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*نویسنده مسئول ،دریافت ،99/09/13 :بازنگری ،99/09/17 :پذیرش99/09/21 :
1استادیار ،گروه مهندسي كامپيوتر و فناوری اطالعات ،دانشکده فنيمهندسي ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
چکیده
روشهای متداول موقعيتیابي متن در تصاویر طبيعي دارای چالش فضای زیاد جستجو جهت تشخيص دقيق ،صحيح ،سریع و كارا است و برای پشتيباني از دادههای عظيم تصویری به یک
مسئله سخت الینحل تبدیل ميشود .ميتوان كاهش محاسبات پيچيده را با هدف كنترل فضای جستجو ،منابع مصرفي و هزینهها ،با برخورداری از تکنيکهای نرمافزاری در فضای سختافزاری
چندهستهای ،ساختارهای گرید و رایانش ابری شکلداد .موقعيتیابي و خواندن نوری متون در سطوح مختلف پاراگراف ،خط متن ،كلمه و كاراكتر در دادههای عظيم بهطور وحشتناكي به
پيچيدگي آن ميافزاید .در این مقاله روشهای عمومي غيریادگير موقعيتیابي متون در تصاویر كمحجم و روشهای متداول دادههای حجيم طبيعي بررسي شده و مدلي مناسب دارای تحليلگر
استراتژیک تصویر با استفاده از عاملهای هوشمند و باتهای زیرک برای پردازش دادههای عظيم تصویری جهت موقعيتیابي متون توسط روباتها ارائه و در كنار مجموعه دادههای متفاوت و
معيارهای ارزیابي مختلف تشریح شده است.
کلمات کلیدی :موقعيتیابي متون ،دادههای عظيم تصویری ،پردازش تصویر ،تصاویر ویدئویي ،تصاویر طبيعي.

سایبری  9وسوسه گر ،و زیركي و هوشمندی در یادگيری برخوردار باشد .طراحي
سيستمهای فيزیکي و سایبری نوین برای دادههای عظيم تصویری یک استلزام
منطقي است كه گرفتار چالش مهم دنيای پسا ابری است .حتي ضرورت توجه به
سيستمعاملهای خاص منظوره پردازش تصاویر ماشينهای سایبری ،تحليلگرهای
هوشمند  10نوین ،باتهای سایبری جستجوگر ،ساختارهای خاص ذخيرهسازی داده-
های ورودی و متادادههای توليدی موردنياز بهعنوان چالشهایي برای تحقيقات آینده
وجود دارد.
ردیابي تغييرات در تصاویر و ردیابي تصویری تغييرات [ ]1از چالشهای اصلي
دنيای نوین در سيستمهای پویا برای دریافت اطالعات ،موقعيتیابي تغييرات،
تشخيص تغييرات ،اخذ پروفایل تغييرات ،تصميمسازی محلي ،بررسي اثرات سراسری
تصميمها ،برنامهریزی استراتژیک  ،11اصالح تصميم ،اصالح اشتباهات و ترميم خرابي
مصنوعي ایجادی ،ردیابي سلسله تصميمات ،یادگيری هوشمند تغييرات ،ردیابي
تغييرات ،استخراج دانش ،انتخاب استراتژی مناسب ادامه عمليات ،زمانبندی و
تخصيص مناسب منابع ،ترميم سيستم ،ذخيره و بازیابي موقت و دائمي اطالعات،
بهبود محيط و ساختار و مانند آن است .طراحي عاملگرای سلسله مراتبي  12از الیه
پایين عمليات بيدرنگ برخوردار از اطالعات محلي برای تصميمسازی عملياتي (الیه
عملياتي) ،تا سطح مياني عمليات برخط برخوردار از اطالعات سراسری برای اصالح

 -1مقدمه
امروزه دسترسي همگان به دوربينهای دیجيتال ارزانقيمت در قالب سيستم-
های نهفته بيدرنگ  1تا سيستمهای حرفهای پزشکي ،سبب توليد حجم عظيمي از
تصاویر و چالشهای مهم پردازش در رایانش ابری  2شده است .دستيابي به اطالعات
سودمند از این حجم عظيم داده  ،3نيازمند پردازشهای كارا و سریع برای تصميم-
سازی دقيق است .دنيای آینده با ساختارهای رباتهای فيزیکي نيازمند توجه به
باتهای سایبری  4با معماری نوین و پردازشگرهای مناسب در قالبهای سختافزاری
و نرمافزاری دارد .دادههای عظيم تصویری  5دارای ابعاد مختلف حجم زیاد ،تنوع داده،
ارزش مقداری است كه پيچيدگي بيشتر آن از نظر وجود نویز ،ابعاد زیاد تصویر،
رزولوشن نامتناسب ،زمينه پيچيده پردازش ،نيازمندی توجه خاص به طراحي
سيستمهای پردازش ابری خاصمنظوره مانند پزشکي و عمومي تجاری است.
تصميمسازی سریع و دقيق در آینده باید از هوشمندی باالی عاملها ،6قدرت زیاد
پردازشگرها ،معماریهای مناسب و كارا ،سرعت دستيابي و جمعآوری دادهها ،درک
مفيد و سریع اطالعات محلي  ، 7مبادله هوشمند و بوقت اطالعات سراسری ، 8
جستجوی مداوم در یادگيری سریع و عميق ،عاملگرایي در قالب شبکه باتهای
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تصميمهای عملياتي (الیه مشورت) ،نيازمند داشتن الیه سطح باالی برنامهریزی
استراتژیک (الیه برنامهریزی) جهت انتخاب استراتژی مناسب برای بازی موفق عامل-
های هوشمند هر سطح (شکل )1در كارهای حرفهای مانند جراحيهای خاص
پزشکي جهت پردازش دادههای عظيم تصویری از سطوح پایينِ بهكارگيری سيستمها
هوشمند نهفته بيدرنگ با تصویربرداری غيرواقعي و مخدوش ،سطوح مياني اخذ و
ردیابي اطالعات حياتي همراه با خطا ،تا سطوح باالی تصميمسازی استراتژیک
جراحي بر اساس اطالعات مخدوش ،نيازمند سيستمهای با قابليت برنامهریزی
استراتژیک ،دارای مدلهای خاص تصميمسازی با توليد اطالعات هر سطح و درج
ریسک تصميم گيری و ریسک عمليات در فضای عدم اطمينان است .در بسياری از
سيستمهای تصميمسازی آینده برای عمليات حساس مستلزم بهرهگيری از شبيه-
سازی هوشمند در هر سطح از عمليات است .پيچيدگي دنيای پسا ابری ضرورت ارائه
چالش های اساسي برای تحقيقات آینده توسط محققان برجسته از سطوح باالی
انتخاب استراتژی فعاليت سيستمي تا سطوح پایين تصميمات استراتژیک عمليات
بيدرنگ را مي طلبد .در این مقاله با تمركز بر ساختارهای گذشته ،ایده دنيای نوین
در موضوع موقعيتیابي متون  13تصویری و روشهای سنتي ارائه شده بررسي،
مشخصات سيستمهای نوین پردازشگر تصویر همراه با تعاریف دادههای عظيم
تصویری بيان و معيارهای ارزیابي روشها جهت توجه به چالش آینده پردازش
دادهای عظيم تصاویر شرح داده ميشود.
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روشهای نرمافزاری توزیعي و موازی كارا به داشتن ساختارهای قوی پردازشي،
معماریهای موازی سریع و الگوریتمهای توزیعي مربوطه مخصوصاً برای پردازش
تصاویر دادههای عظيم و كالن دادهها سوق ميدهد ].[1

شکل :1سيمای عاملگرای سلسله مراتبي برای پردازش دادههای عظيم تصویری.

 1-1موقعیتیابی متون تصویری

شکل : 2تشخيص متون متنوع در تصاویر گوناگون طبيعي و مصنوعي.
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موقعيتیابي یعني تشخيص متون در تصاویر و یافتن موقعيت محل آنها در
ابعاد پاراگراف  ،14جمله  ،15كلمه 16یا حرف  17است (شکل .)2یافتن بيدرنگ محل
متن بهعنوان هسته اصلي پردازش در تبدیل تصاویر به نوشتار در سهگام ،موقعيت-
یابي ،تشخيص و خواندن متون است ] . [85تشخيص این مسئله در زبانهایي مانند
فارسي و عربي با كلمات متصل كه حروف دارای كاراكترهای منفک نيستند و از
شکل های مختلف حروف متصل برخوردارند بسيار مشکالست .بررسيها بيانگر آن
است كه كارایي موقعيتیابي متن برای خواندن و تبدیل تصویر به نوشتار در دنيای
20
كالن دادهها ،وابستگي بسياری به تنوعمتون  ،18حجم دادهها  19و ميزان پيچيدگي
متن و زمينه تصاویر دارد .همچنين عوامل دیگر جهت افزایش دقت ،صحت و سرعت
یافتن متن در مناظر طبيعي با ابعاد بزرگ و متون متنوع زیاد در دادههای عظيم
تصویری به پيچيدهتر كردن این فرآیند كمک ميكند .مشکالت مهم دیگر از قبيل
محل دوربي ن  ، 21درجه دانهدرشتي متن ،نوع متن ،رزولوش ن  22تصویر ،روش
نورپردازی ،زاویه تصویربرداری ،شرایط آبوهوایي ،درجه كنترل محيط ،نویزهای
طبيعي  23و مصنوعي  24در الینحل كردن مسئله بسيار مؤثر است ].[41 ،15
هر سيستم استخراج اطالعات متن از تصویر ،یک ورودی به شکلتصویر ساكن
یا فریم ویدئو را دریافت ميكند ] .[3تصاویر آن ميتواند دارای سطوح خاكستری یا
رنگي با فونتهای متنوع و نگارشهای گوناگون با پهنای قلم و ضخامتهای متفاوت
و فانتزی باشد (شکل .)2موقعيتیابي متون از سطح باالی یافتن تودههای حجيم
متني و پاراگرافها  ،سطح مياني ادراک جمالت ،تا سطح تشخيص حروف بر اساس
ساختار هر زبان بر پيچيدگي آن ميافزاید و تشخيص دقيق محل متن عالوه بر
استفاده از روشهای موازی ،الگوریتمهای توزیعي و معيارهای اندازهگيری آنها
نيازمند برخورداری از بستر پردازشگرهای سریع ،كارا و توزیعشده هستند .افزایش
حجم دادهها در كنار درجه پيچيدگي محاسبات جهت عمليات اصالح اشکاالت
تصویربرداری ،پيشپردازش و بهبود تصاویر ،ارتقاء كيفيت و واضحسازی متون،
تفکيک متون واقعي از متون تصادفي غيرواقعي ،حذف نویزهای تصویر ،تفکيک متون
همپوشان ،تعيين ابعاد قلم نگارش ،اصالح زاویه چرخش متون و ميزان تاری تصویر،
بهبود تحدب و تقعر زمينه تصاویر و مانند آن بر الینحل بودن آن ميافزاید .این امر
نيازمندی به سيستمهای نوین موقعيتیابي تصاویر طبيعي را عالوه بر برخورداری از
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شکل :3مشخصات و ساختار دادههای عظيم تصویری.
متون موجود در تصاویر شامل دو نوع متون حقيقي و مصنوعي ساختاریافته
منظم و نامنظم در مناظر طبيعي و متون فانتزی گرافيکي هستند .متون مناظر
طبيعي از تصاویری هستند كه توسط دوربينهای عکسبرداری متداول اخذ شدهاند
(شکل .)2موقعيتیابي متون برای كاربردهای خودكار نوین مانند شناسایي عالئم،
خواندن متون قدیمي ،بایگاني اسناد ،خبر یابي تا تشخيص تابلوها برای عالئم جادهها،
متون آگهي ها ،متون خودروهای اورژانس ،متون تابلو مغازهها ،نوشتههای پيراهن
افراد و متون زیرنویس فيلمها توسط رباتهای ساكن و پرنده توسعه بسياری یافته
است .متون مناظر و چشماندازهای طبيعي در مقایسه با متون گرافيکي ساختاریافته،
متنوع و غيرقابلپيشبيني هستند ] .[1،51استخراج متون مناظر طبيعي توسط
ریزپرندهها یا رباتهای سيار برای تشخيص مسير بر اساس تابلوهای راهنمایي ،كشف
تشخيص پالک خودرو  ،شناسایي اشياء و مانند آن از كاربردهای نوین تشخيص
خودكار متون هستند ].[2

 1-2دادههای عظیم تصویری
گرچه برای كالن دادهها از چالش حجم بهعنوان بعد اصلي استفاده ميشود و
هنوز تعریف مناسبي برای آن وجود ندارد ولي اكنون در ابعاد تنوع ،حجم و شتاب
توليد  25از سرعت رشد بسياری خطرناكي برخوردار است .تاكنون هيچ تعریف اساسي
برای كالنداده از نوع تصویری یا دادههای عظيم تصویری ارائه نشده است ].[65

ا .مهآبادی :مدل موقعيتیابي متون در دادههای عظيم تصویری (مقاله عادی)

حتي برای دادههای عظيم توليدی اینترنت اشياء كه از سال  2015به فرم تصویر،
آدیو و ویدئو مطرحشده فقط به مسئله حجم داده در مبادالت پرداخته شده و ابعاد
دیگری برای آن متصور نشدهاند.
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پردازشهای سریع و كمهزینه باید از منابع قدرتمند استفاده شود؛ لذا این تحليلگر
استراتژیک تصویری با طراحي عاملگرا یا باتگرا و بهرهبرداری از سرورهای هوشمند
ميتواند در دستهبندی نوع و ابعاد دادههای عظيم تصویری كمک بسياری به سيستم
مکانیابي كند.

 1-3سیستم موقعیتیابی متن

شکل :4پردازش موقعيتیابي در روش مبتني بر مؤلفههای همبند ].[87
ما برای دادههای عظيم تصویری خصوصاً در ساختار پيچيده موقعيتیابي متون،
یک ساختار چهار بعدی با ابعاد تنوع ،حجم ،ارزش 26و پيچيدگي متون در تصویر
تعریف ميكنيم (شکل .)3تنوع به ناهمگوني متون درون تصویر از نظر ابعاد فونت،
پهنای قلم ،تنوع رنگ و نوع نگارش توجه دارد .حجم به ميزان دادههای ساختاریافته
یا نيافته متون درون تصویر اشاره دارد كه تابع توسعه تکنولوژی تصویربرداری،
خطوط انتقال ،روش فشردهسازی ،قدرت ذخيره ،نوع بازیابي تا رسانه ذخيرهسازی
است .ارزش بر ميزان ارزشگذاری هزینه پردازش از نظر نوع ،ميزان و اهميت منابع
تخصيصي مانند ارزش توان مصرفي و زمان استخراج تمركز ميكند ] .[64پيچيدگي
به ميزان شلوغي یا شفافيت تصویر اشاره دارد كه به رزولوشن ،ابعاد و درجه پيچيدگي
تصویر وابسته است لذا در سرعت و كارایي پردازش آن تصویر مؤثر است .ابعاد بزرگ
تصاویر و رزولوشن زیاد آن نيز باعث افزایش حجم پردازش ميشود .برای فهم بيشتر
در شکل ،3مدل جامع ارتباط بين ابعاد دادههای تصویری عظيم ،نشان داده شده كه
مبين ارتباطات دروني و رشد متوازن در ابعاد مختلف ميباشد و نيازمند سيستم
پردازشي بسيار پيچيده و گرانقيمت است .چهار لبه مدل فوق مبين چهار بعد داده
های عظيم تصویری یعني تنوع ،حجم ،ارزش و پيچيدگي است .درون این مربع چهار
بعد دادههای بزرگ بهصورت مثبت تحت تأثير افزایش دقت ،تنوع ،حجم ،ارزش،
پيچيدگي ،رنگ ،رزولوشن ،ارزش ،زاویه و فضای تصویربرداری است.
مدل فوق نشان ميدهد كه داده های تصویری سنتي با بعد افزایش حجم فقط
زیرمجموعهای از تعریف جدید دادههای عظيم تصویری در چهار بعد هستند .رشد
تصویر در آن چهار بعد متناسب با افزایش دادههای ساختاری و بدون ساختار
گسترش ميیابند .جهت فلش در شکل 3نشاندهنده جهت رشد هر كدام از ابعاد
است و پردازش آن بسيار مهم ميباشد كه مشخصات سيستم موردنياز پيشنهادی
آن نيز در بخش  3شرح داده شده است .سيستم پيشنهادی به یک هسته مركزی
"تحليلگر استراتژیک تصویری هوشمند" نياز دارد كه مشخصات داده عظيم
تصویری مورد بررسي را از نظر چهار بعد پيشنهادی شکل ،3بهصورت متاداده ارائه
دهد .این امر به استراتژی انتخاب منابع برای پردازش این تصاویر در كارهای تخصصي
و حرفهای مانند پزشکي كمک بسيار خواهد كرد .مثالً در بعد پيچيدگي ،در تصاویر
دادههای مختلف نویزی با زمينه پيچيده و در بعد تنوع ،در تصاویر با دادههای متنوع
و متفاوت نيازمند پردازشگر قوی و ساختار نوین هوشمند عاملگرا برای پردازشهای
اطالعات محلي و استفاده از اطالعات سراسری موقعيتیابي است .همچنين در بعد
حجم ،در تصاویر با حجم داده زیاد نيازمند حافظه زیاد و سریع و در بعد ارزش ،برای

استخراج و فهم اطالعات متون بسته به نوع كاربرد دارای مراحل ()1
آشکارسازی  )2( ،27موقعيتیابي  )3( ،28خواندن محتوا  29و ( )4ردیابي  30است.
ساختار سنتي سيستم خودكار ماشيني استخراج متن شامل تشخيص متن ،موقعيت-
یابي ،شاخص كردن متن (در سطح بالک ،خط متن ،كلمه و حرف) ،خواندن آنها و
ردیابي در تصاویر متوالي مانند نمایش شکل 4است .در این مقاله به بررسي موقعيت-
یابي متون با توجه به افزایش دقت تفکيکپذیری توجه ميشود .به دليل رابطه
تنگاتنگ آشکارسازی و موقعيتیابي متن ،محققان آن را آشکارسازی متن و در برخي
موارد موقعيتیابي متن معرفي كردهاند ] .[12در مرحله آشکارسازی و موقعيتیابي
متن ،تصویر برای یافتن احتمال وجود متن كاوش ميگردد و موقعيت مکاني متون
برای شناسایي و عمل قابگذاری محدوده  31متنها انجام ميشود .خروجي حاصل
از تعيين قاب بر محدوده متن ،ابعاد آن را جهت حذف نواحي غير متن مشخص
ميكند .درنهایت كاراكترهای متن از زمينه جدا و محتوای متن به روش تشخيص
نوری كاراكتر قابلخواندن و فهم ميشود .ازآنجاكه معموالً نواحي متن در مناظر
طبيعي در معرض نویز قرار ميگيرند و برای پردازش از درجه تفکيکپذیری پایيني
برخوردارند باید جهت كاهش خطا ،تصویر قاب متن استخراجي در سطح تشخيص
بالک ،خط متن ،كلمه و كاراكتر ،از ارتقاء كيفيت برخوردار شود ] .[52برای موقعيت-
یابي متن باید متون به طور كامل از زمينه كه ممکن است نویزی باشد جدا و متون
اصلي شاخص گردد ] .[57-55سپس قاب استخراجي به شيء تصویری تبدیل شود
و بهمنظور افزایش دقت تشخيص ،بالک حاوی آن به سطح كيفيت تصویری بهتری
ارتقاء یابد .نمونه سيستم سنتي تشخيص و گامهای پردازشي تصویری مبتني بر
مؤلفههای همبند در شکل 4ارائه شده است كه مراحل مختلف و سنگين موقعيتیابي
را نشان ميدهد.

 1-4چالشهای موقعیتیابی
گرچه حجم زیاد پردازش و درجه پيچيدگي محاسبات برای آمادهسازی متون
جهت تشخيص و موقعيتیابي بر تشخيص دقيق و صحيح آن مؤثر است ولي مقدمات
الزم برای حل مشکالت ابتدایي آن تصویربرداری نادرست ،درجه كاربرد آن را برای
مصارف بيدرنگ و برخط غير بيدرنگ مشکل ميسازد .حتي روشهایي كه در
گذشته دارای كارایي بسياری بودند در كاربردهای دادههای تصویری عظيم ناكارا و
بدون استفاده هستند .ازاینرو تغيير استراتژی در راستای دادههای عظيم تصویری
نيازمند رفع مشکالت سيستمهای موجود و روشهای نوین است .نياز به روشهای
نوین برای رفع چالشهای اساسي از قبيل تشخيص الگوها جهت سرعت تشخيص،
مدلسازی سلسلهمراتبي برای تفکيک پردازشها ،ساختار لولهای برای موازیسازی
مجازی عمليات ،نگرش توزیعي برای توازی واقعي ،مدلسازی عاملگرای  32هوشمند
34
برای مقياسپذیری  ،33و توزیع هوشمندانه محاسبات جهت كاهش فضای جستجو
در تصميمسازی با اطالعات محلي و سراسری وجود دارد .در این نگرش ،الگوهای
موجود موقعيتیابي متن دارای چالشهای بسياری از قبيل نوع مدلسازی ، 35
معماری روش تشخيص  ،36شيوه تصویربرداری  ،37درجه پيچيدگي محاسبات  ،38دقت
تشخيص  ، 39ميزان وابستگي به زبان متن  ، 40تشخيص متون تصاویر طبيعي ، 41
پردازش دادههای عظيم تصویری ،و بهينهسازی منابع مصرفي  42مخصوصاً در دنيای
نانوتکنولوژی ( 43در غلبه جریان استاتيک  44بر جریان دیناميک  45مدارها) هستند كه
در زیر بيان ميشود.
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( )1مدلسازی و تصمیمسازی :از چالشهای عمده برای كاهش حجم
محاسبات در تشخيص ميتوان به نوع مدلسازی مسئله تشخيص از نظر مركزیت-
گرایي  ،46غير مركزیتگرایي  ،47و توزیعي  48یا عاملگرا توجه كرد .جایي كه وجود
مدل مركزیتگرا ،درجه دقت را افزایش ميدهد ولي محاسبات را بسيار پيچيده
ميكند؛ مدل غير مركزیت گرا باعث كاهش درجه محاسبات و محلي سازی آن است
ولي دقت را نيز كاهش ميدهد؛ در مدل توزیعي عاملها مبادالت دادهها را كمي
افزایش ميدهند زیرا نيازمند مشاوره  49با هم هستند ولي درجه تفکيکپذیری
محاسبات را در كنار كاهش فضای جستجو افزایش داده و همچنين با مشاوره عاملها
ميزان دقت تشخيص را افزایش ميدهند؛ مدلهای غير مركزیتگرا و عاملگرا بهطور
قابل مالحظهای درجه مقياسپذیری مدل را باال ميبرند و سرعت تصميمسازی را به
نحو مؤثری بهبود ميبخشند ] .[60تمركز آنها بر درجه تفکيکپذیری نواحي متون
و تفکيک همپوشاني نواحي متفاوت متني است .در بسياری از موارد مانند تشخيص
بيماریها برای اخذ سریع دانش و تصميمسازی جهت جستجوی محلي اطالعات،
تکنولوژی شبکه باتها بهجای استفاده از عاملها الزم است و نيازمند ارائه روشهای
باتگرا جهت جستجوی بيدرنگ هستيم.
( )2معماری روش تشخیص :از چالشهای عمده معماری روش تشخيص مي-
توان به درجه كنترل ابعاد و پيچيدگي تصویر از نظر ساختار سلسلهمراتبي ،درجه
توازی زیربخشهای تشخيص ،و درجه تفکيک الگوریتمها برای پشتيباني از تنوع
دادهها در ساختارهای بيدرنگ اشاره كرد ] .[63مثال آن متون خبری در حال
گسترش صفحات وب است كه توازی تشخيص و سرعت پردازش در پشتيباني از
تنوع ،حجم و تغييرات زیاد دادههای آن الزم است ].[63 ، 61 ،36
( )3شیوه تصویربرداری :از نظر مشخصات تصویر ورودی به شرایط كنترل
نشده تصویربرداری مانند كيفيت پایين تصویر ،نورپردازی ناهموار ،سطوح غيرمسطح
و عمقدار ،فاصله دوربين ،وجود اشياء با بافتهای مشابه متن ،زمينههای پيچيده با
ابعاد مختلف و رنگ متغير فونت متون در تصاویر طبيعي ميتوان اشاره كرد ].[17
در اكثر روشهای موجود با هدف چابکسازی  50روش فقط به حل چالشهای این
بعد اشاره ميشود.
( )4پیچیدگی محاسبات :گرچه به نظر نميآید كه انجام محاسباتِ یافتن
متن بسيار پيچيده باشد ولي سرعت روش در كاربردهای بيدرنگ برخط و توجه به
آن برای كاهش محاسبات یا درجه پيچيدگي هر روش جهت پشتيباني از دادههای
كالن الزم است .در این بعد ،روشهای چابک تشخيص ،كاهش فضای جستجو،
جستجوی موازی یا سلسله مراتبي در فضای تصویر جهت افزایش سرعت و كاهش
پيچيدگي مدنظر است ]. [59
( )5سرعت در دقت تشخیص :در بعضي كاربردها مانند تصاویر كتب چاپي
از نظر دقت و صحت تشخيص ،روشها از معيارهای اندازهگيری خاص خود بهره
ميبرند كه با تغيير تنوع متون و چندمقياسي  ،51از دقت تشخيص آنها كاسته مي-
شود و بعضاً آن روشها كاربرد عمومي ندارد ] .[53بيشتر روشهای موجود به دليل
تکيه بر وِیژگيهای خاص تصویر ،قادر به تشخيص متون خاص (مانند كتاب یا
صفحات تایپي وب) هستند و ممکن است متون دیگر را تشخيص ندهند .لذا الزم
است به افزایش دقت در كنار سرعت تشخيص تصاویر طبيعي متنوع توجه شود.
( )6وابستگیهای زبانی :در تشخيص متن بر اساس كاربردهای خاص
(غيرعمومي) مسئله وابستگي به زبان(های) خاص مطرح ميشود كه از جامعيت آن
روش مي كاهد .در بعضي كشورها مانند كره ،چين و ژاپن برای راهنمایي خارجيها،
استفاده از چندین زبان در حملونقل ،تابلوهای ترافيکي و مانند آن مرسوم است.
بيشتر روش های تشخيص چند زباني برای كاربرد زبان(های) خاص طراحي ميشوند
و قادر به تشخيص همزمان زبانهای دیگر نيستند ] .[37-36تشخيص متون چند
زباني برای یک سيستم قابلاعتماد  52الزم است و با افزایش تعداد زبان ،امکان كاربرد
آن بسيار زیاد ميشود .برای فرار از این تله ،الزم است روشهای آینده بهسوی مفهوم
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تشخيص شيء  53سوق ميیابند تا متون مختلف در قالب اشياء متفاوت با ویژگيهای
خاص خود تعریف و همزمان بازیابي شوند ]. [62
( )7تنوع تصاویر طبیعی :از چالش تشخيص متن در تصاویر دادههای عظيم
طبيعي به دليل شرایط كنترل نشده ،وجود زمينه پيچيده و تغييرات شدید الگوهای
متن (مانند نوع فونت  ، 54زبان  ، 55رنگ  ، 56مقياس  57و جهت  58آن) است كه در
تشخيص بيدرنگ متون طبيعي و چند زباني آن را بدون راهحل رها ساخته است
]. [85در بسياری از كاربردها مانند رباتهای خدماترسان  59پردازش تصاویر طبيعي
امری اجتنابناپذیر و الزم است لذا شرایط كنترلشده كه در تشخيص یک ماشين
ربات وجود ندارد بر مشکالت قبلي ميافزاید.
( )8دادههای عظیم تصویری :با افزایش سریع كاربردهای تصویر ،چالش
توسعه دادههای عظيم تصویری از نظر پردازش در تشخيص سطوح مختلف توده
متن ،پاراگراف ،خط متن ،كلمه و كاراكترها به دليل حجم زیاد و تنوع متون دادههای
عظيم تصویری از مشکالت دنيای آینده است ] .[65وجود روشهای تشخيص بسيار
سریع و مقياسپذیر در آینده نهچندان دور از مشکالت بشریت خواهد بود لذا ارائه
روشهای دارای فضای جستجوی كم ،قدرت پردازش زیاد و قابليت مقياسپذیری
در چند مقياس امری حياتي خواهد بود ] . [61-63این روشها باید با برخورداری
از قالب كار مناسب و ساختار توزیعي یا موازی واقعي و ساختار سلسله مراتبي لولهای
یا شبه موازی بتواند بر روی یک ماشين دارای چندین هستهای برای سيستمهای
نهفته بيدرنگ و بر روی ماشينهای مختلف دارای پردازشگر جيپيی و  60برای
سيستمهای آنالین با حجم داده بسيار عظيم اجرا شود.
( )9هوشمندی و تطابق :در پردازش دادههای عظيم سيستم نيازمند انتخاب
هوشمند استراتژی های متفاوت در سطوح مختلف عملياتي برای تطابق با فضای
كاری  ،وضعيت منابع ،قابليت توزیع و ادراک شرایط موردنياز است .با افزایش تنوع و
حجم دادهها ،سيستم های آینده نيازمند پردازش سریع با استفاده از اطالعات محلي
و تطابق با شرایط با استفاده از اطالعات سراسری در هدایت سریع عاملها یا باتها
هستند .لذا یادگيری سریع و هوشمندی فوقالعاده جهت تطبيقپذیری با محيط
جهت بهينهسازی فضای تصميمات و تعامل با محيط در ادراكات سریع دانش  61و
توليد و بهرهگيری از متادادهها  62امری ضروری است.
( )10بهینهسازی تخصیص منابع :حجم زیاد محاسبات پيچيده در
ساختارهای موجود با منابع محدود و لزوم پردازش دادههای كالن آینده توجه به
بهينهسازی مصرف منابع (مانند توان مصرفي) ،درجه اهميت منابع مصرفي و بي-
درنگي زمان پاسخ را اجتنابناپذیر ميسازد ] .[64به دليل غلبه جریان استاتيک بر
جریان دیناميک تراشه ها در كاربردهای سریع نانوتکنولوژی آینده و قيود جدید مانند
مصرف توان و دمای توليدی ،استفاده بهينه از منابع بسيار مهم است .به دليل پدیده
سيليکون خاموش  63در ساختارهای چندهستهای و نيازمندی به خاموش كردن
بخشهای عظيم پردازشگرها ،توجه به مصرف توان و دمای توليدی تراشهها و بهينه-
سازی استفاده از منابع امری اجتنابناپذیر است و قيود طراحي سيستمهای خودكار
ماشيني را بيشتر ميكند ] .[61،66روشهای موجود به دليل چالشهای مذكور و
محدودیتهای مقياسبندی در دنيای دادههای عظيم از كارایي و كاربرد كمتری
برخوردار خواهند بود ] . [65در فضای ابری استفاده اشتراكي از قدرت پردازش
موبایلها اجتنابناپذیر و توزیع مصرف منابع بسيار گسترده خواهد بود.
( )11تصمیمسازی عدم اطمینان :سيستم در عمليات بيدرنگ در حالت عدم
اطمينان  64قرار دارد و تصميمسازی  65در این وضعيت بر اساس اطالعات محلي قرار
دارد و همراه با ریسک  66است .باید از وضعيت ریسک در عمليات بيدرنگ مطلع بود
تا بتوان از تصميمگيری نامناسب پيشگيری كرد و در صورت نياز به تصميمسازی
ریسکگریز  67و ریسکگرا  68روی آورد .در صورت اتصال و ارتباط عاملها و اطالع
آنها از اطالعات سراسری باید تصميمات اصالح یا تنظيمات دوباره برقرار شود تا
ریسک عمليات سراسری رفع شود .این چالش باید به دقت مطالعه و مدلسازی شود
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تا از مدل آن برای تشخيص و اصالح عمليات بهره برد .باید به تناسب اهداف پردازش
در هر كاربرد تصویری با تعریف تهدیدات  69نسبت به ارزیابي عمليات و عدم ورود به
منطقه ریسک مطمئن بود.
در راستای پشتيباني از دادههای عظيم تصویری ،روششناسایي برای تشخيص
متون تصاویرطبيعي كه بتواند همزمان به دادههای متنوع زیاد و زبانهای مختلف در
سطوح زیاد بالک ،خط متن  ،كلمه و حرف راهنمایي خاص در ابعاد ذكر شده ارائه
دهد مشاهده نشد .توجه به چالش های تصاویر پيچيده حجيم و مقاومت در برابر
مشکالت گوناگون آن در كنار بستر مناسب برای كاهش زمانمحاسبات و زمان-
جستجو الزمه دنيای آینده است .برای حركت بهسمت این سيستمها در این مقاله با
بررسي روش موجود و توجه بهپشتيباني از تنوع دادهها در ابعاد مختلف ضمن ارائه
راهكارها ،بهمسير تحقيقات آینده در پردازشتصویر اشاره خواهد شد .هدف این مقاله
بررسي ابعاد مسئله در موارد زیر است.







بررسي ساختار روش های عمومي دقيق و سریع تشخيص در تصاویر
طبيعي در سطوح بالک ،خط متن ،كلمه و حرف دارای قدرت پيشبيني
و سرعت با فراخواني باال،
كالسهبندی مناسب روشها جهت درک سریع و حذف نواحي غيرمتن
برای افزایش دقت و تشخيص همزمان متون چند مقياسي در كنار چند
زباني،
توجه به ارائه معيارهای و مجموعه دادههای جدید جهت حذف بالکهای
غيرمتن در جهت افزایش درجة تفکيکپذیری كلمات ،و

 قابليت تشخيص همزمان دادههای متنوع ،زبانهای مختلف و متون با
مقياس متفاوت در تصاویر دوربين و ویدئو در راستای پشتيباني از داده -
های عظيم تصویری است.
در ادامه مقاله و در بخش 2مهمترین كارهای موجود علمي سنتي و كارهای
نوین مرتبط با موقعيتیابي متون بررسي ميشود .در بخش 3ضمن تعریف مسئله
موقعيتیابي در تصاویر رنگي طبيعي سنتي ،مدلسازی و روشهای نوین ارائه مي-
شود .در بخش  4به ایده موقعيتیابي باتگرا و جزئيات آن پرداخته ميشود .در
بخش  5به بررسي مجموعه دادهها و معيارهای ارزیابي توجه شده و نهایتاً در بخش6
نتيجهگيری ميشود.

 -2کارهای مرتبط
به دليل فقدان روشهای نوین در راستای پردازش دادههای عظيم تصویری در
ابتدا به روشهای سنتي اشاره ميشود كه ضعف عمده آنها عدم مقياسپذیری و
برخورداری از محاسبات پيچيده است .با وجود اهميت دادههای عظيم تصویری
تاكنون مقالههای مهم و ویژهای در این راستا ارائه نشده است .البته چندین روش
نوین پردازش تصویر در راستای دادههای عظيم تصویری معرفي شدهاند كه فقط به
غلبه بر بعد حجم زیاد (در موضوع خاص تصاویر پزشکي) پرداختهاند .در تحقيقات
گذشته اثری از مسئله پيچيده موقعيتیابي متن در چند بعد بيانشده نيست .روش-
های عمده موجود عبارت از روشهای بر اساس پنجره لغزنده ،مولفههای همبند،
تركيبي ،بافتگرا ،گوشهگرا ،توليد شبهخودكار حقيقتپایه  ،70پرسش تصاویر مورد
تقاضا ،و نواحي قوی كاراكتری هستند ] .[72روشهای پنجره لغزنده دارای عيب
عمده كندی به دليل پردازش چندمقياسي هستند كه از محدودیت فضای جستجو
برخوردارند ولي روشهای مبتني بر مؤلفههای همبند در برابر كنتراست كم متن و
شدت زیاد روشنایي ضعف دارند .مؤلفههای همبند بر اساس لبهیابي (ضعف تشخيص
نواحي كوچک تصویر و پهنای كم قلم) ،بر اساس رنگ (ضعف در درجه خوشهبندی
و تعداد خوشه ها) و یا تركيب این دو با نتایج بهتر كار ميكنند .روشهای تركيبي با
آشکارسازی مناطق كاندیدای متن و حذف غيرمتن (ضعف سگمنتبندی) صورت
ميگيرد .روشهای بافتگرا (ضعف حدس احتمالبافت و مقياس متن) بر اساس
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ساختار بافت ،متن را تشخيص ميدهند .روشهای سریع گوشهگرا بر اساس نقاط
زیاد گوشهها (ضعف كارایي) عمل ميكنند.
به دليل توجه زیاد محققان به روشهای مبتني بر مؤلفههای همبند و اهميت
آن برای مکانیابي متن در سالهای اخير ،اكثر كارهای موجود در این حوزه قرار
دارند ] .[20-9روش ارائهشده جين و همکاران ] [10تصاویر را توسط خوشهبندی
رنگي ،مؤلفههای گروهبندیشده در خط متن ،تجزیهوتحليل مؤلفهها و حذف مؤلفه-
های غيرمتني بر اساس قوانين هندسي به چندین بخش بدون تداخل افراز ميكند.
این روش به دليل تنظيم دستي قوانين و پارامترها برای تصاویر پيچيدة طبيعي كند
است و خوب عمل نميكند .استفاده از ویژگي پهنای قلم  71نزدیک به هم كاراكترها
توسط اپشتاین با ارائه عملگر جدیدی به نام تغيير پهنای قلم  72انجام شد ].[11
روشي آسان برای بازیابي پهنای قلم كاراكترها در نقشةلبه بيان كردند كه قابليت
استخراج مؤلفههای متني با مقياسهای متفاوت و جهتهای مختلف از تصاویر
پيچيدة طبيعي را دارد .ولي این روش نيازمند تعریف قوانين و پارامترها توسط انسان
است و تنها به متون افقي متن توجه دارد .در این راستا تحقيق دیگری برای تصاویر
طبيعي با زمينه پيچيده و چند زباني ارائه شد كه با بهبود تشخيص لبه بتواند
تشخيص بهتر بدهد نواحي غيرمتن را حذف كند كه نتایج خوبي دارد ولي برای
تصاویر بزرگ مناسب نيست ]. [101
نویمان و همکاران ] ،[12الگوریتم تشخيص متن بر اساس نواحي حدی بيشينه-
پایدار  73پيشنهاد كردند كه با استفاده از یک طبقهبند یادگير این نواحي را از تصویر
اصلي استخراج و مؤلفههای نامعتبر آن حذف ميكند .سپس مؤلفههای باقيمانده
خط متن از طریق مجموعه قوانين ،گروهبندی ميشوند .به دليل استفاده از قوانين
خاص مرتبط با متون افقي یا نزدیک به افق ،روش قادر به كشف متون با زوایای
مختلف نيست .روش تغيير پهنای قلم و روش نواحي حدی بيشينه پایدار دو روش
اصلي در زمينة تشخيص متون مناظر مختلف هستند ] [11-12كه در بسياری از
آثار از جمله ] [17-13استفادهشده و عامل موفقيتهای بزرگي در تشخيص چهره
] [18و حذف نویز تصویر ] [19به شمار ميآیند .ژائو و همکاران ] ،[20یک فرهنگ
لغت از نمونههای آموزشي ساختند و از آن بهعنوان تصميمگيرنده در مورد نواحي
متني استفاده كردند .تعميم فرهنگ لغت آن محدودیت دارد و این روش قادر به حل
مشکالت چرخش و تغيير مقياس متن نيست.
شيواكومارا و همکاران ] [21ابتدا تصویر ورودی را به كمک الپالسين فيلتر و
سپس كالسهبند  K-meansرا در تشخيص محل كاندیداهای متن بر مبنای بيشينة
اختالف بکار بردند .برای جداسازی رشتههای متني از یکدیگر از اسکلت هر مؤلفة
همبند استفاده كردند .در نهایت ميزان صافيطول  74و چگالي لبه رشتة متني را برای
حذف نواحي اشتباه  75تشخيصدادهشده اعمال كردند .این روش در سطح خط متن
خوب عمل ميكند ولي در سطح كلمه نتایج مطلوبي ندارد .همچنين شيواكومارا و
همکاران ] ،[8بردار شارگرادیان  76تصویر را استخراج كردند تا بتوانند پيکسلهای
شاخص متن در تصویر لبه را شناسایي كنند .سپس مؤلفههای لبه كه در تصویر لبه
متناظر با آن پيکسلهای شاخص است را استخراج و نهایتاً با گروهبندی و حذف
مؤلفههای غيرمتن ،مؤلفههای نهایي را استخراج كردند .این روش نيز در سطح خط
متن بهخوبي عمل ميكند ولي در سطح كلمه نتيجه خوبي ندارد .این روند با استفاده
از یادگيری عميق و دادههای زیاد رشد كرد و ایدههای جدیدی ارائه شد كه باعث
بهبود تشخيص آن گردید ].[40-38,35-31
افزایش عملکرد این روشها تا حد زیادی به دليل آموزش و بهكارگيری دادههای
بزرگ آموزشي است كه در دسترس عموم نيست .ازآنجاكه كليد مؤثر آشکارسازی و
تشخيص متن در ساختار تقسيمبندی كاراكترها و روابط بين آنها نهفته است این
روش را از یک روش عمومي خارج و به حوزه خاص محصور ميكند .در آخرین
روش های علمي تعداد كمي از تحقيقات به مباحث قبلي توجه كردهاند ].[40-38
روش یانگ و همکاران ] [39مبتني بر یادگيری در تصاویر طبيعي و مناسب تشخيص
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متون افقي است كه فقط در سطح خط متن عمل ميكند .این روش دارای كارایي
خوبي است و فقط مشکل كندی و یادگيری شبکه دارد .روش واسيپولوس ] [40از
روش های مبتني بر ناحيه است كه تغييرات رنگ زیاد در متن را قبول نميكند و
كنتراست متن و زمينه باید بهاندازه كافي زیاد باشد .همچنين نياز به دانش از شکل
كاراكترها دارد ولي نسبت به نوع فونت و ابعاد آن مقاوم و بيشتر مناسب متون كتاب
و مجالت است.
روشهای شبه خودكار حقيقتپایه با اجازه به اصالح دستي ناحيه مشخصشده
و ضعف استفاده از ویژگيهای زیاد دارای كارایي كمي هستند .روش پرسش تصاویر
مورد تقاضا با قدرت تشخيص از الیه پایين (كاراكتر) به باال (كلمه ،خط متن،
پاراگراف و توده متني) با ضعف یادگيری صورت ميگيرد .روشهای مبتني بر نواحي
قوی كاراكتری از چند منظر بر اساس احتمال باالی محلي در تشخيص كاراكتر بودن
عمل ميكنند .آنها در برابر تصاویر با كيفيت پایين و كنتراست پایين پسزمينه و
پيشزمينه ضعيف هستند .برای مقایسه سریع روشهای مهم سنتي ،خالصه نتایج
بررسي نقاط قوت و ضعف مهمترین تحقيقات روشهای عمومي در جدول 1آمده
است.
اصل روشهای دادههای عظيم تصویری با پيروی از ساختار سلسله مراتبي ][68
در كنار قابليتهای توازی عمليات ] [59همراه تلفيق شيءگرایي/عاملگرایي ][62
با ساختار توزیعي ] [63به موقعيتیابي متون ميپردازد .آنها باید بتوانند تنوع و
درونزایي ] [62را در ساختار عاملگرایي هوشمند با توزیع پردازشها ] [71در كنار
قدرت پردازش موازی ] [60در اختيار بگيرند و بر چالشهای دادههای عظيم طبيعي
در راستای نگرش ابر رایانش ] [65غلبه كنند .لذا ارائه روشهای عمومي دقيق
تشخيص تصاویر متنوع طبيعي با زبانهای مختلف دارای سطوح تشخيص توده متن
یا بالک داده ،پاراگراف ،خط متن ،كلمه و حرف بسيار پيچيده است .این روشها باید
ضمن حل چالشهای قبلي ،از كاهش بسيار زمان جستجو و افزایش قدرت زیاد
پردازش نيز برخوردار گردند .سيستمهای توليدی نوین برای پشتيباني از دادههای
تصویری در مقياس بزرگ باید از قابليت تنوع زیاد متون مورد جستجو و حجم عظيم
دادههای مورد پردازش پشتيباني كنند .آنها باید از ساختار اساسي پشتيباني از
چالش دادههای متنوع حجيم و ارائه روش مقياسپذیر برخوردار گردند.
لذا ارائه روشهای عموميِ تشخيص تصاویر متنوع طبيعي با نتایج دقيق در كالن
دادهها مخصوصاً از نوع تصویری كه باید ضمن حل چالشهای قبلي و توجه به افزایش
زیاد قيود حل مسئله و رشد بسيار دادهها ،از كاهش شدید زمان جستجو و افزایش
قدرت پردازش برخوردار گردند .باید بتوانند ضمن پشتيباني از چالش تنوع دادهها،
حجم آنها و برآوردن قيود جدید برای تخصيص منابع مانند هزینه توان مصرفي از
روش مقياسپذیر برخوردار باشند ] .[41 ،42همچنين باید از تنوع دادههای مختلف
در ابعاد متفاوت پشتيباني كنند و از سرعت الزم برای تشخيص سریع بيدرنگ
بهرهمند شوند تا مناسب كاربرد دنيای آینده گردند ]. [65
چند كار جدید وجود دارد كه در راستای روشهای پردازشهای سریالي قدیمي
فقط به مسئله پردازش دادهها در تصاویر حجيم حوزه پزشکي یا تعداد زیاد تصاویر
همزمان در قالب ارائه قالب كار توجه كردهاند ] . [61 ،68آنها فقط به افزایش سرعت
محاسبات در قالب ارائه معماری موازی لولهای پردازندههای گرافيکي و سيستمهای
توزیعي در پردازشهای پزشکي پرداختهاند زیرا از حجم زیاد داده در فایل موضوعي
خود برخوردار بودهاند .آنها مسئله حجم داده در مقياس بزرگ تصویر رنگي با
رزولوشن  100000 × 100000پيکسل را در حد  30گيگابایت تعریف كرده-
اند ] . [61در تحقيقي یک قالب كاری با مپردیوس  77ارائه شد كه دادههای آن
دارای ساختار بزرگ تصویر نيست ولي تعداد تصاویر ورودی آن برای پردازش زیاد
است ] . [68نتایج آنها نشان از بهبود در سرعت پردازش داشت .گرچه در موضوع
موقعيتیابي سعي بر ارائه روشهای مؤثر مقاوم كار چنداني نشده ،روش پيشنهادی
[ ]88مبتني بر  MSERبا كاهش تکرارها و پيچيدگي مسئله توانسته سرعت خوبي

71

ارائه كند .اما همچنان در مقابل چالشهای اوليه متن از جمله انعکاس و كنتراست
پایين و نيز چندزبانه بودن دارای اشکال است .برخي روشها همچون []92-89
عليرغم غلبه بر برخي چالشها ،همچنان دارای ایراداتي از جمله سرعت پایين ،دقت
ناكافي ،عدم تشخيص متون ریز و نقطهها و یا تشخيص صرفاً تا مرحله خط متن و
ضعف در تشخيص دقيق كلمات ميباشند.
جدول :1مقایسه الگوریتمهای مکانیابي متون و روشهای مهم.
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ا .مهآبادی :مدل موقعيتیابي متون در دادههای عظيم تصویری (مقاله عادی)

در راستای حركت به ساختارهای تحقيقات نوین ،توجه به لزوم افزایش قيود
مسئله به پيچيدگي بيشتر حل این مسئله كمک شده است .با رشد موبایلهای ارزان
بحث بهينهسازی منابع مصرفي مانند مصرف انرژی طرح شد .قيود جدید همراه با
نيازمندی معيارهای نوین اندازهگيری آن ،دامنه وسيعتری به تحقيقات قبلي در
كاربرد دادههای عظيم تصویری افزوده است ] [66 ،69كه برای توزیعپذیری مسئله،
تقسيم پردازشها ،هوشمندی اشياء موجود در تصاویر ،و جامعيت كاربرد روش در
تصاویر طبيعي ساختار دیگری به نام تشخيص شيء طرح و در حال گسترش است
تا اشياء مختلف با متون متفاوت مشخص و تعيين موقعيت شوند ] . [67نهایتاً كالس
آنها تفکيک گردد تا بتوانند بهصورت مجزا درونیابي و ردیابي شوند و به دليل
پيچيدگي محاسبات آن برای دادههای عظيم تصویری هنوز روش مناسبي ارائه
ندادهاند ] . [76گرچه در پژوهشي ادعا یافتن سریع اشياء تصویر با روش نمونهبرداری
هرمي و با داشتن قيد كاهش مصرف توان ارائه شده ] [66ولي مقایسه معتبری ارائه
نداده است.
جدول :2مقایسه الگوریتمهای مکانیابي متن در دادههای عظيم تصویری.
الگوریتم
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 -نیازمند یادگیری و بر اساس بافت.

 -زبانهای متفاوت ،کاراکتر متفاوت و متون رنگی.

 -فقدان گزارش کارایی .

 -بهبود مکانیسم خوشهبندی kmeans

 -عدم تناسب جهت حوزه مکانیابی تصویر

 مصرف پایین حافظه -افزایش نرخ فراخوانی و دقت نواحی انتخاب شده

 دقت و سرعت پایین -نیازمند یادگیری (شبکههای عصبی )

روشهای پردازش تصویر تشخيص اشياء به چند دسته شکلگراء ،حركتگرا،
رنگگرا و بافتگرا تقسيم ميشوند .روشهای شکلگرا دارای زمان پردازش كم و
دقت متوسط بر اساس الگوریتمهای تطبيقهستند و مناسب حالتهای پویا نيستند.
روشهای حركتگرا دارای زمان زیاد پردازش و دقت متوسط بر اساس تشخيص
حركت هستند .روشهای رنگگرا به دليل افزایش محاسبات بهبود كيفيت تصویر
دارای زمان پردازش باال ولي دقت زیاد هستند .روشهای بافتگرا به دليل بخش-
بندی تصویر و اشياء تصویر دارای زمان پردازش باال و دقت زیاد هستند ] .[76هویت-
بخشي به موضوعات در راستای مجرد سازی و قابليت تشخيص جهت تسریع امور
پردازش و تشخيص همزمان اشياء متفاوت در تصاویر با قيود جدید صورت ميگيرد
]. [69
الگوریتمهای تشخيص اشياء دارای ماهيت همزماني و توزیعي هستند تا بتوانند
مقياسپذیری را مجسم كنند ولي به دليل محاسبات پيچيده هنوز از قابليت كاربرد
در داده عظيم تصویری برخوردار نيستند ] . [70دامنه این مسئله به موقعيتیابي
سنتي متن نيز كشيده شده است ولي هنوز با وجود كاهش محاسبات روش مناسبي
در راستای كالنداده نيست ] . [71گرچه به سمت تشخيص سریع محل متن
كارهایي ارائه شده ولي نيازمند یادگيری سيستم هستند و بر روی دادههای كالن
آزمون نشدهاند ] . [76-80بيشتر كارهای موجود سعي كردهاند كه از ابزارهای موجود
مانند مپردیوس با تقسيم مجموعه دادهها در توزیع دسترسي و پردازش جهت
كاهش زمان استفاده كنند ]. [63 ،41
78
همچنين سعي كردهاند تا بر اساس ابزار قالب كاری متنباز آن یعني هدوپ
كه برای پردازش انبوه متن ارائه شد با تبدیل دادههای تصویر به جریان دادههای
باینری ] [82و سپس با پردازش ساختارهای پيشساخته هدوپ به سمت پردازش
بيدرنگ مقياسپذیر تصاویر بزرگ حركت كنند ] . [81البته بعضي با ارائه فرمت
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 I/Oمرتبط با تصاویر در هدوپ به بهبود پردازش موازی و افزایش كارایي الگوریتم-
های پردازشتصویر این ابزار كمک كردند ] . [83-84نيازهای جدید دادههای عظيم
تصویری در حوزههایي مانند ساختمان ] [74بسيار سریع گسترشیافته ولي هنوز
برای حوزه موقعيتیابي متن ،مفهوم و ابعاد آن تعریف نشده است ] .[75برای مقایسه
سریع روشهای نوین در داده های عظيم تصویری و انتخاب استراتژی بر اساس
شرایط تصویر ،خالصه نتایج بررسي نقاط قوت و ضعف مهمترین تحقيقات در جدول2
آمده است.

 -3مدلهای موقعیتیابی
79

از نظر الگوی متنیابي روشهای مهم موجود در سه گروه مبتني بر بافت ،
مبتني بر مؤلفههای همبند  80و روشهای تركيبي  81طبقهبندی ميشوند ] .[1اساس
روش موقعيتیابي مبتني بر بافت ،توجه به ساختار بافت تصویر است .با تحليل بافت
خاص هر تصویر و استفاده از بردارهای ویژگي استخراجي ،متن موجود را (مثالً با
ماشينهای یادگيری یا ردهبند) ميیابند ] .[35بهطوركلي در زمينههای پيچيده،
مدلهای مبتني بر بافت از مدلهای مبتني بر مؤلفههای همبند پایدارترند و بيشتر
بهسرعت پردازش توجه دارند .باتوجه به آنکه تصاویر دارای ویژگي متفاوت بافت با
متن هستند روشهای مبتني بر بافت ميتوانند بهراحتي متن را از زمينه تفکيک
كنند .عيب اصلي مدلهای مبتني بر بافت ،بخشبندی پيچيدة بافت است كه نسبت
به چرخش و تغيير مقياس متن حساس و لذا نيازمند پردازشهای موازی متناسب
با ابعاد تصویر است .روشهای مبتني بر بافت عمدتاً بر پایة روشهای آماری  ،82طيفي
و ساختاری  83بنا شدهاند .با افزایش ابعاد تصویر و پيچيدگي متون كارایي آن در
دادههای عظيم كاهش ميیابد و باید با استفاده از تکنيکهای موازی ،پردازشهای
محلي بيشتر و توزیع پردازشها آن را ارتقاء داد.

 1-3موقعیتیابی سنتی
مدلهای مبتني بر مؤلفه های همبند بر اساس تحليل نظم هندسي لبهها یا
رنگهای همسان كاراكترها عمل ميكنند .بيشتر روشهای مبتني بر ویژگي گرادیان
و رنگ ] [7-2بهعنوان روشهای مبتني بر مؤلفههای همبند نيز دستهبندی ميشوند.
برای متون زیرنویس و با رنگ یکنواخت مناسب هستند ولي برای متون با كاراكترهای
چند رنگي و پسزمينههای پيچيده در ابعاد بزرگ كارایي ندارند .بيشتر توجه آنها
بهدقت و فراخواني تشخيص است و فاقد سرعت الزم در دادههای عظيم بر اساس
انتخاب استراتژیهای مناسب تصميمسازی هستند .دستههای تركيبي معموالً
تركيبي از هر دو روش فوق هستند كه از مزایای هر دو بهره ميبرند.
در سالهای اخير ،روش تركيبي به دليل سختي كار ،پيچيدگيهای پيادهسازی،
دقت نامناسب و سرعت كم در دو بعد كاراكتر و سطح كلمه بهندرت مورداستفاده
قرار گرفته است ] .[42این روشها باید برای كاربرد در دادههای عظيم تصویر از
مدلهای عاملگرا و تکنيکهای تشخيص اشياء برخوردار شوند تا در جهت افزایش
سرعت حركت كنند .در بيشتر كاربردهای آینده مسئله حجم دادهها و ارائه پاسخ
بيدرنگ از چالشهای عمده است .این امر نيازمندی به مدل ،معماری ،تکنيک و
معيارهای نوین را طلب ميكند تا بتوان روشهای چابک برای تشخيص و موقعيت-
یابي متون ارائه داد .نگاه سلسلهمراتبي كارهای تحقيقاتي موجود فاقد معماری و
مدل مناسب برای توسعه و مقياسپذیری هستند.
پس از مطالعه آخرین روشهای علمي و مشاهدة مشکالت موجود آنها برای
تصاویر ثابت ] [44-38و ویدئویي ] ،[30-26فقدان روش عمومي دقيق كه ضمن
تشخيص در سطوح پاراگراف ،خط متن ،كلمه و حرف از سرعت كافي در تصاویر با
متون و ابعاد زیاد مناسب كالنداده باشد احساس ميشود .روشهای موجود
نتوانستهاند در دو جهت عموميت روش و دقت كافي تشخيص خط متن و كلمه
برخوردار باشند و از سرعت الزم تشخيص بيدرنگ بهره ببرند .مثالً بعضي الگوریتمها

علوم رایانش و فناوری اطالعات ،نشریه علمي انجمن كامپيوتر ایران ،مجلد  ،18شماره 1399 ،1

در سطح خط متن نتایج نسبتاً خوبي دارند ولي در سطح كلمه مطلوب نيستند ].[55
در كار دیگری در آغاز برای توليد كاراكتر كاندیدا از یک ساختمان داده موازی و
سپس از یک فيلتر دو الیه برای حذف نواحي كاندیدای غيرمتن استفاده شد و با
بهكارگيری  SVMنواحي متصل كاراكتری استخراج شد ] .[100برای از مشکالت
عمده الگوریتمهای سنتي فقدان مقياسپذیری روش ،سرعت محدود و برخورداری
از پردازشهای پيچيده را ميتوان نام برد.

 3-2موقعیتیابی دادههای عظیم تصویری
دو مشخصه اصلي دادههای عظيم تصویری عبارت از تنوع داده و حجم بسيار
زیاد آن است .لذا یک سيستم كاربردی برای كالن دادهها باید بتواند تنوع و حجم
زیاد دادهها را پشتيباني كند .مقياسپذیری روش برای تصاویر بسيار بزرگ با متون
زیاد الزمه سيستمهای آینده است و كاهش فضای جستجو  84در تصویر در كنار
افزایش سرعت پردازش آن الزم است.

شکل :5نگاه سلسلهمراتبي به موقعيتیابي متن در دادههای عظيم تصویری.

شکل :6نمونه مراحل تشخيص متون دادههای عظيم تصویری در پردازش بيدرنگ.
روشهای جدید تشخيص متن در حال تمركز بر كاربرد در دادههای عظيم
تصویری هستند و از حجم زیاد دادهها در كنار تنوع زیاد آنها برخوردارند ]41-
 .[42برای این مسئله ميتوان تشخيص بيدرنگ را اضافه كرد كه سيستمهای موجود
عموماً فاقد آن هستند .باید با توجه به چالشهای مطرحشده به برخورداری از قابليت
معماری موازی در ساختارهای مدلسازی مانند مدلهای توزیعي و بستر اجرا مانند
ماشينهای موازی در كنار بيدرنگي توجه شود.
دادههای عظيم تصویری درسه بخش دادهها (ماهيت وحجم دادههای واقعي)،
پردازش (پيچيدگي پردازش ها و منابع موردنياز) و مدیریت (دادههای واقعي و
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متادادههای كنترلي) دارای چالشهای اساسي هستند .در این مقاله بيشتر بهتعریف
از جنبه دادهها و پردازش توجهميشود وبه جنبه مدیریت فقط از نظر لزوم وجود
ساختار متاداده در كالنداده فقط اشاره خواهد شد كه در پردازشهای با كارایي باال
الزم است.این امر منجر بهجداسازی پردازش شناسنامه دادهها ،محتوای آنها و
حستجوی مداوم اخذ دانش در توليدات حجيم دادههای جدید ميشود ]،71 ،59
 .[74از یک نگاه در حوزه تصاویر عظيم جهت تشخيص كالن دادهها ،مالکهای
ارزشمند تشخيص فرآیندهای مهم پردازشي شامل نوعفرآیند (پردازشي یا
استنباطي) ،نوععمليات آن (پردازشي یا حافظهای) ،ناحيه تحتپوشش (اختصاصي
یا اشتراكي) ،تعداد عمليات (سری ،بازگشتي یا موازی) ،مراحل عمليات (سبک یا
سنگين) ،درجه اهميت هر پردازش (اساسي یا بهبودسازی) و معيارهای سنجش آن
است كه سرعت تشخيص را در روش توزیعي بيدرنگ مبتني بر مولفههایهمبند
تحتالشعاع قرار ميدهد .در روش مورد بررسي برای نگاشت در دادههای عظيم
تصویری ،تصاویر برای خواندن از دو بخش غيرفعال ِمرده زمينه و بخش فعالِزنده
متن تشکيل ميشوند .معموالً زمينه تصاویر به دوبخش زمينههای مضر فاقد اطالعات
و زمينههایمفيد دارای اطالعات جهت كمک غيرمستقيم به تشخيص متن تقسيم
ميگردد .بخشهای مضر دارای ارزش پردازش نيستند و باید حذف شوند .اما نواحي-
زمينه مفيد دارای اطالعاتي هستند كه به یافتن سریع نواحيمتني كمک ميكنند و
باید تقویت شوند .در سيستمهای یادگير این نواحي بسيار مهم از نواحي مهم غيرمتن
تلقي ميشوند كه معموالً زمينههایپيچيده یا شلوغ در تفکيک و تشخيص این
نواحي ،ایجاد خطا ميكنند.
معموالً تصاویر طبيعي از وضوح مناسب زمينه برخوردار نيستند و شلوغي و تنوع
متون آن ،عمليات موقعيتیابي متن را بسيار دشوار ميسازد .در نتيجه از اعمال مهم
پردازشي در داده های عظيم تصویری ،جداسازی و تفکيک نواحي غيرفعال جهت
حذف و نواحي فعال جهت خواندن است .متوني مانند كتاب یا صفحات وب در بعضي
موضوعات تصویری از شفافيت و درجه وضوح مناسب زمينه برخوردارند كه از این
نظر به پردازش كمتری نياز دارند .معموالً پردازشها در این بخش باید در جهت
تضعيف نواحي مرده و تقویت نواحي زنده تصویر صورت گيرد .در تصاویر پيچيده
نسبت نواحي زنده به نواحي مرده بسيار باال است كه معيار جدیدی برای سنجش
آن باید تعریف گردد .ميتوان این معيار را با عنوان درجه تفکيکپذیری نواحي زمينه
مرده مضر و نواحي زمينه زنده مفيد ذكر كرد كه باید نواحي دارای متن را كامالً
مشخص كنند .ضمناً ارزیابي قدرت پردازش هر روش در این حوزه عالوه بر درجه
تفکيکپذیری به ميزان و درجه تضعيف بالکهای مرده ،ميزان تقویت بالکهای
زنده و درجه توازی عمليات نيز مرتبط ميشود.
نگاه دیگر به ماهيت سلسلهمراتبي تشخيص موقعيت متون در تصویر و ادراک
آن جهت خواندن در یک سيستم كالن موقعيتیابي است .پایه تمامي سيستمهای
موقعيتیابي حرف ،كلمه ،خط متن و پاراگراف در انواع متون مختلف دستنویس و
تایپي هستند كه بالکهای مهم متني در سطوح مختلف تشخيص و خواندن متن را
تشکيل ميدهند .معموالً واژه پاراگراف و یا خط متن فقط برای تشخيص نواحي
كالن متني و واژه كلمه برای نواحي خرد متني الزم است .شکل 5مراحل نگاه منطقي
سلسله مراتبي به متون و سطوح مختلف ادراكي آن را برای كالنداده نشان ميدهد.
در پایينترین سطح یا سطح اتميک حرف ،شکل حروف ،نوع آن یا عالیم هر زبان
بسيار مهم هستند .در سطحي باالتر یا سطح كلمه مجموعهای از حروف یا عالئم
اساس كار هستند .در سطح مياني یا سطح خط متن اساس كار مجموعه كلمات
هستند .در باالترین سطح مجموعه خطوط متني بهعنوان پاراگراف ،مبين بالکهای
مهم متني ميباشند .در شکل 6مراحل پردازشي و سطوح مختلف آن نشان داده شده
است .این نگاه در دادههای عظيم تصویری جهت كاهش پيچيدگي پردازشها و
تقسيمبندی عمليات برای تعيين ميزان توزیع و موازیسازی آنها كمک ميكند.
معموالً پردازشهای این بخش باید در جهت تفکيک نواحي حرفي برای تشخيص
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كلمات و تقویت آنها در خواندن نوری تصویر صورت گيرد .در تصاویر پيچيده نسبت
وضوح حروف ميتواند معياری جدیدی برای سنجش عملکرد هر روش باشد .ميتوان
این معيار را با عنوان درجه تفکيکپذیری حروف از زمينه ذكر كرد كه باید نواحي
دارای حرف را كامالً تفکيک كند .ضمناً قدرت پردازش هر روش در این حوزه عالوه
به درجه تفکيکپذیری حروف ،به ميزان و درجه تقویت آنها نيز مرتبط ميشود.
انواع مختلف متون مانند متون دستنویس ،متون دارای حرف غير همراستا ،و
متون دارای حروف تبليغاتي از پيچيدگي زیادی برخوردارند .هرچه درجه تفکيک-
پذیری روش باالتر باشد در سطح كالنداده دارای كمک زیادی به كارایي نيست مگر
آن كه درجه توازی عمليات بيشتر باشد .از این منظر در داده عظيم تصویری از
سطوح باال یعني سطح پاراگراف عمليات سلسلهمراتبي تشخيص در هر سطح برای
موازیسازی مجازی خط لوله  85شروع ميشود .پس از تشخيص بالکهای متني در
سطوح باالتر جزئيات در سطوح پایينتر نمایان ميگردند كه در هر سطح معيارهای
تشخيص تابع سطحِ خود هستند .معيارهای ارزیابي هر روش بر اساس سطح پردازش
و درجه تفکيکپذیری در همان سطح تعيين ميگردد .مثالً در سطح پاراگراف درجه
تفکيک باالترین سطح بالکهای متن مهم است .در ساختار ویدئویي این نگاه به
سرعت پردازش كمک بسيار مي كند و در تصاویر ثابت ،سرعت تزریق و توالي تصاویر
بر سرعت توليد نتایج ميافزاید .در این مقاله ما با مطالعه و پيادهسازی مقاالت مهم،
به بررسي موقعيتیابي مبتني برای دادههای عظيم تصویری متمركز شدهایم ]61-
 .[63ارائه روشهای عمومي قابلاعتماد و سریع تشخيص متون متنوع در تصاویر
داده های عظيم تصاویر طبيعي كه بتواند از مزایای تمامي روشها در سطوح تشخيص
بالک ،خط متن  ،كلمه و حرف برخوردار باشد .با غلبه بر مشکل پيچيدگي متون و
افزایش ابعاد تصویر ورودی ،نتایج آن با روشهای سنتي قابل رقابت باشد .روشهای
نوین با برخورداری از ساختارهای سلسلهمراتبي یا موازی باید دارای قابليت پردازش
موازی یا توزیعي عمليات در كنار كاهش پيچيدگيهای پيادهسازی باشند تا بتوانند
از دقت و سرعت در سطوح مختلف تشخيص برخوردار گردند.
روشهای عمومي باید در برابر چالشهای نورپردازی ،ناهمواری زمينه و غير
یکنواختي آن ،سطوح ناهموار ،تغييرات شدید رنگ ،مقياس متفاوت فونت ،چند زباني
و پيچيدگي پسزمينة تصویر مقاوم باشند .همچنين با هدف حركت به سمت
پشتيباني از دادههای عظيم تصویری ،ارائه روشهای نوین سریع چابک برای
تشخيصهای سریع اوليه در جهت كمک به رفع چالشهای فوق در تصاویر مناظر
طبيعي ضروری است .برای كاربرد وسيع آن باید از قابليت شناسایي تصاویر دوربين
و ویدئو و همچنين قابليت پيادهسازی بر ساختارهای موازی برخوردار گردند .لذا
تمركز اصلي دنيای آینده بركاهش فضای جستجو برای افزایش سرعتتشخيص در
كنار توزیع پردازشهای زیاد و پيچيده برای برخورداری از پاسخ بيدرنگي الزم است
].[63

روشي جامع برای دقت باالی تشخيص در سطوح بالک و كلمه مناظر طبيعي
در پسزمينة پيچيده دارای قابليت شناسایي تصاویر ویدئویي وجود ندارد ولي مي-
توان ساختاری مطابق دیاگرام شکل 6برای تمامي روشها ارائه داد .ممکن است
بعضي از آن روشها با انتخاب استراتژی مناسب برای بهبود سرعت ،بخشي از
پردازشها مانند پيشپردازش یا بهبود متون را حذف كنند .دو ویژگي بارز در متون
تصاویر وجود یکپارچگي و كنتراست خوب متن با زمينه ،و شکل نواحي بسته لبه-
های متون است .با توجه به این ویژگيها ،از استخراج لبه و ویژگي بسته بودن
كاراكترهای متن جهت شناخت كاندیداهای اوليه متون استفاده و برای افزایش
سرعت ،آن را مقاومسازی ميكنند .ابتدا لبههای تصویر تعيين و سپس با تقسيم
تصویر ،كاراكترهای كاندیدا را تشخيص دهند .نهایتاً محل دقيق كاراكترها و كلمات
و بالکهای متني را تعيين و قابگذاری ميكنند كه در ادامه به شرح جزئيات
تکنيکهای آن ميپردازیم .البته ما ساختار هوشمندی برای دادههای عظيم تصویری
بر اساس انتخاب استراتژی مناسب تصميمسازی ارائه دادهایم (شکل )7كه در زیر به
مفاد مهم آن نيز ميپردازیم.

 3-3مدلسازی مخاطرات عملیات

 4-1پیشپردازش

باید به تناسب اهداف پردازش در هر كاربرد تصویری و سطوح زیرین یا باالترین
آن و همترازیهای در هر سطح با تعریف تهدیدات نسبت با ارزیابي عمليات و عدم
ورود به منطقه ریسک مطمئن بود .تهدیدات موجود از تصویربرداری تا خطاهای
انساني كه در عمليات مخاطره ایجاد ميكند تعریف شود .ردیابي و كنترل از تهدیدات
ممکن تا توقف عمليات بيدرنگ باید در هر سيستم صورت گيرد و پایش شود تا
اصالحات یا استراتژیهای مرحلهای ممکن انتخاب گردد .با ارزیابي مداوم ميتوان از
ورود به وضعيت ریسک در عمليات بيدرنگ پيشگيری كرد و در صورت عدم امکان
محاسبات ریسک را وارد عمليات كرد .نگاه سلسله مراتبي شکل 5ميتواند از عمليات
بيدرنگ تا تصميمات استراتژیکي را تحتالشعاع قرار دهد .ارائه مدل مناسب این امر
الزم ،محاسبات مداوم آن حياتي ،و توجه به تهدیدات و جلوگيری از تبدیل به
مخاطرات و خطرات باالتر در كنار تعریف معيارهای اندازهگيری در آینده با توجه به

عالیق عاملها در تصميمسازی ،استفاده از تکنولوژیهای نانو در تجهيزات نانو و
كاهش شدید زمان بين خرابيها اجتنابناپذیر است .این مدل برای تحليلگر
استراتژیک سيستم پردازش الزم و مفيد است.

 -4موقعیتیابی باتگرا
تشخيص دقيق و سریع محل متون و تعيين سطح تشخيص متن در محيطهای
واقعي مانند لوگوها ،تابلوها و تصاویر طبيعي مختلف ،وابستگي بسياری به ابعاد تصویر
و ميزان تغييرات متن ،موقعيت دوربين ،پيچيدگي تصویر ،تغييرات شدت روشنایي
و نور محيط ،ميزان ضخامت متون یا پهنای قلم ،زاویه دید دوربين و بستر مسطح یا
غيرمسطح تصویر دارد.

شکل :7دیاگرام بالكي روش عاملگرای موقعيتیابي متن در تصاویر دادههای
عظيم.

معموالً تحليل زمينه تصویر روشي سلسلهمراتبي ،اساسي و الزم برای بهبود
شانس تشخيص متون برای تصاویر خام است كه كارایي آن باید برای كالنداده با
نگاه به ميزان عمليات كالن سراسری و عمليات محلي بررسي شود .این كار اساساً
به دليل اموری مانند روش نوشتن ،سرعت نوشتن ،اندازه حروف ،شرایط فيزیکي و
ذهني نگارنده ،همپوشاني حروف و مانند آن صورت ميگيرد تا برای تطبيق تصویر
با موضوع مورد بررسي ،آن را برای پردازش آماده سازد ] . [40كارهایي از قبيلِ حذف
نویز ،باینریسازی ،اسکلتیابي ،نازکسازی ،تشخيص لبه ،نرمال كردن ،و تغيير اندازه
از موارد پيشپردازش هستند .از آنجا كه برای تعيين دقيق محل متن تصاویر باید
كل تصویر مورد بررسي قرار گيرد این عمل زمانبر و از گرهگاههای اصلي كالن دادهها
است .اگر در انجام عمليات پيشپردازش بتوان اطالعات اصلي موقعيت نسبي متون
در تصویر را كسب كرد این اطالعات اضافي كمک بسياری به افزایش سرعت یافتن
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محل متن خواهد كرد .این عمل گرافگرا علت توليد اطالعات اضافي زیاد بهعنوان
متاداده است و زمينه مصرف زیاد حافظه سيستم پردازشگر و در نتيجه مصرف توان
بيشتر را فراهم ميسازد.
هوشمندی حدس نواحي غيرمتن و حذف تصویر آنها از ساختار این گراف با
استفاده از ساختار عاملها یا سرورهای بات ميتواند افزونگي آن را كاهش دهد .در
پردازش كالنداده توليد این اطالعات ظاهراً اضافي (متاداده) در كنار تغيير اندازه
ناحيه یافتشده ،ارزشگذاری نواحي ،و نگهداری آنها در ماشينهای جدا كمک-
شایاني بهتقليل نواحي غيرمتن (فضای مرده) و نگهداری اطالعات واقعي تصویر
(فضایسفيد) ميكند .لذا در باالترین سطح مدلسازی یعني سطح ماكرو یا كالن
(یافتن بالکهای كاندیداهای متون) ،مسئله متاداده و ساختمان دادههای الزم آن
نياز به پژوهش جدید دارد .این ساختارها ميتوانند در پایينترین سطح مدلسازی
یعني سطح ميکرو یا محلي تقليلیابند یا حذفشوند .در ردیابي تصاویر ویدئویي
متون ،تشخيص فضایمرده ميتواند بهسرعت انجام گيرد.
در دادههای عظيم تصویری تشکيل متادادهها در سطح خوشهبندی ،الزم و یافتن
ساختمانداده مناسب هر سطح آن بسيار حياتي است .در این راستا جداسازی
اطالعات پسزمينه تصویر (فضاهایسرد یا مرده) ،اطالعات متون (فضاهایداغ یا
سفيد) و اطالعاتمشکوک بهمتن (فضاهایگرم یا بایر) همچنين طراحي ساختمان
داده های مناسب و جدا برای هر كدام ضرورت دارد .لذا در سطح ماكرو نيازمند
روشهای چابک بهعنوان تحليلگران استراتژیک تصویری برای تعيينسریع فضاهای
مرده و در سطح ميکرو نيازمند روش های یادگير برای تعيين دقيق فضاهای داغ
هستيم .برای تعيين نواحي از روشهایِسریعِ ساده و برای تشخيص متون از روش-
های دقيقِ پيچيده ميتوان استفاده كرد .از پيشپردازشهای مهم استفاده از
موجک 86است كه امکان لبهیابي در جهات مختلف و امکان فشردهسازی را نيز فراهم
ميكند .برای دادههای عظيم تصویری (شکل )5ميتوان گفت كه در بعضي موارد
مانند تصاویر پزشکي و كاربردهای آن نيازمند پيشپردازش هستيم و نميتوان این
موارد را برای افزایش سرعت حذف كرد .پيشپردازش را برای كاهش فضای جستجو،
نویزگيری ،پيشبيني سيستم پردازش و غيره ميتوان بهكار برد .از آنجا كه در كاهش
فضای جستجو نقش موثری ایفا ميکند صرفنظر كردن از آن جهت افزایش سرعت
به پردازش كمکي نميكند مگر تصویر اوليه دارای بافت سبک و زمينههای ساده
باشد.

 4-2خوشهبندی و شیءیابی
اشياء نواحي با ارزشي هستند كه مجموعه خط متنها یا كلمات را تشکيل
ميدهند .برای یافتن اشياء نيازمند خوشهبندی كارآ و حل مسئله عدم اطمينان در
دادهها هستيم .فرآیند تجميع عناصر بدون برچسب كه به اشياء مشابه گروهبندی
ميشوند و مطابق شباهتشان برچسب ميخورند را خوشهبندی گویند .ابعاد
خوشهبندی برای متون بسيار بزرگ و هنگامي كه خوشهبندی یا توئيت ميشوند
چالش جدی محسوب ميشود .برای خوشهبندی از روشهای مختلف استفاده مي
شود ] [96كه همزماني آنها مهم است ]  [97و اكنون تئوری مجموعههای خشن87
برای كاهش ابعاد آن كاربرد یافته است ] . [93این روشریاضي باالترین و پایينترین
تقریب مجموعه برای حل عدماطمينان در دادههای خوشهبندی مستند بدون
اطالعات اضافي از پيشتعيينشده درباره دادهها را ميدهد .در این تئوری ،دادهها
بهعنوان یک سيستم اطالعاتي بهصورت جدول تصميمگيری كه ردیفهای آن اشياء
و ستونهای آن ویژگيهای آنها هستند بهروش بدونناظر برای متنكاوی ارائه مي-
شوند .این ویژگيها بهسه تقریب یعني ( )1تقریبپایين برای عناصر از طریق جمع-
آوری دادهها )2( ،تقریب باال برای اشياء با احتمال زیاد و ( )3ناحيه مرزی كه تفاوت
بين باال و پایين است تقسيم ميكند ]. [94
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برای پردازش دادههای عظيم تصویری ابتدا باید ابعاد تصویر را كاهشداد و با
تقسيم نواحي دارای متن با خوشهبندی و تشخيص اشياء با تخصيص عامل هوشمند
به هر شيء بتوان عمليات همزمان پردازش درونیابي را برای كاهش پيچيدگي-
تشخيص تشکيلداد .لذا روش چاپک بسيار سریع برای تعيين نواحي بالفعل و بالقوه
دارای متون برای خوشهبندی همزمان 88جهت یافتن الگوهای مخفي ،تقليل ابعاد،
ارائه آسان و تقليل زمان اجرا الزم است ] . [95حتما الزم نيست كه دارای دقت
بسيار زیاد باشد بلکه باید بهسرعت بتواند نوحي دارای متن (نواحيسفيد) ،یا ناحيه
فاقد متن (نواحي مرده) و نواحي بالقوهمتن (نواحي بایر) را تعيين كند .این نگاه
ميتواند بهصورت توزیعي و با پخشكردن این پردزاش در نواحي یک تصویر عظيم
و همزمان صورت گيرد .البته در این بخشبندی تصویر باید با نظارت عاملهای
هربخش ،عمليات مشاوره عاملها برای تشخيص نواحي پيوستهمتني جهت ادغام
نواحي مجزا ،صورت گيرد .لذا پردازش سریع برای تعيين و بخشبندی همراه
برچسبزدن نواحي كالن تصویر الزم است .این روش ميتواند با تعيين خوشههای
الزم و بهينهسازی تعداد آنها پایان یابد .در نهایت این بذرها یا اشياء در اختيار
پردازشگرهای موازی درونیاب بعدی قرار ميگيرد.

 4-3درونیابیاشیاء
بسياری از روشها برای یافتن متون بالقوه و مرزهای اشياء از لبهیابي استفاده
ميكنند تا لبههای متن را بهصورت محيطهای كامالً بسته آشکار سازند كه دارای
مزایای و معایب بسياری هستند .با توجه به نقاط ضعف و قوت بعضي لبهیابها ،برای
بهرهبرداری از قدرت همه آنها و برای یافتن دقيقتر لبههایمتن بهشکلمحيطهای-
بسته از تركيب همزمان آنها استفاده ميشود .مثالً پس از حذف نویز در هر سه
كانال رنگي ،با لبهیابي در هر كانال و ادغام آنها تصویرلبة مطلوب با هدف آمادهسازی
تصویر برای یافتن و تقليل نواحي متن حاصل ميشود .مزایای لبهیابي عبارتند از
كاهش فضای جستجو در اثر حذف نواحي غيرلبه و خروجي باینری است .معایب آن
عبارت از افزایش زمان پردازش ،از دست رفتن اطالعات رنگ ،امکان ایجاد گسستگي
در لبه و مانند آن است.
در الگوریتمهایي كه زیربنای پردازش مبتني بر مولفههای متصلبههم تعریفي
برای دستیابي به مولفهها ،نياز به در اختيار داشتن تصویر لبه باشد لبهیابهای
متعددی وجود دارند كه بسته به نوع نياز از یک یا تركيب چند نوع آنها ميتوان
استفاده كرد .از معروفترین لبهیابهای درجه اول الگ ،89رابرتز ،90زیروكراس، 91
كني 92و سوبل 93و برای لبهیابهای درجه دوم الپالس 94و مارهيلدرث 95را نام برد.
بحث عدم تغيير لبه در نواحي مرده مبين نواحي نامناسب برای پردازش است .اگر
در این مرحله با دستيابي به روش مناسب بتوان متون نواحيسفيد را تقویت كرد
ميتوان با وجود داشتن پردازش اضافي ،مراحل بعدی پردازش و یا بخشهایي از آن
را كاهش داد .اكنون در روشها نوین جهت افزایش سرعت و دقت باید از تئوری
مجموعههای خشن برای لبهیابي استفاده شود.

 4-4حذف شیء غیرمتن
پس از حدس نواحي متون بالقوه (سفيد و بایر) باید بهبررسي و پاالیش دقيق
جهت حذف بالک های پيشنهادی غيرمتني اقدام شود .حذف كاندیداهای غيرمتن یا
فضایمرده تصویر برای برخورداری از دقت باالی تشخيص با سه تکنيک صورت
ميگيرد .این تکنيکهای حذف لبههایغيرمتن بر اساس مشخصات همسایگي،
مشخصات هندسي و مشخصات پهنایقلم است كه در ادامه به شرح آنها ميپردازیم.
حذف همسایگی :آشکارسازی لبه با برچسبگذاری در همسایگي مؤلفههای
همبند و اطالعات بالکهای مجاور صورت ميگيرد .هر عنصر بدستآمده را بالک
لبه  96ميناميم .فرضيات تجربي و علمي برای حذف محلهای غيرمتن اعمال مي-

ا .مهآبادی :مدل موقعيتیابي متون در دادههای عظيم تصویری (مقاله عادی)

كنيم .نسبت ابعاد بالکهای بين دو حد را برای بررسي نواحي باریک در نظر مي-
گيرند كه ابعاد  EBباید بزرگتر از تعدادی پيکسل و كوچکتر از درصدی از ابعاد
تصویر باشد .از آنجا كه با لبة آشکارشده ،كنارههای داخلي و خارجي كاراكترها را
بدست ميآورند لذا ممکن است كه هر  EBدارای یک یا چند  EBدیگر باشد .مثالً
حرف " ،"Oبهعلت مرز داخلي 𝑡𝑛𝑖𝐵𝐸 و بهعلت مرز خارجي 𝑡𝑢𝑜𝐵𝐸 به دو عنصر
تقسيم شود .لذا احتمال دارد كه هر  EBكامل ،یک یا چند  EBرا احاطه كند .مثالً
حرف  Bسه مؤلفه ،دو عدد برای مرزهای داخلي 𝑡𝑛𝑖𝐵𝐸 و سومي برای مرز خارجي
𝑡𝑢𝑜𝐵𝐸 دارد .اگر هر  EBخاص بيش از دو  EBداشته باشد كه كامالً داخلش باشند
تنها  EBداخلي ميماند و  EBخارجي حذف ميشود .بنابراین لبههای مؤلفههای
غيرمتن با درنظرگرفتن محدودیت هر لبة مؤلفه با شرط زیر حذف ميشوند.
} 𝑡𝑢𝑜𝐵𝐸 If (𝑁𝑖𝑛𝑡 > n) { Accept ∶ 𝐸𝐵𝑖𝑛𝑡, Reject:
EBهایي كه كامالً در  EBفعلي قرار دارد و مساحت آنها

كه در آن 𝑡𝑛𝑖𝐵𝐸 به
بزرگتر از حد خاصي است و 𝑡𝑛𝑖𝑁 بهتعداد 𝑡𝑛𝑖𝐵𝐸 اشاره ميكند .محدودیتهای روی
لبة مؤلفههای كاندیدا ،مؤلفههای غيرمتن را حذف ميكند .گودالهای جامانده پس
از حذف لبه های غيرمتن با استفاده از عمليات مورفولوژی باید پرُ شوند تا كاندیداهای
اوليه متن بهدست ميآیند.
حذف هندسی :برای حذف نواحي غيرمتن ،مجموعهای از ویژگيهای هندسي
انعطافپذیر مساحتناحيه ،گریز از مركز ( 97نسبت طول محور اصلي بهمحور فرعي)
رابطه( )2و استحکام  98رابطه( )3بر روی هر مؤلفةهمبند تعریف ميشوند .در ابتدا
همة مؤلفههای بسيار كوچک پراكنده و سپس مؤلفههای بزرگتر و با طولزیاد حذف
ميشوند .با انتخاب آستانة محافظهكارانه ميتوان مطمئن شد كه بعضي حروفكشيده
مانند  iو  lحذف نخواهند شد .در انتها مؤلفههای دارای تعداد زیاد حفره ،حذف
ميشوند زیرا این مؤلفه ها شبيه به كاندیدهای متن نيستند .قوانين تنظيم ویژگيهای
هندسيتجربي (مساحت ،گریز از مركز و استحکام) جهت حذف مولفههای غيرمشابه
متن عبارت از مؤلفه هایي با مساحت خاص ،گریز از مركز خاص و استحکام كمتر حد
خاصي است.
2
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 4-5پایش اشیاءمتنی
پس از حذف كاندیدهای اولية غيرمتن ،با استفاده از ویژگيهای متون (ارتفاع،
طول و فاصله) و عمليات مورفولوژی بالکهای اوليه (سطح كاراكتر ،كلمه و خط
متن) تشکيل و بالکهای غيرمتن درسطوحمختلف و در طي چند مرحله حذف
ميشوند .پس از تشکيل بالکهای متن ،عمل حذف غيرمتن در سطوح كلمه ،خط
متن و سپس كاراكتر مثالً بر اساس اسکلتسازی انجام ميشود.
حذف درسطحکلمه :با تشکيل بالکهای نامزد كلمه ما از ویژگيهای چگالي-
لبه ،چگاليبالک و نسبت ابعاد برای حذف بالکهای غيرمتن استفاده ميكنيم.
نواحي متني طبق رابطه( )4چگاليلبة بيشتری نسبت بهنواحي غيرمتني دارند .معيار
چگاليبالک طبق رابطه( )5بر این فرض استوار است كه نواحي متني دارای چگالي
بالک نزدیک به  1هستند .بالکهایي با معکوس چگالي بالک بزرگتر از یک حد و
كمتر از حد دیگر بالکهای غيرمتن هستند حذف ميشوند .بالکهای كلمه معموالً
به شکلمستطيل و نسبت طول آنها به عرضشان بيشتر است .از ویژگي اختالف
ابعاد بالک با توجه به مساحتكلمه نيز استفاده ميشود .لذا بالکهایي كه دارای این
شرایط باشند بالکهای غيرمتن تلقي و حذف ميشوند.
) 𝑖𝑑𝑟𝑜𝑊(∑ 𝐸𝑑𝑔𝑒𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
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= ) 𝑖𝑏(𝑦𝑡𝑖𝑠𝑛𝑒𝐷𝑘𝑐𝑜𝑙𝐵

حذفدرسطحکاراکتر :بعد از حذف در سطحكلمه ،بالکكلمات بهبالکهای
كاراكتری تقسيم و پس از حذف در سطحكاراكتر ،بالکهای نهایي در سطحكلمه
تشکيل ميشوند .معموالً متون در تصویر بهصورت كاراكتر تنها ظاهر نميشوند و
دارای نویز و اشياء پراكنده هستند .در نظر گرفتن "مساحت قابلقبول" برای كاراكتر،
معياری جهت تایيد كاراكتر و حذف نویزها و اشياء پراكنده است .مساحتهای بلوک-
های مجرد غيرمتن برای حذف در مجموعه  ICDARعبارت از ( )1مساحتكمتر از
2500؛ ( )2مساحت كمتر از  6000كه طول آن بيشتر از عرضاش باشد است .شرط
اصلي وجود بالک مجرد عدم وجود بالک دیگر در اطراف آن است.
حذف درسطحخطمتن :در سطح خط متن نيز همان ویژگيهای سطح كلمه
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= 𝑖𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑆𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ

حذف پهنای قلم  :قلم را ناحيه پيوسته تصویر كه پهنایش تقریبا ثابت است
تعریف ميكنند .عملگر پهنای قلم بهوسيلة تغييرات فاصله (فاصلة اقليدسي هر
پيکسل پيشزمينه نسبت بهنزدیکترین پيکسلزمينه) برای هر پيکسل محاسبه و
با مقدار محاسبهشده برچسب ميخورد .پهنای واقعي را نميدانند و آن را با لبهیابها
محاسبه (بر اساس جهتگرادیان 𝑝𝑑 برای هر پيکسللبه 𝑝 بيان) و سپس بازیابي
ميكنند .اگر 𝑝 در راستایقلم باشد پس 𝑝𝑑 عمود بر مسير قلم است .با دنبالكردن
شعاع 𝑝𝑑  𝑟 = 𝑝 + 𝑛.تا یافتن پيکسللبه 𝑞 ادامه ميدهند كه سگمنت ] [p, qبا
→ تعریف ميشود .در برخي تصاویر مانند مارکها و برچسبهای تجاری
عرض
‖‖p−q

به دليل آن است كه كلمتن یک (یا دو) ناحيهبسته تلقي ميشود لبههای متون
همپوشاني دارند .در مرحلة حذف لبههای غيرمتن ،قاب اطراف متنحذف نميشود.
لذا با عمليات مورفولوژی و منطقي ،لبههای مؤلفه را از مؤلفه جدا سپس پهنای قلم
را برای هر مؤلفه محاسبه و مؤلفههایي كه انحراف معيار زیادی دارند حذف ميكنند.
عمليات محاسبات پهنای قلم بسيار سنگين است و وجود قلم با پهناهای متفاوت
دارای محاسبات بسيار پيچيده خواهد بود .این امر با داشتن اندازهها و سبکهای
مختلف در یک زمينه پيچيده مشکلتر ميشود.

بکار ميرود و با این تفاوت كه لبهها و مساحتها در سطح خط متن در نظرگرفته
ميشوند .همچنين جهتحذف تشخيصهای اشتباه از ویژگي خط متن مبتني بر
مفهوم اسکلت دارای راستا استفاده ميشود .در ابتدا اسکلت هر مولفه ،استخراج و با
تشخيص نقاط انتهایي ،بالکهای غيرمتن با معيار رابطه( )6یعني نسبت طول اسکلت
بهفاصله دو نقطه ابتدا-انتها حذف ميشوند .برای متن ،طول اسکلت مقداری نزدیک
به فاصلة خطمستقيم ولي برای غيرمتن بزرگتر از خطمستقيم است.
()6

) 𝑖𝑆(∑ 𝐸𝑠𝑘𝑒𝑙𝑡𝑜𝑛𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
𝑇𝑤𝑜𝐸𝑛𝑑𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ

= 𝑒𝑡𝑎𝑅𝑡𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑔ℎ

𝑒𝑛𝑖𝐿𝑡𝑥𝑒𝑇 > 1
{ = 𝑒𝑡𝑎𝑅𝑡𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑔ℎ
𝑒𝑛𝑖𝐿𝑡𝑥𝑒𝑇 𝑛𝑜𝑁 ≤ 1

 4-6سنجش اشیاء
پس از این مرحله باید اشياء یافتشده را در سطوح مختلف خط ،كلمه و كاراكتر
برای تجزیه شي خط به اشياء كلمه و شيء كلمه را به اشياء كاراكتری كالسبندی
كرد و برچسب زد .با این كار ميتوان گرافي از اشياء مختلف متون و محل دقيق
آنها تعيين كرد كه كاربرد بسياری برای پردازشگرهای متن جهت پردازشهایي
مانند صفحهبندی یا حذف فضاهایخالي تصاویر خواهد داشت .استفاده از ساختار
باتهای پردازشگر و ساختمان دادههای مناسب تشکيل این گراف و حجم آن از
چالشهای دادههای عظيم تصویری خواهد بود.

علوم رایانش و فناوری اطالعات ،نشریه علمي انجمن كامپيوتر ایران ،مجلد  ،18شماره 1399 ،1

 4-7بهسازی اشیاء
معموالً متون به تنهایي در تصویر ظاهر نميشوند و یا مشکالتي در تصویر وجود
دارد كه برای خوانایي بيشتر ،اشياء را نيازمند بهسازی ميكند .این امر به تشکيل
بالکهای نهایي پس از حذف نواحي غير ضروری در سطح خط متن و كلمه بهصورت
جداگانه ،كمک ميكند تا نتایج آنها با هم ادغام و بالکهای قابل اعتماد برای
خواندن در سطح خط متن و كلمه ایجاد شوند.

 4-8تحلیلگر استراتـژیک تصویر
در انتهای ارائه اشياء مختلف یک داده عظيم تصویری ،تحليلگر استراتژیک
تصاویر با ارسال باتهای خود طبق گراف وظيفه  99مربوطه بهصورت موازی وپي-
درپي عمليات موردنياز پردازش و مبادله داههای اصلي یا مياني را انجام ميدهد .این
تحليلگر باید بتواند ضمن ارائه مشخصات واقعي دادههای متني داخل تصویر نسبت
به ارائه متا داده های هر تصویر عظيم اقدام كند .همچنين تحليلگر از نظر ابعاد
مختلف داده عظيم تصویری باید مشخصات مناسب تصاویر را استخراج كند تا داده-
های مياني در پردازشهای بعدی به انجام محاسبات الزم و تخصيص منابع مناسب
جهت زمانبندی عمليات با استراتژیهای مختلف كمک كند .این عمل در بعضي
فعاليتها مانند عمليات پردازشي تصاویر پزشکي الزم و حياتي است و استفاده مجدد
آنها را تسهيل ميكند و پردازش آنها را بهبود ميدهد .ایجاد متا داده برای تصاویر
حجيم و عظيم امری اجتنابناپذیر است .قطعا این پردازشگر یک سيستم یادگير
است كه امکان عمليات موازی در طي فرآیند شيءیابي را انجام ميدهد .این تحليلگر
ميتواند نسبت به انتخاب استراتژیهای مناسب در شرایط مختلف تصویربرداری و
حالتهای مهم محيطي بر اساس عالیق عاملها و مطابق هر كاربرد برای تصميم-
سازی اقدام كند .این استراتژیها ميتواند مطلوب یا بيشينه باشد و بر اساس عالیق
عاملهای هوشمند یا بات ها ،مطابق گراف وظيفه تخصيص معماری سختافزار
(چندهستهای ،چند پردازندگي ،جيپيیو ،ابری و غباری مجازی) معيارهای متفاوتي
برای ارزیابي را انتخاب كند .به بيان دیگر ،هر كاربرد  100باید دارای جریان كار خود
باشد و بتواند از جریان باتهای و عمليات آنها بهره ببرد.

 -5مجموعهدادهها و معیارها
فاكتورهای موقعيتیابي متن عبارت از سبک فونت ،اندازه (عرض و ارتفاع)،
پهنای قلم  ،زمينه تصویر متن ،وضعيت دوربين ،جهت متن ،زبان متن ،كنتراست
متن ،رزولوشن تصویر ،شدت روشنایي ،همترازی ،رنگ متن و زمينه ،متن و غيرمتن،
نویز و بلور است .لذا برای آزمون این موارد در مقياسها و زبانهای مختلف نيازمند
دادههای مناسب هستيم .مجموعه دادههای موجود موقعيتیابي در تصاویر به چند
دسته برای استفاده در تصاویر ثابت و ویدئویي تقسيم ميشوند .دادههای متداول در
مقياس دادههای معمول قرار دارند ولي دادههای عظيم تصویری هنوز دارای تعریف
خاص نيستند و وجود خارجي ندارند .بسط آنها در سطوح بالک ،خط متن ،كلمه
و حرف به پيچيدگي مسئله ميافزاید و در كنار معيارهای ارزیابي مطرح ميشوند.
در این بخش به بررسي دادههای متداول و پيشنهاد دادههای عظيم ميپردازیم.

 5-1مجموعه دادهها
مجموعه دادههای موجود را در دودسته دادههای استاندارد و دسته دادههای
خاص برای تصاویر ثابت و ویدئویي تقسيم ميكنيم و به بيان ساختار ،ویژگيها و
كاربردشان ميپردازیم ].[86
دادههای استاندارد :از مجموعههای استاندارد

ICDAR2003

]،[22

، [107 ] OSTD ،[107] ICDAR2011 ، [23] ICDAR2005
]،[109] Chars74K ،[108] KAIST ،[108] NEOCR ، [107] SVT ،[107
 [110] SVHNو  [107] IIIT 5K-Wordبرای آزمون استفاده ميشود .در تصاویر
MSRA-TD500
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ثابت 509 ،تصویر از مجموعه استاندارد  ICDAR2003شامل 251تصویر متنصحنه
و  ICDAR2005شامل  258تصویر مختلف در ابعاد  307×93تا  1280×960وجود
دارد .تصاویر از مناظر طبيعي ،مارکها و برچسبهای تجاری ،اعداد و عالیم جادهای
هستند .این مجموعه دارای حقيقتپایه است كه محدودة دقيق كلمات موجود در
هر تصویر بهصورت جداگانه و برای تماميتصاویر مشخص و برای ارزیابي نتایج بهكار
ميرود .مجموعه داده  ICDAR 2017شامل  1255تصویر آموزشي و  300تصویر
آزمون دارای عمده چالشهای مطرح به جز بحث دادههای عظيم تصویری است.
مجموعه دادة ( OSTDمجموعه دادههای متون مناظر با جهات مختلف)[]52
شامل  89تصویر از آرم ها ،مناظر داخل خانه و نمای خيابان است كه ميتواند برای
ارزیابي الگوریتمهای آشکارسازی متن در جهات مختلف در تصاویر طبيعي مورد
استفاده قرار بگيرد .مجموعه داده  ،]13[ MSRA-TD500بهمنظور ارزیابي الگوریتم-
های آشکارسازی متن برای متوني كه در تصاویر مناظر در جهات مختلف قرار دارند
ایجاد شده است .این مجموعه داده شامل  500تصویر با متون افقي و همچنين مورب
در مناظر پيچيدة طبيعي ميباشد .مجموعه دادة ( SVTمتون مناظر خياباني) [،]56
مجموعهای از تصاویر در فضای باز با متوني با تنوع باال ميباشد SVT.شامل 350
تصویر كه مي تواند هم برای تشخيص كلمه و هم برای آشکارسازی و تشخيص متن
به كار رود .مجموعه دادهای  ]102[ NEOCRشامل عکسهایي از مناظر طبيعي با
متون در جهتهای مختلف ميباشد این مجموعة داده شامل  659تصویر از جهان
واقعي با  5238قاب متن ميباشد؛ كه دارای تصاویری با متونهایي با زبانهای
مختلف از جمله انگليسي ،مجارستاني ،روسي ،تركي و جمهوری چک ميباشد.
مجموعه دادة متون مناظر  ]103[ KAISTشامل  3000تصویر است كه از مناظر
درون خانه و بيرون ،تحت شرایط روشنایي مختلف گرفته شده است .این مجموعه
داده نيز همچنين دارای معيارهای چند زبانه كه شامل متون كرهای و انگليسي است
عالوه بر این ،این مجموعه داده برای هر كاراكتر در تصویر ،یک ماسک باینری فراهم
ميكند بنابراین این مجموعة داده را ميتوان در هر دو قسمت موقعيتیابي و ناحيه-
بندی متن مورد استفاده قرار بگيرد .پایگاه دادة  ،]104[ Chars74kبرای ارزیابي
الگوریتمهای تشخيص متن برای ناحيهبندی كاراكترها در تصاویر طبيعي منتشر شد.
این مجموعة داده شامل  636تصویر است كه در آن بخشي از حروف التين و اعداد
عربي نيز وجود دارد .مجموعة دادة  ]105[ SVHNیک مجموعه دادة بزرگ از جهان
واقعي است كه شامل بيش از  600هزار عدد در تصاویر مناظر طبيعي ميباشد .این
مجموعة داده برای توسعه و ارزیابي الگوریتمهای تشخيص رقم مورد استفاده قرار
ميگيرد.
مجموعه دادههای  ]106[ IIIT5K wordاز بزرگترین و چالش برانگيزترین
محک ها در زمينة آشکارسازی و تشخيص متن تا به امروز ميباشد این پایگاه داده
شامل  5هزار تصویر با متن در تصاویر مناظر طبيعي و تصاویر توليدات دیجيتالي
مي باشد .این پایگاه داده از آن جهت چالش برانگيز است كه دارای تنوع در فونت،
رنگ ،اندازه ،نویز و تار شدن ميباشد .در این مجموعه  2هزار عکس برای آموزش و
 3هزار عکس برای آزمون استفاده شده است .مجموعه داده  ]86[ COCO Textدر
حال حاضر بزرگترین و كاملترین مجموعههای داده مشتمل بر 63686تصویر برای
بخش بندی و تشخيص متن ميباشد ،تصاویر موجود انواع پيچيدگيهای مطرح در
حوزه تشخيص متن از جمله تنوع در فونت ،رنگ ،اندازه ،نویز و غيره را شامل مي-
شوند.
دادههای خـاص :برای ارزیابي بهتر روشها و اعتماد به سيستم در تصاویر
ویدئویي از دادههای خاص زبانهای مختلف (مانند فارسي و عربي) ،نگارشها متفاوت
(تایپي و دستنویس) ،تحت ابعاد (رزولوشنها و كنتراست) و شرایط مختلف محيطي
(كنترلشده و كنترل نشده) باید در ساختارهای تصاویر ثابت و ویدئویي استفاده
شود .این دادهها در هر سيستم مکانیابي متن باید بهتناسب مسئله و زبان پردازشي
جمعآوری و آزمون شود تا سيستم قابليت عمومي بودن برای پردازش تصاویر طبيعي

ا .مهآبادی :مدل موقعيتیابي متون در دادههای عظيم تصویری (مقاله عادی)

را نشان دهد .همچنين باید برای مکانیابي متون در كاربردهای خاص (مانند بينایي
ماشين در ربات) ضوابط و استانداردهای مدون دادههای عظيم تصویری طراحي شود.
کالن دادهها :دادههای متداول هنوز تعریفي برای دادههای عظيم تصویری
استاندارد ندارد .باید این داده ها با توجه به ابعاد گوناگون آن برای آزمون تعریف
شوند .در تصاویر پزشکي از بعد حجم دادههای عظيم موجودند ولي برای مسئلههای
دیگر مانند مکانیابي تصویر در ابعاد مختلف باید بهصورت دستي تهيه گردد .باید
داده های استاندارد مختلف از نظر ابعاد حجم ،تنوع ،ارزش و پيچيدگي برای دادههای
عظيم تصویری ارائه شود.
متادادهها :برای دنيای آینده نيازمند تعریف و توليد متا دادههای مهم برای
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برای مستطيل  rدر هر گروه از مستطيلهای  Rاز رابطه ( )11تعيين ميشود .دقت
از رابطه ( )12و فراخواني از رابطه ( )13در سطح كلمه به دست ميآید كه در آنها
 Eو  Tبه ترتيب مستطيلهای حقيقتپایه و مستطيلهای تخمينزدهشده هستند.
𝑓 رابطه( ،) 14تركيبي از دو معيار دقت و فراخواني با وزننسبي پارامتر ( αمعموالً
 )𝛼 = 0.5تعيين ميشود .همچنين معيار ميانگينزمانپردازش  )APT( 104رابطه()16
برای مقایسهسرعت روشها بازای 𝑘 بار اجرای 𝑖𝑇 در تصاویر با پيچيدگيهای مختلف
بهكار ميرود.
()11

تصميمگيری در سطوح مختلف مختلف پردازش هستيم .این دادهها پس از توليد
باید برای كاربردهای خاص از ساختمان دادههای مفيد ذخيره دانش و ساختار متا
دادهها برخوردار باشد .از ابزارهای موردنياز و طراحي مفهومي مناسب برای این داده-
های مياني مثالً در قالب ساختارهای دادهای توزیعي بالک چين باید استفاده شود.

()13

 5-2معیارهای ارزیابی

()14

معيارهای ارزیابي موقعيتیابي در تصاویر به دو دسته معيارهای ارزیابي متداول
در مقياس دادههای معمول و معيارهای كالن دادهها در سطوح پاراگراف ،خط متن،
كلمه و حرف تقسيم ميشوند كه در زیر به شرح آن ميپردازیم.

()15

()12

)𝑇; 𝑒𝑟(𝑚 𝐸∈𝑒𝑟∑
|𝐸|

= 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃

)𝐸; 𝑡𝑟(𝑚 𝑇∈𝑡𝑟 ∑
|𝑇|

= 𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅

1
𝑎
𝑎1−
+
𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑝

∑k
i=1 Ti
k

=𝑓

= ATP

 5-2-2معیارهای داده عظیم

 5-2-1معیارهای متداول
در این بخش به معيارهای متداول برای ارزیابي روشهای سنتي متداول مي-
پردازیم و ضمن تعریف آنهای در سطوح مختلف ارزیابي ،كاربرد و استفاده درست
آن را بيان ميكنيم هرچند با توجه به كاربردی كه این مسئله در حوزههای مختلف
دارد برخي معيارها مهمتر و اساسيتر ميشود و كارایي مسئله بر اساس همان معيارها
(و نه همه معيارها) سنجيده ميشود.
معیارهای خط متن :این معيارهای مرسوم عملکرد بالک كاندیدای متن را
ارزیابي ميكنند ] .[26 ،21 ،30-8پارامترهای اصلي ارزیابي بالکهای موقعيتیابي
شده از قبيل تشخيص بالک صحيح ،بالک اشتباه و بالک ناقص عبارتند از:
 :TDB تشخيص صحيح بالک  ،101بالک با حداقل یک كاراكتر كه ممکن است
شامل هيچ متني نباشد.
102
 :FDB تشخيص غلط بالک  ،این بالک شامل هيچ متني نيست.
 :MDB بالک ناقص  ،103بالكي كه بيش از %20كاراكترهای متن را تشکيل نمي-
دهد .بالكي كه حداقل  %80متن را تشکيل دهد مورد تأیيد است ].[30
برای هر تصویر بهصورت دقيق پيکسلهای بالکهای متن در فایل مجموعه
داده معلوم است .معيارهای ارزیابي فراخواني رابطه ( ،)7دقت رابطه ( ،)8معيار اف
رابطه ( )9و نرخ عدم تشخيص رابطه ( )10است.
() 7

Recall = 𝑅 = TDB/ATB

() 8

)Precision = 𝑃 = TDB/(TDB + FDB

() 9

)Fmeasure = 𝐹 = 2PR/(P + R

دادههای كالن نيازمند معيارهای ارزیابي خود هستند و هنوز ابعاد مسئله آن به
طور كامل مشخص نيست .بيان معيارهای موردنياز و ارائهشده موجود برای سيستم
موقعيتیابي ميتواند به طرح مسئله كمک كند .با توجه به گسترش كالنداده
تصویری نياز به معيارهای نوین برای ابعاد حجم ،پيچيدگي ،تنوع و ارزش الزم است.
در بعد حجم برای ذخيرهسازی در حافظه اصلي و ميزان پردازشهای سریال و موازی
معيارهای خاص نيازمندیم و روش آن نيز باید توزیعي و مقياسپذیر باشد .در بعد
تنوع معيارهای متداول ميتواند مالک ارزیابي قرار گيرد ولي با توجه به ابعاد مختلف
آن نيازمند تجدید نظر است .زیرا روشهای فعلي در دادههای كالن فاقد رفتار و
كارایي مناسب هستند .در بعد ارزش با توجه ارائه معيارهای جدید مانند زمان (-
ذخيره و بازیابي دادهها و انجام پردازش فرآیندها و مبادالت دادهای) ،هزینه (پردازش
و توان مصرفي) ،منابع (موردنياز مانند حافظه) و نوع ارزشگذاری پردازشها نيازمند
مالکها و معيارهای نوین در هر بعد هستيم .در بعد پيچيدگي (وجود نویز ،رزولوشن
زیاد ،زمينه شلوغ و متون درهم) نيازمند معيارهای خاص تشخيص ميزان پيچيدگي
تصویر است تا به تناسب نوع و روش و ميزان منابع موردنياز ارزیابي شود .در ابعاد
مختلف نيازمند انجام سریع ارزیابي ،تشخيص و موقعيتیابي متون با كمترین هزینه،
منابع مصرفي و حداقل دادههای موردنياز هستيم .به دليل ابعاد بزرگ مسئله تعریف
معيارهای خطا در سطوح مختلف ماكرو و ميکرو و نسبت آن با ریسک تصميمسازی
احساس ميشود.
معیارهای خوشهبندی :این معيارها مانند شاخص خلوص رابطه ( ،)16شاخص
جاكارد رابطه ( ،)17شاخص دون رابطه ( ،)18شاخص سيلوئت رابطه ( )19بيانشده
كه در آینده باید بازنگری شود[.]63
()16

()10

}𝑅 ∈ 𝑚(𝑟, 𝑅) = max{𝑚(𝑟, ŕ)|ŕ
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𝑁

Miss Detection Rate = 𝑀𝐷𝑅 = MDB/TDB

()17

معیارهای کلمه و کاراکتر :مجموعهای از مستطيلهایي كه توسط هر الگوریتم
تخمين زده ميشود با مستطيلهای حقيقتپایه موجود در مجموعه  ICDARمقایسه
ميشوند .بهترین ميزان تطبيق  mبين این دو مستطيل (مساحت تقاطع دو مستطيل
برابر با مينيمم مستطيل شامل هر دو) بيشترین ارزش است .ازاینرو بهترین تطبيق

()18
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معیارهای پردازش موازی :این معيار در سطح عمليات موازی و بر اساس
ساختار پردازشي مانند جيپيیو بيان ميشود كه برای یافتن جواب مطلوب هر تابع
هدف خوب محسوب گردد.
معیارهای بیدرنگی :این معيار در عمليات بيدرنگ بر اساس ضرباالجل هر
تسک یا عمليات تعریف و باید برآورده شود تا بتوان هر عمل را در زمان خود انجام
داده و نتایج در زمان غيرواقعي به دست نياید.
معیارهای توان مصرفی :این معيار در عملياتي كه هدف كمينهسازی مصرف
توان است مانند رابطه ( )20بکار ميرود [.]64
()20

𝑃𝐴𝑚
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑚𝑢𝑠𝑛𝑜𝐶 𝑦𝑔𝑟𝑒𝑛𝐸 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇

= 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑆

معیارهای ارزیابی تهدیدات :باید اهداف پردازش در هر كاربرد تعریف شود و
بر اساس آن خطاهای موردنياز از تصویربرداری تا خطاهای انساني كه در عمليات
وقفه ایجاد ميكند مانند رابطه ( )21تعيين گردد .این امر به ردیابي و كنترل
تهدیدات ممکن در عمليات كمک ميكند تا به كاهش ریسک عمليات در كاربردهای
بيدرنگ مانند خطر ابعاد عمليات در جراحيهای پزشکي منتهي شود .این امر نگاه
سلسله مراتبي عمليات تا تغيير استراتژی و بالعکس را ميطلبد .باید با مشخصكردن
مدل مناسب برای تهدیدات به معيارهای مناسب ارزیابي آنها توجه شود.
()21

𝑤ℎ

))𝑡ℎ𝑟(𝐵) = 𝑚𝑖𝑛 (0.5, (𝑤+10)(ℎ+10

معیارهای تصمیمسازی :در عمليات با وضعيت عدم اطمينان باید به ميزان
ریسکگرایي و ریسکگریزی در تصميمسازیها مخصوصاً حالت آنالین دریافت و
پردازش تصاویر توجه شود .شاید در هر پریود پردازش ،تصميمگيری ریسکگریز
امکان نداشته باشد و یا باید بده و بستاني در سيستم صورت بگيرد تا بعضي منافع
فدای آن شود .ميتوان با استفاده از تئوری سودمندی  ،105مدلسازی و تصميمسازی
در حالت ریسکگریزی و مدلهای دیگر در ریسکگرایي به انجام مفيد عمليات
كمک كرد .برای این وضعيت باید ضمن توجه به معيارهای مناسب بتوان توابع مفيد
توليد كرد .از آنجا كه هميشه در حالت مطمئن قرار نداریم تعریف این معيارها در
تمامي سطوح شکل 1برای تصميمسازی در وضعيتهای ریسکگریزی و ریسک-
گرایي الزم است.

 -6نتیجهگیری
مشکالت ارائه روش عمومي مؤثر جهت موقعيتیابي و تشخيص متون در
تصاویر ،وابستگي بسياری به ابعاد متون ،جهت آنها ،رنگ متون ،ميزان رنگآميزی،
پيچيدگي زمينه ،نورپردازی محيطي ،ميزان تقعر و تحدب زمينه متن ،رزولوشن
تصویر ،پيچيدگي زبان متن ،و تنوع زبان برای برخورداری از سرعت و دقت مناسب
دارد .در كنار این مسئله تنوع ،حجم ،ارزش و پيچيدگي تصویر یا فریم ویدئویي
بهعنوان چالش مهم در آینده به نمایش در خواهد آمد .روشهای سنتي موقعيتیابي
متن نسبت به مشکالت آینده یعني دنيای دادههای عظيم تصویری مقاوم نخواهند
بود و بيدرنگ عمل نخواهند كرد .آنها فاقد انتخاب استراتژیهای مناسب بر اساس
عالیق عاملهای هوشمند برای استفاده از معيارهای كالن دادهها هستند .از مشکالت
مهم این روشها فقدان استراتژی مناسب تشخيص همزمان در زوایای مختلف در
تصاویر و عدم مقياسپذیری در راستای دادههای تصویری عظيم است .پشتيباني از
تنوع دادهها در ابعاد مختلف برای رفع بسياری از چالشهای تصویر است و برای
كاربرد دادههای عظيم تصویری نيازمند ساختمان دادههای توزیعي موازی مانند بالک
چين ،توليد متادادهها برای حفظ اطالعات سراسری ،الگوریتمهای موازی و توزیعي
مقياسپذیر ،استفاده از دادههای محلي و سراسری در تصميمگيری ،استفاده از
تحليلگر استراتژیک برخط ،طراحي و پيادهسازی ابزارهای عاملگرا و باتگرا ،و
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معيارهای جدید برای اندازهگيری دادههای استخراجي و بررسي و تحليل الگوریتم
هستيم .در كارهای آینده باید ضمن افزایش سرعت ،روشهای بيدرنگ برای داده-
های بزرگ در كاربردهای خاص مانند متون پيچيده در جهتهای مختلف ارائه شود.
ميتوان از مدل ماده سياه 106برای كشف سریع نواحي غيرمتني تصاویر و تئوری
مجموعههای خشن برای بخشبندی سریع و تعيين نواحي متني استفاده كرد .مسئله
مورد توجه دیگر ارائه معيارها و توابع موردنياز موقعيتیابي در وضعيت اطمينان یا
عدم اطمينان و تصميمگيری ریسکگرایي یا ریسکگریزی در حالت عدم اطمينان
است.
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