرهای مناسب در قالب 4های سایبریبات

دارای ابعاد مختلف حجم زیاد، تنوع داده،  5ویریهای عظيم تصافزاری دارد. دادهو نرم

ارزش مقداری است كه پيچيدگي بيشتر آن از نظر وجود نویز، ابعاد زیاد تصویر، 
نامتناسب، زمينه پيچيده پردازش، نيازمندی توجه خاص به طراحي  رزولوشن

مانند پزشکي و عمومي تجاری است.  منظورهخاصهای پردازش ابری سيستم

، قدرت زیاد 6های سریع و دقيق در آینده باید از هوشمندی باالی عاملسازتصميم
ها، درک آوری دادهو جمع يابيدست، سرعت كاراهای مناسب و پردازشگرها، معماری

، 8، مبادله هوشمند و بوقت اطالعات سراسری7مفيد و سریع اطالعات محلي

های الب شبکه باتگرایي در قجستجوی مداوم در یادگيری سریع و عميق، عامل

گر، و زیركي و هوشمندی در یادگيری برخوردار باشد. طراحي وسوسه  9سایبری

های عظيم تصویری یک استلزام های فيزیکي و سایبری نوین برای دادهسيستم

منطقي است كه گرفتار چالش مهم دنيای پسا ابری است. حتي ضرورت توجه به 
گرهای های سایبری، تحليلویر ماشينهای خاص منظوره پردازش تصاعاملسيستم

-سازی دادههای سایبری جستجوگر، ساختارهای خاص ذخيرهنوین، بات 10هوشمند

هایي برای تحقيقات آینده چالش عنوانبه موردنيازهای توليدی دادههای ورودی و متا

 وجود دارد.
اصلي های از چالش [1] ردیابي تغييرات در تصاویر و ردیابي تصویری تغييرات

یابي تغييرات، های پویا برای دریافت اطالعات، موقعيتدنيای نوین در سيستم

سازی محلي، بررسي اثرات سراسری تشخيص تغييرات، اخذ پروفایل تغييرات، تصميم

 يخراب ميترم، اصالح تصميم، اصالح اشتباهات و 11ریزی استراتژیکها، برنامهتصميم
مات، یادگيری هوشمند تغييرات، ردیابي ه تصميلمصنوعي ایجادی، ردیابي سلس

بندی و تغييرات، استخراج دانش، انتخاب استراتژی مناسب ادامه عمليات، زمان

اطالعات،  يدائمتخصيص مناسب منابع، ترميم سيستم، ذخيره و بازیابي موقت و 

از الیه  12گرای سلسله مراتبيبهبود محيط و ساختار و مانند آن است. طراحي عامل
 سازی عملياتي )الیهبرخوردار از اطالعات محلي برای تصميم درنگبي عمليات پایين

عملياتي(، تا سطح مياني عمليات برخط برخوردار از اطالعات سراسری برای اصالح 
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ریزی های عملياتي )الیه مشورت(، نيازمند داشتن الیه سطح باالی برنامهتصميم

-استراتژی مناسب برای بازی موفق عامل ریزی( جهت انتخاباستراتژیک )الیه برنامه

های خاص ای مانند جراحي( در كارهای حرفه1شکلهای هوشمند هر سطح )

ها سيستم كارگيریبههای عظيم تصویری از سطوح پایينِ پزشکي جهت پردازش داده

و مخدوش، سطوح مياني اخذ و  غيرواقعيدرنگ با تصویربرداری هوشمند نهفته بي

سازی استراتژیک ت حياتي همراه با خطا، تا سطوح باالی تصميمردیابي اطالعا
ریزی های با قابليت برنامهجراحي بر اساس اطالعات مخدوش، نيازمند سيستم

سازی با توليد اطالعات هر سطح و درج های خاص تصميماستراتژیک، دارای مدل

ياری از گيری و ریسک عمليات در فضای عدم اطمينان است. در بسریسک تصميم

-گيری از شبيهسازی آینده برای عمليات حساس مستلزم بهرههای تصميمسيستم

 ارائهسازی هوشمند در هر سطح از عمليات است. پيچيدگي دنيای پسا ابری ضرورت 

های اساسي برای تحقيقات آینده توسط محققان برجسته از سطوح باالی چالش

یين تصميمات استراتژیک عمليات انتخاب استراتژی فعاليت سيستمي تا سطوح پا

طلبد. در این مقاله با تمركز بر ساختارهای گذشته، ایده دنيای نوین درنگ را ميبي
شده بررسي،  ارائههای سنتي تصویری و روش  13یابي متوندر موضوع موقعيت

های عظيم های نوین پردازشگر تصویر همراه با تعاریف دادهمشخصات سيستم

 ها جهت توجه به چالش آینده پردازشيارهای ارزیابي روشتصویری بيان و مع

 شود.داده مي دادهای عظيم تصاویر شرح

 تصویری متون یابیموقعیت 1-1
در  هاآندر تصاویر و یافتن موقعيت محل  تشخيص متونیابي یعني موقعيت 

محل درنگ بي (. یافتن2شکلاست ) 17یا حرف 16، كلمه15، جمله14ابعاد پاراگراف

-گام، موقعيتدر سهنوشتار  ویر بهاتبدیل تصدر پردازش اصلي  هستهوان عنبه متن

هایي مانند در زبان مسئلهتشخيص این  .] 85[متون است  خواندنیابي، تشخيص و 

فارسي و عربي با كلمات متصل كه حروف دارای كاراكترهای منفک نيستند و از 

ها بيانگر آن بررسيست. شکالهای مختلف حروف متصل برخوردارند بسيار مشکل

در دنيای  به نوشتارتبدیل تصویر یابي متن برای خواندن و موقعيت كارایياست كه 
 20پيچيدگي ميزانو  19هاحجم داده، 18متونبه تنوعوابستگي بسياری  ،هاكالن داده

 متن و زمينه تصاویر دارد. همچنين عوامل دیگر جهت افزایش دقت، صحت و سرعت

های عظيم با ابعاد بزرگ و متون متنوع زیاد در داده طبيعي رمناظدر متن یافتن 

كند. مشکالت مهم دیگر از قبيل تر كردن این فرآیند كمک ميتصویری به پيچيده
تصویر، روش   22رزولوشنمتن،  درشتي متن، نوع، درجه دانه21محل دوربين

های نویز ،محيط كنترل، درجه وهوایيآبنورپردازی، زاویه تصویربرداری، شرایط 

  .]41، 15[است  مؤثربسيار  مسئلهدر الینحل كردن  24و مصنوعي 23طبيعي

تصویر ساكن شکلیک ورودی به از تصویر،  سيستم استخراج اطالعات متنهر 
 خاكستری یا دارای سطوح تواندميآن . تصاویر ]3[ كندویدئو را دریافت مي فریمیا 

های متفاوت و ضخامت قلم یپهناون با های گوناگمتنوع و نگارش هایبا فونترنگي 

های حجيم یابي متون از سطح باالی یافتن تودهموقعيت .(2شکل) باشدو فانتزی 

 بر اساس، سطح مياني ادراک جمالت، تا سطح تشخيص حروف هاپاراگرافمتني و 
متن عالوه بر  و تشخيص دقيق محل افزایدميساختار هر زبان بر پيچيدگي آن 

 هاآنگيری های توزیعي و معيارهای اندازههای موازی، الگوریتمروشاستفاده از 

شده هستند. افزایش و توزیع كاراسریع،  پردازشگرهاینيازمند برخورداری از بستر 

جهت عمليات اصالح اشکاالت  پيچيدگي محاسباتدر كنار درجه  هاحجم داده
سازی متون، ت و واضحپردازش و بهبود تصاویر، ارتقاء كيفي، پيشیربرداریتصو

متون  از متون تصادفي غيرواقعي، حذف نویزهای تصویر، تفکيک يواقع متونتفکيک 

، یرتصو پوشان، تعيين ابعاد قلم نگارش، اصالح زاویه چرخش متون و ميزان تاریهم

 امر این .افزایدميآن  بودن نحلیالو مانند آن بر  ویرتصا زمينهبهبود تحدب و تقعر 
 از برخورداری بر عالوه را طبيعي تصاویر یابيموقعيت نوین هایسيستم هب نيازمندی

 ،يپردازش یقو ساختارهای داشتن به كارا موازی و توزیعي افزارینرم هایروش

 پردازش برای مخصوصاً مربوطه توزیعي هایالگوریتم و سریع موازی هایمعماری
 .]1[ دهدمي سوق هاداده كالن و عظيم هایداده تصاویر

 
تصویری.عظيم های داده گرای سلسله مراتبي برای پردازش: سيمای عامل1شکل  

 
: تشخيص متون متنوع در تصاویر گوناگون طبيعي و مصنوعي.2شکل  
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تصویری.عظيم های : مشخصات و ساختار داده3شکل  

نوعي ساختاریافته تصاویر شامل دو نوع متون حقيقي و مصموجود در  متون

مناظر  منظم و نامنظم در مناظر طبيعي و متون فانتزی گرافيکي هستند. متون

اند برداری متداول اخذ شدههای عکسطبيعي از تصاویری هستند كه توسط دوربين
، عالئمیابي متون برای كاربردهای خودكار نوین مانند شناسایي (. موقعيت2شکل)

ها، تا تشخيص تابلوها برای عالئم جاده یابي خبري اسناد، خواندن متون قدیمي، بایگان

های پيراهن ها، نوشتهها، متون خودروهای اورژانس، متون تابلو مغازهمتون آگهي

های ساكن و پرنده توسعه بسياری یافته ها توسط رباتافراد و متون زیرنویس فيلم
یافته، متون گرافيکي ساختارهای طبيعي در مقایسه با اندازمناظر و چشم است. متون

مناظر طبيعي توسط  . استخراج متون]1،51[هستند  بينيپيشغيرقابلمتنوع و 

 تابلوهای راهنمایي، كشف بر اساس مسير تشخيصهای سيار برای ها یا رباتریزپرنده

نوین تشخيص ، شناسایي اشياء و مانند آن از كاربردهای خودرو پالکتشخيص 
 .]2[ ودكار متون هستندخ

 عظیم تصویری هایداده 2-1
شود و بعد اصلي استفاده مي عنوانبهها از چالش حجم گرچه برای كالن داده

هنوز تعریف مناسبي برای آن وجود ندارد ولي اكنون در ابعاد تنوع، حجم و شتاب 

تعریف اساسي  هيچاز سرعت رشد بسياری خطرناكي برخوردار است. تاكنون  25توليد
. ]65[نشده است  ارائه عظيم تصویری هایدادهاز نوع تصویری یا  دادهبرای كالن
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تصویر،  فرم به 2015های عظيم توليدی اینترنت اشياء كه از سال حتي برای داده

حجم داده در مبادالت پرداخته شده و ابعاد  مسئلهشده فقط به مطرح ویدئوآدیو و 
 اند.دیگری برای آن متصور نشده

 .]87[همبند  هایمؤلفهیابي در روش مبتني بر ت: پردازش موقعي4شکل

یابي متون، در ساختار پيچيده موقعيت خصوصاًهای عظيم تصویری ما برای داده
و پيچيدگي متون در تصویر  26یک ساختار چهار بعدی با ابعاد تنوع، حجم، ارزش

نت، از نظر ابعاد فو درون تصویر (. تنوع به ناهمگوني متون3شکلكنيم )تعریف مي

های ساختاریافته داده زانيم به. حجم دارد توجهنگارش  و نوع تنوع رنگ، پهنای قلم

تصویربرداری،  یتکنولوژ توسعهاشاره دارد كه تابع  درون تصویریا نيافته متون 
سازی سازی، قدرت ذخيره، نوع بازیابي تا رسانه ذخيرهخطوط انتقال، روش فشرده

 پردازش از نظر نوع، ميزان و اهميت منابع هزینه گذاریاست. ارزش بر ميزان ارزش

. پيچيدگي ]64[كند مصرفي و زمان استخراج تمركز مي تخصيصي مانند ارزش توان

لوشن، ابعاد و درجه پيچيدگي ورز تصویر اشاره دارد كه به شلوغي یا شفافيت به ميزان
ت. ابعاد بزرگ اس مؤثرآن تصویر  پردازش كارایيتصویر وابسته است لذا در سرعت و 

شود. برای فهم بيشتر مي حجم پردازشتصاویر و رزولوشن زیاد آن نيز باعث افزایش 

شده كه  نشان دادههای تصویری عظيم، مدل جامع ارتباط بين ابعاد داده ،3در شکل

باشد و نيازمند سيستم مبين ارتباطات دروني و رشد متوازن در ابعاد مختلف مي
داده بعد فوق مبين چهار لبه مدلقيمت است. چهار و گرانپردازشي بسيار پيچيده 

است. درون این مربع چهار  پيچيدگي و ارزش حجم، تنوع، یعني عظيم تصویری های

افزایش دقت، تنوع، حجم، ارزش،  ريتأث صورت مثبت تحتبزرگ به هایبعد داده

 است.  یربرداریتصو یفضا و، ارزش، زاویه رزولوشنپيچيدگي، رنگ، 
های تصویری سنتي با بعد افزایش حجم فقط دهد كه دادهل فوق نشان ميمد

های عظيم تصویری در چهار بعد هستند. رشد داده ای از تعریف جدیدزیرمجموعه

های ساختاری و بدون ساختار تصویر در آن چهار بعد متناسب با افزایش داده

ر كدام از ابعاد دهنده جهت رشد هنشان 3یابند. جهت فلش در شکلگسترش مي
 پيشنهادی موردنياز باشد كه مشخصات سيستماست و پردازش آن بسيار مهم مي

 مركزی هسته یک به پيشنهادی سيستم. است شده داده شرح 3 بخش در نيز آن

نياز دارد كه مشخصات داده عظيم  "هوشمند تصویری استراتژیک گرتحليل"

 ارائهداده متا صورتبه، 3هادی شکلتصویری مورد بررسي را از نظر چهار بعد پيشن
دهد. این امر به استراتژی انتخاب منابع برای پردازش این تصاویر در كارهای تخصصي 

در بعد پيچيدگي، در تصاویر  مثالًای مانند پزشکي كمک بسيار خواهد كرد. و حرفه

های متنوع پيچيده و در بعد تنوع، در تصاویر با داده های مختلف نویزی با زمينهداده

های گرا برای پردازشقوی و ساختار نوین هوشمند عامل پردازشگرو متفاوت نيازمند 
یابي است. همچنين در بعد اطالعات محلي و استفاده از اطالعات سراسری موقعيت

در بعد ارزش، برای  زیاد نيازمند حافظه زیاد و سریع و داده حجمحجم، در تصاویر با 

 گرليتحلاین  لذا ؛باید از منابع قدرتمند استفاده شود نهیهزمكهای سریع و پردازش

برداری از سرورهای هوشمند گرا و بهرهگرا یا باتتصویری با طراحي عامل کیاستراتژ
های عظيم تصویری كمک بسياری به سيستم داده بندی نوع و ابعادتواند در دستهمي

 یابي كند.مکان

 متن یابیموقعیت سیستم 1-3
 (1مراحل )كاربرد دارای  نوع بهبسته  اطالعات متونو فهم تخراج اس

است.  30( ردیابي4و ) 29محتوا خواندن (3) ،28یابي( موقعيت2، )27آشکارسازی

-، موقعيتمتن صيتشخساختار سنتي سيستم خودكار ماشيني استخراج متن شامل 

و  هاآن ، كلمه و حرف(، خواندنمتن خطمتن )در سطح بالک،  كردن شاخصیابي، 

-. در این مقاله به بررسي موقعيتاست 4شکل ردیابي در تصاویر متوالي مانند نمایش

 رابطه ليدل بهشود. پذیری توجه ميیابي متون با توجه به افزایش دقت تفکيک

 يبرخیابي متن، محققان آن را آشکارسازی متن و در تنگاتنگ آشکارسازی و موقعيت

یابي آشکارسازی و موقعيت مرحله. در ]12[اند كرده یابي متن معرفيموقعيت موارد

مکاني متون  گردد و موقعيتمتن كاوش مي وجود احتمالمتن، تصویر برای یافتن 
شود. خروجي حاصل ها انجام ميمتن 31محدوده گذاریبرای شناسایي و عمل قاب

مشخص  متن ريغمتن، ابعاد آن را جهت حذف نواحي  محدوده بر قاب نييتعاز 

روش تشخيص  به متن یمحتواكاراكترهای متن از زمينه جدا و  تیدرنهاكند. مي

در مناظر  متن ينواح معموالً ازآنجاكهشود. خواندن و فهم مينوری كاراكتر قابل
پذیری پایيني گيرند و برای پردازش از درجه تفکيکطبيعي در معرض نویز قرار مي

 صيتشخاستخراجي در سطح  متن قابخطا، تصویر  كاهش جهتبرخوردارند باید 

-برای موقعيت .]52[، كلمه و كاراكتر، از ارتقاء كيفيت برخوردار شود متن خط، بالک

متون كامل از زمينه كه ممکن است نویزی باشد جدا و  طور بهیابي متن باید متون 
 شود لیتبدتصویری  ءيشاستخراجي به  قابسپس  .]57-55[شاخص گردد  اصلي

بهتری  یریتصو تيفيك سطح بهآن  یحاو بالکر افزایش دقت تشخيص، منظوو به

های پردازشي تصویری مبتني بر یابد. نمونه سيستم سنتي تشخيص و گام ارتقاء

یابي شده است كه مراحل مختلف و سنگين موقعيت ارائه 4همبند در شکل یهامؤلفه
 دهد.را نشان مي

 یابیموقعیت هایچالش 1-4
سازی متون برای آماده پيچيدگي محاسباتپردازش و درجه  گرچه حجم زیاد

است ولي مقدمات  مؤثریابي بر تشخيص دقيق و صحيح آن جهت تشخيص و موقعيت

نادرست، درجه كاربرد آن را برای  یربرداریتصوالزم برای حل مشکالت ابتدایي آن 
در  هایي كه. حتي روشسازديم مشکل درنگيب ريغدرنگ و برخط مصارف بي

و  ناكاراهای تصویری عظيم بسياری بودند در كاربردهای داده كارایيگذشته دارای 

تصویری  های عظيمدادهتغيير استراتژی در راستای  رونیازابدون استفاده هستند. 

های روشهای نوین است. نياز به های موجود و روشنيازمند رفع مشکالت سيستم
جهت سرعت تشخيص،  الگوها صيتشخقبيل  های اساسي ازبرای رفع چالش نوین

 سازیای برای موازی، ساختار لولههاپردازش کيتفکمراتبي برای سازی سلسلهمدل

هوشمند  32گرایسازی عاملواقعي، مدل توزیعي برای توازی مجازی عمليات، نگرش

 34فضای جستجوكاهش  جهت محاسبات هوشمندانه عیتوز، و 33پذیریبرای مقياس
سازی با اطالعات محلي و سراسری وجود دارد. در این نگرش، الگوهای در تصميم

، 35سازیمدل های بسياری از قبيل نوعیابي متن دارای چالشموجود موقعيت

 ، دقت38محاسبات ، درجه پيچيدگي37یربرداریتصو، شيوه 36تشخيص معماری روش

 ، 41، تشخيص متون تصاویر طبيعي40متن زبان بهوابستگي  ، ميزان39تشخيص
در دنيای  مخصوصاً 42مصرفي سازی منابعتصویری، و بهينه های عظيمپردازش داده

مدارها( هستند كه  45دیناميک جریان بر 44کياستات انیجر)در غلبه  43نانوتکنولوژی

 شود. در زیر بيان مي
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 حجمهای عمده برای كاهش از چالش :سازیو تصمیم سازی( مدل1)

-تشخيص از نظر مركزیت مسئلهسازی ع مدلتوان به نودر تشخيص مي محاسبات

گرا توجه كرد. جایي كه وجود یا عامل 48، و توزیعي47گرایيمركزیت ، غير46گرایي
دهد ولي محاسبات را بسيار پيچيده گرا، درجه دقت را افزایش ميمدل مركزیت

آن است  یساز يمحلگرا باعث كاهش درجه محاسبات و  تیمركز ريغكند؛ مدل مي

ها را كمي ها مبادالت دادهدهد؛ در مدل توزیعي عاملرا نيز كاهش ميولي دقت 

پذیری با هم هستند ولي درجه تفکيک  49دهند زیرا نيازمند مشاورهافزایش مي
ها داده و همچنين با مشاوره عامل افزایش فضای جستجومحاسبات را در كنار كاهش 

طور گرا بهگرا و عاملمركزیت های غيردهند؛ مدلتشخيص را افزایش مي ميزان دقت

سازی را به برند و سرعت تصميمپذیری مدل را باال ميای درجه مقياسقابل مالحظه

پذیری نواحي متون بر درجه تفکيک هاآن. تمركز ]60[بخشند بهبود مي یمؤثرنحو 
پوشاني نواحي متفاوت متني است. در بسياری از موارد مانند تشخيص و تفکيک هم

سازی جهت جستجوی محلي اطالعات، ها برای اخذ سریع دانش و تصميمریبيما

های روش ارائهها الزم است و نيازمند استفاده از عامل یجابهها تکنولوژی شبکه بات

 درنگ هستيم.گرا جهت جستجوی بيبات

-های عمده معماری روش تشخيص مياز چالش :صیتشخ روش( معماری 2)

 درجهمراتبي، بعاد و پيچيدگي تصویر از نظر ساختار سلسلهتوان به درجه كنترل ا

ها برای پشتيباني از تنوع های تشخيص، و درجه تفکيک الگوریتمزیربخش یتواز

در حال  متون خبری. مثال آن ]63[درنگ اشاره كرد ها در ساختارهای بيداده

ز گسترش صفحات وب است كه توازی تشخيص و سرعت پردازش در پشتيباني ا
 .]63،  61، 36[های آن الزم است تنوع، حجم و تغييرات زیاد داده

 كنترل به شرایطاز نظر مشخصات تصویر ورودی  تصویربرداری: ( شیوه3)

تصویر، نورپردازی ناهموار، سطوح غيرمسطح  كيفيت پایينمانند  تصویربرداری نشده

های پيچيده با ، زمينهنمت مشابههای دار، فاصله دوربين، وجود اشياء با بافتو عمق

 .]17[توان اشاره كرد ابعاد مختلف و رنگ متغير فونت متون در تصاویر طبيعي مي
های این روش فقط به حل چالش 50سازیهای موجود با هدف چابکدر اكثر روش

 شود. بعد اشاره مي

 افتنیآید كه انجام محاسباتِ نمي نظر بهگرچه  ( پیچیدگی محاسبات:4)

درنگ برخط و توجه به ر پيچيده باشد ولي سرعت روش در كاربردهای بيبسيا متن

 یهادادهاز  يبانيپشت جهتهر روش  يدگيچيپ درجهآن برای كاهش محاسبات یا 
، فضای جستجوتشخيص، كاهش  چابک یهاروشالزم است. در این بعد،  كالن

كاهش  و سرعت شیافزاجهت  ریتصو یفضایا سلسله مراتبي در  یمواز یجستجو

 .] 59[است  مدنظرپيچيدگي 

چاپي  در بعضي كاربردها مانند تصاویر كتب تشخیص: دقت در( سرعت 5)

گيری خاص خود بهره ها از معيارهای اندازهاز نظر دقت و صحت تشخيص، روش
-كاسته مي هاآن، از دقت تشخيص 51برند كه با تغيير تنوع متون و چندمقياسيمي

 به دليلهای موجود . بيشتر روش]53[اربرد عمومي ندارد ها كآن روش بعضاًشود و 

)مانند كتاب یا  متون خاص به تشخيصهای خاص تصویر، قادر وِیژگي بر هيتک

صفحات تایپي وب( هستند و ممکن است متون دیگر را تشخيص ندهند. لذا الزم 
 شود. است به افزایش دقت در كنار سرعت تشخيص تصاویر طبيعي متنوع توجه

كاربردهای خاص  بر اساسدر تشخيص متن  زبانی: های( وابستگی6) 

شود كه از جامعيت آن )های( خاص مطرح ميبه زبانوابستگي  مسئله)غيرعمومي( 

ها، كاهد. در بعضي كشورها مانند كره، چين و ژاپن برای راهنمایي خارجيروش مي

انند آن مرسوم است. ، تابلوهای ترافيکي و مونقلحملدر  زبان نیچنداستفاده از 
شوند های تشخيص چند زباني برای كاربرد زبان)های( خاص طراحي ميبيشتر روش

چند . تشخيص متون ]37-36[های دیگر نيستند و قادر به تشخيص همزمان زبان

الزم است و با افزایش تعداد زبان، امکان كاربرد  52اعتمادبرای یک سيستم قابل زباني

سوی مفهوم های آینده به. برای فرار از این تله، الزم است روششودآن بسيار زیاد مي

های یابند تا متون مختلف در قالب اشياء متفاوت با ویژگيسوق مي 53ءشي تشخيص

 . ] 62[خاص خود تعریف و همزمان بازیابي شوند 

های عظيم در تصاویر داده تشخيص متناز چالش  طبیعی: ( تنوع تصاویر7)

و تغييرات شدید الگوهای  دهيچيپ نهيزم، وجود نشده كنترلشرایط  به دليلطبيعي 

آن( است كه در   58و جهت  57، مقياس56، رنگ55، زبان54متن )مانند نوع فونت

است  حل رها ساختهآن را بدون راه چند زبانيو  يعيطب متوندرنگ تشخيص بي

ویر طبيعي پردازش تصا 59رسانهای خدمات.در بسياری از كاربردها مانند ربات ]85[
شده كه در تشخيص یک ماشين و الزم است لذا شرایط كنترل ریناپذاجتنابامری 

 افزاید.ربات وجود ندارد بر مشکالت قبلي مي

با افزایش سریع كاربردهای تصویر، چالش  تصویری: های عظیمداده( 8)

توده  مختلف سطوحاز نظر پردازش در تشخيص  تصویری های عظيمدادهتوسعه 

های حجم زیاد و تنوع متون داده به دليل، كلمه و كاراكترها متن خطپاراگراف،  متن،
 اريبسهای تشخيص . وجود روش]65[عظيم تصویری از مشکالت دنيای آینده است 

 ارائهچندان دور از مشکالت بشریت خواهد بود لذا پذیر در آینده نهو مقياس عیسر

پذیری و قابليت مقياس ادیز دازشپركم، قدرت  یجستجو یفضاهای دارای روش

 ید با برخورداریها بان روشیا .] 63-61[مقياس امری حياتي خواهد بود  در چند
 یالوله يو ساختار سلسله مراتب يواقع یا موازی يعیمناسب و ساختار توز كار قالباز 

 یهاستميس یبرا یان هستهیچند ین دارايک ماشی یبتواند بر رو یمواز شبها ی

 یبرا  60ویيپيپردازشگر ج یمختلف دارا یهانيماش یدرنگ و بر رويفته بنه

 شود.  اجرام يار عظين با حجم داده بسیآنال هایسيستم

های عظيم سيستم نيازمند انتخاب داده پردازشدر  ( هوشمندی و تطابق:9)

های متفاوت در سطوح مختلف عملياتي برای تطابق با فضای هوشمند استراتژی

، وضعيت منابع، قابليت توزیع و ادراک شرایط موردنياز است. با افزایش تنوع و كاری

های آینده نيازمند پردازش سریع با استفاده از اطالعات محلي ها، سيستمحجم داده

ها ها یا باتو تطابق با شرایط با استفاده از اطالعات سراسری در هدایت سریع عامل
پذیری با محيط العاده جهت تطبيقمندی فوقهستند. لذا یادگيری سریع و هوش

و  61سازی فضای تصميمات و تعامل با محيط در ادراكات سریع دانشجهت بهينه

 امری ضروری است.  62هاگيری از متادادهتوليد و بهره

در  دهيچيپ محاسباتحجم زیاد  :سازی تخصیص منابع( بهینه10)

های كالن آینده توجه به ازش دادهساختارهای موجود با منابع محدود و لزوم پرد
-مصرفي(، درجه اهميت منابع مصرفي و بي )مانند توان منابع مصرفسازی بهينه

بر  کياستات انیجرغلبه  به دليل ].64[سازد ناپذیر ميرا اجتناب پاسخ زماندرنگي 

د ها در كاربردهای سریع نانوتکنولوژی آینده و قيود جدید ماننتراشه کينامید انیجر

پدیده  به دليلتوان و دمای توليدی، استفاده بهينه از منابع بسيار مهم است.  مصرف
 كردن خاموشای و نيازمندی به در ساختارهای چندهسته  63خاموش کونيليس

-ها و بهينهتوليدی تراشه توان و دمای های عظيم پردازشگرها، توجه به مصرفبخش

های خودكار است و قيود طراحي سيستم ریپذنااجتنابسازی استفاده از منابع امری 

های مذكور و چالش به دليلهای موجود روش ].61،66[كند ماشيني را بيشتر مي
كمتری  كاربرد و كارایياز  های عظيمدادهبندی در دنيای های مقياسمحدودیت

. در فضای ابری استفاده اشتراكي از قدرت پردازش ] 65[ بود خواهندبرخوردار 

 و توزیع مصرف منابع بسيار گسترده خواهد بود. ناپذیراجتنابها یلموبا

درنگ در حالت عدم مليات بيدر ع سيستم: نانیعدم اطم یسازمیتصم (11)

در این وضعيت بر اساس اطالعات محلي قرار  65سازیقرار دارد و تصميم 64اطمينان
درنگ مطلع بود بي است. باید از وضعيت ریسک در عمليات 66دارد و همراه با ریسک

 سازیگيری كرد و در صورت نياز به تصميمگيری نامناسب پيشتا بتوان از تصميم

ها و اطالع روی آورد. در صورت اتصال و ارتباط عامل 68گراو ریسک 67گریزریسک

از اطالعات سراسری باید تصميمات اصالح یا تنظيمات دوباره برقرار شود تا  هاآن
رفع شود. این چالش باید به دقت مطالعه و مدلسازی شود  ریسک عمليات سراسری
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به تناسب اهداف پردازش  تا از مدل آن برای تشخيص و اصالح عمليات بهره برد. باید

و عدم ورود به  ياتعمل یابيارز هنسبت ب 69یداتتهد یفبا تعر تصویریدر هر كاربرد 
 . مطمئن بود یسکمنطقه ر

شناسایي برای تشخيص ی عظيم تصویری، روشهادر راستای پشتيباني از داده

های مختلف در های متنوع زیاد و زبانمتون تصاویرطبيعي كه بتواند همزمان به داده

 ارائه، كلمه و حرف راهنمایي خاص در ابعاد ذكر شده خط متنسطوح زیاد بالک، 
های تصاویر پيچيده حجيم و مقاومت در برابر دهد مشاهده نشد. توجه به چالش

-محاسبات و زمانمشکالت گوناگون آن در كنار بستر مناسب برای كاهش زمان

ها در این مقاله با سمت این سيستمجستجو الزمه دنيای آینده است. برای حركت به

 ارائهها در ابعاد مختلف ضمن پشتيباني از تنوع دادهبررسي روش موجود و توجه به
تصویر اشاره خواهد شد. هدف این مقاله دازشمسير تحقيقات آینده در پركارها، بهراه

   در موارد زیر است. مسئلهبررسي ابعاد 

 های عمومي دقيق و سریع تشخيص در تصاویر بررسي ساختار روش
بيني ، كلمه و حرف دارای قدرت پيشمتن خططبيعي در سطوح بالک، 

 و سرعت با فراخواني باال،

 حذف نواحي غيرمتن  درک سریع و ها جهتبندی مناسب روشكالسه
چند زمان متون چند مقياسي در كنار برای افزایش دقت و تشخيص هم

 ،زباني

 های بالک حذف جهتهای جدید معيارهای و مجموعه داده ارائه توجه به
 پذیری كلمات، وغيرمتن در جهت افزایش درجة تفکيک

  ا مختلف و متون ب هایمتنوع، زبان هایزمان دادههم تشخيص قابليت

-داده از يبانيپشت یراستادر  یدئوو و يندورب یرمتفاوت در تصاو مقياس

 است.  تصویری عظيم های

 یو كارها يسنت علميموجود  كارهای ترینمهم 2در ادامه مقاله و در بخش

 مسئله فیتعرضمن  3شود. در بخشمي بررسيمتون  يابیتين مرتبط با موقعینو

-يم ارائهن ینو هایو روش سازی، مدليسنت يعيطب يرنگ تصاویردر  یابيموقعيت
شود. در يات آن پرداخته ميگرا و جزئبات يابیتيده موقعیبه ا 4شود. در بخش 

 6در بخش نهایتاًتوجه شده و  ارزیابي معيارهایها و مجموعه داده يبررس به 5بخش 

 شود.مي گيریيجهنت

 مرتبط یکارها -2
تصویری در  های عظيمدادهای پردازش های نوین در راستفقدان روش به دليل

پذیری و عدم مقياس هاآن عمده ضعفشود كه سنتي اشاره مي هایروش ابتدا به

های عظيم تصویری برخورداری از محاسبات پيچيده است. با وجود اهميت داده

 روش چندیننشده است. البته  ارائهای در این راستا های مهم و ویژهتاكنون مقاله

اند كه فقط به شده معرفي عظيم تصویری هایداده راستایدر  تصویر دازشپر نینو
 يقات. در تحقاندپرداخته( پزشکي تصاویر)در موضوع خاص  زیادغلبه بر بعد حجم 

-شده نيست. روشدر چند بعد بيان یابي متنپيچيده موقعيت مسئلهگذشته اثری از 

بند، های همره لغزنده، مولفهپنج بر اساسهای های عمده موجود عبارت از روش

مورد  ریتصاو پرسش، 70پایهخودكار حقيقتگرا، توليد شبهگرا، گوشهتركيبي، بافت
های پنجره لغزنده دارای عيب . روش]72[كاراكتری هستند  یقو ينواحتقاضا، و 

پردازش چندمقياسي هستند كه از محدودیت فضای جستجو  به دليلعمده كندی 

همبند در برابر كنتراست كم متن و  یهامؤلفه بر يمبتنهای روشبرخوردارند ولي 

یابي )ضعف تشخيص لبه بر اساسبند هم یهامؤلفهشدت زیاد روشنایي ضعف دارند. 
بندی رنگ )ضعف در درجه خوشه بر اساسقلم(،  كم یپهنانواحي كوچک تصویر و 

با  يبيترك یهاروشكنند. ها( و یا تركيب این دو با نتایج بهتر كار ميخوشهو تعداد 

بندی( صورت آشکارسازی مناطق كاندیدای متن و حذف غيرمتن )ضعف سگمنت

متن( بر اساس  بافت و مقياساحتمال گرا )ضعف حدسهای بافتگيرد. روشمي

نقاط  بر اساسگرا های سریع گوشهدهند. روشساختار بافت، متن را تشخيص مي

 كنند. مي ( عملكارایيها )ضعف زیاد گوشه
های همبند و اهميت مؤلفه مبتني بر یهاروش بهتوجه زیاد محققان  به دليل

در این حوزه قرار  موجود یكارهاهای اخير، اكثر یابي متن در سالآن برای مکان

بندی تصاویر را توسط خوشه ]10[جين و همکاران  شدهارائه. روش ]9-20[دارند 

-ها و حذف مؤلفهمؤلفه ليوتحلهیتجز، خط متندر شده بندیهای گروهرنگي، مؤلفه

كند. بخش بدون تداخل افراز مي نیچند بهقوانين هندسي  بر اساسهای غيرمتني 

تنظيم دستي قوانين و پارامترها برای تصاویر پيچيدة طبيعي كند  به دليلاین روش 

راكترها كا هم بهنزدیک  71پهنای قلمكند. استفاده از ویژگي است و خوب عمل نمي

. ]11[انجام شد  72پهنای قلمتغيير  نام بهعملگر جدیدی  ارائهتوسط اپشتاین با 
كه قابليت  كردند انيبلبه كاراكترها در نقشة پهنای قلمروشي آسان برای بازیابي 

های مختلف از تصاویر های متفاوت و جهتهای متني با مقياساستخراج مؤلفه

قوانين و پارامترها توسط انسان  روش نيازمند تعریفپيچيدة طبيعي را دارد. ولي این 

متن توجه دارد. در این راستا تحقيق دیگری برای تصاویر است و تنها به متون افقي
شد كه با بهبود تشخيص لبه بتواند  ارائهطبيعي با زمينه پيچيده و چند زباني 

لي برای تشخيص بهتر بدهد نواحي غيرمتن را حذف كند كه نتایج خوبي دارد و

 .    ]101[نيست  مناسبتصاویر بزرگ 

-نواحي حدی بيشينه بر اساسالگوریتم تشخيص متن  ،]12[نویمان و همکاران 

بند یادگير این نواحي را از تصویر پيشنهاد كردند كه با استفاده از یک طبقه 73پایدار

مانده های باقيكند. سپس مؤلفههای نامعتبر آن حذف مياصلي استخراج و مؤلفه

 نيقواناستفاده از  به دليلشوند. بندی ميقوانين، گروه از طریق مجموعه خط متن

 یایزوابا  متون كشف ، روش قادر بهافق بهیا نزدیک  يافق متونمرتبط با  خاص
 بيشينه پایدار دو روش یحد ينواحو روش  پهنای قلمنيست. روش تغيير  مختلف

كه در بسياری از  ]12-11[ف هستند مختل مناظر متوناصلي در زمينة تشخيص 

 چهره صيتشخهای بزرگي در شده و عامل موفقيتاستفاده ]13-17[آثار از جمله 

 فرهنگ، یک ]20[آیند. ژائو و همکاران به شمار مي ]19[تصویر  زینو حذفو  ]18[
 گيرنده در مورد نواحيعنوان تصميمساختند و از آن به يآموزش یهانمونهاز  لغت

حل  آن محدودیت دارد و این روش قادر به لغت فرهنگ. تعميم كردند استفادهي متن

 مشکالت چرخش و تغيير مقياس متن نيست. 
الپالسين فيلتر و  كمک بهابتدا تصویر ورودی را  ]21[شيواكومارا و همکاران 

بيشينة  یمبنا بررا در تشخيص محل كاندیداهای متن  K-meansبند سپس كالسه

های متني از یکدیگر از اسکلت هر مؤلفة ار بردند. برای جداسازی رشتهاختالف بک

رشتة متني را برای  لبه يچگالو  74طولهمبند استفاده كردند. در نهایت ميزان صافي
 خط متناعمال كردند. این روش در سطح  شدهدادهصيتشخ 75حذف نواحي اشتباه

شيواكومارا و رد. همچنين مطلوبي ندا كلمه نتایج سطح كند ولي درمي عمل خوب

 یهاکسليپتصویر را استخراج كردند تا بتوانند  76، بردار شارگرادیان]8[همکاران 

های لبه كه در تصویر لبه متن در تصویر لبه را شناسایي كنند. سپس مؤلفه شاخص
بندی و حذف با گروه نهایتاًهای شاخص است را استخراج و متناظر با آن پيکسل

خط نهایي را استخراج كردند. این روش نيز در سطح  یهامؤلفهرمتن، های غيلفهمؤ

ولي در سطح كلمه نتيجه خوبي ندارد. این روند با استفاده  كنديم عملخوبي به متن

 كه باعث شد ارائههای جدیدی رشد كرد و ایده ادیز یهادادهعميق و  از یادگيری
 . ]38-31,40-35[گردید  بهبود تشخيص آن

های داده كارگيریبهدليل آموزش و  ها تا حد زیادی بهعملکرد این روش افزایش

كليد مؤثر آشکارسازی و  ازآنجاكهنيست.  عموم دسترسآموزشي است كه در  بزرگ

نهفته است این  هاآنبندی كاراكترها و روابط بين در ساختار تقسيم تشخيص متن
كند. در آخرین ر ميخاص محصو حوزه خارج و به يعموم روشروش را از یک 

. ]38-40[اند كرده های علمي تعداد كمي از تحقيقات به مباحث قبلي توجهروش

مبتني بر یادگيری در تصاویر طبيعي و مناسب تشخيص ] 39[روش یانگ و همکاران 
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 كارایيكند. این روش دارای عمل مي خط متنمتون افقي است كه فقط در سطح 

از ] 40[پولوس یادگيری شبکه دارد. روش واسيو  یكند مشکلخوبي است و فقط 
كند و های مبتني بر ناحيه است كه تغييرات رنگ زیاد در متن را قبول نميروش

 شکلكافي زیاد باشد. همچنين نياز به دانش از  اندازهبهكنتراست متن و زمينه باید 

 كتاب متونسب دارد ولي نسبت به نوع فونت و ابعاد آن مقاوم و بيشتر منا كاراكترها

 و مجالت است. 
شده ناحيه مشخص يدست اصالحپایه با اجازه به خودكار حقيقت های شبهروش

پرسش تصاویر  كمي هستند. روش كارایيهای زیاد دارای استفاده از ویژگي ضعف و

، خط متن( به باال )كلمه، كاراكتراز الیه پایين ) صيتشخ قدرتمورد تقاضا با 

 های مبتني بر نواحيگيرد. روشیادگيری صورت مي متني( با ضعف پاراگراف و توده
در تشخيص كاراكتر بودن  يمحل یباالاحتمال  بر اساس منظر چندقوی كاراكتری از 

زمينه و در برابر تصاویر با كيفيت پایين و كنتراست پایين پس هاكنند. آنعمل مي

، خالصه نتایج يسنت هممهای زمينه ضعيف هستند. برای مقایسه سریع روشپيش

آمده  1های عمومي در جدولترین تحقيقات روشبررسي نقاط قوت و ضعف مهم
 است.

 ]68[ مراتبي از ساختار سلسله يرویبا پ عظيم تصویری هایداده هایاصل روش

 ]62[ گرایيعامل/یيءگرايش تلفيقهمراه ] 59[ عمليات توازی هایقابليتدر كنار 

بتوانند تنوع و باید  هاآنپردازد. ميمتون یابي موقعيت به ]63[ توزیعي ساختاربا 
در كنار ] 71[ها پردازش توزیعبا هوشمند  گرایيرا در ساختار عامل] 62[ زایيدرون

 عظيم طبيعي هایداده یهاچالش برند و بگير اختياردر  ]60[ یمواز پردازشقدرت 

 دقيق يعموم یهاروش ارائه غلبه كنند. لذا] 65[ انشیرا ابرنگرش  یدر راستا

تشخيص توده متن سطوح  یدارامختلف  هایبا زبان طبيعيمتنوع  ریتصاو صيتشخ
 ها بایداین روشاست.  پيچيده بسيار، كلمه و حرف خط متنپاراگراف، ، داده بالکیا 

 ادیز قدرت افزایشو  جستجو زمانبسيار از كاهش  ،يقبل یهاچالش حل ضمن

 هایاز داده پشتيباني ی توليدی نوین برایهاسيستمر گردند. برخوردا نيزپردازش 

 عظيم و حجممورد جستجو متون  یادز تنوع قابليتاز  بایدبزرگ  مقياسدر  تصویری
از  پشتيباني ياز ساختار اساس یدبا هاآنكنند.  پشتيباني ی مورد پردازشهاداده

  وردار گردند.برخ پذیرمقياسروش  ارائهو  يممتنوع حج هایچالش داده

در كالن  دقيق نتایجبا  طبيعيمتنوع  تصاویر تشخيص يِعموم هایروش ارائهلذا 
 افزایشتوجه به و  يقبل یهاچالش ضمن حل یدكه با تصویریاز نوع  مخصوصاًها داده

 افزایشو  جستجو زمان شدیداز كاهش  ،هادادهبسيار رشد  و مسئله حل زیاد قيود

ها، از چالش تنوع داده پشتيبانيبتوانند ضمن  باید .گردندبرخوردار  پردازش قدرت

از  يمصرف توان هزینهمنابع مانند برای تخصيص  قيود جدیدو برآوردن  هاآنحجم 
مختلف  هایاز تنوع داده همچنين باید. ]41 ،42[برخوردار باشند  پذیرمقياسروش 

درنگ بي سریع يصتشخ برایو از سرعت الزم  كنند يبانيپشتدر ابعاد متفاوت 

 .] 65[گردند  یندهآ يایشوند تا مناسب كاربرد دن مندبهره

 قدیمي يالیسر یهاپردازش هایروش راستایوجود دارد كه در  جدیدچند كار 
پزشکي یا تعداد زیاد تصاویر  حوزه حجيم ها در تصاویردادهپردازش  مسئلهفقط به 

 سرعت شیافزا بهفقط  هاآن ] .61 ،68[ دانكرده توجه كار قالب ارائههمزمان در قالب 

 یهاستميسو  يکيگراف یهاپردازنده ایلوله یمواز یمعمار ارائهدر قالب  محاسبات

 يموضوع لیفاداده در  ادیز حجماز  زیرااند پرداخته پزشکي هایپردازش در يعیتوز
با  يگرن ریتصو بزرگ اسيمقداده در  حجم مسئله هاآناند. خود برخوردار بوده

×100000 رزولوشن -كرده یفتعر يگابایتگ 30را در حد  يکسلپ  100000

آن  هایكه داده شد ارائه 77ردیوسبا مپ یكار قالب یک تحقيقي. در  ]61[اند 

 یادپردازش ز یآن برا یورود یرتعداد تصاو يول يستن یرساختار بزرگ تصو یدارا
گرچه در موضوع  داشت. دازشپر سرعتنشان از بهبود در  هاآن نتایج. ] 68[است 

 پيشنهادیروش مقاوم كار چنداني نشده،  مؤثرهای روش ارائهیابي سعي بر موقعيت

 يتوانسته سرعت خوب مسئله يچيدگيبا كاهش تکرارها و پ MSERبر  [ مبتني88]

متن از جمله انعکاس و كنتراست  اوليه هایكند. اما همچنان در مقابل چالش ارائه

[ 92-89]ها همچون روش برخياشکال است.  دارایندزبانه بودن چ نيزو  پایين
 دقت ،پایيناز جمله سرعت  ایراداتي دارایها، همچنان چالش برخيغلبه بر  رغميعل

تا مرحله خط متن و  صرفاً يصتشخ یاها و و نقطه ریزمتون  تشخيصعدم  ناكافي،

  باشند.يكلمات م دقيق تشخيصضعف در 

 مهم. هایمتون و روش یابيمکان هایوریتمالگسه ی: مقا1جدول
 الگوریتم نقاط قوت نقاط ضعف

 ضعیف در تصاویر با زمینه پیچیده. -

 پذیری.فقدان مقیاس -

 مناسب تصویر با زمینه ساده. -

 عمل خوب در تصاویر طبیعی -
]50[ 

 ضعیف در تصاویر با زمینه پیچیده. -

 شده دستی.متکی به قوانین تعریف -

 پذیری.ان مقیاسفقد -

 مناسب تصویر با زمینه ساده. -

 عمل خوب در تصاویر طبیعی. -
]10[ 

 ]51[ مناسب آشکارسازی متون متحرک ویدئویی. - تنها مناسب متون افقی. -

 ضعیف در تصاویر با زمینه پیچیده. -

 مناسب متون افقی. -

 پذیری.فقدان مقیاس -

 تصویر با زمینه ساده. مناسب -

 وب در تصاویر طبیعی و ویدئویی.عمل خ -
]53[ 

 مناسب متون افقی. -

 پذیریفقدان مقیاس -

 آشکارسازی تصاویر با زمینه پیچیده. -

 عملکرد سریع. -
]57[ 

 تنها مناسب متون افقی. -

 پذیری.فقدان مقیاس -

 های ویدئویی مناسب آشکارسازی فریم -

 آشکارسازی چند زبان مختلف. -
]54[ 

 ]55[ عمل خوب در تصاویر طبیعی. - تون افقی.مناسب م -

 مناسب متون افقی. -

 نامه برای تصویر.نیازمند لغت -

 پذیری.فقدان مقیاس -

 ]56[ آشکارسازی در تصاویر با زمینه پیچیده. -

 تنها مناسب متون افقی. -

 شده دستی.متکی به قوانین تعریف -

 پذیری.فقدان مقیاس -

 یر با زمینه پیچیده.آشکارسازی در تصاو -

 آشکارسازی در چند زبان مختلف. -

 عملکرد سریع. -

]11[ 

 مناسب متون افقی. -

 پذیری.فقدان مقیاس -

 آشکارسازی در تصاویر با زمینه پیچیده. -

 عملکرد سریع. -
]12[ 

 شده.متکی به قوانین تعریف -

 ضعیف در تصاویر با زمینه پیچیده. -

 تلف.آشکارسازی در جهات مخ -

 چند زبان مختلف. آشکارسازی -
]52[ 

 شده.متکی به قوانین تعریف -

 پذیری.فقدان مقیاس -

 آشکارسازی در جهات مختلف. -

 .خط متنمناسب  -
]21[ 

 شده.متکی به قوانین تعریف -

 پذیری.فقدان مقیاس -

 آشکارسازی سریع در جهات مختلف. -

 آشکارسازی چند زبان مختلف. -
]13[ 

 اسب متون افقی.من -

 شده.متکی به قوانین تعریف -

 پذیری.فقدان مقیاس -

 ]48[ آشکارسازی در تصاویر با زمینه پیچیده. -

 تنها مناسب متون افقی. -

 پذیریفقدان مقیاس -

 آشکارسازی در تصاویر طبیعی. -

 عملکرد خوب. -
]49[ 

 یادگیری شبکه عصبی. -

 مناسب متون افقی. -

 پذیریفقدان مقیاس -

 آشکارسازی در تصاویر طبیعی. -

 تشخیص فقط خط متن. -

 روش کند با عملکرد خوب. -

]58[ 

 .شکل کاراکترهانیازمند دانش  -

 عدم تنوع رنگ متون. -

 پذیری.فقدان مقیاس -

 و تصویر دوربین   یهبر ناح روش مبتنی -

 متون هم رنگ غیر متنوع. -

 تفاوت کنتراست زیاد متن و زمینه. -

]40[ 

 چند زبانیعدم پوشش  -

 متون با کنتراست پایین برای دقت کم  -

 اشکال در مقابله با چالش انعکاس نور  -

 پذیریفقدان مقیاس -

 سرعت باال -

 MSERپایین بودن میزان تکرار نواحی  -

 پیچیدگی محاسباتی پایین -

]88[ 

 زمینه پیچیدهدقت پایین در تصاویر با پس -

 ط متنفقط استخراج خ -

 گامادارای نقطه  مشکل متون -

 پذیریفقدان مقیاس -

 مستقل از نوع زبان -

 نرخ فراخوانی باال -

 مقاوم در برابر چالش انحنای متون -

]89[ 

 عدم تشخیص متون ریز گاها -

 ینهزمپسنیازمند کنتراست باالی متن و  -

 فقط استخراج خط متن -

 پذیریفقدان مقیاس -

 ودنساختار موازی ب -

 زمینه پیچیدهغلبه بر چالش پس -
]90[ 

 طوالنی بودن مراحل * خاطربهسرعت پایین  -

 پذیریفقدان مقیاس -

 مقاوم در برابر چالش انعکاس -

 مقاوم در برابر چالش وضوح پایین تصویر -
]91[ 

 تشخیص اشتباه مناطق غیرمتن -

 فقط استخراج خط متن -

 پذیریفقدان مقیاس -

 سرعت باال -

 عدم وابستگی به زبان و جهت متن -
]92[ 

 سرعت بسیار کم -

 فقط استخراج متون ساده -

 پذیریفقدان مقیاس -

 دقت و سرعت متوسط -

 عدم وابستگی به زبان، پهنای قلم و جهت متن -
]101[ 
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در راستای حركت به ساختارهای تحقيقات نوین، توجه به لزوم افزایش قيود 

های ارزان است. با رشد موبایل شده كمک مسئلهتر حل این پيچيدگي بيش به مسئله
شد. قيود جدید همراه با  انرژی طرح مصرفي مانند مصرف سازی منابعبهينه بحث

قبلي در  تحقيقات بهتری آن، دامنه وسيع گيریاندازهنيازمندی معيارهای نوین 

، مسئلهپذیری یعكه برای توز] 66، 69[تصویری افزوده است  های عظيمدادهكاربرد 

در  كاربرد روش جامعيت و، تصاویر درموجود  اشياء هوشمندیها، تقسيم پردازش
طرح و در حال گسترش است  ءشي تشخيص نام بهتصاویر طبيعي ساختار دیگری 

كالس  نهایتاً. ] 67[تا اشياء مختلف با متون متفاوت مشخص و تعيين موقعيت شوند 

یابي و ردیابي شوند و به دليل صورت مجزا درونبه بتوانندتفکيک گردد تا  هاآن

 ارائه مناسبي روشهای عظيم تصویری هنوز پيچيدگي محاسبات آن برای داده
برداری . گرچه در پژوهشي ادعا یافتن سریع اشياء تصویر با روش نمونه] 76[اند نداده

 ارائهعتبری ولي مقایسه م] 66[شده  ارائههرمي و با داشتن قيد كاهش مصرف توان 

 نداده است. 

 .یریتصوعظيم  یهادر داده متن یابيمکان یهاتمیسه الگوری: مقا2جدول
 الگوریتم نقاط قوت نقاط ضعف

 تصویر. یابیمکانعدم تناسب جهت حوزه  -

 پذیری.فقدان مقیاس -

 داده پزشکی.بررسی تصاویر کالن -

 .قدرت پردازشافزایش  -
]61[ 

 تصویر. یابیمکانه عدم تناسب جهت حوز -

 نامناسب پردازش. کارایی -

 عمومی توزیعی موازی پردازش تصویر. قالب کار -

 پردازش تصاویر مقیاس بزرگ توزیعی. -

 تصاویر. و مشخصاتهای خالص جداسازی داده -

]68[ 

 .ویدئوییخاص تصاویر  -

 بافت. بر اساسنیازمند یادگیری و  -

 .کاراییفقدان گزارش  -

 عمومی توزیعی موازی پردازش تصویر. ارقالب ک -

 ف.وش مناسب تشخیص متن در جهات مختلر -

 و متون رنگی. ت، کاراکتر متفاوتمتفاوهای زبان -

]41[ 

 تصویر یابیمکانعدم تناسب جهت حوزه  -

 دقت و سرعت پایین -
  kmeans یبندخوشه مکانیسم بهبود -

 حافظه پایین مصرف -
[73] 

 [98] شده انتخاب نواحی دقت و فراخوانی نرخ افزایش - (عصبی هایشبکه) رییادگی نیازمند -

گرا، گراء، حركتتشخيص اشياء به چند دسته شکل تصویر پردازشهای روش
كم و  پردازش گرا دارای زمانهای شکلشوند. روشگرا تقسيم ميگرا و بافترنگ

های پویا نيستند. حالت سبمنا وهستند های تطبيقالگوریتم بر اساسدقت متوسط 

 تشخيص بر اساسگرا دارای زمان زیاد پردازش و دقت متوسط های حركتروش

 تصویر كيفيتافزایش محاسبات بهبود  به دليلگرا های رنگهستند. روش حركت
-بخش به دليلگرا های بافتزیاد هستند. روش باال ولي دقت دارای زمان پردازش

-. هویت]76[زیاد هستند  باال و دقت پردازش زماندارای  تصویر و اشياء تصویر بندی

امور  تسریع جهتتشخيص  سازی و قابليت بخشي به موضوعات در راستای مجرد

گيرد زمان اشياء متفاوت در تصاویر با قيود جدید صورت ميپردازش و تشخيص هم
]69 [. 

ند تا بتوانند زماني و توزیعي هستدارای ماهيت هم اشياء تشخيصهای الگوریتم

محاسبات پيچيده هنوز از قابليت كاربرد  به دليلپذیری را مجسم كنند ولي مقياس

یابي به موقعيت مسئله. دامنه این ] 70[داده عظيم تصویری برخوردار نيستند  در
 مناسبي روشاست ولي هنوز با وجود كاهش محاسبات  شده كشيدهسنتي متن نيز 

 محل متن سریع تشخيص سمت به. گرچه ] 71[داده نيست در راستای كالن

های كالن شده ولي نيازمند یادگيری سيستم هستند و بر روی داده ارائهكارهایي 

كه از ابزارهای موجود  اندكرده سعي. بيشتر كارهای موجود ] 80-76[اند آزمون نشده
پردازش جهت  ها در توزیع دسترسي وردیوس با تقسيم مجموعه دادهمانند مپ

 . ] 63، 41[ كنند استفاده زمان كاهش

 78باز آن یعني هدوپمتن كاری قالبابزار  بر اساساند تا همچنين سعي كرده

های به جریان داده تصویر هایدادهشد با تبدیل  ارائهمتن  انبوه پردازشكه برای 
پردازش  سمت بهساخته هدوپ و سپس با پردازش ساختارهای پيش ]82[باینری 

فرمت  ارائه. البته بعضي با ] 81[ كنند حركتبزرگ  پذیر تصاویرقياسدرنگ مبي

I/O الگوریتم كارایيموازی و افزایش  بهبود پردازش مرتبط با تصاویر در هدوپ به-

های عظيم داده نيازهای جدید. ] 84-83[ كردند كمکتصویر این ابزار های پردازش
یافته ولي هنوز ر سریع گسترشبسيا] 74[هایي مانند ساختمان تصویری در حوزه

برای مقایسه  ].75[یابي متن، مفهوم و ابعاد آن تعریف نشده است برای حوزه موقعيت

 بر اساسهای عظيم تصویری و انتخاب استراتژی در داده های نوینروشسریع 

 2ترین تحقيقات در جدولنتایج بررسي نقاط قوت و ضعف مهم شرایط تصویر، خالصه
 آمده است.

 یابیموقعیت هایدلم -3

، 79بر بافت يموجود در سه گروه مبتنمهم  یهاروش یابيمتن الگویاز نظر 

. اساس ]1[شوند مي بندیطبقه 81تركيبي هایو روش 80همبند هایبر مؤلفه مبتني

 بافت يلاست. با تحل تصویر بافت ساختار بهبافت، توجه  مبتني بر یابيموقعيتروش 
با  مثالً، متن موجود را )استخراجي ویژگي بردارهایاز  و استفاده یرهر تصو خاص

 پيچيده، هایزمينهدر  طوركليبه. ]35[ یابندميبند( رده یا یادگيری هایينماش

 بيشترو  پایدارترندهمبند  هایمؤلفه مبتني بر هایبافت از مدل مبتني بر هایمدل

متفاوت بافت با  ویژگي رایدا تصاویر آنکه به . باتوجهدارند توجه پردازش سرعتبه
 تفکيک زمينهمتن را از  راحتيتوانند بهميبافت  مبتني بر هایمتن هستند روش

بافت است كه نسبت  پيچيدة بندیبافت، بخش مبتني بر هایمدل اصلي عيب. كنند

متناسب  یمواز هایپردازش نيازمندمتن حساس و لذا  مقياس تغييرو  چرخش به

 طيفي، 82آماری هایروش پایةبافت عمدتاً بر  مبتني بر هایت. روشاس یربا ابعاد تصو
آن در  كارایيمتون  پيچيدگيو  تصویرابعاد  افزایشاند. با بنا شده 83ساختاریو 

 هایپردازش موازی، هایتکنيکبا استفاده از  بایدو  یابدميكاهش  های عظيمداده

 .ها آن را ارتقاء دادپردازش توزیعو  بيشتر محلي

 سنتی یابیموقعیت 3-1
ها یا های همبند بر اساس تحليل نظم هندسي لبههای مبتني بر مؤلفهمدل

 مبتني بر ویژگي گرادیان هایكنند. بيشتر روشهای همسان كاراكترها عمل ميرنگ

شوند. بندی ميهمبند نيز دسته هایمؤلفه مبتني برهای عنوان روشبه ]2-7[و رنگ 

مناسب هستند ولي برای متون با كاراكترهای  یکنواخت رنگو با برای متون زیرنویس 

 هاآنندارند. بيشتر توجه  كارایيپيچيده در ابعاد بزرگ  هایزمينهپس و رنگي چند
 بر اساسهای عظيم و فراخواني تشخيص است و فاقد سرعت الزم در داده دقتبه

 معموالً تركيبي هایدستهسازی هستند. های مناسب تصميمانتخاب استراتژی

 برند.روش فوق هستند كه از مزایای هر دو بهره مي دو هرتركيبي از 

سازی، های پياده، پيچيدگيكار سختي به دليلهای اخير، روش تركيبي در سال
 مورداستفادهندرت كلمه به در دو بعد كاراكتر و سطح كم سرعتدقت نامناسب و 

های عظيم تصویر از برای كاربرد در داده ها باید. این روش]42[قرار گرفته است 

های تشخيص اشياء برخوردار شوند تا در جهت افزایش گرا و تکنيکهای عاملمدل

پاسخ  ارائهها و حجم داده مسئلهسرعت حركت كنند. در بيشتر كاربردهای آینده 
، معماری، تکنيک و مدل بههای عمده است. این امر نيازمندی درنگ از چالشبي

-های چابک برای تشخيص و موقعيتكند تا بتوان روشيارهای نوین را طلب ميمع

مراتبي كارهای تحقيقاتي موجود فاقد معماری و داد. نگاه سلسله ارائهیابي متون 

 پذیری هستند.مدل مناسب برای توسعه و مقياس
 یبرا هاآنو مشاهدة مشکالت موجود  علمي هایروش آخرینپس از مطالعه 

كه ضمن  دقيق عمومي، فقدان روش ]26-30[ ویدئویيو  ]38-44[ثابت  یرتصاو

با  تصاویردر  كافي سرعت، كلمه و حرف از خط متندر سطوح پاراگراف،  تشخيص

موجود  هایشود. روشيباشد احساس م دادهمناسب كالن زیادمتون و ابعاد 
كلمه  و خط متن تشخيص كافي روش و دقت يتاند در دو جهت عمومنتوانسته

ها الگوریتم بعضي مثالً. ببرند بهرهدرنگ بي تشخيص الزم سرعتبرخوردار باشند و از 
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. ]55[ يستندمطلوب ن كلمه سطحدر  وليدارند  خوبينسبتاً  نتایج خط متندر سطح 

و  یساختمان داده مواز یکاز  یداكاراكتر كاند يدتول یدر آغاز برا یگریدر كار د
استفاده شد و با  يرمتنغ یدایكاند يحذف نواح یبرا یهدو ال يلترف یکسپس از 

 از مشکالت برای. ]100[استخراج شد  یمتصل كاراكتر ينواح SVM كارگيریبه

 برخورداریمحدود و  روش، سرعت پذیریمقياسفقدان  سنتي هاییتمعمده الگور

 نام برد. توانميرا  پيچيده هایاز پردازش

 تصویریعظیم  هایداده یابیموقعیت 3-2
های عظيم تصویری عبارت از تنوع داده و حجم بسيار داده دو مشخصه اصلي

و حجم  باید بتواند تنوع هاكالن دادهزیاد آن است. لذا یک سيستم كاربردی برای 

پذیری روش برای تصاویر بسيار بزرگ با متون ها را پشتيباني كند. مقياسزیاد داده
در تصویر در كنار  84فضای جستجوو كاهش های آینده است زیاد الزمه سيستم

 افزایش سرعت پردازش آن الزم است.

 
های عظيم تصویری.داده در متن یابييتموقعمراتبي به : نگاه سلسله5شکل  

 
 درنگ.های عظيم تصویری در پردازش بي: نمونه مراحل تشخيص متون داده6شکل

 های عظيمدادهر تمركز بر كاربرد د حال در تشخيص متنهای جدید روش

-41[برخوردارند  هاآنها در كنار تنوع زیاد تصویری هستند و از حجم زیاد داده

های موجود درنگ را اضافه كرد كه سيستمتوان تشخيص بيمي مسئله. برای این ]42

شده به برخورداری از قابليت های مطرحفاقد آن هستند. باید با توجه به چالش عموماً
مانند  اجراهای توزیعي و بستر سازی مانند مدلدر ساختارهای مدل موازی معماری

 درنگي توجه شود. های موازی در كنار بيماشين

های واقعي(، ها )ماهيت وحجم دادههای عظيم تصویری درسه بخش دادهداده

های واقعي و ها و منابع موردنياز( و مدیریت )دادهپردازش )پيچيدگي پردازش

تعریف های اساسي هستند. در این مقاله بيشتر بهكنترلي( دارای چالشهای متاداده

مدیریت فقط از نظر لزوم وجود شود وبه جنبه ميها و پردازش توجهاز جنبه داده
باال  كارایيهای با داده فقط اشاره خواهد شد كه در پردازشساختار متاداده در كالن

و  هاآنها، محتوای داده ش شناسنامهجداسازی پردازالزم است.این امر منجر به

، 71، 59[شود های جدید ميحستجوی مداوم اخذ دانش در توليدات حجيم داده

های ، مالکهاكالن داده. از یک نگاه در حوزه تصاویر عظيم جهت تشخيص ]74
فرآیند )پردازشي یا ارزشمند تشخيص فرآیندهای مهم پردازشي شامل نوع

پوشش )اختصاصي ای(، ناحيه تحتات آن )پردازشي یا حافظهعملياستنباطي(، نوع

یا اشتراكي(، تعداد عمليات )سری، بازگشتي یا موازی(، مراحل عمليات )سبک یا 

سنگين(، درجه اهميت هر پردازش )اساسي یا بهبودسازی( و معيارهای سنجش آن 
همبند هایدرنگ مبتني بر مولفهاست كه سرعت تشخيص را در روش توزیعي بي

های عظيم دادهدهد. در روش مورد بررسي برای نگاشت در الشعاع قرار ميتحت

زنده فعالِ مرده زمينه و بخشغيرفعال ِ  تصویری، تصاویر برای خواندن از دو بخش

های مضر فاقد اطالعات زمينه تصاویر به دوبخش زمينه معموالًشوند. متن تشکيل مي
تقسيم  تشخيص متنبه  يرمستقيمغ كمکطالعات جهت ا دارای مفيدهایو زمينه

-شوند. اما نواحي پردازش نيستند و باید حذف های مضر دارای ارزشگردد. بخشمي

كنند و متني كمک ميیافتن سریع نواحي زمينه مفيد دارای اطالعاتي هستند كه به

احي مهم غيرمتن های یادگير این نواحي بسيار مهم از نوباید تقویت شوند. در سيستم
پيچيده یا شلوغ در تفکيک و تشخيص این هایزمينه معموالًشوند كه تلقي مي

 كنند.نواحي، ایجاد خطا مي

 تنوعتصاویر طبيعي از وضوح مناسب زمينه برخوردار نيستند و شلوغي و  معموالً

ل مهم سازد. در نتيجه از اعمایابي متن را بسيار دشوار ميآن، عمليات موقعيت متون
 جهتهای عظيم تصویری، جداسازی و تفکيک نواحي غيرفعال داده پردازشي در

وب در بعضي  است. متوني مانند كتاب یا صفحات خواندن جهت فعال نواحيو  حذف

برخوردارند كه از این  زمينه مناسب وضوح درجهموضوعات تصویری از شفافيت و 

ها در این بخش باید در جهت ازشپرد معموالًپردازش كمتری نياز دارند.  نظر به
. در تصاویر پيچيده صورت گيردتصویر  زنده نواحي تقویت و مرده نواحيتضعيف 

بسيار باال است كه معيار جدیدی برای سنجش  نواحي مردهبه  زنده نواحينسبت 

 زمينه نواحي پذیریتفکيکدرجه توان این معيار را با عنوان آن باید تعریف گردد. مي
 كامالًمتن را  مفيد ذكر كرد كه باید نواحي دارایزنده  زمينه نواحير و مرده مض

هر روش در این حوزه عالوه بر درجه  قدرت پردازشارزیابي  ضمناً. كنند مشخص

 هایبالک، ميزان تقویت مرده هایبالک تضعيفدرجه و  به ميزانپذیری تفکيک

 شود. توازی عمليات نيز مرتبط مي و درجه زنده
در تصویر و ادراک  متون موقعيتمراتبي تشخيص دیگر به ماهيت سلسله نگاه

های یابي است. پایه تمامي سيستمآن جهت خواندن در یک سيستم كالن موقعيت

نویس و و پاراگراف در انواع متون مختلف دست خط متنیابي حرف، كلمه، موقعيت

و خواندن متن را  های مهم متني در سطوح مختلف تشخيصتایپي هستند كه بالک
 نواحيفقط برای تشخيص  خط متنو یا  پاراگرافواژه  معموالًدهند. تشکيل مي

مراحل نگاه منطقي  5خرد متني الزم است. شکل برای نواحي كلمهمتني و واژه  كالن

. دهدميداده نشان مراتبي به متون و سطوح مختلف ادراكي آن را برای كالن سلسله

، نوع آن یا عالیم هر زبان حروف شکلحرف،  ا سطح اتميکترین سطح یدر پایين
ای از حروف یا عالئم مجموعه كلمه سطحباالتر یا  بسيار مهم هستند. در سطحي

اساس كار مجموعه كلمات  خط متنمياني یا سطح  اساس كار هستند. در سطح

های عنوان پاراگراف، مبين بالکمتني به هستند. در باالترین سطح مجموعه خطوط

و سطوح مختلف آن نشان داده شده  پردازشيمراحل  6در شکلباشند. مهم متني مي
ها و پردازش پيچيدگي كاهشهای عظيم تصویری جهت دادهنگاه در  یناست. ا

كند. كمک مي هاآنسازی بندی عمليات برای تعيين ميزان توزیع و موازیتقسيم

برای تشخيص  حرفي نواحييک های این بخش باید در جهت تفکپردازش معموالً
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تصویر صورت گيرد. در تصاویر پيچيده نسبت  نوری خواندندر  هاآنكلمات و تقویت 

توان تواند معياری جدیدی برای سنجش عملکرد هر روش باشد. ميوضوح حروف مي
زمينه ذكر كرد كه باید نواحي حروف از  پذیریتفکيکدرجه این معيار را با عنوان 

هر روش در این حوزه عالوه  قدرت پردازش ضمناًتفکيک كند.  كامالً دارای حرف را

 شود. نيز مرتبط مي هاآنو درجه تقویت  به ميزانپذیری حروف، به درجه تفکيک

راستا، و ، متون دارای حرف غير همنویسدستانواع مختلف متون مانند متون 
-. هرچه درجه تفکيکمتون دارای حروف تبليغاتي از پيچيدگي زیادی برخوردارند

نيست مگر  كارایيداده دارای كمک زیادی به پذیری روش باالتر باشد در سطح كالن

داده عظيم تصویری از  بيشتر باشد. از این منظر در عمليات توازیآن كه درجه 

مراتبي تشخيص در هر سطح برای سطوح باال یعني سطح پاراگراف عمليات سلسله
در  متني هایبالکشود. پس از تشخيص شروع مي 85خط لولهسازی مجازی موازی

گردند كه در هر سطح معيارهای تر نمایان ميدر سطوح پایين جزئياتسطوح باالتر 

 پردازش سطح بر اساستشخيص تابع سطحِ خود هستند. معيارهای ارزیابي هر روش 

درجه  پاراگراف سطحدر  مثالًگردد. پذیری در همان سطح تعيين ميو درجه تفکيک
این نگاه به  ویدئویيمهم است. در ساختار  متن هایبالکتفکيک باالترین سطح 

كند و در تصاویر ثابت، سرعت تزریق و توالي تصاویر كمک بسيار مي پردازش سرعت

سازی مقاالت مهم، پيادهبا مطالعه و ما مقاله  افزاید. در اینبر سرعت توليد نتایج مي

-61[ایم تصویری متمركز شده های عظيمدادهي برای یابي مبتنبه بررسي موقعيت
 در تصاویر متنوع متونو سریع تشخيص  اعتمادقابلهای عمومي روش ارائه. ]63

ها در سطوح تشخيص های عظيم تصاویر طبيعي كه بتواند از مزایای تمامي روشداده

متون و  پيچيدگي شکلم بر غلبه، كلمه و حرف برخوردار باشد. با خط متنبالک، 

 هایرقابت باشد. روش قابل سنتي هایروشورودی، نتایج آن با  تصویر ابعادافزایش 
 پردازشمراتبي یا موازی باید دارای قابليت نوین با برخورداری از ساختارهای سلسله

سازی باشند تا بتوانند های پيادهیا توزیعي عمليات در كنار كاهش پيچيدگي موازی

 طوح مختلف تشخيص برخوردار گردند.و سرعت در س از دقت

های نورپردازی، ناهمواری زمينه و غير های عمومي باید در برابر چالشروش
 چند زبانيفونت،  متفاوت مقياسیکنواختي آن، سطوح ناهموار، تغييرات شدید رنگ، 

سمت  زمينة تصویر مقاوم باشند. همچنين با هدف حركت بهو پيچيدگي پس

چابک برای  های نوین سریعروش ارائههای عظيم تصویری، پشتيباني از داده
های فوق در تصاویر مناظر های سریع اوليه در جهت كمک به رفع چالشتشخيص

شناسایي تصاویر دوربين  طبيعي ضروری است. برای كاربرد وسيع آن باید از قابليت

ار گردند. لذا سازی بر ساختارهای موازی برخوردو همچنين قابليت پياده ویدئوو 

تشخيص در برای افزایش سرعت فضای جستجوتمركز اصلي دنيای آینده بركاهش 
درنگي الزم است  های زیاد و پيچيده برای برخورداری از پاسخ بيكنار توزیع پردازش

]63[. 

 عملیات مخاطرات سازیمدل 3-3
 باالترین یا زیرینو سطوح  تصویریبه تناسب اهداف پردازش در هر كاربرد  ایدب

و عدم  ياتعمل یابينسبت با ارز یداتتهد یفدر هر سطح با تعر هایزیآن و همترا
 هایتا خطا تصویربرداریموجود از  تهدیداتمطمئن بود.  یسکورود به منطقه ر

تعریف شود. ردیابي و كنترل از تهدیدات  كندمي ایجادمخاطره  ياتكه در عمل يانسان

باید در هر سيستم صورت گيرد و پایش شود تا  درنگممکن تا توقف عمليات بي

توان از ای ممکن انتخاب گردد. با ارزیابي مداوم ميهای مرحلهاصالحات یا استراتژی
كرد و در صورت عدم امکان  یريشگيپدرنگ ورود به وضعيت ریسک در عمليات بي

ز عمليات تواند امي 5ریسک را وارد عمليات كرد. نگاه سلسله مراتبي شکل محاسبات

مدل مناسب این امر  ارائهالشعاع قرار دهد. درنگ تا تصميمات استراتژیکي را تحتبي

الزم، محاسبات مداوم آن حياتي، و توجه به تهدیدات و جلوگيری از تبدیل به 
گيری در آینده با توجه به مخاطرات و خطرات باالتر در كنار تعریف معيارهای اندازه

نانو و  زاتيتجههای نانو در سازی، استفاده از تکنولوژیيمها در تصمعالیق عامل

گر يلتحل یمدل برا ینا است. ناپذیراجتناب هايخراب نيبكاهش شدید زمان 
 است. مفيدپردازش الزم و  سيستم استراتژیک

 گرابات یابیموقعیت -4
 هایدر محيط تشخيص متن سطح نييتعو  متون محلو سریع شخيص دقيق ت

تصویر طبيعي مختلف، وابستگي بسياری به ابعاد  د لوگوها، تابلوها و تصاویرمانن واقعي

 یيروشنا شدتتغييرات ، ریتصو يدگيچيپ، نيدورب تيموقعو ميزان تغييرات متن، 
مسطح یا  و بستردوربين  دید هیزاو، پهنای قلمیا  متون ضخامت ميزان، طيمح نورو 

 دارد. تصویرغيرمسطح 

 
های داده تصاویرمتن در  یابيموقعيت گرایروش عامل يبالك دیاگرام: 7شکل

 عظيم.

بالک و كلمه مناظر طبيعي  در سطوح تشخيص باالی دقت برای جامع روشي

-وجود ندارد ولي مي ویدئویيزمينة پيچيده دارای قابليت شناسایي تصاویر در پس

 است کنممداد.  ارائهها برای تمامي روش 6توان ساختاری مطابق دیاگرام شکل
مناسب برای بهبود سرعت، بخشي از  استراتژیبا انتخاب  هاروش آنبعضي از 

پردازش یا بهبود متون را حذف كنند. دو ویژگي بارز در متون ها مانند پيشپردازش

-بسته لبه نواحي شکل متن با زمينه، و پارچگي و كنتراست خوبتصاویر وجود یک

 بودن بستهها، از استخراج لبه و ویژگي های متون است. با توجه به این ویژگي

 افزایشمتون استفاده و برای  كاراكترهای متن جهت شناخت كاندیداهای اوليه

تصویر تعيين و سپس با تقسيم  هایكنند. ابتدا لبهسازی مي، آن را مقاومسرعت

كاراكترها و كلمات  دقيق محل نهایتاًدهند.  تصویر، كاراكترهای كاندیدا را تشخيص
جزئيات  شرح بهكنند كه در ادامه گذاری ميمتني را تعيين و قاب هایو بالک

های عظيم تصویری داده پردازیم. البته ما ساختار هوشمندی برایهای آن ميتکنيک

( كه در زیر به 7ایم )شکلداده ارائهسازی انتخاب استراتژی مناسب تصميم بر اساس

 پردازیم.مفاد مهم آن نيز مي

 پردازش یشپ 4-1
مراتبي، اساسي و الزم برای بهبود روشي سلسله تصویر زمينهتحليل  معموالً

داده با آن باید برای كالن كارایيشانس تشخيص متون برای تصاویر خام است كه 

 اساساًبررسي شود. این كار  محلي عملياتسراسری و  كالن عملياتنگاه به ميزان 

و  فيزیکي شرایط، حروف اندازه، نوشتن سرعت، نوشتن روشاموری مانند  به دليل
 تصویر تطبيقگيرد تا برای و مانند آن صورت مي حروف پوشانيهمذهني نگارنده، 

 حذف يلِاز قب یي. كارها ]40[آماده سازد با موضوع مورد بررسي، آن را برای پردازش 

 اندازهو تغيير كردن، لبه، نرمال  تشخيصسازی، یابي، نازکسازی، اسکلت، باینرینویز

تصاویر باید  محل متنكه برای تعيين دقيق  آنجاپردازش هستند. از از موارد پيش
 هاكالن دادههای اصلي گاهبر و از گرهاین عمل زمان گيرد قرارتصویر مورد بررسي  كل

متون  نسبي موقعيتپردازش بتوان اطالعات اصلي است. اگر در انجام عمليات پيش

بسياری به افزایش سرعت یافتن  این اطالعات اضافي كمک كرد بكسدر تصویر را 
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عنوان گرا علت توليد اطالعات اضافي زیاد بهمتن خواهد كرد. این عمل گراف محل

 توان مصرفو در نتيجه  پردازشگر سيستممتاداده است و زمينه مصرف زیاد حافظه 
 سازد.بيشتر را فراهم مي

از ساختار این گراف با  هاآنتصویر  هوشمندی حدس نواحي غيرمتن و حذف

تواند افزونگي آن را كاهش دهد. در ها یا سرورهای بات مياستفاده از ساختار عامل

 اندازه تغييراضافي )متاداده( در كنار  ظاهراًداده توليد این اطالعات پردازش كالن
-های جدا كمکدر ماشين هاآنگذاری نواحي، و نگهداری شده، ارزشناحيه یافت

مرده( و نگهداری اطالعات واقعي تصویر تقليل نواحي غيرمتن )فضایشایاني به

سازی یعني سطح ماكرو یا كالن كند. لذا در باالترین سطح مدلسفيد( مي)فضای

های الزم آن متاداده و ساختمان داده مسئلههای كاندیداهای متون(، )یافتن بالک
سازی ترین سطح مدلتوانند در پایينین ساختارها مينياز به پژوهش جدید دارد. ا

 ویدئویيشوند. در ردیابي تصاویر یابند یا حذفیعني سطح ميکرو یا محلي تقليل

 گيرد.  سرعت انجامتواند بهمرده ميمتون، تشخيص فضای

، الزم و یافتن بندیخوشهها در سطح های عظيم تصویری تشکيل متادادهدر داده
ده مناسب هر سطح آن بسيار حياتي است. در این راستا جداسازی داساختمان

داغ یا )فضاهای اطالعات متونسرد یا مرده(،  زمينه تصویر )فضاهایاطالعات پس

گرم یا بایر( همچنين طراحي ساختمان متن )فضاهایمشکوک بهسفيد( و اطالعات

طح ماكرو نيازمند های مناسب و جدا برای هر كدام ضرورت دارد. لذا در سداده
سریع فضاهای گران استراتژیک تصویری برای تعيينعنوان تحليلهای چابک بهروش

های یادگير برای تعيين دقيق فضاهای داغ مرده و در سطح ميکرو نيازمند روش

-از روش تشخيص متونسریعِ ساده و برای هایِهستيم. برای تعيين نواحي از روش

های مهم استفاده از پردازشاستفاده كرد. از پيش توانهای دقيقِ پيچيده مي
سازی را نيز فراهم یابي در جهات مختلف و امکان فشردهاست كه امکان لبه 86موجک

موارد  بعضيتوان گفت كه در ( مي5شکل) عظيم تصویری هایدادهی . براكندمي

 ینتوان ايو نم هستيمپردازش پيش نيازمندآن  كاربردهایو  پزشکي تصاویرمانند 

جستجو،  فضایكاهش  برایپردازش را . پيشسرعت حذف كرد یشافزا برایموارد را 
كار برد. از آنجا كه در كاهش به توانمي غيرهپردازش و  سيستم بينيپيش نویزگيری،

سرعت  یشصرفنظر كردن از آن جهت افزا يکندم یفاا یجستجو نقش موثر یفضا

ساده  هایزمينهبافت سبک و  دارای اوليه تصویركند مگر نمي كمکيبه پردازش 
 باشد. 

 یابیشیءو  بندیخوشه 4-2
 تشکيلكلمات را  یاها هستند كه مجموعه خط متن ارزشيبا  نواحي اشياء

در  اطمينانعدم  مسئلهكارآ و حل  بندیخوشه يازمندن ياءاش یافتن برایدهند. مي

 بندیمشابه گروه ياءكه به اشعناصر بدون برچسب  يعتجم فرآیند. هستيمها داده
. ابعاد یندگو بندیخوشهخورند را ميشان برچسب شوند و مطابق شباهتمي

شوند مي توئيت یا بندیكه خوشه هنگاميبزرگ و  بسيارمتون  برای بندیخوشه

 ميمختلف استفاده  هایاز روش بندیخوشه برایشود. ميمحسوب  جدیچالش 

 87خشن هایمجموعه تئوریو اكنون  ]97 [مهم است  هاآن همزمانيكه  ]96[شود 
 ترینپایينو  باالترین ریاضيروش این. ] 93[است  یافتهكاهش ابعاد آن كاربرد  برای

مستند بدون  بندیخوشه هایدر داده اطمينانحل عدم یمجموعه برا یبتقر

ها داده ی،ورتئ یندهد. در اميها را شده درباره دادهتعيينپيشاز  اضافياطالعات 

 اشياءآن  هایردیفكه  گيریتصميمصورت جدول به اطالعاتي سيستم یک عنوانبه
-مي ارائه كاویمتن برایناظر روش بدونهستند به هاآن هایویژگيآن  هایو ستون

-جمع یقعناصر از طر یبرا پایينتقریب( 1) یعني تقریبسه ها بهیژگيو ینشوند. ا

كه تفاوت  یمرز يه( ناح3و ) یادبا احتمال ز ياءاش برایباال  یبر( تق2ها، )داده آوری

        .] 94[كند مي تقسيماست  یينباال و پا بين

داد و با را كاهش یرابعاد تصو یدابتدا با عظيم تصویری هایپردازش داده برای

عامل هوشمند  يصبا تخص ياءاش يصو تشخ بندیخوشهمتن با  یدارا ينواح يمتقس
-پيچيدگيكاهش  برایرا  یابيهمزمان پردازش درون عملياتبتوان  يءهر شبه 

بالفعل و بالقوه  ينواح يينتع یبرا یعسر يارداد. لذا روش چاپک بستشکيل تشخيص

ابعاد،  يلتقل ي،مخف یالگوها یافتنجهت  88همزمان بندیخوشه ین براومت یدارا

دقت  دارایت كه نيسحتما الزم  .] 95[الزم است  اجرازمان  يلآسان و تقل ارائه
 يهناح یاد(، سفينواحيمتن ) دارای حيسرعت بتواند نوبه بایدباشد بلکه  زیاد بسيار

نگاه  ینكند. ا تعيين( را یربا يمتن )نواحبالقوه نواحي( و نواحي مردهمتن ) فاقد

 ميعظ یرتصو یک يپردزاش در نواح ینكردن او با پخش توزیعيصورت تواند بهيم

 هایبا نظارت عامل باید تصویر بندیبخش این. البته در صورت گيردو همزمان 
جهت ادغام  متنيپيوسته نواحي تشخيص برایها مشاوره عامل ياتهربخش، عمل

همراه  بندیو بخش تعيين برای سریع. لذا پردازش يردمجزا، صورت گ نواحي

 هایخوشه يينتواند با تعميروش  اینالزم است.  تصویركالن  نواحيزدن برچسب

 ياردر اخت ياءاشیا بذرها  ینا یت. در نهایابد یانپا هاآنتعداد  سازیبهينهالزم و 
 .گيردميقرار  بعدی یابدرون یمواز یپردازشگرها

 اشیاءیابیدرون 4-3 
استفاده  یابياز لبه ياءاش یمتون بالقوه و مرزها یافتن یها برااز روش بسياری

 دارایكامالً بسته آشکار سازند كه  هایمحيطصورت متن را به هایلبه كنند تامي
 برایها، یابلبه بعضيهستند. با توجه به نقاط ضعف و قوت  ياریبس یبو معا یایمزا

-هایمحيطشکلمتن بههایتر لبهدقيق یافتن برایو  هاآناز قدرت همه  برداریبهره

در هر سه  نویز پس از حذف مثالًشود. مي استفاده هاآنزمان هم تركيببسته از 

 سازیلبة مطلوب با هدف آمادهیرتصو هاآنو ادغام  در هر كانال یابيبا لبه رنگي،كانال 
عبارتند از  یابيلبه مزایایشود. ميمتن حاصل  ينواح يلو تقل یافتن یبرا یرتصو

آن  یب. معاباینری است خروجي و لبهغير نواحيجستجو در اثر حذف  فضایكاهش 

 يگسستگ یجادزمان پردازش، از دست رفتن اطالعات رنگ، امکان ا یشعبارت از افزا

 در لبه و مانند آن است. 
 تعریفيهم بهمتصل هایمولفه مبتني برپردازش  زیربنایكه  هایيالگوریتمدر 

 یهایابباشد لبه لبه تصویرداشتن  اختياربه در  نياز ،هابه مولفهیابي دست برای

 ميتوان هاآنچند نوع  تركيب یا یکاز  نيازوجود دارند كه بسته به نوع  متعددی

، 91، زیروكراس90، رابرتز89الگ درجه اول یهایابلبه معروفتریناز  .استفاده كرد
را نام برد.  95مارهيلدرثو  94الپالس درجه دوم هاییابلبه یبراو  93و سوبل 92كني

پردازش است. اگر  ینامناسب برا ينواح ينبمرده م يلبه در نواح ييربحث عدم تغ

كرد  تقویترا  سفيدنواحيبه روش مناسب بتوان متون  يابيمرحله با دست یندر ا

از آن  هایيبخش یاپردازش و  ی، مراحل بعداضافيتوان با وجود داشتن پردازش مي
 تئوریاز  بایدسرعت و دقت  یشجهت افزا ینها نورا كاهش داد. اكنون در روش

 شود. استفاده یابيلبه برایخشن  هایجموعهم

 غیرمتن شیءحذف  4-4
بررسي و پاالیش دقيق پس از حدس نواحي متون بالقوه )سفيد و بایر( باید به

های پيشنهادی غيرمتني اقدام شود. حذف كاندیداهای غيرمتن یا جهت حذف بالک
تکنيک صورت  مرده تصویر برای برخورداری از دقت باالی تشخيص با سهفضای

همسایگي،  مشخصات بر اساسغيرمتن هایهای حذف لبهگيرد. این تکنيکمي

 پردازیم.مي هاآنقلم است كه در ادامه به شرح پهنای هندسي و مشخصات مشخصات

هایگذاری در همسایگي مؤلفهآشکارسازی لبه با برچسب همسایگی: حذف

آمده را بالک . هر عنصر بدستگيردهای مجاور صورت ميهمبند و اطالعات بالک
-های غيرمتن اعمال ميناميم. فرضيات تجربي و علمي برای حذف محلمي 96لبه
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-های بين دو حد را برای بررسي نواحي باریک در نظر ميكنيم. نسبت ابعاد بالک

باید بزرگتر از تعدادی پيکسل و كوچکتر از درصدی از  ابعاد  EBگيرند كه ابعاد 
های داخلي و خارجي كاراكترها را آنجا كه با لبة آشکارشده، كناره تصویر باشد. از

 مثالًدیگر باشد.  EBدارای یک یا چند  EBآورند لذا ممکن است كه هر بدست مي

به دو عنصر  𝐸𝐵𝑜𝑢𝑡علت مرز خارجي و به 𝐸𝐵𝑖𝑛𝑡علت مرز داخلي ، به"O"حرف 

 مثالًرا احاطه كند.  EBكامل، یک یا چند  EBكه هر شود. لذا احتمال دارد تقسيم 
و سومي برای مرز خارجي  𝐸𝐵𝑖𝑛𝑡سه مؤلفه، دو عدد برای مرزهای داخلي  Bحرف 

𝐸𝐵𝑜𝑢𝑡  .اگر هر داردEB  خاص بيش از دوEB  داشته باشد كه كامالً داخلش باشند

های ی مؤلفههاشود. بنابراین لبهخارجي حذف مي EBماند و داخلي مي EBتنها 

 شوند. نظرگرفتن محدودیت هر لبة مؤلفه با شرط زیر حذف ميغيرمتن با در
If (𝑁𝑖𝑛𝑡  > n)  { Accept ∶ 𝐸𝐵𝑖𝑛𝑡, Reject:  𝐸𝐵𝑜𝑢𝑡} 

 هاآندارد و مساحت  فعلي قرار EBهایي كه كامالً در EBبه  𝐸𝐵𝑖𝑛𝑡كه در آن 

روی  یهامحدودیت. كنداشاره مي 𝐸𝐵𝑖𝑛𝑡تعداد به 𝑁𝑖𝑛𝑡است و  حد خاصي بزرگتر از

جامانده پس های . گودالكندهای غيرمتن را حذف مي، مؤلفهاهای كاندیدلبة مؤلفه

شوند تا كاندیداهای های غيرمتن با استفاده از عمليات مورفولوژی باید پرُ از حذف لبه
 آیند.دست مياوليه متن به

های هندسي ای از ویژگيبرای حذف نواحي غيرمتن، مجموعه :هندسی حذف

محور فرعي(  )نسبت طول محور اصلي به 97ناحيه، گریز از مركزپذیر مساحتانعطاف

شوند. در ابتدا همبند تعریف مي( بر روی هر مؤلفة3رابطه) 98( و استحکام2رابطه)

زیاد حذف ر و با طولهای بزرگتهای بسيار كوچک پراكنده و سپس مؤلفههمة مؤلفه
كشيده شد كه بعضي حروفتوان مطمئن كارانه ميشوند. با انتخاب آستانة محافظهمي

حفره، حذف های دارای تعداد زیاد حذف نخواهند شد. در انتها مؤلفه lو  iمانند 

های ها شبيه به كاندیدهای متن نيستند. قوانين تنظيم ویژگيشوند زیرا این مؤلفهمي

های غيرمشابه تجربي )مساحت، گریز از مركز و استحکام( جهت حذف مولفههندسي
هایي با مساحت خاص، گریز از مركز خاص و استحکام كمتر حد متن عبارت از مؤلفه

 خاصي است. 

(2                               )𝐸𝑐𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦𝑖 =
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(3                    )       𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑆𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑖 =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝐴𝑟𝑒𝑎𝑖−𝐻𝑜𝑙𝑒𝐴𝑟𝑒𝑎𝑖

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝐴𝑟𝑒𝑎𝑖
  

: قلم را ناحيه پيوسته تصویر كه پهنایش تقریبا ثابت است پهنای قلمحذف 

)فاصلة اقليدسي هر  وسيلة تغييرات فاصلهبه پهنای قلمكنند. عملگر تعریف مي

زمينه( برای هر پيکسل محاسبه و ترین پيکسلنزدیکزمينه نسبت بهپيکسل پيش

ها یابدانند و آن را با لبهخورد. پهنای واقعي را نميشده برچسب ميبا مقدار محاسبه

بيان( و سپس بازیابي   𝑝لبه برای هر پيکسل 𝑑𝑝گرادیان جهت بر اساسمحاسبه )
كردن عمود بر مسير قلم است. با دنبال 𝑑𝑝قلم باشد پس در راستای 𝑝. اگر كنندمي

𝑟شعاع  = 𝑝 + 𝑛. 𝑑𝑝 لبه تا یافتن پيکسل𝑞 دهند كه سگمنت ادامه مي[p, q]  با
عرض 

‖p−q‖
های تجاری ها و برچسبشود. در برخي تصاویر مانند مارکتعریف مي     →

های متون شود لبهبسته تلقي ميیا دو( ناحيهمتن یک )آن است كه كل به دليل
شود. حذف نميهای غيرمتن، قاب اطراف متنپوشاني دارند. در مرحلة حذف لبههم

 پهنای قلمرا از مؤلفه جدا سپس  های مؤلفهلذا با عمليات مورفولوژی و منطقي، لبه

 كنند.ند حذف ميهایي كه انحراف معيار زیادی داررا برای هر مؤلفه محاسبه و مؤلفه

متفاوت  پهناهایقلم با وجود است و  سنگين بسيارقلم  پهنایمحاسبات  عمليات
های و سبک هااندازهاین امر با داشتن  .خواهد بود پيچيده بسيارمحاسبات  دارای

 شود.تر ميمختلف در یک زمينه پيچيده مشکل

  متنیاشیاء پایش 4-5
های متون )ارتفاع، با استفاده از ویژگي پس از حذف كاندیدهای اولية غيرمتن،

خط های اوليه )سطح كاراكتر، كلمه و طول و فاصله( و عمليات مورفولوژی بالک

مختلف و در طي چند مرحله حذف های غيرمتن درسطوح( تشکيل و بالکمتن
خط كلمه،  های متن، عمل حذف غيرمتن در سطوحشوند. پس از تشکيل بالکمي

 شود. سازی انجام مياسکلت بر اساس مثالًتر و سپس كاراك متن

-های چگاليكلمه ما از ویژگي های نامزدبا تشکيل بالککلمه: حذف درسطح

كنيم. های غيرمتن استفاده ميبالک بالک و نسبت ابعاد برای حذفلبه، چگالي

ر نواحي غيرمتني دارند. معيالبة بيشتری نسبت به( چگالي4نواحي متني  طبق رابطه)
( بر این فرض استوار است كه نواحي متني دارای چگالي 5بالک طبق رابطه)چگالي

هایي با معکوس چگالي بالک بزرگتر از یک حد و هستند. بالک 1بالک نزدیک به 

 معموالً های كلمهشوند. بالکهای غيرمتن هستند حذف ميكمتر از حد دیگر بالک

ان بيشتر است. از ویژگي اختالف شبه عرض هاآنمستطيل و نسبت طول شکل به
هایي كه دارای این شود. لذا بالکكلمه نيز استفاده ميابعاد بالک با توجه به مساحت

 شوند.های غيرمتن تلقي و حذف ميباشند بالک شرایط

(4                                             )𝐸𝑑𝑔𝑒𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 =
∑𝐸𝑑𝑔𝑒𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑊𝑜𝑟𝑑𝑖)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑊𝑜𝑟𝑑𝐴𝑟𝑒𝑎𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠
  

(5                                         )𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦(𝑏𝑖) =
𝑊𝑜𝑟𝑑𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑏𝑖)

𝑊𝑜𝑟𝑑𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑏𝑖)
  

های الکبكلمات بهكلمه، بالکبعد از حذف در سطحکاراکتر: درسطححذف

كلمه های نهایي در سطحكاراكتر، بالکكاراكتری تقسيم و پس از حذف در سطح

شوند و صورت كاراكتر تنها ظاهر نميمتون در تصویر به معموالًشوند. تشکيل مي
برای كاراكتر،  "قبولمساحت قابل"دارای نویز و اشياء پراكنده هستند. در نظر گرفتن 

-های بلوکمساحتو حذف نویزها و اشياء پراكنده است. معياری جهت تایيد كاراكتر 

كمتر از ( مساحت1عبارت از ) ICDARهای مجرد غيرمتن برای حذف در مجموعه 

اش باشد است. شرط كه طول آن بيشتر از عرض 6000كمتر از  ( مساحت2؛ )2500
 اصلي وجود بالک مجرد عدم وجود بالک دیگر در اطراف آن است. 

های سطح كلمه نيز همان ویژگي خط متندر سطح : متنطخسطححذف در

در نظرگرفته  خط متنها در سطح ها و مساحترود و با این تفاوت كه لبهبکار مي

مبتني بر  خط متنهای اشتباه از ویژگي حذف تشخيصشوند. همچنين جهتمي

تخراج و با شود. در ابتدا اسکلت هر مولفه، اسمفهوم اسکلت دارای راستا استفاده مي
( یعني نسبت طول اسکلت 6های غيرمتن با معيار رابطه)تشخيص نقاط انتهایي، بالک

مقداری نزدیک  شوند. برای متن، طول اسکلتانتها حذف مي-فاصله دو نقطه ابتدابه

  مستقيم است.مستقيم ولي برای غيرمتن بزرگتر از خطبه فاصلة خط

(6                                )                 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑔ℎ𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒 =
∑ 𝐸𝑠𝑘𝑒𝑙𝑡𝑜𝑛𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑆𝑖)

𝑇𝑤𝑜𝐸𝑛𝑑𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑔ℎ𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒 = {
> 1   𝑇𝑒𝑥𝑡𝐿𝑖𝑛𝑒                         
≤ 1   𝑁𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑥𝑡𝐿𝑖𝑛𝑒               

 

 یاءسنجش اش 4-6
شده را در سطوح مختلف خط، كلمه و كاراكتر از این مرحله باید اشياء یافت پس

بندی برای تجزیه شي خط به اشياء كلمه و شيء كلمه را به اشياء كاراكتری كالس
توان گرافي از اشياء مختلف متون و محل دقيق كرد و برچسب زد. با این كار مي

هایي ازشگرهای متن جهت پردازشتعيين كرد كه كاربرد بسياری برای پرد هاآن

خالي تصاویر خواهد داشت. استفاده از ساختار بندی یا حذف فضاهایمانند صفحه

های مناسب تشکيل این گراف و حجم آن از های پردازشگر و ساختمان دادهبات
 های عظيم تصویری خواهد بود.های دادهچالش
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 اشیاء سازیبه 4-7
شوند و یا مشکالتي در تصویر وجود صویر ظاهر نميمتون به تنهایي در ت معموالً

 كند. این امر به تشکيلسازی ميدارد كه برای خوانایي بيشتر، اشياء را نيازمند به

صورت و كلمه به خط متننواحي غير ضروری در سطح  پس از حذف نهایي هایبالک
اعتماد برای  های قابلبا هم ادغام و بالک هاآنكند تا نتایج جداگانه، كمک مي

 شوند. و كلمه ایجاد خط متنخواندن در سطح 

  تصویر استراتـژیکگر تحلیل 4-8
گر استراتژیک عظيم تصویری، تحليل داده اشياء مختلف یک ارائهدر انتهای 

-صورت موازی وپيمربوطه به 99يفهگراف وظهای خود طبق تصاویر با ارسال بات

دهد. این های اصلي یا مياني را انجام ميه داهپردازش و مبادل موردنيازدرپي عمليات 

های متني داخل تصویر نسبت مشخصات واقعي داده ارائهگر باید بتواند ضمن تحليل

گر از نظر ابعاد های هر تصویر عظيم اقدام كند. همچنين تحليلمتا داده ارائهبه 
-د تا دادهمختلف داده عظيم تصویری باید مشخصات مناسب تصاویر را استخراج كن

انجام محاسبات الزم و تخصيص منابع مناسب  های بعدی بههای مياني  در پردازش

مختلف كمک كند. این عمل در بعضي  هایبندی عمليات با استراتژیجهت زمان

ها مانند عمليات پردازشي تصاویر پزشکي الزم و حياتي است و استفاده مجدد فعاليت
دهد. ایجاد متا داده برای تصاویر را بهبود مي هاآن كند و پردازشرا تسهيل مي هاآن

است. قطعا این پردازشگر یک سيستم یادگير  ناپذیراجتنابحجيم و عظيم امری 

گر دهد. این تحليلیابي را انجام مياست كه امکان عمليات موازی در طي فرآیند شيء

و  تصویربرداری مناسب در شرایط مختلف یهاانتخاب استراتژیتواند نسبت به مي
-ها و مطابق هر كاربرد برای تصميمعالیق عامل بر اساسهای مهم محيطي حالت

عالیق  بر اساسو  باشديشينه ب یامطلوب تواند ها ميسازی اقدام كند. این استراتژی

افزار ها، مطابق گراف وظيفه تخصيص معماری سختهای هوشمند یا باتعامل

یو، ابری و غباری مجازی( معيارهای متفاوتي پي،  جيای، چند پردازندگي)چندهسته
باید دارای جریان كار خود  100برای ارزیابي را انتخاب كند. به بيان دیگر، هر كاربرد

 بهره ببرد. هاآنهای و عمليات باشد و بتواند از جریان بات

 یارهاها و معدادهمجموعه -5

اندازه )عرض و ارتفاع(، یابي متن عبارت از سبک فونت، فاكتورهای موقعيت 

، زمينه تصویر متن، وضعيت دوربين، جهت متن، زبان متن، كنتراست پهنای قلم

ترازی، رنگ متن و زمينه، متن و غيرمتن، تصویر، شدت روشنایي، هم رزولوشنمتن، 
های مختلف نيازمند ها و زباننویز و بلور است. لذا برای آزمون این موارد در مقياس

یابي در تصاویر به چند های موجود موقعيتاسب هستيم. مجموعه دادههای منداده

های متداول در شوند. دادهتقسيم مي ویدئویيدسته برای استفاده در تصاویر ثابت و 

 تعریفهای عظيم تصویری هنوز دارای داده دارند ولي قرارمعمول  هایداده مقياس
، كلمه خط متنر سطوح بالک، د هاآننيستند و وجود خارجي ندارند. بسط  خاص

شوند. افزاید و در كنار معيارهای ارزیابي مطرح ميمي مسئلهو حرف به پيچيدگي 

 پردازیم. های عظيم ميداده های متداول و پيشنهاددر این بخش به بررسي داده

 ها مجموعه داده 5-1
های دههای استاندارد و دسته داهای موجود را در دودسته دادهمجموعه داده

ها و ساختار، ویژگي بيان بهكنيم و تقسيم مي ویدئویيخاص برای تصاویر ثابت و 

 .]86[ پردازیمميكاربردشان 

، ]ICDAR2003  ]22استانداردهای از مجموعه استاندارد: هایداده

ICDAR2005 ]23[  ،ICDAR2011  ]107[، OSTD ] 107 [، MSRA-TD500  
]107[ ،SVT  ]107 [ ،NEOCR  ]108[ ،KAIST ]108[ ،Chars74K ]109[ ،

SVHN ]110[  وIIIT 5K-Word  ]107[ شود. در تصاویر برای آزمون استفاده مي

صحنه تصویر متن 251شامل ICDAR2003تصویر از مجموعه استاندارد  509ثابت، 

وجود  1280×960تا  307×93تصویر مختلف در ابعاد  258شامل  ICDAR2005 و
ای های تجاری، اعداد و عالیم جادهها و برچسبز مناظر طبيعي، مارکدارد. تصاویر ا

پایه است كه محدودة دقيق كلمات موجود در این مجموعه دارای حقيقت .هستند

كار و برای ارزیابي نتایج به تصاویر مشخصصورت جداگانه و برای تماميهر تصویر به

تصویر  300و  ر آموزشيتصوی 1255شامل  ICDAR 2017رود. مجموعه داده مي
 های عظيم تصویری است. آزمون دارای عمده چالشهای مطرح به جز بحث داده

[ 52]های متون مناظر با جهات مختلف()مجموعه داده OSTDمجموعه دادة 

تواند برای ها، مناظر داخل خانه و نمای خيابان است كه ميتصویر از آرم 89شامل 

زی متن در جهات مختلف در تصاویر طبيعي مورد های آشکارساارزیابي الگوریتم
-ارزیابي الگوریتم منظوربه، MSRA-TD500[13] استفاده قرار بگيرد. مجموعه داده 

های آشکارسازی متن برای متوني كه در تصاویر مناظر در جهات مختلف قرار دارند 

ن مورب تصویر با متون افقي و همچني 500ایجاد شده است. این مجموعه داده شامل 

، [56] )متون مناظر خياباني( SVT مجموعه دادة  باشد.در مناظر پيچيدة طبيعي مي
 350شامل  SVT باشد.ای از تصاویر در فضای باز با متوني با تنوع باال ميمجموعه

تواند هم برای تشخيص كلمه و هم برای آشکارسازی و تشخيص متن تصویر كه مي

هایي از مناظر طبيعي با شامل عکس NEOCR [102]ای به كار رود. مجموعه داده

تصویر از جهان  659باشد این مجموعة داده شامل های مختلف ميمتون در جهت
های هایي با زبانكه دارای تصاویری با متون ؛باشدقاب متن مي 5238واقعي با 

  باشد.مختلف از جمله انگليسي، مجارستاني، روسي، تركي و جمهوری چک مي

تصویر است كه از مناظر  3000شامل  KAIST [103]ه دادة متون مناظر مجموع

درون خانه و بيرون، تحت شرایط روشنایي مختلف گرفته شده است. این مجموعه 
ای و انگليسي است داده نيز همچنين دارای معيارهای چند زبانه كه شامل متون كره

صویر، یک ماسک باینری فراهم عالوه بر این، این مجموعه داده برای هر كاراكتر در ت

-یابي و ناحيهتوان در هر دو قسمت موقعيتكند بنابراین این مجموعة داده را ميمي

، برای ارزیابي Chars74k [104]بندی متن مورد استفاده قرار بگيرد. پایگاه دادة 
بندی كاراكترها در تصاویر طبيعي منتشر شد. های تشخيص متن برای ناحيهالگوریتم

تصویر است كه در آن بخشي از حروف التين و اعداد  636ن مجموعة داده شامل ای

یک مجموعه دادة بزرگ از جهان  SVHN [105]مجموعة دادة  عربي نيز وجود دارد.
باشد. این هزار عدد در تصاویر مناظر طبيعي مي 600واقعي است كه شامل بيش از 

ای تشخيص رقم مورد استفاده قرار همجموعة داده برای توسعه و ارزیابي الگوریتم

 گيرد. مي

برانگيزترین  و چالش ترینبزرگاز  IIIT5K word [106]های مجموعه داده
باشد این پایگاه داده ها در زمينة آشکارسازی و تشخيص متن تا به امروز ميمحک

هزار تصویر با متن در تصاویر مناظر طبيعي و تصاویر توليدات دیجيتالي  5شامل 

باشد. این پایگاه داده از آن جهت چالش برانگيز است كه دارای تنوع در فونت، مي

هزار عکس برای آموزش و  2باشد. در این مجموعه رنگ، اندازه، نویز و تار شدن مي
در  COCO Text [86]مجموعه داده  هزار عکس برای آزمون استفاده شده است. 3

تصویر برای  63686ای داده مشتمل برهمجموعه ترینكاملو  ترینبزرگحال حاضر 

مطرح در  هایپيچيدگيانواع  تصاویر موجود ،باشدبخش بندی و تشخيص متن مي

-حوزه تشخيص متن از جمله تنوع در فونت، رنگ، اندازه، نویز و غيره را شامل مي

 شوند.

در تصاویر  سيستم به اعتماد وها برای ارزیابي بهتر روش خـاص: هایداده

ها متفاوت (، نگارشعربي ومختلف )مانند فارسي  هایزبان خاص هایدادهاز  ویدئویي

 محيطي مختلف( و شرایط كنتراست و هارزولوشن(، تحت ابعاد )نویسدست و)تایپي 

استفاده  ویدئویي( باید در ساختارهای تصاویر ثابت و نشده كنترلشده و )كنترل
 پردازشي زبانو  مسئلهتناسب تن باید بهم یابيمکانهر سيستم  ها درشود. این داده

 طبيعي تصاویربرای پردازش  بودن عموميآوری و آزمون شود تا سيستم قابليت جمع
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 بينایي)مانند  خاص كاربردهایدر  متون یابيمکان. همچنين باید برای دهد نشانرا 

 ود. های عظيم تصویری طراحي شداده در ربات( ضوابط و استانداردهای مدون ماشين

های عظيم تصویری های متداول هنوز تعریفي برای دادهداده: هاکالن داده

ها با توجه به ابعاد گوناگون آن برای آزمون تعریف استاندارد ندارد. باید این داده

 یهامسئلهعظيم موجودند ولي برای  هایشوند. در تصاویر پزشکي از بعد حجم داده

صورت دستي تهيه گردد. باید ابعاد مختلف باید بهیابي تصویر در دیگر مانند مکان

های های استاندارد مختلف از نظر ابعاد حجم، تنوع، ارزش و پيچيدگي برای دادهداده
 شود. ارائهعظيم تصویری 

 برایمهم  هایمتا داده تعریف و توليد نيازمند آینده دنيای برای :هادادهمتا

 يدها پس از تولداده این. يمزش هستمختلف پرداسطوح مختلف در  گيریتصميم

متا ساختار دانش و  يرهذخ مفيد یهاخاص از ساختمان داده یكاربردها برای باید

-داده این برایمناسب  مفهومي طراحيو  موردنياز ابزارهایها برخوردار باشد. از داده

          شود. استفاده یدبا ينبالک چای توزیعي ساختارهای دادهدر قالب  مثالً يانيم های

  ارزیابی معیارهای 5-2
یابي در تصاویر به دو دسته معيارهای ارزیابي متداول معيارهای ارزیابي موقعيت

، خط متنها در سطوح پاراگراف، معمول و معيارهای كالن داده هایداده مقياسدر 

 پردازیم.آن مي شرح بهشوند كه در زیر كلمه و حرف تقسيم مي

 متداول معیارهای 5-2-1
-های سنتي متداول ميدر این بخش به معيارهای متداول برای ارزیابي روش

درست  استفاده ومختلف ارزیابي، كاربرد  سطوح درهای پردازیم و ضمن تعریف آن

مختلف  هایحوزهدر  مسئله اینكه  كاربردیبا توجه به كنيم هرچند آن را بيان مي
 معيارهاهمان  بر اساس مسئله كارایيو  شودمي تراساسيو  ترمهم معيارها برخيدارد 

 .شودمي سنجيده( معيارهاو نه همه )

این معيارهای مرسوم عملکرد بالک كاندیدای متن را : خط متنمعیارهای 

 یابيموقعيتهای . پارامترهای اصلي ارزیابي بالک]26 ،21 ،8-30[كنند ارزیابي مي

 ناقص عبارتند از: شتباه و بالکا صحيح، بالک از قبيل تشخيص بالک شده
 TDBكه ممکن است  كاراكتر یک، بالک با حداقل 101: تشخيص صحيح بالک

 شامل هيچ متني نباشد.

 FDBاین بالک شامل هيچ متني نيست.102: تشخيص غلط بالک ، 

 MDBكاراكترهای متن را تشکيل نمي %20كه بيش از ، بالكي103: بالک ناقص-

 .]30[است  تأیيدرا تشکيل دهد مورد متن  %80دهد. بالكي كه حداقل 

های متن در فایل مجموعه های بالکصورت دقيق پيکسلبرای هر تصویر به

(، معيار اف 8) (، دقت رابطه7) داده معلوم است. معيارهای ارزیابي فراخواني رابطه

 ( است.10) رابطه تشخيص عدم( و نرخ 9) رابطه

(7                                   )                         Recall = 𝑅 = TDB/ATB 

(8                                           )Precision = 𝑃 = TDB/(TDB + FDB) 

(9                                                     )Fmeasure = 𝐹 = 2PR/(P + R) 

(10                                 )Miss Detection Rate = 𝑀𝐷𝑅 = MDB/TDB 

هایي كه توسط هر الگوریتم ای از مستطيلمجموعه: کاراکتر ومعیارهای کلمه 

مقایسه  ICDARپایه موجود در مجموعه های حقيقتشود با مستطيلمي زده تخمين

دو مستطيل )مساحت تقاطع دو مستطيل  بين این m تطبيق ميزانشوند. بهترین مي

بهترین تطبيق  روازایندو( بيشترین ارزش است. شامل هر  مستطيل مينيممبرابر با 

شود. دقت ( تعيين مي11) از رابطه Rهای از مستطيل گروه هردر  rبرای مستطيل 

 هاآنآید كه در مي دست به كلمه سطح( در 13) ( و فراخواني از رابطه12) از رابطه
E  وT ه هستند. شدزدههای تخمينپایه و مستطيلهای حقيقتمستطيل ترتيب به

𝑓 (تركيبي از دو معيار دقت و فراخواني با وزن14رابطه ،) نسبي پارامترα ( ًمعموال 

𝛼 = ( 16( رابطه)APT) 104پردازشزمانشود. همچنين معيار ميانگين( تعيين مي0.5

های مختلف در تصاویر با پيچيدگي 𝑇𝑖بار اجرای 𝑘 ها بازای روش سرعتبرای مقایسه
 د.روكار ميبه

 (11                                               )𝑚(𝑟, 𝑅) = max {𝑚(𝑟, ŕ)|ŕ ∈ 𝑅} 

(12                                                           )𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
∑ 𝑚(𝑟𝑒;𝑇)𝑟𝑒∈𝐸

|𝐸|
 

(13                                                 )               𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
∑ 𝑚(𝑟𝑡;𝐸)𝑟𝑡∈𝑇

|𝑇|
 

(14                                                                     )𝑓 =
1

𝑎

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
+
1−𝑎

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

 

(15                                                                )          ATP =
∑ Ti
k
i=1

k
 

 عظیم داده معیارهای 5-2-2
 بهآن  مسئلهنيازمند معيارهای ارزیابي خود هستند و هنوز ابعاد  كالن هایداده

موجود برای سيستم  شدهارائهو  موردنيازبيان معيارهای  كامل مشخص نيست. طور

داده گسترش كالن كمک كند. با توجه به مسئلهتواند به طرح یابي ميموقعيت

برای ابعاد حجم، پيچيدگي، تنوع و ارزش الزم است.  نوین معيارهایتصویری نياز به 
های سریال و موازی سازی در حافظه اصلي و ميزان پردازشدر بعد حجم برای ذخيره

پذیر باشد. در بعد معيارهای خاص نيازمندیم و روش آن نيز باید توزیعي و مقياس

تواند مالک ارزیابي قرار گيرد ولي با توجه به ابعاد مختلف تداول ميتنوع معيارهای م

های كالن فاقد رفتار و های فعلي در دادهآن نيازمند تجدید نظر است. زیرا روش
-)معيارهای جدید مانند زمان  ارائه توجه بامناسب هستند. در بعد ارزش  كارایي

ای(، هزینه )پردازش دها و مبادالت دادهها و انجام پردازش فرآینذخيره و بازیابي داده

ها نيازمند گذاری پردازشمانند حافظه( و نوع ارزش موردنيازو توان مصرفي(، منابع )

 رزولوشنها و معيارهای نوین در هر بعد هستيم. در بعد پيچيدگي )وجود نویز، مالک
پيچيدگي زیاد، زمينه شلوغ و متون درهم( نيازمند معيارهای خاص تشخيص ميزان 

ارزیابي شود. در ابعاد  موردنيازتصویر است تا به تناسب نوع و روش و ميزان منابع 

یابي متون با كمترین هزینه، مختلف نيازمند انجام سریع ارزیابي، تشخيص و موقعيت

تعریف  مسئلهموردنياز هستيم. به دليل ابعاد بزرگ  هایداده حداقلمنابع مصرفي و 
سازی و نسبت آن با ریسک تصميم مختلف ماكرو و ميکروح معيارهای خطا در سطو

 شود. احساس مي

(، شاخص 16ها مانند شاخص خلوص رابطه )يارمع ینا :بندیخوشه معیارهای

  شده بيان( 19رابطه ) سيلوئت (، شاخص18) (، شاخص دون رابطه17) جاكارد رابطه

  [.63شود] بازنگری باید آیندهكه در 

(16            )                                               𝑃 =
1

𝑁
∑ 𝑀𝑎𝑥𝑚∈𝑀 |𝑚 ∩ 𝑑| 

𝐽(𝐴, 𝐵) =
|𝐴∩𝐵|

|𝐴∪𝐵|
=

𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝐹𝑁
(17     )                                                    

𝑉𝐷 = [
𝑚𝑖𝑛

𝑖=1⩽𝑗⩽𝑘𝐷(𝐶𝑖 ,𝐶𝑗)

𝑚𝑎𝑥
1⩽𝑙⩽𝑘𝑑𝑖𝑎𝑚(𝐶𝑙)

] (18            )                                                     

𝑠(𝑖) =
𝑏(𝑖)−𝑎(𝑖)

𝑚𝑎𝑥(𝑏(𝑖),𝑎(𝑖))
(19           )                                                         
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 بر اساس و موازی عملياتدر سطح  يارمع ینا :موازیپردازش  معیارهای

تابع هر جواب مطلوب  یافتن برای كهشود مي بيان یويپيمانند ج يساختار پردازش

 . گرددهدف خوب محسوب 

االجل هر ضرب بر اساس درنگبي ياتدر عمل يارمع ینا :درنگیبی معیارهای

برآورده شود تا بتوان هر عمل را در زمان خود انجام  یدو با یفتعر ياتعمل یاتسک 

 . يایدن دست به غيرواقعيدر زمان  یجنتاداده و 

مصرف  سازیكمينهكه هدف  ياتيدر عمل يارمع ینا :مصرفیتوان  معیارهای

 [.64] رودمي( بکار 20توان است مانند رابطه )

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =
𝑚𝐴𝑃

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛
 (20)                                                                    

شود و  تعریفاهداف پردازش در هر كاربرد  باید :تهدیدات ارزیابی معیارهای

 عملياتكه در  انساني هایتا خطا تصویربرداریاز  موردنياز خطاهایآن  بر اساس

و كنترل  یابيامر به رد ینگردد. ا تعيين( 21كند مانند رابطه )مي ایجادوقفه 

 كاربردهایدر  عمليات ریسکكند تا به كاهش ميكمک  عملياتدر ممکن  تهدیدات
امر نگاه  اینشود.  تهيمن پزشکي هایجراحيدر  عملياتدرنگ مانند خطر ابعاد بي

كردن با مشخص یدطلبد. باميو بالعکس را  یاستراتژ ييرتا تغ ياتعمل يسلسله مراتب

 توجه شود. هاآن ارزیابيمناسب  يارهایبه مع تهدیدات برایمدل مناسب 

𝑡ℎ𝑟(𝐵) = 𝑚𝑖𝑛 (0.5,
𝑤ℎ

(𝑤+10)(ℎ+10)
) (21          )                                       

ن ميزابه  باید ينانعدم اطم يتبا وضع ياتدر عمل :سازیتصمیم معیارهای 

و  یافتدر ینحالت آنال مخصوصاًها سازیتصميمدر  گریزیریسکو  گرایيیسکر

 گریزریسک گيریيمتصم ،پردازش یودپر هردر  یدتوجه شود. شا یرصاوپردازش ت

منافع  يبعضتا  بگيردصورت  سيستمدر  تانيبده و بس باید یاامکان نداشته باشد و 

 سازیتصميمو  سازیمدل ،105تئوری سودمندیاستفاده از توان با ميآن شود.  یفدا
 ياتعمل يدبه انجام مف يگراییسکدر ر یگرد هایو مدل گریزیریسکدر حالت 

 يدتوابع مفبتوان مناسب  باید ضمن توجه به معيارهای يتوضع ینا برایكمک كرد. 

از آنجا كه هميشه در حالت مطمئن قرار نداریم تعریف این معيارها در  .كرد يدتول

-گریزی و ریسکهای ریسکسازی در وضعيتبرای تصميم 1تمامي سطوح شکل

      گرایي الزم است. 

 گیرینتیجه  -6
متون در  تشخيص و يابیتيجهت موقع مؤثر يروش عموم ارائهشکالت م

، یزيآمزان رنگي، ممتون رنگ، آنها جهت، متون ابعاد به بسياری ير، وابستگیتصاو

 رزولوشنمتن،  زمينه تحدبزان تقعر و ي، ميطيمح ینه، نورپردازيزم يدگيچيپ

از سرعت و دقت مناسب  یبرخوردار ی، و تنوع زبان برامتن زبان يدگيچير، پیتصو
 ویدئویي میا فریر یتصو يدگيچي، ارزش و پحجم، تنوع مسئلهن یدارد. در كنار ا

 يابیتيموقع يسنت یهاخواهد آمد. روش در نمایش بهنده یعنوان چالش مهم در آبه

مقاوم نخواهند  یریتصوعظيم  یهاداده یايدن يعنینده یبه مشکالت آ متن نسبت

 بر اساسمناسب  یهایفاقد انتخاب استراتژ هاآندرنگ  عمل نخواهند كرد. يببود و 
ها هستند. از مشکالت دادهكالن  یارهاياستفاده از مع یهوشمند برا یهاق عاملیعال

مختلف در  یایدر زوا زمانهم تشخيصمناسب  استراتژیها فقدان ن روشیمهم ا

از  يبانيم است. پشتيعظ یریتصو یهاداده یدر راستا یریپذاسير و عدم مقیتصاو

 یر است و برایتصو یهااز چالش یاريرفع بس یها در ابعاد مختلف براتنوع داده
مانند بالک  یمواز يعیتوز یهاازمند ساختمان دادهين یریتصوعظيم  یهاكاربرد داده

 يعیو توز یمواز یهاتمی، الگوریحفظ اطالعات سراسر یبرا هامتادادهد ين، توليچ

، استفاده از یريگميدر تصم یو سراسر يمحل یهار، استفاده از دادهیپذاسيمق

گرا، و گرا و باتعامل یابزارها یسازادهيو پ يک برخط، طراحیگر استراتژليتحل

تم یالگور تحليل و يو بررس ياستخراج یهاداده یريگاندازه ید برایجد یارهايمع

-داده یدرنگ برايب یهاش سرعت، روشیافزاد ضمن ینده بایآ یم. در كارهايهست

شود.  ارائهمختلف  یهاجهت درده يچيخاص مانند متون پ یبزرگ در كاربردها یها

 یر و تئوریتصاو يرمتنيغ يع نواحیكشف سر یبرا 106اهيس توان از مدل مادهيم

 مسئلهاستفاده كرد.  يمتن ين نواحييع و تعیسر یبندبخش یخشن برا یهامجموعه

ا ینان يت اطميدر وضع يابیتيموقع موردنيازارها و توابع يمع ارائهگر یتوجه د مورد
نان يدر حالت عدم اطم یزیگرسکیا ری یيگراسکیر یريگمينان و تصميعدم اطم

 است.
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