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  دهیچک

در . توان تشخیص دادروان او را می گرافولوژی  علم یا فنی است که با مطالعه خط یک فرد، شخصیت و یا خلق و خوی و یا چگونگی
- ضمن استخراج ویژگی .شده استل یشکتمختلف یک پایگاه داده  از افراد MMPI با اخذ دستخط و پرسشنامه شخصیتی، این تحقیق

سیستم پیاده سازی شده . شده استها استفاده عنوان ابزار یادگیری ماشین جهت گروه بندی ویژگیه ها از دستخط، از درخت تصمیم ب
 ۱٤۰مورد بررسی شامل  هاینمونه. بینی نمایدتواند خصوصیات فردی نویسنده را پیششده می روبشبا دریافت نمونه دستخط 

نفر از دانشجویان مرکز علمی  ۷۰ ونفر از مددجویان زندان شهر سمنان  ۷۰ این دو گروه عبارتند از. آزمودنی در دو گروه مختلف است
و ضمنا  یاحساسات خنث یکحرواحد که متن آن از لحاظ ت ینوشته یک ،اخذ دستخط یدر راستا .سمنان کاربردی جهاد دانشگاهی

برای تشخیص نهایی از  .یسندخط بنو یب A4 کاغذ یکآن در  یکه از رو ه شدخواست هایو از آزمودن شدساده و روان باشد انتخاب 
کمک گرفته شد که  MMPIهای پرسشنامه آزمایی نتایج درخت تصمیم، از خروجیبرای راستی. درخت تصمیم استفاده شده است

مطابقت با  %۹٤ تا %۸۷از  یشنهادیپ یتمالگور توسطاستخراج شده  هاییژگیودرست یصتشخ یجنتا.نتایج نویدبخشی به دست آمد
 یتیپرسشنامه شخص یجبا نتا یسهرا در مقا %٦۹دقت  یمحاصل از درخت تصمتشخیص شخصیت  یجنتا .دهدیمشاهدات را نشان م

MMPI حاصل داد.  

  ید واژه هاكل
 .درخت تصمیمفارسی، ، گرافولوژی، دستخط، شخصیت

 

  مقدمه ۱
منظـور علـم و یـا  نامند ومی "گرافولوژی"خط شناسی علمی را 

فنی است که با مطالعه خط یک فرد، شخصیت و یا خلق و خوی و 
 ۱۶۶۰در ســال  .تــوان تشــخیص دادمــی روان او را یــا چگــونگی

و دو سال بعـد کشیشـی بـه  "بالدی"میالدی یک استاد فلسفه به نام 
درباره شناسایی خلق و خـوی و خصوصـیات اخالقـی  "میشون"نام 

هایشـان مطـالبی اظهـار داشـتند و و نوشته افراد، ضمن مطالعه خط
توان بـه چگـونگی رفتـار و ادعا کردند که از خط یک شخص نیز می

  .شخصیت او پی برد و با خلق و خوی او آشنا شد
یــک خــط شــناس ماننــد صــیادی اســت کــه بــه شــکار عالیــم و 

ــی ــا م ــانه ه ــا . رودنش ــر انگشــت، دقیق ــل اث ــیچ دو دســتخطی مث ه
هــر کــس، یگانــه و منحصــر بــه فــرد دســتخط . یکســان نیســتند

هــای نوشــتاری هــیچکس بــا کــس دیگــر بــه هــیچ وجــه الگــو. اســت
  .مطابقت ندارد

کــه وی بــه هنگــام صــحبت  "مــن"خلــق و خــوی یــک فــرد در  
ــ ــیه ب ــار م ــیک ــه م ــدهرود خالص ــخت پیچی ــره س ــود و آن ثم ای ش

اســت کــه از میــراث هــا و عوامــل فیزیولــوژی، قبــل و بعــد از تولــد 
ــین تج ــهو همچن ــوزیرب ــش آم ــا، دان ــدوزیه ــش ان ــا و دان ــا در ه ه



 

۲۰ یمبا استفاده از درخت تصم یبر اساس دستنوشته فارس یفرد یاتو خصوص یتشخص یبررس

یـــابی و یـــک خـــط شـــناس بـــرای راه. او بـــه وجـــود آمـــده اســـت
پیشــبرد کــار خــود بایــد بــه خــواص اصــلی خلــق و خــوی و قــوانینی 

ــم داشــته باشــدکــه آنهــا را بهــم مربــوط مــی ــا . ســازد، عل بررســی ی
ـــک نوشـــته  ـــک خـــط(امتحـــان ی ـــی و ) ی ـــه علم ـــر جنب ـــالوه ب ع

ـــی آن، در ـــزه تحقیق ـــوارد، انگی ـــتر م ـــن . ای داردبیش ـــاهی از ای گ آ
ــی ــم م ــوارد اســتفادهعل ــد م ــاگونیتوان ــاد و گون ــته باشــد ی زی  داش

گـــزینش متقاضـــیان اســـتخدام، انتخـــاب همســـر، کمـــک در ].1[
ـــی ـــوژی  ،تشـــخیص بیماریهـــای روان ـــه کاربردهـــای گرافول از جمل

  . باشدمی
ــاس  ــر اس ــاص ب ــندگان خ ــایی نویس ــک شناس ــتم بیومتری سیس

ــوژی در گرا ــه شــده اســت] 2[فول ــه دســت . ارائ ــت شناســایی ب دق
 ٪ ۹۹٬۳۴نویســـــنده،  ۲۹آمـــــده بـــــا پـــــنج خصیصـــــه بـــــر روی 

ــوان ، ]3[در . گــزارش شــده اســت ــه عن شــبکه عصــبی مصــنوعی ب
ســپس، ادغــام تصــمیم . طبقــه بنــد مــورد اســتفاده قــرار گرفــت

ــه اســت ــرار گرفت ــرداری ق ــره ب ــورد به ــرای شناســایی نویســنده م . ب
ــی، بر]4[ر د ــدخــی از ویژگ ــای جدی ــدند ه ــی ش ــوژی معرف . گرافول

هـــای مهمـــی از امضـــا بـــا اســـتفاده از ایـــده ایـــن بـــود کـــه بخـــش
ســـازی  شـــوند و ســـپس اســـتخراج شـــبیه Bezier هـــایمنحنـــی
  .ها صورت پذیرفته استاز آن هاویژگی

ـــوژ ـــا یاز آنجـــا کـــه گرافول ـــر مبن دستنوشـــته  یهـــا ویژگی یب
. مـــؤثر اســـت هـــا یژگـــیاســـت، زبـــان دستنوشـــته در اســـتخراج و

ـــابرا ـــرا ین،بن ـــ یب ـــان فارس ـــه زب ـــان از جمل ـــر زب اســـتخراج  یه
بـــا اســـتفاده از  یگرافولـــوژ یبـــرا یـــداریمناســـب د هـــای یژگـــیو

ــامپ ــر یوترک ــهدر زم. اســت یضــرور یام ــوژ ین ــتهدستن یگرافول  وش
ـــدک یکارهـــا یفارســـ ـــار  .انجـــام شـــده اســـت یان ـــین ب ـــرای اول ب

ــه کمــک کــامپیوتر توســط احســان  گرافولــوژی دستنوشــته فارســی ب
پـــس از آن  ].5[ اللـــه کبیـــر و علـــی بهرامـــی شـــریف بررســـی شـــد

ــی ــتخراج ویژگ ــری روی اس ــراد دیگ ــار اف ــی ک ــتخط فارس ــای دس ه
و برخـــی از محققـــین ضـــمن اســـتخراج ویژگـــی از ] 6[ کردنـــد

ــب ــد ش ــدها مانن ــه بن ــتفاده از طبق ــا اس ــتخط ب ــبی دس ــای عص که ه
ـــدی  ـــته بن ـــه دس ـــبت ب ـــازی نس ـــتنتاج ف ـــتم اس مصـــنوعی و سیس

هـــــا و تشـــــخیص خصوصـــــیات روانشـــــناختی از روی ویژگـــــی
  ].۹و۸و۷[ دستخط اقدام نمودند
 MMPI یتیپرسشنامه شخص راجع به مقاله در بخش دوم
 .در بخش سوم، پایگاه داده ارائه شده است. شود توضیح داده می
 پرسشنامهاز با استفاده نحوه تصمیم گیری  ،در بخش چهارم

MMPI هر دستخط و  یها یاستخراج ويژگ. شود می شرح داده
، گروه ششمدر بخش  .شود یبحث م پنجم  بخشدر  ها بررسی آن

مقایسه  و نتایج. بندی با استفاده از درخت تصميم آورده شده است
پیشنهادات در و و نتیجه گیری در بخش هفتم با کارهای مشابه 

  .بررسی و ارائه شده است بخش هشتم

  MMPI یتیپرسشنامه شخص ۲
ــنامه ــ پرسش ــد وجه ــهم یچن ــوتا  ین ــنج) MMPI(س و  یدر روان س

از زمـان . برخوردار اسـت اییژهو یگاهاز جا یمطالعات روان شناخت
در سـال   یلـ ینومـک کـ  یتوسـط هتـاو MMPIپرسشنامه  ینتدو

 یتیشخصـ هایپرسشنامه یناز پر مصرف تر یکیآزمون  ینا ۱۹۴۰
 عبارت از پرسشنامه ۷۱اخوت و همکاران، ]. ۱۰[بوده است ینیبال

MMPI آن را  یرانـیرا اقتباس و با در نظر گـرفتن فرهنـگ خـاص ا
را در  یپژوهشـ یهـا یـتاز فعال یو رشـته ا ینتـدو یدر فرم کوتـاه

شـده اسـت، کـه تـاکنون انجـام  هاییپژوهش. آغاز کردند ینهزم ینا
  ]. ۱۱[جمله است ۷۱فرم کوتاه  یصیارزش تشخ یانگرب

ــنا یگــذارنمــره  یاســهایمق( یاســهاپرسشــنامه در دو دســته از مق ی
 یاســـهایمق. گیـــرد یصـــورت م) ینیبـــال یاســـهایو مق یاعتبـــار
نمـره  ینیبـال یاسهایمق یگذارو نمره یرقبل از تفس) ییروا(یاعتبار
  .شود یم یرو تفس یگذار

  :شوند مییمبه دو دسته تقس  MMPI پرسشنامه یهامقیاس
  :یاعتبار یها یاسمق)  الف

 ی،خشک یانگرعبارت است که ب ۵شامل  یاسمق ینا: Lمقیاس
 یـندر ا یـادنمره ز. است یآزمودن ییحال کمال گرا ینتحجر و در ع

جـز  ایداشـته چهـره یسـع یکننده آن اسـت کـه آزمـودن یانب یاسمق
  .کند یآنچه هست از خود معرف

در  یـادنمـره ز. عبـارت اسـت ۱۵ یدارا یـاسمق ینا: Fمقیاس
سوال  ۱۵به  دادن در پاسخ یمعلول اشتباه آزمودن یشترب یاسمق ینا

 یرافراد گوشه گ. است یو یعدم همکار یاآن، عدم فهم سوال ها و 
. دارنـد یینمـره بـاال یاسمق یندارند در ا یعاد یرو آنان که افکار غ

عدم  یاو  یآزمودن ینشانه اغتشاش فکر یزن یاسمق یننمره باال در ا
کــه  یاســت، در حــال یعــدم درک عبــارات توســط آزمــودن ییــاهمکار

به دست خواهند  یینینمره پا یاسمق ینآرام و قابل اعتماد در ا راداف
  .آورد

عبـارت اسـت و بـر اسـاس  ۱۶شـامل  یـاسمق ینا: Kیاسمق 
که خـود را  افرادی یاسمق یندر ا. شده است یهته یمطالعات تجرب

 یبه سـبب انکـار عالئـم مرضـ یمارافراد ب یزو ن دهندینشان م یرحق
 یـریاندازه گ یبرا یزانم ینا یبه طور کل. کنندیکسب م یینمره باال

 یـاسمق یـنو محتاط در ا ینافراد بدب. شده است یهته یحالت دفاع
در  ینمــره آزمــودن یبررســ بــا .بــه دســت خواهنــد آورد یینینمــره پــا

پاسـخ  یو چگـونگ یو هـایتـوان بـه نگـرشیم Kو F یها یاسمق
 Kبـاالتر از  یآزمـودن یمـرخدر ن Fهرگـاه . برد هاپیدادن او به سوال

. داشته است خود را بدتر از آنچه هست جلوه دهـد یسع یباشد، و
 یســع یباشــد، آزمــودن kتــر از  یینپــا یآزمــودن یمــرخدر ن Fهرگــاه 

 یـریاست خود را بهتـر از آنچـه کـه هسـت نشـان دهـد و درگ اشتهد
  . را انکار کند یشخو یعاطف یها
  :ینیبال یها یاسمق)  ب

عبارت اسـت مربـوط  ۱۴که متشکل از یاسمق ینا: HS مقیاس
. اسـت ی خـویشاز وضـع جسـمان یو برداشت آزمـودن یبه طرز تلق



 
 وحید قدس و حوریه عربیان ۲۱

نمره  سیامق یندارند در ا یتخود شکا یکه از وضع جسمان یافراد
  .خواهند آورد ییباال

عبـارت اسـت حــاالت  ۲۰ شـاملکــه  یـاسمق یـنا: D مقیـاس
عــدم اعتمــاد نفــس افــراد را  ینو همچنــ یــریگوشــه گ ،یــدیناام
  .سنجد می

 یافـراد. عبارت است ۲۵متشکل از  یاسمق ینا: HY مقیاس
خـود بـه  هـاییهسـتند و در مـورد نـاراحت یگـرانبه د یمتک یادکه ز

 یرشکــه  رفتارشــان فاقــد پــذ یندارنــد و کســان یــنشب یانــدازه کــاف
  .آورندیبه دست م ییباال هاینمره یزانم یناست در ا یاجتماع

ــاس ــنا: PD مقی ــاسمق ی ــان  ۱۹ یدارا ی ــارت اســت و نش عب
نمـره . دهنده عدم توافق و ارتبـاط گـرم بـا اجتمـاع و خـانواده اسـت

خـانواده و  یـهاسـت کـه بـر عل یمربـوط بـه افـراد یـزانم یندر ا یادز
نمـره  یـاسمق یـندر ا یـزنوجوانان بزهکار ن. کنندیم یانعص یطمح
  .آورندیبه دست م ییباال

 یعبـارت اسـت کـه محتـوا ۱۴ یدارا یاسمق ینا: PA مقیاس
 یگراناز د شکایت و ینیبدب ی،اخالق ینها، مواز یتآن ها را حساس

افکــار  یــاسمق یــنا. دهــدیمــ یلآنهــا تشــک یو اشــاره بــه کمبــود هــا
عـالوه بـر سـوء  یـاسمق یننمره باال در ا. شناسندیرا باز م  یدپارانو
 یخــود آزار یهــا یشموضــوع اســت کــه فــرد گــرا یــنا یــانگرظــن، ب

  .سازدیم یگرانکرده و متوجه د یرونیرا ب یشخو
 یعبـارت اسـت کـه محتـوا ۱۶ یدارا یاسمق ینا: PT مقیاس

 یتـرس هـا ودلهـره هـا یش،اضـطراب و تشـو یآنها را عالئم مرضـ
بـوده و از  یکه وسواسـ یافراد. دهدیم یلارزش فرد تشکیو ب یجاب
از خـود  ییها ییناتوانا یم،ها وحشت دارند و در اتخاذ تصم یدهپد

متمرکـز  یموضـوع یبر رو رافکر خود  یستندو قادر ن دهندینشان م
 اسیـمق ینا ینب. آورندیم به دست یینمره باال یاسمق ینکنند در ا

دو  یـندر ا یاگـر فـرد. وجـود دارد ییبـاال یهمبستگ SC یاسو مق
 یشـرفتهرا در مراحـل پ یزوفرنیاوجود اسک یردبگ یینمره باال یاسمق

  .دهدینشانم
 یعبـارت اسـت کـه محتـوا ۲۰شامل  یاسمق ینا: SC مقیاس

از وضـع  یتشـکا ی،عـاد یـرو غ یـبافکـار عج یری،آنها را گوشه گ
کـه  یفـرد. دهـدیمـ یلبرداشت از خـود تشـک یو چگونگ یخانوادگ

و معتقـد اسـت کـه عضـو  کنـدیو تنها احساس م یبه،یکهخود را غر
نمـره  یـاسمق ینا رد کنندیو مردم او را درک نم یستجامعه خود ن

نمـره  یاسمق یندر ا یزن یکاز افراد نورت یالبته بعض. آوردیم ییباال
  .آورندیم ییباال

ــاس ــنا: MA مقی ــاسمق ی ــه  ۱۱ یدارا ی ــارت اســت و دامن عب
سـنن  خـالف و بـر یهـودهکـه متوجـه امـور ب ییهـایتاز فعال یعیوس

خـود را در  یکـه رفتارهـا یافـراد. دهنـد مـیهستند نشـان  یاجتماع
 بـه دسـت یینمـره بـاال یاسمق ینضبط و کنترل ندارند معموالً در ا

خـود  ینـدهنسـبت بـه آ یمنطقـ یـرغ ینـیافراد خـوش ب ینا. آورندیم
  ].۱۲[ حساس و زود رنج هستند یارداشته و بس

  پایگاه داده  ۳
ــق  ــن تحقی ــتم هــدف از انجــام ای ــه سیس ــوژی  هوشــمندارای گرافول

شــامل دو گــروه  افــراد گــروه نمونــه . باشــدمــیدستنوشــته فارســی 
  :]13[ باشد این دو گروه عبارتند ازمختلف می

کارشناسـی یک گـروه عـادی از میـان دانشـجویان مقطـع کـاردانی و 
مرکــز آمــوزش عــالی علمــی کــاربردی جهــاد دانشــگاهی ســمنان کــه 

نفـر  ۷۰تعـداد افـراد ایـن گـروه .  بصورت تصـادفی انتخـاب شـدند
سال سـن داشـتند،  ۳۰تا  ۲۰زن که اغلب بین  ۴۵مرد و  ۲۵شامل 

  .باشندمی
تعداد افـراد ایـن . گروهی دیگر، مددجویان زندان شهر سمنان بودند

اخــذ . باشــندســال مــی ۵۷تــا  ۲۱د در بــازه ســنی نفــر مــر ۷۰گــروه 
پرسشــنامه و دســتخط از ایــن گــروه بــا همکــاری روانشــناس زنــدان 
صورت گرفته است تا حتی المقدور از لحاظ اعتبـاری قابـل اعتمـاد 

  .باشد
از آنجائیکــه رعایــت مســایل اخالقــی و تضــمین حقــوق انســانی 

آموزشـی و  هـایها یکی از عمـده تـرین مسـایل در پـژوهشآزمودنی
اولین و مهمتـرین حقـی کـه هـر انسـان دارد عبـارت  .پرورشی است

این اصل یـا آزادی از ایـن  .است از آزادی عدم مشارکت در پژوهش
شود که انسان عالقمند است برخی از اطالعات مربـوط بـه ناشی می

خود را از اعضای جامعه دور نگاه دارد یا این گونـه اطالعـات را بـه 
   ].14[ تیار آنها قرار ندهدهیچ وجه در اخ

در لذا طی فرایند اخذ پرسشنامه و دستخط  افراد در صورت تمایـل 
ــاری ــق همک ــن تحقی ــدم  ای ــا ع ــارکت ی ــارتی در مش ــه عب ــد ب نمودن

ضمنًا تنها کسانی کـه تمایـل بـه دانسـتن نتیجـه . مشارکت آزاد بودند
ا از پرسشنامه بودند اسامی خود را ذکر کردند و برای سایر افراد تنه

ها ضـمن نوشـتن یـک مـتن واحـد روی آزمودنی .کد استفاده گردید
تکمیل را  MMPI سوالی ۷۰ کاغذ بدون خط پرسشنامه شخصیتی

  .نمودند
، یک دستخط ریز است و تنها ۱دستخط نمایش داده شده در شکل

. از نیمی از کاغذی که در اختیار داشته اسـت اسـتفاده نمـوده اسـت
فقـدان  ،یفضـع یزنـدگ یـروین ینشـان دهنـده یـزر یلـیخ ینوشته

با نگاهی بـه نمـودار  .]۱[باشد می ییروکم و تخسّجنب و جوش، 
T ش داده شده است، برافراشتگی بـاال در ینما۲مربوطه كه در شکل

برافراشـتگی بـاال در مقیـاس . شـوددیده مـی HSو    PTمقیاسهای 
PT  در نمــودارT  ،ــی، ضــعف روحــی ــده خســتگی روان نشــان دهن

مـورد و برافراشـتگی بـاال در اعتماد به نفس پـایین و حساسـیت بـی
ــده خــود بیمــار انگــاری و  HSمقیــاس  در نمــودار فــوق نشــان دهن

  .باشداضطراب و اندیشه بیهوده در مورد سالمتی می
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 وحید قدس و حوریه عربیان ۲۳

  MMPI نتایج کلی پرسشنامه ۴

در این بخش به نتایج کلی پرسشنامه های اخذ شده از مددجویان 
- میزندان شهر سمنان و دانشجویان به تفکیک مرد و زن نگاهی 

  .شود
نتیجه کلی مددجویان زندان شهر سمنان را نشان  Tنمودار  ۷شکل
دهد، برافراشتگی باال در مقیاس آنچه نمودار نشان می. دهدمی

 Maو برافراشتگی پایین در مقیاس   Scو D ،Hy ،Pd ،Paهای 
نشان دهنده پایین بودن  Maبرافراشتگی پایین در . باشدمی

نشان دهنده باال بودن افسردگی Dخودشیفتگی ، باال بودن مقیاس 
مربوط به کسانی است که  Hy باال بودن مقیاس. باشدو بد بینی می

باشد این مقیاس برای رفتارشان فاقد پذیرش اجتماعی می
مددجویان زندان دارای برافراشتگی باالست در صورتی که برای 

این مقیاس دارای برافراشتگی پایین ) ۹و  ۸شکلهای (دانشجویان 
  . باشدمی

نشان دهنده بی تفاوتی و ناسازگاری اجتماعی  Pdباال بودن مقیاس 
نشان دهنده عدم اعتماد و باال  Paباشد و باال بودن مقیاس  می

نشان دهنده اختالل هویت خویش و انزواجویی  Scبودن مقیاس 
  .باشدمی

  

  
  

  ۵مربوط به شکل) Tنمودار(نتیجه پرسشنامه   ۶شکل
  

 

 نتیجه کلی پرسشنامه مددجویان شهر سمنان ۷شکل

  

 

  نتیجه کلی پرسشنامه دانشجویان پسر ۸شکل

  

 
  نتیجه کلی پرسشنامه دانشجویان دختر ۹شکل

  ها از دستخطاستخراج ویژگی ۵

اخذ شده از نمونه جامعه آماری های ورودی سیستم تصویر دستخط
و بعد از  روبش شده است dpi ۶۰۰باشد که با درجه تفکیک می

  . شودمی dpi ۱۰۰نرمال سازی 

  پیش پردازش  ۵-۱
-ابتدا تصویر خوانده شده نرمال سازی می مرحله پیش پردازشدر 

های مختلف اندازهگردد تا برنامه نوشته شده برای کلیه تصاویر با 
تمام صفحات مجموعه داده این تحقیق . قابل استفاده باشد

، تصویر خوانده شده به یکسان سازیبرای . باشدمی A4صفحه 
شود تا اگر داده می) dpi ۱۰۰(تغییر اندازه  ۱۱۸۰*۸۲۸اندازه 

های مانند نمونهو یا دقت روبشگر اندازه کاغذی که روبش شده 
سپس . وجود نیایده آموزشی نباشد، تاثیری در نتیجه حاصل ب

کردن، سطوح روشنایی تصویر را  دودویی .شودمی دودوییتصویر 
انجام سایر عملیات به  ،بدین طریق .کندبه دو سطح تبدیل می

ر یاز موارد تصو یاریدر بس .سادگی روی آنها انجام خواهد شد
- ناخواسته یعوارض و لکه ها یشده است دارا روبشكه  ینمونه ا

 روبشزها در هنگام ین نویا. شوندیده میز نامیهستند كه نو یا
حذف  یبرا. آیدوجود میه ر، کثیفی کاغذ و یا نوک سر قلم بیتصو

فیلتر  .ن استفاده شده استیانگیمپایین گذر یا لتر یزها از فین نویا



 

۲۴ یمبا استفاده از درخت تصم یبر اساس دستنوشته فارس یفرد یاتو خصوص یتشخص یبررس

 دهدمی انجام حذف نویز: گذاردپایین گذر دو تاثیر روی تصویر می
به این ترتیب  .افتداتفاق می محو شدگیروی تصویر  و همچنین

  .رودها از بین میو تا حدی گسستگیها محو شده لبه
و از بین بهتر شناسی جهت حذف نویز سپس از عملیات ریخت

پیوسته کردن خطوط به . شده استها استفاده رفتن گسستگی
کاهش خطا در استخراج ویژگی خصوصًا محاسبه تعداد خط کمک 

  .]۶[ نمایدشایانی می

  تعداد خطوط اصلی نوشتار ۵-۲
استفاده ] ۶[دستنوشته از الگوریتم مرجع  برای یافتن تعداد خطوط

به طوری که در . آوریمرا به دست می "عرض قلم"ابتدا، . شده است
افکنش افقی و عمودی، تعداد نقاط سیاه تمام اجزای پیوسته 

سپس، عدد دارای فراوانی بیشتر به عنوان عرض . شودشمارش می
 کلی ساختار ازی،جریانس بادر ادامه الگوریتم، . گرددقلم تعیین می

 کم نواحی ابتدا، منظور این برای. شودمی مشخص دستنوشته
 ممکن و هستند، غیره و مد عالمت و هاسرکش معموال که مساحت
 از سپس. شوندمی حذف کنند، ایجاد مشکل خطوط تمایز در است
 برای قلم عرض برابر ۷ و ۵ ابعاد با مستطیل ساختاری عنصر

 قطعه یک به کلمه هر تا است شده استفاده کلمات گسترش
 این روی بر جریانسازی اعمال با سپس. شود تبدیل پیوسته

 به قبل مرحله قطعات کردن متصل با تا شده سعی قطعات،
 آن، از پس .شود ایجاد دستنوشته از خط هر کلی ساختار یکدیگر،

 با. بود خواهد پیوسته قطعه یک صورت به دستنوشته از خط هر
شده و قابل شمارش  متمایز یکدیگر از هاخط گذاری،برچسب
  .هستند

  حاشیه متن ۵-۳
 قطعه یک صورت به دستنوشته از خط هر پس از  به دست آمدن

را ذخیره کرده شماره ستون پیکسل آغازین هر خط حداقل  ،پیوسته
از آنجایی که در .  شودبه عنوان ویژگی حاشیه در نظر گرفته می و

میزان حاشیه، از تفاوت بین حاشیه چپ و گرافولوژی عالوه بر 
توان هایی در مورد خلق و خوی افراد میحاشیه راست نیز برداشت

عنوان ه داشت، حاشیه چپ و راست جداگانه محاسبه و هر کدام ب
یک ویژگی جداگانه و میانگین حاشیه چپ و راست نیز به عنوان 

  .یک ویژگی دیگر مورد استفاده قرار گرفت

  درشتی خط  ۵-۴
 هایبخش ابتدا كلمات، نويسی درشت ميزان تشخيص برای

 شوند وزده می برچسب شناسیریختپيوسته حاصل از گسترش 
 مساحت با هایبخش سپس. شودمحاسبه می بخش هر مساحت

 ميانگين. شوندمی حذف قلم عرض مربع برابر ۲۰ از كمتر
برای  معيار عنوان به قلم، عرض بر باقيمانده تقسيم هایمساحت
 .شودنویسی لحاظ میدرشت

  شیب خط ۵-۵
 - ۴۵ بازه در درجه، ۰٬۵فاصله  به مختلف زوايای با ورودی تصوير
 افكنش چرخش، هر از پس .شودمی چرخانده درجه ۴۵تا  درجه
-می به دست افكنش اين آنتروپی سپس،. شودمی محاسبه آن افقی
رساند، می خود مقدار كمترين به را آنتروپی اين كه ای زاويه .آيد

 ].۵[بیانگر شیب خط است 

ها و خروجی هایی از دستنوشتهبررسی نمونه ۵-۶
  الگوریتم استخراج ویژگی

هایی در این بخش، خروجی الگوریتم استخراج ویژگی برای نمونه
شده ها بررسی از دستخط و علت خطای الگوریتم در این نمونه

تعریف های آموزشی صحت خروجی الگوریتم بر اساس داده. است
  .باشدمی۱شده در جدول

، با توجه به تجربه و مشاهدات، فرضیات ذیل در نظر ۱در جدول
خطوط  یهزاو( متن یچنانچه عدد مربوط به کج. گرفته شده است

خطوط  ،باشد ۶۰تا  ۱۶ ینب یتمالگور یدر خروج) یبا خط افق
عدد  ینچنانچه ا .گرفته شده استرونده در نظر  ییندستنوشته پا

اگر  .گرفته شده استوشته صاف در نظر ندست ،باشد ۱۵تا  ۰ ینب
 ۸۷ر از یشتب یابرابر  یتمالگور یدر خروج هایهعدد مربوط به حاش

عدد  یناگر ا. گرفته شده استدر نظر  یادز یهمتن با حاشباشد، 
باشد  ۸۶تا ۷۳ ینمتن کم و چنانچه ب یهحاش ،باشد ۷۲کمتر از 

کلمات در  یعدد مربوط به درشتاگر . باشدیم یمتن معمول یهحاش
دستخط درشت در  ،باشد ۳۲۵از  یشترب یابرابر  یتمالگور یخروج

و   یزخط ر ،باشد ۱۹۰ د زیرعد یناگر ا .نظر گرفته شده است
  .باشدیدستخط متوسط م ،باشد ۳۲۴تا  ۱۹۱ ینعدد ب ینچنانچه ا

  های آموزشیداده ۱جدول
  دسته
  

  درشتی کلمات  حاشیه ها  کجی متن

  به باال ۳۲۵از   ۷۲تا   ۶۰تا  ۱۶ ۱
۶۰تا  ۱۶ ۲   به باال ۳۲۵از  به باال ۸۷از  
۶۰تا  ۱۶ ۳   ۱۹۰تا   ۷۲تا  
۶۰تا  ۱۶ ۴   ۱۹۰تا  به باال ۸۷از  
به باال ۳۲۵از   ۷۲تا   ۱۵تا  ۰ ۵  
۱۵تا  ۰ ۶ به باال ۳۲۵از  به باال ۸۷از    
۱۵تا  ۰ ۷   ۱۹۰تا   ۷۲تا  
۱۵تا  ۰ ۸   ۱۹۰تا  به باال ۸۷از  
  ۳۲۴تا  ۱۹۱  ۷۲تا  ۶۰تا  ۱۶ ۹
  ۳۲۴تا  ۱۹۱ به باال ۸۷از  ۶۰تا  ۱۶ ۱۰
  به باال ۳۲۵از   ۸۶تا  ۷۳ ۶۰تا  ۱۶ ۱۱
  ۱۹۰تا   ۸۶تا  ۷۳ ۶۰تا  ۱۶ ۱۲
  ۳۲۴تا  ۱۹۱  ۷۲تا  ۱۵تا  ۰ ۱۳
  ۳۲۴تا  ۱۹۱ به باال ۸۷از  ۱۵تا  ۰ ۱۴
  به باال ۳۲۵از  ۸۶تا  ۷۳ ۱۵تا  ۰ ۱۵
  ۱۹۰تا  ۸۶ تا ۷۳ ۱۵تا  ۰ ۱۶
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خط متن، جهت پایین رونده، حاشیه  ۴ای با دستنوشته ۱۰شکل
مربوط به بینیم اعداد می ۲در جدول. باشدزیاد و نسبتاً درشت می

خط  ۱۲نوشته ای با  ۱۱شکل. باشندمناسب میها استخراج ویژگی
ای کم دار، درشتی کلمات معمولی و با حاشیهمتن، کمی متن زاویه

  .باشدمی

  
  ای از دستخط با جهت پایین و حاشیه زیادنمونه ۱۰شکل

  
 ای از دستخط با جهت پایین و حاشیه کمنمونه ۱۱شکل

  

  
  ای از دستخط درشت و حاشیه کمنمونه ۱۲شکل

حاشیه متن،  بینیم اعداد مربوط به تعداد سطر،می۲در جدول
  .باشنددرشتی کلمات و زاویه متن بسیار مناسب می

در . باشدای کم میخط متن، درشت با حاشیه ۱۶ای با نوشته  ۱۲شکل
اعداد مربوط به حاشیه متن، درشتی کلمات و شود که دیده می۲جدول

  .باشندزاویه متن مناسب می
  

  هاای از دستنوشتهخروجی الگوریتم استخراج ویژگی برای نمونه ۲جدول
شماره شکل 
  دستخط

درشتی  حاشیه متن تعداد سطر
  کلمات

  متنزاویه 

۱۰ ۴  ۱۲۰  ۲۸۱  ۲۴٬۵  
۱۱ ۱۲  ۶۱  ۲۰۵  ۹٬۵  
۱۲ ۱۶  ۶۴  ۳۲۹  ۱٬۰  
۱۳ ۱۱  ۳۸  ۱۵۴  ۲٬۵  

  
در . باشدای کم میخط متن، ریز با حاشیه ۱۲نوشته ای با  ۱۳شکل

حاشیه  اعداد مربوط به تعداد سطر،شود که مشاهده می ۲جدول 
تنها خطای . باشندمتن، درشتی کلمات و زاویه متن مناسب می

تنها خطای الگوریتم در . است تعداد خطمحاسبه الگوریتم در 
باشد که علت آن با توجه به الگوریتم تعداد خط، تعداد خط می

  .باشدمی ۸و  ۷چسبیدن خطوط 
  

  
  ای از دستخط ریز و حاشیه کمنمونه ۱۳شکل

  با درخت تصمیم هاگروه بندی ویژگی ۶
یکی از پرکاربردترین و کارآمدترین  یدرخت تصمیم گیر ییادگیر
توابع  یدر یادگیر روشاین . استقرایی است ییادگیر یهاروش

استقرا . ]15[ رودخطا دار به کار می یگسسته مقدار با داده ها
مثالها در قالب جداولی . ستا ایجاد قوانین کلی از مجموعه مثالها

از . شوده میشود که به آنها جداول تصمیم گیری گفتنمایش داده می
شود و در قالب درختی به نام طریق مثالها دانش استخراج می

  .]16[ درخت تصمیم گیری بازنمایی خواهند شد
ـــی ـــی ، ویژگ ـــره داخل ـــر گ ـــمیم ه ـــت تص ـــه را در درخ ای از نمون

ــی ــایش م ــیآزم ــره خــارج م ــه از آن گ ــر شــاخه ای ک ــد و ه شــود کن
ــی ــی م ــرای آن ویژگ ــدار ممکــن ب ــک مق ــاظر ی ــین . باشــدمتن همچن
هــر نمونــه بــا . هــر گــره بــرگ، بیــانگر یــک دســته بنــدی اســت

ــی مشــخص شــده  ــه درخــت و آزمــایش ویژگ ــروع از گــره ریش ش



 

۲۶ یمبا استفاده از درخت تصم یبر اساس دستنوشته فارس یفرد یاتو خصوص یتشخص یبررس

ا مقــدار ویژگــی توســط ایــن گــره و حرکــت در شــاخه متنــاظر بــ
ــه ایــن فرآینــد بــرای هــر . شــود، دســته بنــدی مــیداده شــده در نمون
ــه ــی ک ــر درخت ــره جدید زی ــیگ ــه آن م ــرا،ریش ــد تک ــیباش ــودر م . ش

کنــد کــه درخــت تصــمیم نمونــه هــا را بــه نحــوی دســته بنــدی مــی
هــای کننــد و در نهایــت بــه گــرهاز ریشــه بــه ســمت پــایین رشــد مــی

  .]17[ رسدبرگ می
بـــا توجـــه بـــه ، حاصـــل شـــد ]۱[ براســـاس دریـــافتی کـــه ازمرجـــع

زاویــه  وهــای اســتخراج شــده شــامل درشــتی خــط، حاشــیه  ویژگــی
  : خصوصیات متقابل زیر را پی بردتوان  میمتن،

  توانایی کنترل احساسات -افسرده*
-گرایـــی و بـــروننرمـــال از لحـــاظ درون -گـــرادرون -گـــرابـــرون*

  گرایی
ــال و متحــرک* ــم رو -فع ــب و  -ضــعیف و ک ــال از لحــاظ جن نرم

  جوش
  

. آیـــددســته مختلــف بوجــود مــی ۱۸کــه از خصوصــیات فــوق، 
ــا توجــه در هــا نمونــه دســتخط کــافی بــه اینکــه در برخــی از دســته ب

ـــاه داده  ـــه پایگ ـــر وجـــود نداشـــتمجموع ـــه زی ـــایی ک  ۱۰، حالته
ــه احتمــال فراوانــی کــم آنهــا در  ــا توجــه ب ــد، ب ــه دســتخط بودن نمون

ــد  ــادی، حــذف گردیدن ــه ع ــوریتم درخــت وجامع ــرای اجــرای الگ ب
  .شده استاستفاده ۲جدول ازتصمیم، 

  گروه بندی شخصیت افراد مورد استفاده در شبیه سازی ۲جدول

  شخصیت  دسته

تواند کنترل کند، برون گرا ، فعال واحساساتش را می ۱

تواند کنترل کند، برون گرا ، احساساتش را می  ۲

 افسرده، برون گرا، نرمال از لحاظ جنب و جوش  ۳

 لحاظ جنب و جوشافسرده، درون گرا، نرمال از   ۴

تواند کنترل کند ، برون گرا، نرمال احساساتش را می  ۵

تواند کنترل کند ، درون گرا، نرمال احساساتش را می  ۶

تواند کنترل کند ، نرمال از جنبه احساساتش را می  ۷

  
 classregtreeجهت ساخت درخت تصمیم از تابع  ،در این تحقیق

به ازای هر گروه شخصیتی  .شده استاستفاده  در نرم افزار متلب
با توجه به اینکه شخصیت افراد را . ده نمونه آموزشی انتخاب شد

داده آموزشی را به ترتیب با  ۷۰ایم، بندی کردهبه هفت گروه دسته
سه (ردیف وارد کردیم  ۷۰در سه ستون و   measاستفاده از دستور 

سپس، با . )باشدستون مربوط به سه ویژگی استخراج شده می
را  ۷تا  ۱های در داخل یک حلقه، دسته speciesاستفاده از دستور 

ها به دسته مربوط اختصاص دادیم و نهایتا از به ترتیب ردیف
تفاده شده برای طبقه بندی داده های تست اس classregtreeدستور 
ها برای آزمون در نمونه %۳۰ها برای آموزش و نمونه %۷۰.  است

با (های آموزش و آزمون نظر گرفته شده است و یکبار هم نمونه
. جابجا شده است و میانگین نتایج محاسبه شد) توجه به تعداد

طبقه پس از آموزش الگوریتم، هربردار دلخواه بر اساس این درخت 
درخت تصمیم حاصل از شبیه سازی را ۱۴شکل .گرددمی بندی
  .دهدمی نشان

  
 رخت تصمیم حاصل از شبیه سازید ۱۴شکل

  نتایج ۷

هایی که بر بر اساس دستنوشته های جمع آوری شده، ویژگی 
اند و پرسشنامه شخصیتی اساس الگوریتم پیشنهادی استخراج شده

MMPIها ، چندین آزمایش انجام شد که در این بخش به شرح آن
  .پردازیممی

  ها ويژگيبر روي  تشخيص فرد خبره 1- 7
های استخراج شده از الگوریتم ویژگیتشخیص از مقایسه نتایج 

ه ب ۳نمونه دستنوشته، جدول ۱۴۳پیشنهادی و فرد خبره بر روی 
دهد که در مرحله استخراج ویژگی این جدول نشان می .دست آمد

  .دهدمیها رخ دست آوردن ویژگی بهدر نیز اشکاالتی 

  بررسی نتایج استخراج ویژگی ۳جدول
معیار استفاده شده در 

  گرافولوژی
  درست استخراج

  %۸۷  کجی متن
  %۹۴  تعداد خط
  %۹۰  حاشیه

  %۸۸  درشتی خط

  تشخيص انساني 2- 7
در بررسی دیگری، از بیست نفر از افرادی که نسبت به شخصیت    
را روی  مورد نظر که متن ه شدخواست ،وجود داشتها شناخت آن

خروجی درخت تصمیم با  ،سپس. خط بنویسندیک کاغذ بی
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تشخیص . شدمقایسه  ،وجود داشتها آنکه از شخصیت  شناختی
از شخصیت آنان،  قبلی شناختمورد آزمایش و  افراد شخصیت

  .نمایدرا تایید می برای الگوریتم پیاده سازی شده% ۷۸دقت 

  MMPI زمايي با پرسشنامه شخصيتيآراستي 3- 7
پیاده سازی استخراج ویژگی و در بررسی نهایی، نتایج حاصل از 

 MMPIدرخت تصمیم با نتایج حاصل از پرسشنامه شخصیتی 
 را برای پیاده سازی% ۶۹ایسه دقت و این مق شده استمقایسه 
  .نمایدتایید می

بارها در  نقاط مختلـف جهـان اسـتفاده  MMPIبا اینکه پرسشنامه 
یـل دال، ممکن است یکـی از ]۱۰[شده است و مورد اطمینان است 

ــنامه شخصــیتی  ــا پرسش ــه ب ــام مقایس ــت هنگ ــاهش دق ، MMPIک
افــراد بــه ســواالت برخــی درســت پاســخ نــدادن ســهوی یــا عمــدی 

طبقـه های پرسشنامه و مقیاسبعضی پرسشنامه و عدم تطبیق کامل 
پرسشـنامه در ضـمن، . باشـدایـن تحقیـق مـییتی هـای شخصـبندی

MMPI بـه عنـوان  .دهـدبیشتر اختالل شخصـیت را تشـخیص مـی
ممکــن اســت کســی کــه دســتخط پــایین رونــده دارد، حــاالت  ،مثــال

کـاری داشـته باشـد حوصـلگی و اهمـالافسردگی مانند غمگینی، بی
حاصــل از  Tلــذا در نمــودار . ولــی دچــار اخــتالل افســردگی نباشــد

دهنــده کــه نشــان D، مقیــاس MMPIجــه پرسشــنامه شخصــیتی نتی
  .باشد برافراشتگی نداشته باشدافسردگی می

اخـذ نمونـه دسـتخط بـا در کارهـای آتـی بنا به دالیل زیر بهتر است 
 :همکاری یک مرکز مشاوره صورت پذیرد

ـــــف ـــــاهده و ) ال ـــــوع تست،مش ـــــناخت شخصـــــیت از مجم ش
ــی ــالینی صــورت م ــکمصــاحبه ب ــود ی ــذیرد و وج ــه  پ ــنامه ب پرسش

توانـــد شخصـــیت فـــرد را بطـــور دقیـــق تشـــخیص تنهـــایی، نمـــی
  .دهد
در غیـر . شخصـیت طبقهنمونه دستخط از هر  ۱۰اخذ بیش از ) ب

اینصــورت بــا وجــود داشــتن تعــداد زیــادی نمونــه دســتخط، هنگــام 
هــای مختلــف شخصــیت، امکــان عــدم وجــود طبقهتقســیم آنهــا بــه 

  . شخصیتی وجود دارد طبقه مقدار کافی نمونه دستخط از هر 

  ها مقايسه با ديگر روش 4- 7
 زبان است، دستنوشته مبنای ویژگیهای بر گرافولوژی که آنجا

 زبان هر برای بنابراین، .است ویژگیها مؤثر استخراج در دستنوشته
 برای دیداری مناسب استخراج ویژگیهای فارسی زبان جمله از

 در]. ۵[ست ا ضروری کامپیوتر امری از استفاده با گرافولوژی
است  شده انجام اندکی فارسی کارهای دستنوشته گرافولوژی زمینه

پرداخته شده مقایسه این کارها با این تحقیق  در این قسمت بهکه 
  .است

در برخی تحقیقاتی که در زمینه گرافولوژی صورت گرفته است، 
های تنها به استخراج ویژگی از دستنوشته و نهایتا مقایسه ویژگی

استخراج شده با نظر افراد خبره اکتفا نمودند ولی هیچگونه دسته 
بندی با استفاده از ابزارهای یادگیری ماشین انجام نشده است 

البته این تحقیقات در خصوص استخراج ویژگی بسیار . ]۶و۵[
که پایه و اساس اغلب  ]۵[ اند، خصوصًا مقالهارزشمند بوده

  . باشدهای فارسی میوشتههای گرافولوژی در دستنتحقیق
از ابزارهای یادگیری ماشین برای دسته  ]۹و  ۸ ،۷[های در تحقیق

. بندی و تشخیص  خصوصیات روانشناختی افراد استفاده نمودند
تنها تاثیر حالت روحی عجله بروی دستخط با   ]18[ در تحقیق

تنها  ،]۹[ استفاده از شبکه عصبی بررسی شده است و در تحقیق
شیب خط برای تشخیص هیجانات و احساسات افراد با کمک 

تشخیص  ،]۸[در تحقیق . سیستم استنتاج فازی بررسی شده است
خصوصیات افراد با کمک سیستم استنتاج فازی صورت گرفته 

در هیچ کدام از تحقیق های صورت گرفته فوق کاری در . است
پیش ،]۷[ یقدر تحق. راستای راستی آزمایی صورت نگرفته است

بینی خصوصیات روانشناختی افراد از روی دستخط با کمک شبکه 
 MMPI شخصیتیعصبی صورت گرفته است و از پرسشنامه 
ا در این تحقیق م. جهت مدل کردن سیستم استفاده نموده است

های بندی ویژگیبرای اولین بار از درخت تصمیم به منظور دسته
دیم و از میان کارهای انجام استخراج شده از دستخط استفاده نمو

شده مذکور، این تحقیق تنها تحقیقی است که از یک پرسشنامه 
- آزمایی الگوریتم خود استفاده نمودهشخصیتی به منظور راستی

  .است

  یشنهاداتو پ یریگ یجهنت ۸
، یک پایگـاه داده دستنوشـته فارسـی بـرای تشـخیص در این تحقیق

یـک پرسشـنامه بـه همـراه  استفاده از. شخصیت افراد معرفی گردید
از خصوصیات این مجموعـه  آزماییاخذ دستنوشته به منظور راستی

ها به منظور عدم تاثیر یک متن واحد و خنثی به آزمودنی .داده است
داشــتن دو دســته  .داده شــد مــتن بــر جریحــه دار کــردن احساســات

جامعه آماری امکان مقایسه کلی و به دست آمدن نتایج روانشناختی 
سپس، استخراج ویژگی از دستنوشته هـا صـورت  .سازدمیسر می را

ــذیرفت ــته از .پ ــور دس ــه منظ ــدی و تشــخیص درخــت تصــمیم ب بن
نتایج حاصل از بازشناسی با . استفاده شد خصوصیات روانشناختی

-مقایسه گردید که رضایتبخش مـی MMPIهای پرسشنامه خروجی
  .باشد

مکان دسترسی به جامعـه ا چنانچهشود برای کارهای آتی پیشنهاد می
ـــنامه ـــل پرسش ـــق را در تکمی ـــد محق ـــدکه بتوانن ـــاری باش ـــای آم ه

هـای سوالی یـاری نماینـد، میتـوان از پرسشـنامه ۲۵۰سوالی یا ۱۸۷
ــد ــو اســتفاده نمای ــل و نئ ــق از .شخصــیتی کت ــن تحقی ــد در ای هرچن

های اساتید روانشناسـی و مشـاوران اسـتفاده کـردیم، ولـی راهنمایی
-احسـاس مـی طـور مسـتمربـه  مرکـز مشـاورهیـک  نیاز به همکـاری

 یهـاداشتن نمونـه ی،تصادف یجامعه آمار یبه جا به طوری که.دوش
  .یدنما یررا امکان پذ یتیشخص یها یاز طبقه بند یکاف



 

۲۸ یمبا استفاده از درخت تصم یبر اساس دستنوشته فارس یفرد یاتو خصوص یتشخص یبررس

  یتشکر و قدردان
کـه در جمــع  ییطباطبــا یموسـ یددکتـر ســ یاز جنـاب آقــا یـانپا در
 یــاریمــا را  ی،کمــک علمــ یــزههــا، تنهــا بــا انگ یداده از زنــدان یآور

جهـاد  یکاربرد یعلم یمحترم مرکز آموزش عال ینکردند و از مسؤل
و اخــذ دســتخط از هــا پرسشــنامه یــعتوز درســمنان کــه  یدانشــگاه

همچنـین  .نماییمیم ی، تشکر و قدرداندانشجویان ما را یاری کردند
از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان نیز 
تشکر و قدردانی میگردد که اين تحقيق از نتایج طرح پژوهشی و با 

 .حمايت اين واحد انجام شده است
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هفـتم  یراسـت، ودانـش یخبره و مهندسـ یها یستمس؛ .ک یرزایی،م ]۱۶[
 .۱۳۹۱ ییزپا

بـه  یحروف بر خـط فارسـ های یژگیاستخراج و"؛ .ا یر،؛ کب.قدس، و ]۱۷[
 ینششــم ،"یمهــا بــا اســتفاده از درخــت تصــمآن یمنظــور گــروه بنــد

 ۱۳۸۹آبان  ۶و۵ یران،ا یرو پردازش تصاو یناییب ینکنفرانس ماش
عجلـه  یحالت روحـ یرتاث"؛ .ح یطرف،؛ ب.ا.م ی،ف؛ سهراب یغمایی،  ]۱۸[

، "یبــا اســتفاده از شــبکه عصــب یزبــان فارســ یدســتخط هــا یبــر رو
، دانشـگاه  یـرانا یرو پـردازش تصـو ینـاییب ینکنفرانس ماش ینهشتم
 ۱۳۹۲ زنجان،

  
  

 یو کارشناسـ یمـدرک کارشناسـ وحید قدس
بــــرق  یارشــــد خــــود را در رشــــته مهندســــ

از دانشـــگاه خواجـــه  یـــببـــه ترت یــکالکترون
و دانشـــگاه ســـمنان در  یطوســـ یرالدیننصـــ
. کــــرد یافــــتدر ۱۳۸۴و  ۱۳۸۲ یها ســــال
موفق به اخذ مدرک  ۱۳۹۱در سال  ینهمچن
ــر ــ یدکت ــ یتخصص ــته مهندس ــرق  یدر رش ب
 یو. تهران شد یقاتواحد علوم و تحق یاسالم زاداز دانشگاه آ یکالکترون

واحـد  یبـرق دانشـگاه آزاد اسـالم یگـروه مهندسـ یاردر حال حاضر استاد
 یگنال،پـردازش سـ یو ی مـورد عالقـه یپژوهشـ های ینـهزم. سمنان اسـت

 ینـهبه یهـا دستنوشـته و روش یپردازش گفتار، بازشناسـ یر،صوپردازش ت
  .است یابتکار یساز

  
  

خـود را در  یمدرک کارشناسـ یانعرب یهحور
بـــــرق  یدر رشـــــته مهندســـــ ۱۳۷۸ســـــال 
ـــکالکترون از دانشـــگاه ســـمنان و مـــدرک  ی

 یارشـد خـود را در رشـته مهندسـ یکارشناس
از دانشــگاه آزاد  ۱۳۹۳در ســال  یــکمکاترون
ســمنان  یقــاتعلــوم و تحق یسپــرد یاســالم

-یآموزشـ یرهم اکنون مـد یو. کرد یافتدر
جهـــاد  یکـــاربرد لمـــیمرکـــز ع یپژوهشـــ
او پـردازش  ی مورد عالقه یپژوهش های ینهزم. باشد یسمنان م یدانشگاه

  .خبره است یها یستمو س یرتصو
  
  
  
  
  
  




