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 جديدة خوارزمية تقديم في البحث لهذا األساسية المساهمة تكمن —لملخصا
. منفصلة حروف إلى باليد والمكتوبة المطبوعة العربية الكلمات صور لتجزئة
 للكلمة العلوي الخارجي المحيط على الخوارزمية هذه في التجزئة عملية وتعتمد
 الحروف خصائص تحليل من المشتقة اإلرشادية القواعد من مجموعة وعلى

 عامة بيانات قاعدة على الخوارزمية اختبار تم وقد. الكلمات كتابة أثناء العربية
 هذه ونجحت. االختبار لغرض بناؤها تم خاصة بيانات قاعدة إلى باإلضافة

 صحيحة تجزئة معدل متوسط وأعطت حروف، إلى الكلمة تجزئة في وارزميةالخ
 حالة في%( 96.6) و باليد المكتوبة الكلمات حالة في%( 75.20) بنسبة

 الخوارزمية بإستخدام يُوَصي المشجعة النتائج ولهذه. المطبوعة الكلمات
 .تمييز الكلمات العربية أنظمة تطوير في أساسي كجزء المقترحة

خوارزمية المربعات الزاحفة، تقريب  تجزئة الكلمات العربية،:  المفتاحية ماتالكل
 المضلع، ترقيم القطع المتصلة.

 المقدمة .1

 ذات أمة لغة هي العربية اللغة فإن الكريم، القرآن لغة كونها إلى باالضافة

 في وصهرتها أخرى أمم علوم عدة لقرون استوعبت عريقة حضارة

 بناء إن. والكتابة والفكر واألدب العلوم لغة فكانت ريةوالفك اللغوية بوتقتها

 ومكانتها هيبتها اللغة هذه لتستعيد محاولة هو العربية الكتابة لتمييز نظام

 ومثقفين طالب من ابنائها جهود بتضافر إال يتحقق ال والذي الالئقة،

. لبشرا من الماليين يخدم الكتابة العربية لتمييز نظام بناء أن كما. ومفكرين

. [1] شخص مليون 234 من أكثر العربية باللغة األساسيون فالمتحدثون

 إال العربية، متحدثي بين يختلف قد المنطوق العربي الكالم أن من وبالرغم

 العربية اللغة أن كما. العالم أنحاء مختلف في  موحدة العربية الكتابة أن

 الحروف كل أو ضبع يستخدمون ممن الناس من كبيرة ألعداد مهمة ثقافة

 ضمن العربية الحروف تستخدم اللغات من فالعديد. لغتهم في العربية

 الكتابة فإنشاء نظام لتمييز لذا  واألردية والكردية الفارسية مثل أبجديتها

 كثافة من وبالرغم .[2أخرى ] للغات حتى ومتعددة واسعة فوائد له العربية

 لم أنها إال العربية، الكلمات على للتعرف أنظمة لبناء قدمت التي البحوث

 ،يةالصين أو ةالالتيني الكتابة لتمييز صممت التي األنظمة كفاءة إلى تصل

 مشكلة هي العوامل أهم إحدى أن يتبين األسباب عن البحث خالل ومن

 الكتابة لتمييز نظام إيجاد يمكن فال .حروف إلى العربية الكلمات تجزئة

 التي المشاكل كل تواجه الكلمات تجزئةل إيجاد طريقة يتم لم ما العربية

وتغير شكلها  وتراكبها،الكلمات،  حروف تداخل مثل تجزئة عملية تعترض

 النقط مثل فوللحر مرافقة ثانوية أشكال ووجودبتغير موضعها من الكلمة، 

 مشكلة القت لقد. وغيرها األساس خط عن الحروف وميل والمد، والهمز

 الذين الباحثين بعض قبل من االهتمام حروف إلى العربية الكلمات تجزئة

 إال يتم لن عالية بكفاءة العربية للخطوط تعرف نظام على الحصول أن رأوا

 تحقيق يمكنها التي الخوارزميات عن بالبحث قاموا لذلك. المشكلة هذه بحل

 الكتابة لتجزئة صممت التي بالخوارزميات البعض فاستعان. الهدف هذا

 بتصميم آخرون وقام العربي الخط مع لتتماشى يلهاتعد مع الالتينية

 جديدة خوارزمية تقدم الورقة هذه. [3] العربي لخطتالئم ال خوارزميات

 حروف إلى باليد والمكتوبة المطبوعة العربية الكلمات بتجزئة تقوم

وهي تتعامل بشكل جيد مع الحروف المتداخلة و المتراكبة من  .منفصلة

 لوي للكلمات والذي يحوي أهم مالمح الحرف.خالل تتبع المحيط الع

 الخوارزمية المقترحة. 2

 التمعن فيخالل  فمن. الكتابة عملية محاكاة من الطريقة هذه فكرة جاءت

 توجدها وسمات هامالمح أهم أن يتبين ،أشكال وخصائص الحروف العربية

 طترب التي الواصالت أو األربطة أنيتبين أيضا  كما. العلوي محيطها في

 أو العلوي للمحيط المقعرة األجزاء عند عادة توجد ببعضها الحروف

 نظرا  الستخراج أهم السمات،  المحيط تتبع طريقة إختيار تم لهذا. السفلي

 وتراكبها حروفها بتداخل تمتاز التي العربية الكتابة طبيعة مع تتناسب ألنها

 حركة عن تنتج تابةفالك الكتابة، عملية تحاكي أنها كما أحجامها، في وتباين

 ،→  يمين ،←  يسار)  األساسية األربعة االتجاهات في الورقة على القلم

 وبعد استخراج المحيط وتحديد إتجاه كل بكسل فيه، يتم↓(. أسفل ،↑  أعلى

 Splitting and Grouping والتجميع التفكيك أسلوب على االعتماد

ع القطع تبعا إلتجاه وبعد ذلك يتم تجمي ،قطع إلىمحيط الكلمة  تفكيكل

 على تحتوي مكتبة إلنشاء دلفي البرمجة لغة استخدمتكتابتها إلى حروف. 

 في العمليات إلختبار تقنيات متعددة لتنفيذ وإنتقاء كل الالزمة الدوال جميع

. كاملة الخوارزمية لتنفيذالخوارزمية، بعد ذلك تم تجهيز منظومة  هذه

 خاصة إلى باإلضافة عامة بيانات قاعدة على الخوارزمية اختبار تم وأخيرا  

 .، وتسجيل نتائج تقييم آداء الخوارزميةاالختبار لغرض بناؤها تم

 خطوات الخوارزمية 1.2
 صورة بإدخال تبدأ أساسية مراحل ثالث من المقترحة الخوارزمية تتكون

 هذه لحروف مجزأة بصور وتنتهي تجزئته المراد النصي السطر أو الكلمة

 مراحل يوضح (1 الشكل) في المبين الكتلي والمخطط. النص أو الكلمة

 .الخوارزمية هذه

 

 التجزئة لخوارزمية الكتلي المخطط .1 شكل
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  الصورة تجهيز مرحلة 2.2
الصورة للتجزئة خطوة مهمة إلنجاح عملية التجزئة. فالصور  تجهيز إن

ين التي ستتم تجزئتها تكون على هيئة تدرج رمادي، وقد تكون ذات تبا
منخفض، باالضافة إلى احتمال وجود إشارات ضوضائية بسبب جهاز 

بعد اختبار مجموعة من عمليات معالجة الصور الرقمية تم إنتقاء  المسح.
( واجهة 2الشكل )الطرق التي تتناسب مع الطريقة المقترحة، ويبين 

واشتملت هذه المرحلة على   التجهيز.مرحلة إختبار تقنيات  برنامج
 التالية:  العمليات

 تم اختبار كال من مرشح القيمة المتوسطة ومرشح تنعيم الصورة :
القيمة الوسطى ومرشح القيمة الصغرى ومرشح القيمة العظمى لتنعيم 

إذ أمكنه  3×3تم اختيار مرشح القيمة الوسطى بحجم و. [4] الصورة
 .تقليل الضوضاء بشكل جيد

 الصورة المضببة : بهدف إبراز الكتابة في تحسين تباين الصورة
 وذات الجودة المنخفضة. تم استخدام طريقة تسوية المدرج التكراري

Histogram Equalization  [.4] لتحسين التباين 
 يقصد بالتعتيب تحويل الصورة بتدرجات الرمادي تعتيب الصورة :

 Adaptiveإلى صورة ثنائية. لقد تم اختبار تقنيتي التعتيب التكيفي 
Thresholding يقة أوتسو وطرOtsu Algorithm  لتعتيب

 .[5] الصورة ، وأعطت خوارزمية أوتسو نتائج جيدة

 

 واجهة اختبار تقنيات تجهيز الصورة  .2شكل 

 مرحلة تجزئة الصورة إلى قطع 3.2
تتضمن هذه المرحلة عدة عمليات، تبدأ بفصل صورة الكلمة إلى مكونات 

 Connectedمتصلة متصلة باستخدام خوارزمية تعليم المكونات ال
Components Labeling بعد ذلك يتم استخراج وتتبع المحيط .

الخارجي لكل مكونة متصلة باستخدام خوارزمية المربعات الزاحفة وتكون 
مخرجات هذه الخوارزمية مصفوفة بعد واحد تحتوي على إحداثيات وإتجاه 

علوي الحركة لنقاط المحيط. ثم يقسم محيط المكونة إلى جزأين محيط 
وسفلي. ثم تستخرج مالمح المحيط العلوي باستخدام طريقة تقريب 

  .المضلع
 

  فصل الصورة إلى مكونات متصلة 1.2.2
إن عملية فصل الصور الثنائية إلى مكونات متصلة من الخطوات األساسية 
عند دراسة تجزئة الكلمات العربية، فالحروف األبجدية العربية تتميز عن 

في أن أغلبها يحتوي على عالمات تشكيل كالنقط والهمز  الحروف الالتينية
والمد، وهذه العالمات توضع بشكل منفصل أعلى أو أسفل الحرف، ولهذا 
فهي ال تتعلق بعملية ربط الحروف بعضها ببعض. لذلك فإن أول خطوة في 
التجزئة هي فصل أجزاء الكلمة إلى مكونات متصلة، وهذه المكونات قد 

أو عالمة تشكيل أو مجموعة حروف متصلة. في تكون حرف منفصل 
 الخوارزمية المقترحة تم استخدام طريقة تعليم المكونات المتصلة

Connected Components Labeling  [6].  ( 3يبين )الشكل
 نتيجة تطبيق طريقة تعليم المكونات المتصلة.

 
 

 

 مكونات متصلةكلمات إلى صور فصل نتيجة مثال ل .3 شكل

 خراج المحيط العلوي للمقاطعاست 2.3.2
يتم استخراج وتتبع المحيط الخارجي لكل مقطع باستخدام خوارزمية 

وتكون مخرجات هذه . Marching Squares المربعات الزاحفة
الخوارزمية مصفوفة بعد واحد تحتوي على إحداثيات وإتجاه الحركة لنقاط 

مضلع التي تقوم المحيط. تستخدم هذه المصفوفة كمدخالت لطريقة تقريب ال
بتحويلها إلى خطوط مستقيمة. تستخدم هذه الخوارزمية في الرسم البياني 
بالحاسوب وذلك الستخراج محيط األشكال في الصور الرقمية ثنائية البعد. 
ولقد تم تطوير هذه الخوارزمية للصور ثالثية البعد بما يسمى بخوارزمية 

مية المربعات الزاحفة تمتاز . وبالرغم من أن خوارز[7] المكعبات الزاحفة
 .تمييز الكلماتبسهولتها واستخداماتها المتعددة إال أنها لم تستخدم في مجال 

تقسيم الصورة إلى خاليا.  يتمخوارزمية المربعات الزاحفة  تطبيقعند 
تحديد الخلية التالية األركان األربع لكل خلية لقيمة البكسالت في وتستخدم 
حالة موضحة  16على جدول للحاالت يحتوي على ، باالعتماد في المسار

أي الخلية  حركة المساراتجاه حدد ت الجدولحالة في  كل(. 1 الجدول)في 
. ويتوقف تتبع المحيط األركان األربعة للخلية الحاليةبناءا  على قيمة  التالية
   .16لحالة الوصول لأو  الرجوع لنفس الخليةعند 

 ية المربعات الزاحفةجدول الحاالت لخوارزم .1جدول 

 

 يجب محيط الكلمة، تطبيق المربعات الزاحفة إلستخراج في البدء قبل
 يمين أسفل من البدء نقطة استخدام تم البحث هذا في. البدء نقطة تحديد

 باالمكان فيصبح السفلي، ثم أوال العلوي المحيط تتبع يتم بهذا ألنه الصورة
( نتيجة تطبيق خوارزمية 4الشكل يبين ) .السفلي عن العلوي المحيط فصل

 المربعات الزاحفة ألستخراج محيط الكلمة.
 

 

 استخراج محيط الكلماتنتيجة مثال ل .4 شكل

   استخراج مالمح المحيط بواسطة طريقة تقريب المضلع 3.3.2
ي تقنية هامة لتمثيل ه Polygonal Approximation تقريب المضلع

. وهذه التقنية مطلوبة لمنحنىع على اتق توفر احداثيات رؤوس منحنى عند
لتقريب منحنى رقمي إلى مضلع من أجل إنقاص حيز التخزين وزمن 

استراتيجتان لطريقة تقريب المضلع؛  توجد .المعالجة للعمليات الالحقة
االستراتيجية األولى تقوم بتقريب المنحنى إلى مضلع بتقليل عدد الرؤوس 
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أما  .بحيث يكون الخطأ بين المنحنى والمضلع أقل ما يمكن  إلى عدد ثابت
االستراتيجية الثانية فتقوم بتقريب المنحنى إلى مضلع بحيث ال تتجاوز 

 لخطألتسامح أقل قيمة  المسافة العمودية بين أضالع المضلع والمنحنى

Error Tolerance (min) في هذا البحث تم استخدام االستراتيجية .
ال يمكن تخمين عدد ثابت لرؤوس المنحنيات التي تمثل حروفا   الثانية ألنه

مختلفة في الحجم والشكل. لذلك تم اعتماد طريقة تقريب المضلع التي 

بعد  .[8] (min) تعتمد على قيم رؤوس المنحنى وقيمة أقل تسامح للخطأ
تحديد أهم النقاط على المحيط باستخدام طريقة تقريب المضلع، يتم حساب 

من (xi+1,yi+1)و  (xi, yi) بين كل نقطتين متتاليتين    ميلال زاوية
 (.1المعادلة )

 
لتشكيل متجه  تستخدموا مستويات ثمانيةإلى   متم تقريب قيبعد ذلك 
 ( نتيجة تطبيق طريقة تقريب المضلع.5في )الشكل  السمات.

 

 

 تطبيق خوارزمية تقريب المضلعنتيجة مثال ل .5 شكل

 الحروف تشكيلة مرح 3.2
إن مخرجات مرحلة التجزئة عبارة عن سلسلة من الخطوط المستقيمة ذات 
طول وميل واتجاه معلوم، وهذه الخطوط هي المالمح أو السمات التي تميز 
الكلمة والتي من خاللها يمكن تحديد حدود الحروف التي تتكون منها 
قا  الكلمة، وذلك عن طريق دمج هذه الخطوط لتشكيل حروف الكلمة طب

لمجموعة من القواعد التي تم اشتقاقها من تحليل مخرجات عملية التجزئة. 
   :وهذه القواعد هي

( : تبدأ معظم الحروف من القطع المتجهة لألعلى وميلها أكثر 1القاعدة )
  .درجة، مع مراعاة أشكال القطع التي تسبقها والتي تليها 60من زاوية 
قطع  5تشكل حرفا منفصال هو  ( : أقصى عدد للقطع التي2القاعدة )
  .مختلفة

  .2( : أقل عدد للقطع التي يمكن أن تشكل حرف هو 3القاعدة )
  4( : إذا كان اجمالي عدد القطع في القطعة المتصلة أقل من 4القاعدة )

  .فإنه حرف منفصل
(مثال لتشكيل حروف الكلمات بتطبيق القواعد اإلرشادية 6ويبين )الشكل 
 .المتحصل عليها.

 

 

إلى  د وأخرى مطبوعةـمكتوبة بالي تجزئة كلمةنتيجة مثال ل .6 شكل
 حروف منفصلة

 . قاعدة البيانات المستخدمة3

  تمييز أنظمة ومقارنة واختبار لتدريب المرجعية البيانات قواعد قلة بسبب
 بيانات قاعدة إنشاء تم ،المطبوعة والمكتوبة باليد العربية الكتابة وتجزئة
 كلمات صور ملفات من مجموعتين هذه البيانات قاعدة ضموت.  جديدة
 خط بنوع مطبوعة لكلمات صور على تحتوي األولى المجموعة. عربية

Tahome  لنفس صور على تحتوي الثانية والمجموعة ،20 الخط وحجم 
( 7) باليد المكتوبة الكلمات كتابة في ساهم ولقد. باليد مكتوبة الكلمات
 وبتدرج بوصة/نقطة 300 وضوح بدقة البيانات كافة مسح تمو. أشخاص

 في متمثلة يومية استخدامات قاعدة البيانات من كلمات إنتقاء تم لقد. رمادي
 وبلغت. التطبيقات من الكثير في تتواجد والتي واإلناث الذكور أسماء
 حوالي من ومكونة مكررة، غير كلمة( 1413) البيانات قاعدة كلمات

  .حرفا( 7219)
 العربية الكلمات تجزئة خوارزميات مع المستقبلية لمقارنةا ولغرض
 عامة بيانات قاعدة على أيضا   المقترحة الخوارزمية اختبار تم األخرى
 وهو( INF/ENIT)بـالرمز إليها ويشار التونسية المدن أسماء على تحتوي
 [.9] للمهندسين الوطنية المدرسة /االتصاالت تقنية معهد

 

 لخوارزمية. تنفيذ واختبار ا4

 االصدار دلفي البرمجة لغة باستخدام متكامل برنامج وتنفيذ تصميم تم لقد
 كافة تنفذ التي الدوال بجميع مكتبة على بورالند، يحتوي شركة من السابع

 مرحلة: مرحلتين على الخوارزمية تنفيذ تم .الخوارزمية العمليات في هذه
 . اختبار ومرحلة أولية

 العمليات من مجموعة اختبار فيها تم أولية بمرحلة أوال المقترح النظام مر
 كما للخوارزمية، األفضل الطرق إلنتقاء وذلك والتجزئة، بالتجهيز المتعلقة

 الخطأ تسامح قيمة مثل المتغيرة  المعامالت قيم اختبار المرحلة هذه في تم
 القواعد من مجموعة استنباط إلى باإلضافة المضلع، تقريب طريقة في

 المرحلة في. مرحلة تشكيل الحروف في عليها اعتمد التي اديةاإلرش
 على تحتوي بحيث الجديدة البيانات قاعدة من كلمة 54 إنتقاء األولية تم

 وفي منفصلة أي الكلمة، من المختلفة بمواضعها األبجدية الحروف جميع
 عدد إجمالي من%( 3.8) يمثل العدد وهذا كلمة، ونهاية ووسط بداية

 المطبوعة بنوعيها الكلمات استخدام تم وقد. البيانات عدةقا كلمات
 مجموعة على بالحصول األولية المرحلة انتهت وبهذا .باليد والمكتوبة

 برنامج تصميم وتم. الكلمة حروف حدود لتحديد بها االسترشاد يتم قواعد
 هي ومخرجاته عربية كلمات على تحتوي صورة ملف هي مدخالته كامل
 .الكلمات هذه لحروف صورال من متتالية

 البيانات قاعدتي في الصور ملفات جميع ادخال تم االختبار، مرحلة في
 من التحقق أجل من بها خاص مجلد في النتائج وحفظ والجديدة العامة
 تم حيث يدويا   التجزئة عملية صحة من التحقق تم. التجزئة عملية صحة
 والناقص، الزائدو صحيح بشكل تجزئتها تمت تم التي الكلمات حصر

. التجزئة عملية التمام استلزم الذي الزمن متوسط حساب إلى باالضافة
( 7يبين )الشكل  .الخوارزمية لتقييم الالزمة النتائج كل تسجيل أمكن وبهذا

( فيظهر نتيجة تجزئة 8واجهة إختبار الخوارزمية المقترحة. أما )الشكل 
 كلمة مكتوبة باليد وأخرى مطبوعة.

 ة وتحليل النتائجمناقش. 5

نظام التجزئة المتضمن للطريقة المقترحة على قاعدة البيانات  إختبارلقد تم 
، التي تحتوي على أسماء المدن التونسية مكتوبة باليد INF/ENIT العامة
تم إنشاؤها مساهمة من هذا البحث لقياس البيانات الجديدة التي قاعدة  وعلى

( عينة لكلمات مكتوبة باليد من 569) أداء الخوارزمية المقترحة، تم أخذ
قاعدة البيانات التونسية من أجل تحليل النتائج، باإلضافة إلى جميع العينات 

( كلمة مطبوعة، 1413في قاعدة البيانات الجديدة والتي تتضمن )
تم أوآل اختبار الطريقة المقترحة على  .( عينة لكلمة مكتوبة باليد1413و)

دن التونسية العامة، تم أخذ جميع العينات من قاعدة بيانات أسماء الم
( عينة كلمة، فكان معدل التجزئة السليمة هو 569المجموعة )أ( وعددها )

%(، واستغرقت عملية تجزئة جميع العينات زمن قـــــدره 74.55)
بعد ذلك تم  .( كلمة/ مللي ثانية تقريبا1.42ث( وهذا يعني ) 0.081)

المكتوبة باليد في قاعدة البيانات الجديدة  اختبار الطريقة على الكلمات
%(، 74.86( عينة، فكان معدل التجزئة السليمة هو )1413وعددها )

 1.33ث( أي )  0.76واستغرقت عملية تجزئة جميع العينات زمنا  قدره )
وأخيرا تم اختبار الطريقة على الكلمات المطبوعة  .( كلمة/مللي ثانية تقريبا

( عينة، ونجحت الطريقة في 1413لجديدة وعددها )في قاعدة البيانات ا
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%(، واستغرقت عملية تجزئة جميع العينات زمنا  96.6تجزئتها بمعدل )
( 2 الجدوليوجز ) ( كلمة/ مللي ثانية تقريبا. 1.25ث( أي ) 1.84قدره )

 نتائج التجزئة للطريقة المقترحة.

 نتائج التجزئة للطريقة المقترحة .2جدول 

 

 الخالصة
هذه الورقة تم تقديم خوارزمية جديدة لتجزئة الكلمات العربية المطبوعة  في

والمكتوبة باليد. تم تنفيذ واختبار هذه الخوارزمية على قاعدتي بيانات عامة 

وخاصة، وأظهرت النتائج المتحصل عليها إمكانية الخوارزمية على تحديد 

إلى حروفها. تم حدود الحرف بدقة وبسرعة عالية وبالتالي تجزئة الكلمة 

استخدام خوارزمية المربعات الزاحفة ألول مرة بنجاح في تجزئة الكلمات 

العربية، وقد استخدمت لتتبع واستخراج محيط الكلمات. كما تم استخدام 

طريقة تقريب المضلع الستخالص سمات المحيط، من خالل تحويله إلى 

حدود خطوط مستقيمة ذات اتجاه وطول معروف، استخدمت لتحديد 

الحروف. إن النتائج المتحصل عليها أظهرت كفاءة عالية للطريقة المقترحة 

في تجزئة الكلمات المطبوعة حيث وصل معدل التجزئة الصحيحة إلى 

كلمة. كما أظهرت النتائج إمكانية  1413% لقاعدة بيانات بحجم 97.45

صحيحة الطريقة لتجزئة الكلمات المكتوبة باليد حيث وصل معدل التجزئة ال

% بقاعدة بيانات عامة. وأظهر البرنامج المنفذ للخوارزمية 74.55إلى 

مللي  3.36كفاءتها من ناحية السرعة، حيث كان متوسط السرعة 

مللي  3.35إلى  1.42ثانية/كلمة في حالة الكلمات المطبوعة، وما بين 

ن ثانية/كلمة في حالة الكلمات المكتوبة باليد. من ذلك نخلص إلى أنه يمك

الكلمات العربية  تمييزاالعتماد على الطريقة المقترحة لبناء أنظمة 

 ولتطبيقات مختلفة.

 

 واجهة اختبار خوارزمية التجزئة. 8شكل 
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 مكتوبة باليد وأخرى مطبوعة تجزئة كلمةنتيجة  .9 شكل
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