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اراﺋﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی دﯾﺪاری ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای
ﺗﺸﺨﯿﺺ روﺣﯿﺎت اﻓﺮاد
ﯾﺎﺳﺮ ﻧﻮروززاده ،ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻈﺎمآﺑﺎدیﭘﻮر

ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی دﯾﺪاری ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ روﺣﯿﺎت اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژﯾﺴﺖﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی دﯾﺪاری ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج از ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﯿﺎن ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮدازش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮض ﻗﻠﻢ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻄﻮط ،ارﺗﻔﺎع
ﺣﺮوف و  ...اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت ،اﻧﺪازه ﺣﺮوف ،ﻣﯿﺰان ﮐﺠﯽ ﺣﺮوف و ارﺗﻔﺎع
ﺣﺮوف ﻋﻤﻮدی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﻢ و ﻋﺪم ﺗﺴﺎوی ﺣﺮوف ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه روی دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ آزﻣﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻛﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ
ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژی ،اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ ،ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ،دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ] ،[۱ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺎﻻت ﺻﻮرت ] [۲و ﻏﯿﺮه ﺳﻌﯽ ﻣﯽ-
ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ اﻓﺮاد اﺳﺖ.ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژی ،ﻋﻠﻢ ﯾﺎ
ﻓﻨﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻂ ﯾﻚ ﻓﺮد ،ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﯾﺎ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روان او را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .آ ﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﻋﻠﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺘﺨﺪام ،ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ اﻓﻜﺎر و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی دروﻧﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼﻻت
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺮدادﻣﺎه ۱۳۹۱درﯾﺎﻓﺖ ،در ﺧﺮدادﻣﺎه  ۱۳۹۲ﺑﺎزﻧﮕﺮی و در

در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۹۲ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
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رواﻧﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان از ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ] [۳ﺗﺎ
].[۱۱
اﺧﯿﺮ ًا ،ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژی دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و
روﺷﻬﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﺳﺖ ] .[۷در اﯾﻦ روﺷﻬﺎ،
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ ،ﻧﻈﻢ ،ﺧﻂ ﺳﯿﺮ
و ﻏﯿﺮه دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﺑﺎن دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای ﻫﺮ زﺑﺎن از ﺟﻤﻠﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺘﺨﺮاج
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪاری ﺑﺮای ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ .در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژی دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ] [۱۴] ،[۱۳و ].[۱۶
در ] [۱۳ﺗﻌﺪادی وﯾﮋﮔﯽ دﯾﺪاری ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺰان اﻧﺒﺴﺎط ﮐﻠﻤﺎت
)ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ از ﻫﻤﻪ ﻃﺮف( ،درﺷﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻠﻤﺎت ،زاوﯾﻪی ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ
ﺣﺮوف ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﻣﺘﻦ )ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻄﻮط ،ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮐﻠﻤﺎت( ،ﮐﺠﯽ ﻣﺘﻦ ،ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺷﮑﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶﭘﺮدازش ،ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ][۱۳
و ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ] [۱۴ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ.

۱۶

اراﺋﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی دﯾﺪاری ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ روﺣﯿﺎت اﻓﺮاد

در ] [۱۴وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی زاوﯾﻪ ﮐﺠﯽ ﻣﺘﻦ و ﻟﺮزش اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ،ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﺨﺮاج

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎرﻃﺮف در ﭘﻨﺞ

وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی دﯾﺪاری ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻮرد

روﺣﯿﺎت ﻓﺮد اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺣﯿﺎت

اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮد را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ.

اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ

ﺳﭙﺲ ،در ] [۱۷وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻨﺤﻨﯽ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻄﻮط،

اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ دوم ﭘﯿﺶ ﭘﺮدازش ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﻞ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ )ﭘﯿﺸﺮو ﯾﺎ ﭘﺴﺮو(،

در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی دﯾﺪاری ﭘﯿﺸﻬﺎدی ﺷﺮح داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺳﺮﻋﺖ ،ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و ﺗﺤﺪب اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهاﻧﺪ.

در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ اﻧﺠﺎم

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ،ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژی دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژﯾﺴﺘﻬﺎ از دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ دارﻧﺪ ﻧﺎدﻗﯿﻖ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪﯾﻬﺎی آﻧﻬﺎ،
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻻزم از روی ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان

ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۲ﭘﯿﺶ ﭘﺮدازش
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭘﯿﺶ ﭘﺮدازﺷﻬﺎ ﺑﺮای آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ-
ﺷﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ در ﺷﮑﻠﻬﺎی  ۱ﺗﺎ  ۱۵ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻧﺠﺎم داد.

ﺷﮑﻞ ۱دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ  .۱ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :ﺧﻢ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺴﺎوی
ﺣﺮوف
ﺷﮑﻞ ۲دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ  .۲ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ

ﺷﮑﻞ ۱۰دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ  .۱۰ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :ﺧﻢ ﺷﺪن
ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺣﺮوف

ﺷﮑﻞ ۳دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ  .۳ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎرﻗﻠﻢ
ﺷﮑﻞ ۱۱دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ  .۱۱ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :ﺗﻨﺪوﺗﯿﺰ ﺧﻢ
ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺣﺮوف

ﺷﮑﻞ ۴دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ  .۴ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﺷﮑﻞ ۱۲دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ  .۱۲ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ

ﺷﮑﻞ ۵دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ  .۵ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :ﻫﻤﮕﻦ و ﺧﻢ ﺷﺪن
ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺣﺮوف

ﺷﮑﻞ ۱۳دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ  .۱۳ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :ﻫﻤﮕﻦ و ﻣﻨﻈﻢ

ﺷﮑﻞ ۶دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ  .۶ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
ﺷﮑﻞ ۱۴دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ  .۱۴ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :ﻣﻨﻈﻢ
ﺷﮑﻞ ۷دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ  .۷ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :ﻧﺎﻣﺴﺎوی و ﻣﻮزون
ﺷﮑﻞ ۱۵دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ  .۱۵ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :ﺧﻮدﺑﺨﻮدی
ﺷﮑﻞ ۸دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ  .۸ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :ﻧﺎﻣﺴﺎوی ،ﻫﻤﮕﻦ
و ﻣﻮزون
ﺷﮑﻞ ۱۶دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ  .۱۶ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :ﻫﻤﮕﻦ و
ﻣﻮزون
ﺷﮑﻞ ۹دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ  .۹ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :ﻫﻤﮕﻦ و ﺑﺎ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺰﯾﯽ

۱۷

ﯾﺎﺳﺮ ﻧﻮروززاده ،ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻈﺎم آﺑﺎدی ﭘﻮر

اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ

اﻟﻒ( ﺑﺎﯾﻨﺮی ﺳﺎزی

ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۵۰ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮض ﻗﻠﻢ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ از ﻋﻨﺼﺮ

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ دارای ﺳﻄﻮح ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی

ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۵و  ۷ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮض ﻗﻠﻢ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش

اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﯾﻨﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ].[۱۵

ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﮏﺗﮑﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺟﺮﯾﺎنﺳﺎز ی ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت،
١

ب( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺮض ﻗﻠﻢ

ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺮض ﻗﻠﻢ ،ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﺳﯿﺎه ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ

ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﺧﻂ از دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ] .[۱۷ﺷﮑﻠﻬﺎی  ۱۸و ۱۹

ﺟﺎروب ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺮی و ﺳﺘﻮﻧﯽ ،ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ ،ﻓﺮاوانﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪازه در اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺪد ﺑﺎ

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﺴﺘﺮش و ﺟﺮﯾﺎنﺳﺎزی را ﺑﺮ روی دﺳﺖ-
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۱۶ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺮض ﻗﻠﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ج( رﻓﻊ ﻧﻮﯾﺰ
ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ دودوﯾﯽ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﺟﺰای ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﺮﭼﺴﺐ زده ﺷﺪه و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ،
اﺟﺰاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﺎه آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱و ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۵۰ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮض ﻗﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺬف ﻣﯽ-
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۰۰ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮض ﻗﻠﻢ،

ﺷﮑﻞ ۱۸دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۱۶ﭘﺲ از ﺟﺮﯾﺎنﺳﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ

ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺧﻂﺧﻮردﮔﯽﻫﺎ در ﻣﺘﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن،
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺑﺎﻻ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ،راﺳﺖ و ﭼﭗ
ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ
از ﮐﺜﯿﻔﯽ ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ ﻻزم اﺳﺖ ] .[۱۳ﺷﮑﻞ  ۱۷ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺮ روی دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۶ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۹دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۱۶ﭘﺲ از ﺟﺮﯾﺎنﺳﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ

و( ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری
ﭘﺲ از ﺟﺮﯾﺎنﺳﺎزی ﻫﺮ ﺧﻂ از دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ
ﺷﮑﻞ ۱۷دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۶ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ

د( ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ،ﺧﻄﻬﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ] .[۱۷ﺷﮑﻞ ۲۰ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری را ﺑﺮ روی
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۶ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻌﻀﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ درﺟﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ
اﻧﺪازه  ۱۰و  ۲۰ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮﯾﺮ
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی  ۱۰×۱۰و  ۲۰×۲۰ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ
درﻫﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﺳﯿﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ
ﻧﻘﺎط آن ﺑﻠﻮک ،ﺳﯿﺎه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻠﻮک ،ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﯿﺪ و در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﯿﺎه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ] .[۱۳ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
از ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی ،دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﻬﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮای
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ه( ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی و ﺟﺮﯾﺎنﺳﺎزی
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنﺳﺎزی ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ

ﺷﮑﻞ ۲۰دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۱۶ﭘﺲ از ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری

ز( ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻨﺤﻨﯽ زﻣﯿﻨﻪ
ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ،ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﺮض ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺷﻮد ] .[۱۷ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﻮل ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان
ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن ،درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن ۲۰ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮض
ﻗﻠﻢ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ،ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮﮐﺸﻬﺎ و
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺪ و ﻏﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻄﻮط ﻣﺸﮑﻞ

Streaming

1

۱۸

اراﺋﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی دﯾﺪاری ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ددﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ رووﺣﯿﺎت اﻓﺮاد

ﻗﻄﻌﻪ
ﻪ
ﺷﺪه و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آن ﺳﺘﻮن درر ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ

 ۲۳ﺣﺮوف ﻋﻤﻮﻮدی ﺑﻪدﺳﺖ
و ارﺗﻔﺎع آآﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﺪه اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ۳

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺑﺎ ﻋﺮض ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ

ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۶را ﻧﺸ
ﻪ
آﻣﺪه ﺑﺮاﺳﺎﺎس دﺳﺖ

ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻪ
ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رووﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﻬﺎی دﺳﺖ
زﻣﯿﻨﻪ ﮐ
اﺳﺎس
اﺳﺖ و ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی ﻣﯽﺑﺎﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮ س
ﮐﻪ
ﺳﺎزی ،ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺮﯾﺎنﺳﺎزی ﻪ
ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻤﻮارﺳ
ﺎد
ﺧﻂ از دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺷﻮد .زﯾ د
ﻧﺸﺎن ددﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﻂ
ﺑﻮدن ﻣﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﻣﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﺎﻫﻤﻮﻮارﯾﻬﺎی دﺳﺖ-
ﻨﺤﻨﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺶ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻢ ﺑﻮﻮدن ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻨﺤ
ﺷﮑﻞ  ۲۱ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﻣﺘﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﮐﺸﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﺷ
از ﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻦ
ﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۶ﻧﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
زﻣﯿﻨﻪ ررا ﺑﺮای دﺳﺖﻧﻮﺷ

ﺣﺮوف ﻋﻤﻮدی
ف
ﺷﮑﻞ ۱۶ﭘﺲ از ﺗﺗﺸﺨﯿﺺ
 ۲۳دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷ
ﺷﮑﻞ۳

ﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع زﯾ د
ﺣﺬف ﺣﺮوف ﺎ
ی( ف
زﻣﯿﻨﻪ

ﻋﻤﻮدی ،ﻣﯽﺗﻮان ﺎﺑﺎ ﺗﻔﺮﯾﻖ اﯾﻦ
د
ﭘﺲ از ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﺣﺮوف
ﻤﻮدی دﺳﺖ-
از ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺣﺮوف ﻏﯿﺮﻋﻤﻮ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ز
ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﻪدﺳﺖ آورد .ﺷﮑﻞ ۲۴ﻧﺘﯿﺠ
ﺠﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﻣﺪه ﺑﺮاﺳﺎس

 ۲۰ﺮ
ﺑﺮاﺑﺮ

ﻋﺮض ﻢ
ﻗﻠﻢ

ﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۱۶را ﻧﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘ

ﺷﮑﻞ ۲۱دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۱۶ﭘﺲ ازز ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻨﺤﻨﯽ زﻣﯿﻨﻪ و
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺤﻮه ﻫﻤﻮارﺳﺎﺎزی ﺑﺎ ﻃﻮل  ۲۰ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮض ﻗﻠﻢ

آوردن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ززﻣﯿﻨﻪ
ن
ﺑﻪ دﺳﺖ
ح( ﻪ
در
ط ،از ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ر
ﺑﺮای ﺑﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻄﻮط
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﻣﺪهاﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎدهه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر،
ﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺎﺑﺎ
ﻣﺘﻮاﻟﯽ از ﻣﻨﺤﻨﯽ زﻣﯿﻨﻪ ،ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺴ
ﻟ
ﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﯿﺮی
ﺑﺎ ﻣﯿ ﮕ
ﺷﮑﻞ
اﻓﻘﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺧﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻮد ] .[۱۷ﻞ
آن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻘ
ﺷﮑﻞ  ۱۶ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
 ۲۲اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺮای دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷ

ﺣﺬف ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع زﯾﺎد
ﺷﮑﻞ ۱۶ﭘﺲ از ف
ﻞ
ﺷﮑﻞ ۲۴ددﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﯽ زﻣﯿﻨﻪ

ﺪاری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
 ۳وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی دﯾ ر
ﺣﺮوف دﺳﺘﻪ-
از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﻢ و ﻋﺪم ﺗﺴﺎوی ﺣ
در ] [۱۲اﻧﻮاع ﺧﻄﻬﺎ ز
ﺑﻨﺪی ﺷﺪﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ
ﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺪول  ۱ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی اﻧﻮاع
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی آن ذﮐ
ت
دﻫﺪ .در ﺳﺘﻮن
ﺧﻄﻬﺎ را از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﻢ و ﻋﺪم ﺗﺴﺎوی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺪ

ﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ-
ﺷﮑﻞ ۱۶ﭘﺲ از ﺑﻪﻪ دﺳﺖ آوردن ﻓﺎﺻ
ﺷﮑﻞ ۲۲دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷ

زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎی ﻣ

ﻧﻮع دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ" اﯾﻦ ﺟﺪول ،ﻣﻣﺸﺨﺼﺎت ع
ت
"
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن وﯾﮋﮋﮔﯽ دﯾﺪاری
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ ﺑﯿﺎن ه
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺑﺎ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای وﯾﮋﮋﮔﯿﻬﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪﺪه در ﺟﺪول

ﺸﺨﯿﺺ ﺣﺮووف ﻋﻤﻮدی
ط( ﺗﺸ

ﺸﺪه اﺳﺖ .اراﺋﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪاری و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
 ۱اراﺋﻪ ﻧﺸ

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺮوف ﻋﻤﻮﻮدی ﭘﺲ از ﭘﯿﺪﺪا ﮐﺮدن ﻣﻨﺤﻨﯽ زﻣﯿﻨﻪ و در ﻃﯽ

اﺳﺘﺨﺮاج آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺎﺑﺎ ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژی

ﺑﻪ
ﺧﻂ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻪ
ﺷﻮد .اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﺧ
ﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷ
دو ﻣﺮﺣ
ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺮووف ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ﻣﻣﺎﻧﻨﺪ "ب"" ،د"،
ت
دو
ﺷﻮﻧﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺴﺘﺘﻄﯿﻞ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد و
ﺪ
"ر" و "و" ﺣﺬف
ﻠﻢ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎﯾﯿﯿﺪه ١ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی
درﯾﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮض ﻗﻠﻢ
ﻗﻠﻢ
ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﺑﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮض ﻢ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐ
ﭼﻬﺎر
ر
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ
ﺮ
ﺳﺘﻔﺎده از
ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻣﺮﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ،ﺑﺎ اﺳ
در ﻪ
ﺳﻪ

ﺗﺎ
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺒﺒﺴﺎط ﺑﺮ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺎ

اﺟﺰاء
ء
ﺑﺨﺸﻬﺎی ﮔﺴﺴﺘﻪ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺎ
اﻧﺪ
ﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺪ
ف ﻋﻤﻮدی در ﻧﻈ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮوف
1

Erosion

ﻪ
ﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﺟﺪول  ۱ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺎر اﺻ
ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از
در ادااﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺨ
ﺷﺪه وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ
ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﺳﻌﯽ ﺷ
ﺟﺪول  ۱ﺑﯿﺎن ﺷ
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺟ
اﻧﻮاع ﺖ
از دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮﻮژﯾﺴﺖ ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ز
ه
ﺑﯿﺎن
ﻫﺎی ﻧﻮع  ۵ ،۴و ) ۶ﻣﻮزون،
ﺠﺎ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺎ
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻨﺠ
ﮐﺮده ﺖ
ﯾﯽ( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺒﺎﻫ
ﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺰ ﯽ
ﻫﻤﮕﻦ ،اﺧ
ﻫﺖ زﯾﺎد ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﮔﺮوه
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼ
ﺼﺎوﯾﺮ دﺳﺖﻧﻮﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
اﻧﺪ.
ﺷﮑﻠﻬﺎی  ۱ﺗﺎ  ۱۶آﻣﺪه ﺪ

۱۹

ﯾﺎﺳﺮ ﻧﻮروززاده ،ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻈﺎم آﺑﺎدی ﭘﻮر

ﺟﺪول ۱دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﺧﻄﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﻢ و ﻋﺪم ﺗﺴﺎوی ﺣﺮوف][۱۲

 ۳-۳وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻈﻢ

ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻧﻮع
ردﯾﻒ
ﺣﺮﮐﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﺣﺮوف ﺑﺎ ﺷﮑﻠﻬﺎی ﺳﺎده
۱۵
ﺧﻮدﺑﺨﻮدی
۱
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮوف ﭼﺎﭘﯽ
ﯾﮏ ﺷﮑﻞ و ﺑﺪون ﺗﻨﻮع
۲
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
۲
ﺗﺴﺎوی ﺷﮑﻠﻬﺎ ،اﺑﻌﺎد ،ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ و
۱۳و۱۴
ﻣﻨﻈﻢ
۳
ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت
ﺣﺮوف در ﻗﺎﻟﺒﻬﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و
۷،۸و۱۶
ﻣﻮزون
۴
ﻓﺸﺎر و اﻧﺤﺮاف ﻣﻨﻈﻢ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ،ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ در
۵،۸،۹،۱۳،۱۶
ﻫﻤﮕﻦ
۵
ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺟﺰﯾﯽ در اﻧﺪازه ﺣﺮوف ،ﻧﻈﻢ در
۹
 ۶اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺰﯾﯽ
ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻠﻤﺎت و ﮐﺠﯽ ﺣﺮوف
۷،۸
ﻧﺎﻣﺴﺎوی
ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن ارﺗﻔﺎع ﺣﺮوف
۷
ﺧﻢ ﺷﺪن
۱،۵،۱۰،۱۱
۸
ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺣﺮوف
ﺗﮑﯿﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن ﺧﻂ
۳
 ۹ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ
ﻣﯽﺷﻮد
ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن ﻧﻈﻢ و ﻓﻮاﺻﻞ
۶،۱۲
ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
۱۰
۱۱
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ،ﺷﮑﻞ و اﺑﻌﺎد ﺣﺮوف
ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ
۱۱

ﺗﺴﺎوی ﺷﮑﻠﻬﺎ ،اﺑﻌﺎد ،ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ وﻓﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت

۱۲

ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ

۴

ﻓﻘﺪان ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺪازه و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

 ۱-۳وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮدﺑﺨﻮدی
در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ﺣﺮﮐﺎﺗﺒﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ
وﺣﺮوف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮوف ﭼﺎﭘﯽ دارای ﺷﮑﻠﻬﺎی ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ].[۱۲
ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺣﺮوف ﭼﺎﭘﯽ ،ﻫﻤﻪ ﺣﺮوف روی ﯾﮏ ﺧﻂ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺮوف ﻋﻤﻮدی ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻤﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺗﻌﺪاد زواﯾﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ )ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ درﺟﻪ اﺧﺘﻼف( و ﻧﻮد
درﺟﻪ )ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ درﺟﻪ اﺧﺘﻼف( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ زواﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﮏ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ ] .[۱۲ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود ﮐﻪ اﮔﺮ وارﯾﺎﻧﺲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ،ﻣﯿﺰان
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ۱۳و  ۱۴دو ﻧﻤﻮﻧﻪ
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻧﻮع ﻣﻨﻈﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ] .[۱۲ﺟﺪول ۲ﻣﻘﺪار اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 ۴-۳وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻮزون ،ﻫﻤﮕﻦ
و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺰﯾﯽ

در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻮزون ،ﺣﺮوف در ﻗﺎﻟﺒﻬﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و
ﻓﺸﺎر و اﻧﺤﺮاف ﻣﻨﻈﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ] .[۱۲در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﻤﮕﻦ
ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ] .[۱۲ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺰﯾﯽ ،ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺟﺰﯾﯽ در اﻧﺪازه ﺣﺮوف ،ﻧﻈﻢ در
ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻠﻤﺎت و ﮐﺠﯽ ﺣﺮوف دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ] .[۱۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ دارای ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻮع دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ،ﮐﻢ ﺑﻮدن وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﺠﯽ ﺣﺮوف
و ﮐﻢ ﺑﻮدن وارﯾﺎﻧﺲ اﻧﺪازه ﺣﺮوف اﺳﺖ .ﺷﮑﻠﻬﺎی  ۵ ،۱ﺗﺎ ۱۳ ،۹
و  ۱۶از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ] .[۱۲ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺠﯽ ﺣﺮوف از روش
] [۱۳و ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪازه ﺣﺮوف از روش ] [۱۴اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ-
ﺷﻮد .ﺟﺪول  ۲ﻣﻘﺪار اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ را ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت

وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،

دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﻮدن دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن زاوﯾﻪ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ

 ۵-۳وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﺴﺎوی

ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﺑﺨﻮدی
ﺣﺮوف ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ از روش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ] [۱۴اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ۱۵ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻧﻮع ﺧﻮدﺑﺨﻮدی را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ] .[۱۲ﺟﺪول ۲ﻣﻘﺪار اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 ۲-۳وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ،ﯾﮏ ﺷﮑﻞ و ﺑﺪون ﺗﻨﻮع
اﺳﺖ ] ،[۱۲ﮐﻤﺒﻮدن وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻨﺤﻨﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ
ﻧﻮع دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﻨﺤﻨﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺗﻨﻮع ﺷﮑﻞ ﺣﺮوف ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دارای ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎد ﯾﺎ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای
ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻣﻨﺤﻨﯽ زﻣﯿﻨﻪ از روش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ] [۱۶اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ۲ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻧﻮع ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ] .[۱۲ﺟﺪول  ۲ﻣﻘﺪار اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﺴﺎوی از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن ارﺗﻔﺎع ﺣﺮوف ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ ] .[۱۳ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ارﺗﻔﺎع ﺣﺮوف ،اﺑﺘﺪا
ﺣﺮوف ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻮدی از دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  ۲ﻗﺴﻤﺖ ح ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ
وارﯾﺎﻧﺲ ﺣﺮوف ﻋﻤﻮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ "ا" ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺎد ﺑﻮدن
ﻣﻘﺪار وارﯾﺎﻧﺴﺎرﺗﻔﺎع ﺣﺮوف ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ
از ﻧﻮع ﻧﺎﻣﺴﺎوی اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ۷و  ۸دو ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﺴﺎوی
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ] .[۱۲ﺟﺪول  ۲ﻣﻘﺪار اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 ۶-۳وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻢ ﺷﺪن
ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺣﺮوف

در اﯾﻦ ﻧﻮع دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ
ﺣﺮوف ] [۱۲وارﯾﺎﻧﺲ زواﯾﺎ زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،زﯾﺎد ﺑﻮدن
ﻣﻘﺪار وارﯾﺎﻧﺲ زواﯾﺎی ﺣﺮوف ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﮑﻠﻬﺎی  ۱۱ ،۱۰و  ۱۵ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ] .[۱۲ﺟﺪول  ۲ﻣﻘﺪار اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

۲۰

اراﺋﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی دﯾﺪاری ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ روﺣﯿﺎت اﻓﺮاد

ﺟﺪول ۲ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﻮاع دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
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۰٬۳۸۱

۱٬۰۰۰

۰٬۰۳٤

۱٬۰۰۰

۰٬۸٦۰

۱٬۰۰۰

۰٬٦۰۳

۰٬۰۷٦
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۰٬۰۰۰
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۰٬۷۱۱
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۰٬۷۹٤

۰٬۰۲۳

۰٬۱٤٥

۰٬۰٤۷

۰٬۱۲۸

۰٬۱۹۷

۰٬۰۸۳

۱۲

۰٬۳۳۱
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۱٬۰۰۰

۰٬۱۰۲

۰٬۳۷۲

۰٬۰۰۰

۰٬۳٤۰

۰٬۳۲۰

۰٬۱۱۹

۱۳

٤-۳
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۳-۳

۲-۳

۰٬۳۳٥
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۱

۰٬۱۸۱
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۲

۰٬۰۸٤
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۰٬۰۰۰
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۳
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۰٬۳۲۸

۰٬۱۰۳

٥

۰٬۰۹۷

۰٬۲۷٥

۰٬۰۹۳

۰٬۰۰۰

٦

۰٬۲۳۸

۰٬۱٦۸

۰٬۲۸٤

۷

۰٬۱٦۷

۰٬۱۰۲

۸

۰٬۲٤۸

۰٬۱۸۳

۹

۰٬۲۸۱

۱۰
۱۱

۰٬۲٦۱

۰٬۰۸۷

۰٬۲٥۱

۰٬۱٤٦

۰٬۸۸۳

۰٬۰۲۸

۰٬۳۱۰

۰٬۰۲٤

۰٬۲٤٤

۰٬۱۹۰

۰٬۳۹۸

۱٤

۱٬۰۰۰

۰٬۰۸۹

۰٬٤۸٤

۰٬۲۱۰

۰٬٥۰۷

۰٬۰۰۰

۰٬۳۰٥

۰٬۱٥٥

۰٬۱۷۲

۰٬۰۹۳

۰٬۱۹۱

۱٥

۰٬۰۷٥

۰٬۱۹٤

۰٬۸۱۳

۰٬۲۳۱

۰٬٥۸۱

۰٬۰۳۳

۰٬۱٥۱

۰٬۱۲۰

۰٬۱٥٥

۰٬۳٦۲

۰٬۰٤۹

۱٦

۰٬۱۷۲

۰٬۱٦۸

۰٬٥۱۱

۰٬۱۹۹

۰٬٥۲٦

۰٬۱۱۲

۰٬۳۲٤

۰٬۲۲۰

۰٬۳۲٥

۰٬۲٤۳

۰٬۲٥٤

آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

 ۷-۳وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر
ﻗﻠﻢ

ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺿﺨﺎﻣﺖ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ] .[۱۲ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ وارﯾﺎﻧﺲ ﻋﺮض ﻗﻠﻢ از ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ .ﻧﺤﻮه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺮض ﻗﻠﻢ در ﺑﺨﺶ  ۲ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ۳
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ].[۱۲
ﺟﺪول  ۲ﻣﻘﺪار اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ-
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 ۸-۳وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
در ﯾﮏ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ،ﻓﻮاﺻﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت و ﺑﯽﻧﻈﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ] .[۱۲ﭘﺲ ،زﯾﺎد ﺑﻮدن وارﯾﺎﻧﺲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻧﻮع ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ۶و  ۱۲ﯾﮏ
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻧﻮع ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ] .[۱۲ﺟﺪول ۲
ﻣﻘﺪار اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.

 ۹-۳وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ
در اﯾﻦ ﻧﻮع دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ،ﺷﮑﻞ و اﺑﻌﺎد
ﺣﺮوف دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ] .[۱۲ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ زواﯾﺎی ﺗﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺑﻘﯽ
زاوﯾﻪﻫﺎ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻧﻮع ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰاﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر در ﻫﺮ ﺧﻂ ،ﭘﺎرهﺧﻄﻬﺎی اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ۱/۵ﺑﺮاﺑﺮ
ﻋﺮض ﻗﻠﻢ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ  ۴۰ﻧﻮار ﺳﺘﻮﻧﯽ
ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮار ،اﻓﮑﻨﺶ اﻓﻘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.

۱-۳

ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺻﻔﺮ در اﻓﮑﻨﺶ اﻓﻘﯽ ،ﻫﺮ ﻧﻮار ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی
ﺑﺨﺶ ﺳﻄﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﺑﺮاﺑﺮ
ﻋﺮض ﻗﻠﻢ ،ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ،ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ دو
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .زاوﯾﻪ اﺗﺼﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺗﮑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ زاوﯾﻪ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮدی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
اﺳﺖ] .[۱۴ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ زواﯾﺎی ﺻﻔﺮ و ﻧﻮد درﺟﻪ
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻮع زاوﯾﻪﻫﺎ در ﺣﺮوﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ب"
ﺑﺮای زاوﯾﻪ ﺻﻔﺮ و "آ" ﺑﺮای زاوﯾﻪ ﻧﻮد درﺟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ واﺑﺴﺘﮕﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻦ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﻞ  ۱۱ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻧﻮع ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ] .[۱۲ﺟﺪول ۲ﻣﻘﺪار اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 ۱۰-۳وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﺷﺎﺧﺼﻪ ﯾﮏ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎد در اﻧﺪازه و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺖ ] .[۱۲ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻧﻮع
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ وارﯾﺎﻧﺲ اﻧﺪازه ﮐﻠﻤﺎت را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد .ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ
ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه در ] [۱۴ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺪازه ﮐﻠﻤﺎت را
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد و وارﯾﺎﻧﺲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪدﺳﺖ آورد .ﺷﮑﻞ ۴ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻧﻮع ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ] .[۱۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺤﻨﯽ زﻣﯿﻨﻪ ،اﻣﮑﺎن ﺟﺪاﺳﺎزی
ﺧﻂ زﻣﯿﻨﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺑﺮای آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪ .ﺟﺪول ۲ﻣﻘﺪار اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

۲۱

ﯾﺎﺳﺮ ﻧﻮروززاده ،ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻈﺎم آﺑﺎدی ﭘﻮر

 ۴آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،از ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ][۱۲
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻزم
ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن دارای ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﮑﻞ ۵ﮐﻪ دارای دو وﯾﮋﮔﯽ "ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن"
و "ﺧﻢ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺣﺮوف" اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎ
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .روش اراﺋﻪ ﺷﺪه در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ :در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﻗﺒﯿﻞ آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﺎرآﯾﯽ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
آزﻣﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۱-۴ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دﺳﺘﻪ-
ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﻮع ﻫﺮ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﯾﮏ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮای آن وﯾﮋﮔﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪار ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺟﺪول ۲آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ،
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ از
ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪ در وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ دارای اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ۱ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۱۰ ،۵ ،۱و  ۱۱از ﻧﻈﺮ
ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ ﺟﺰء دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی "ﺧﻢ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺣﺮوف"
)وﯾﮋﮔﯽ  (۶-۳ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای وﯾﮋﮔﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺠﺰ ﺷﮑﻞ  ۱ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻘﯽ
ﺷﮑﻠﻬﺎ از آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ از  ۰/۵۲۶ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۲ﮐﻪ ﺟﺰء دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ،
در وﯾﮋﮔﯽ  ۲-۳دارای ﻣﻘﺪار  ۰/۴۲۵اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .از
ﻃﺮﻓﯽ وﯾﮋﮔﯿـﻬﺎی  ۳-۳ ، ۱-۳در اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﻮاع ﺧﻮدﺑﺨﻮدی و ﻣﻨﻈﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺷﮑﻞ ،۲ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﻧﺪازه ﺣﺮوف ،ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۳ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ ،دارای ﺗﻔﺎوت در
ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار وﯾﮋﮔﯽ  ۷-۳ﻣﻘﺪار  ۰/۳۳۱ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺖ .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ﺑﻮدن ) ،(۱-۳ﻣﻮزون
ﺑﻮدن ) (۴-۳و ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن ) (۵-۳در آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن ارﺗﻔﺎع ﺣﺮوﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ر" در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ
را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺷﮑﻞ  ،۳ﺳﺎدﮔﯽ ﺷﮑﻞ ﺣﺮوف ﻧﯿﺰ ﺧﻮدﺑﺨﻮدی
ﺑﻮدن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ،۱دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۵ﺟﺰء دو دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﻤﮕﻦ
)وﯾﮋﮔﯽ  (۴-۳و ﺧﻢ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺣﺮوف )وﯾﮋﮔﯽ  (۶-۳ﻗﺮار
دارد .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ در ﺟﺪول  ۲ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻘﺪار وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی۴-۳
)وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﺠﯽ ﺣﺮوف و وارﯾﺎﻧﺲ اﻧﺪازه ﺣﺮوف( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
 ۰/۱۳۸و  ۱اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار وﯾﮋﮔﯽ  ۶-۳ﻧﯿﺰ در آن  ۰/۵۲۴ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺰان
ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﻧﺪازه ﺣﺮوف در اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زواﯾﺎی ﺣﺮوف از ﯾﮏ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .از
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ،وﯾﮋﮔﯽ ) ۸-۳ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن( اﺳﺖ.
در اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ در ﺧﻂ اول ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت "ﻓﻠﺰ" و "ﭘﺎﯾﯿﻦ"
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﻂ دوم ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﺠﺰ دو ﮐﻠﻤﻪ "ﺧﻮاﻫﺪ" و "ﺑﻮد" ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی
دارﻧﺪ.
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۶ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﯾﮏ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ.
وﯾﮋﮔﯽ  ۸-۳در ﺟﺪول  ۲ﻣﯿﺰان ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن  ۱اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ۲وﯾﮋﮔﯽ  ۶-۳ﮐﻪ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺧﻢ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺣﺮوف اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﻘﺪار  (۰/۶۳۸ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ ۷دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪای را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﻣﻮزون و
ﻧﺎﻣﺴﺎوی اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی  ۴-۳و  ۵-۳ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﻧﻮع
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی  ۴-۳ﮐﻤﺘﺮ از آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻧﺰدﯾﮑﻨﺪ .دﻟﯿﻞ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار وﯾﮋﮔﯽ  ۵-۳ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ
ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف ﻋﻤﻮدی در اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۸دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪای از ﻧﻮع ﻣﻮزون و ﻧﺎﻣﺴﺎوی را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی  ۴-۳و  ۵-۳ﺷﺎﺧﺼﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻮع
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی  ۴-۳ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ وﻟﯽ
وﯾﮋﮔﯽ  ۵-۳ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ دارد .ﺿﻤﻨﺎ اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ در وﯾﮋﮔﯽ -۳
) ۸ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ( ﻧﯿﺰ ﻗﻮی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻠﻤﺎت در ﺧﻂ
دوم در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ اول ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۹ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﻤﮕﻦ و ﺑﺎ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی  ۴-۳ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎدﯾﺮ  ۰/۲۰۷و  ۰/۲۴۲ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﺠﯽ ﺣﺮوف و
وارﯾﺎﻧﺲ اﻧﺪازه ﺣﺮوف را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی
اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ از آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ﻣﻮرد اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ وﯾﮋﮔﯿـﻬﺎی
) ۲-۳ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮدن( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮ روی ﺧﻂ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۱۰ﯾﮏ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻢ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺴﺎوی
ﺣﺮوف اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ  ۶-۳ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ  ۰/۶۱۰ﺑﻪدﺳﺖ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ  ۱۱دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪای از

۲۲

اراﺋﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی دﯾﺪاری ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ روﺣﯿﺎت اﻓﺮاد

ﻧﻮع ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ )وﯾﮋﮔﯽ  (۹-۳و ﺧﻢ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺣﺮوف )وﯾﮋﮔﯽ

"ﺑﺎ وﺟﻮد" ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻔﺎوت در ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ در ﻧﻘﻄﻪ

 (۶-۳اﺳﺖ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱و  ۰/۶۰۳ﻫﺴﺘﻨﺪ

"ﻧﺎﻓﻞ" در ﺧﻂ اول در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ "ﻧﻬﺎده" در ﺧﻂ ﺳﻮم ﮐﺎﻣﻼ

ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ) ۷-۳ﺗﻔﺎوت

ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ در ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ

ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ( و ) ۸-۳ﻧﻮع ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ( ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺪار

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن راﺣﺘﺘﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪاﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت در ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ در ﺻﻔﺮﻫﺎی اﻋﺪاد ﺗﺎ

در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺮﮐﺸﻬﺎ ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﺣﺪودی ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .در اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن را

ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻠﻤﻪ "ﺑﺎ" در

ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت و ﻣﮑﺎن ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.

ﺧﻂ اول ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺒﻞ و ﻓﺎﺻﻠﻪ "را" در ﺧﻂ ﺳﻮم ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از

دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۱۲ﯾﮏ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ

ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎﺳﺖ .ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﻧﺪازه ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﮐﻠﻤﻪ

 ۸-۳ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ۰/۷۱۱

"ﻧﻤﺎز" در ﺧﻂ اول ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺪازه ﺣﺮوف "د" و "ر" دﯾﺪه ﻣﯽ-

ﺑﺮای اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ

ﺷﻮد .زواﯾﺎی ﺗﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زواﯾﺎی

دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ وﯾﮋﮔﯽ ) ۶-۳ﺧﻢ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺣﺮوف( ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﻨﺪ در ﺣﺮف "د" ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ زواﯾﺎی ﺣﺮوف دارای ﺗﻨﻮع

دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۲۶از ﻧﻮع ﻧﺎﻣﺴﺎوی ،ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت در ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ،

زﯾﺎدی اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ  ۱۳ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻈﻢ و ﻫﻤﮕﻦ را

ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ،ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ اﺳﺖ .ﺗﻨﻮع ارﺗﻔﺎع اﻟﻒ در ﺧﻂ

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی  ۳-۳و  ۴-۳ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﻧﻮع دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ

ﺳﻮم ﻣﺆﯾﺪ ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر

اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول ۲ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ،ﻣﻘﺎدﯾـﺮ

ﻗﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﺷﺐ"و "ﻗﻄﺎرﻫﺎ" در ﺧﻂ اول

ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

و "ﻧﻮش" در ﺧﻂ دوم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ در ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ

دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۱۴از ﻧﻮع ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ  ۳-۳ﻣﯿﺰان

ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﯾﺎﻓﺖ" در ﺧﻂ اول" ،وﻟﯿﻤﻪ" در ﺧﻂ دوم و "درآﻣﺪ" در ﺧﻂ

ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺰدﯾﮏ

ﺳﻮم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .وﺟﻮد زواﯾﺎی ﺗﻨﺪ در ﺣﺮوﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "د"،

ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯿﻤﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﻣﯽ-

"ع" ،و "م" وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ ﺑﻮدن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن در اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ

وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻧﻮع ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت در ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ ،ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ،ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺗﻨﺪ

ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺧﻂ دوم ﺑﯿﻦ "راﺑﻄﻪ" و" ﺟﺮم"" ،ﭼﺮا" و "ﻗﺎﻧﻮن"

و ﺗﯿﺰ در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۲۷ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺑﻘﯽ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﺷﺎﺧﺺﺗﺮ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ۱۵دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪای از ﻧﻮع

ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻦ

ﺧﻮدﺑﺨﻮدی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .وﯾﮋﮔﯽ  ۱-۳ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع

ﻧﻘﻄﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻠﻤﺎت ،زاوﯾﻪدار ﺑﻮدن ﺣﺮوف

دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ دارای ﻣﻘﺪار ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان

ﻋﻤﻮدی و وﺟﻮد زواﯾﺎی ﺗﻨﺪ در ﺣﺮوﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "د" دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای

رﺿﺎﯾﺘﺒﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﺮاج

ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮردی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻮع ﺣﺮوف

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ از ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد زواﯾﺎی ﺻﻔﺮ و ﻧﻮد درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ

اﻟﻔﺒﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

زواﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ

ﺷﮑﻞ ۲۸وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪای را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ

ﺗﻨﻮع زواﯾﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ۱۶ﯾﮏ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﻤﮕﻦ را

وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﻨﻈﻢ ،ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن در آن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .وﯾﮋﮔﯽ  ۴-۳ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در

دارﻧﺪ .در اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺪار وﯾﮋﮔﯽ ) ۸-۳ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ( ﺑﺴﯿﺎر

ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ) ۳-۳ﻣﻨﻈﻢ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ آن را

 ۲-۴ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روی  ۱۵دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻠﻬﺎی  ۲۵ﺗﺎ  (۳۹ﺗﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ،اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺟﺪول ۳ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺟﺪول ۳وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮع دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ
در ﺟﺪول ۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۲۵ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
ﮐﻪ در ﺟﺪول ۳ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﮏ دﺳﺖ-
ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻧﻮع ﻧﺎﻣﺴﺎوی ،ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت در ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ ،ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ،ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
و ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺪول ۴اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن آن از ﺗﻔﺎوت ارﺗﻔﺎع اﻟﻒ در ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﻧﻤﺎز" و

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ روی ﯾﮏ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ،
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ.
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ،ﻧﺎﻣﺴﺎوی ،ﺗﻔﺎوت در ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ و ﺗﻨﺪ و
ﺗﯿﺰ در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۲۹دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد زواﯾﺎی
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ و ﻧﻮد درﺟﻪ در اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻧﻮع آن
ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺣﺮوﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "م" و "ت"
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن آن ﻧﯿﺰ از ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎد ارﺗﻔﺎع ﺣﺮف
اﻟﻒ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت در ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ در اﻧﺘﻬﺎی "م"" ،ض" و
"س" و اﺑﺘﺪای "س" در "ﺳﻼم" دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻠﻤﻪ
"ﻋﺮض" و "ﺷﺪ" در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻔﺎوت در ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ را
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زواﯾﺎی ﺗﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ ﺑﻮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ
درﮐﻠﻤﺎت اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ،۳۰از ﻧﻮع ﻧﺎﻣﺴﺎوی ،ﺗﻔﺎوت در ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ،
ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن ارﺗﻔﺎع ﺣﺮف اﻟﻒ دراﯾﻦ

۲۳

ﯾﺎﺳﺮ ﻧﻮروززادده ،ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻈﺎم آﺑﺎددی ﭘﻮر

ﻗﻠﻢ در اﯾﻦ
ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻔﺎﺎوت ﻓﺸﺎر ﻢ
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ وواﺿﺢ اﺳﺖ .ﻋ

ﺸﺎﻫﺪه
زواﯾﺎی ﺗﻨﺪ در اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺸ
ی
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻪ
ﺑﻮﻮدن دﺳﺖ

ﺸﺎرﮐﻤﺘﺮی
ن ﻧﻤﻮﻧﻪ در "ه"" ،ق" و "ﻫـ" ﻓﺸﺎ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﺪه ﯽ

ﻧﻤﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد "ر" ﻫﺎ

ﮐﻠﻤﻪ اول و دووم ،و ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ"ﻗﻄﺒﯽ" و
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮﻮد .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮐ

ر
در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺮ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻬﺒﺎ ﻣﺎﺑﻘﻘﯽ ﮐﻠﻤﺎت
ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪی ر

آزﻣﻮن :ﻧﻤﻮﻧﻪ ۱
ن
ﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺷﮑﻞ ۲۵دﺳﺖﻧﻮﺷ
ﺷ

ﻤﻮﻧﻪ ۷
ﺷﮑﻞ ۳۱دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن :ﻧﻤ
ﻞ

ﻤﻮﻧﻪ ۸
ﺷﮑﻞ ۳۲دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن :ﻧﻤ
ﻞ

ﻤﻮﻧﻪ ۹
ﺷﮑﻞ ۳۳دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن :ﻧﻤ
ﻞ

آزﻣﻮن :ﻧﻤﻮﻧﻪ ۲
ن
ﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺷﮑﻞ ۲۶دﺳﺖﻧﻮﺷ
ﺷ
ﻤﻮﻧﻪ ۱۰
 ۳٤دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن :ﻧﻤ
ﺷﮑﻞ٤

آزﻣﻮن :ﻧﻤﻮﻧﻪ ۳
ن
ﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺷﮑﻞ ۲۷دﺳﺖﻧﻮﺷ
ﺷ

ﻤﻮﻧﻪ ۱۱
 ۳٥دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن :ﻧﻤ
ﺷﮑﻞ٥

ﻤﻮﻧﻪ ۱۲
 ۳٦دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن :ﻧﻤ
ﺷﮑﻞ٦

آزﻣﻮن :ﻧﻤﻮﻧﻪ ۴
ن
ﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺷﮑﻞ ۲۸دﺳﺖﻧﻮﺷ
ﺷ

ﻤﻮﻧﻪ ۱۳
 ۳۷دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن :ﻧﻤ
ﺷﮑﻞ۷

آزﻣﻮن :ﻧﻤﻮﻧﻪ ۵
ن
ﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺷﮑﻞ ۲۹دﺳﺖﻧﻮﺷ
ﺷ

ﻤﻮﻧﻪ ۱٤
 ۳۸دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن :ﻧﻤ
ﺷﮑﻞ۸

آزﻣﻮن :ﻧﻤﻮﻧﻪ ۶
ن
ﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺷﮑﻞ ۳۰دﺳﺖﻧﻮﺷ
ﺷ

ﻤﻮﻧﻪ ۱٥
 ۳۹دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن :ﻧﻤ
ﺷﮑﻞ۹

۲۴

اراﺋﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی دﯾﺪاری ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ روﺣﯿﺎت اﻓﺮاد

ﺟﺪول ۳ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ
۱۰-۳

۸-۳

۹-۳

۶-۳

۷-۳

۵-۳

۰٬۰۳

۲۶

۰٬۱۳۹ ۰٬۱۱۴

۲۷

۰٬۱۹۱ ۰٬۰۸۷ ۰٬۸۵۶ ۰٬۱۱۵

۰

۰٬۰۴۴ ۰٬۴۱۳ ۰٬۴۵۴ ۰٬۰۰۳ ۰٬۲۶۶

۲۸

۰٬۳۵۵ ۰٬۳۶۴ ۰٬۰۷۲ ۰٬۶۱۴ ۰٬۱۰۱

۱

۰٬۰۲۷ ۰٬۱۲۱ ۰٬۰۰۱ ۰٬۰۲۹

۰٬۷۸

۲۹

۰٬۰۱

۰٬۱۱۸

۳۰

۰

۱

۱

۱

۰٬۸۹۹

۰٬۴۱

۱

۰٬۳۷۴

۰٬۶۷۲ ۰٬۸۶۱ ۰٬۰۵۵
۰٬۲۰۲ ۰٬۲۰۳

۰

۰٬۷۱

۰٬۱۵۸ ۰٬۳۴۷ ۰٬۶۱۳ ۰٬۰۶۷

۰٬۵۴۹ ۰٬۱۰۸ ۰٬۴۹۶ ۰٬۰۰۱ ۰٬۱۵۸ ۰٬۰۶۲ ۰٬۳۵۴ ۰٬۰۷۴ ۰٬۱۸۴ ۰٬۲۰۲

۳۳

۰٬۴۲۲ ۰٬۴۱۷ ۰٬۴۵۳ ۰٬۰۰۱

۳۴

۰٬۰۸۱

۰٬۰۸

۱

۰٬۰۱۹

۰

۰٬۳۵۲ ۰٬۷۱۶

۱

۰٬۲۹۴ ۰٬۸۰۶

۰

۰٬۰۰۵

۰٬۰۵

۰٬۶۵۹

۰

۱

۰٬۴۷۴ ۰٬۵۷۳

۰

۰٬۲۳

۰٬۱۲۴

۳۶

۰٬۰۴۸

۰

۱

۰٬۷۰۷

۳۷

۰٬۱۲

۰٬۱۵۸ ۰٬۰۶۶

۳۸

۰٬۳

۰٬۵۲۲ ۰٬۲۲۴

۳۹

۰٬۴۳

۰٬۰۰۶

۰٬۳۶۱ ۰٬۳۶۶ ۰٬۵۹۴ ۰٬۲۷۸ ۰٬۰۳۸

۰٬۴۶

۰٬۰۱۹ ۰٬۱۰۲
۰٬۲

آزﻣﻮن

ﺟﺰﺋﯽ .۷ﻧﺎ ﻣﺴﺎوی .۸ﺧﻢ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺣﺮوف .۹ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ

.۱۰ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ.۱۱ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ .۱۲ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
۱۲

۱۱

۱۰

۹

۸

۳

۲

۱

ﺷﮑﻞ

√

√

√

√

√

۲۵

√

√

√

√

√

۲۶

√

√

√

√

۲۷

√

√
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

۳۱

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

۳۳

√

۳۴
۳۵
۳۶

√

√
√

۲۹

۳۲

√

√

√

√
√

۲۸
۳۰

√

۰٬۰۰۱ ۰٬۱۰۹
۰

ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻨﻮع زواﯾﺎ در اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺟﺰء دﺳﺖ-
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻢ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺴﺎوی اﺳﺖ .ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﻧﺪازه ﮐﻠﻤﺎت
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﻣﺎ" ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ "دل"
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۳۲ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻧﺎﻣﺴﺎوی ،ﺧﻢ ﺷﺪن

ﻧﻮع
۷

۵،۶،۴

۱

۱

۰٬۷۹۹ ۰٬۰۰۱

۰٬۱۷۵ ۰٬۰۵۱ ۰٬۶۸۱ ۰٬۱۵۶

.۱ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی .۲ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ .۳ﻣﻨﻈﻢ .۴ﻣﻮزون .۵ﻫﻤﮕﻦ .۶اﺧﺘﻼﻓﺎت

√

۰٬۳۱

۳۵

ﺟﺪول ۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ

√

۰

۰٬۵۲۴

۳۱

۰٬۱۷۸ ۰٬۰۹۵ ۰٬۲۱۷ ۰٬۰۰۱ ۰٬۱۳۳ ۰٬۴۸۳ ۰٬۵۴۲ ۰٬۲۲۳ ۰٬۵۵۸ ۰٬۲۳۶ ۰٬۰۷۲

۰٬۱۸۲ ۰٬۴۳۸

√

۰٬۰۳

۰٬۱۳۵

۳۲

۰٬۲۱

√

۰٬۰۰۱

۰٬۰۳۱ ۰٬۰۰۱ ۰٬۰۰۸ ۰٬۲۳۱ ۰٬۵۱۳

۰٬۲۰۳ ۰٬۵۱۹ ۰٬۰۸۷ ۰٬۲۷۲ ۰٬۰۹۵ ۰٬۰۳۴

√

۰

۰

۰٬۰۰۱ ۰٬۰۲۱ ۰٬۰۶۸ ۰٬۲۹۷ ۰٬۷۱۷ ۰٬۶۲۸ ۰٬۶۹۴

۰

√

۴-۳

۰٬۰۳۴ ۰٬۱۹۱ ۰٬۰۴۷ ۰٬۰۰۱ ۰٬۰۱۸ ۰٬۳۳۲ ۰٬۳۶۸ ۰٬۶۱۵ ۰٬۸۸۷ ۰٬۷۲۵ ۰٬۳۶۳

۲۵

۰٬۶۹

√

۴-۳

۳-۳

۲-۳

۱-۳

ﺷﮑﻞ

۳۷
۳۸

√

۳۹

دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۳۱ﺑﺮاﺳﺎس وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ از ﻧﻮع ﻣﻨﻈﻢ ،ﻧﺎﻣﺴﺎوی،
ﺧﻢ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺴﺎوی ،ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ .ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻠﻤﺎت در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .از
ﻃﺮﻓﯽ ارﺗﻔﺎع ﺣﺮوف ﻋﻤﻮدی ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼ اﻟﻒ در "ﻣﺎ"
ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ از دﺳﺘﻪ "ط" و ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪی "ل" اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻮع
ﻧﺎﻣﺴﺎوی اﺳﺖ .در اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ زواﯾﺎی ﺗﻨﺪ در ﺣﺮوف "ﺑـ" "ﯾـ" و
"د" دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ ﺑﻮدن دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از

ﻧﺎﻣﺴﺎوی ،ﺗﻔﺎوت در ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ و ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ در آن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ
دارﻧﺪ .ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت در ارﺗﻔﺎع ﺣﺮوف ﻋﻤﺪی
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ارﺗﻔﺎع اﻟﻒ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻮدی در
"ل" و "ک" اﺳﺖ .وارﯾﺎﻧﺲ زواﯾﺎ در ﻧﻮع ﺧﻢ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺴﺎوی زﯾﺎد
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻔﺎوت زواﯾﺎ را در "د" ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ﺗﻔﺎوت در ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ "ﻗﺒﯿﻞ" ﺑﺎ "ﻣﻨﺎﺳﺐ" دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻂ آﺧﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺴﺘﮕﯿﻬﺎی رﯾﺰ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .زواﯾﺎی ﺗﻨﺪ در اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ ۳۳دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪای اﺳﺖ از ﻧﻮع ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ،ﻣﻨﻈﻢ ،ﺗﻨﺪ و
ﺗﯿﺰ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ .در اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ زواﯾﺎی ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ
زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻧﻮع آن ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺠﺰ دو ﻣﻮرد در ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮاﺻﻞ ﯾﮑﺴﺎن و
درﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ .زواﯾﺎی ﺣﺮوف ﻧﯿﺰ در آن ﺗﻨﺪ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ "ی"" ،چ" و "ن" .ﺗﻔﺎوت اﻧﺪازه ﺣﺮوف ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻧﻮع ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪازه
"د" دوم در "ﻧﺪارد" و "ن" در "ﭼﻮن" ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮوف ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﻧﯿﺴﺖ.
در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۳۴وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻧﻮع ﺧﻮدﺑﺨﻮدی،
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ،ﻣﻨﻈﻢ و ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ .ﺷﮑﻠﻬﺎی اﻓﻘﯽ و
ﻋﻤﻮدی در ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ،زﯾﺎد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
"ﺳﺎﺧﺖ" و "ﭘﺨﺖ" .ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺧﻂ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮐﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
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ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ-
دﻫﺪ و ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن آن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻮدی ﺣﺮوف "ط"،
"ک"" ،ﺳﺎﺧﺖ" و "ﺑﺎ" ﺑﺎ اﻟﻒ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۳۵از ﻧﻮع ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ،ﻣﻨﻈﻢ ،ﻣﻮزون،
ﻧﺎﻣﺴﺎوی و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻢ اﺳﺖ ﻗﻀﺎوت ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﻢ ﻣﻨﻈﻢ و ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻨﺤﻨﯽ زﻣﯿﻨﻪ
از ﻧﻮع ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻠﻤﺎت از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻮع آن ﻣﻮزون اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ارﺗﻔﺎع ﺣﺮوف ﻋﻤﻮدی ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،از ﻧﻮع ﻧﺎﻣﺴﺎوی اﺳﺖ .زﯾﺮا
دو اﻟﻒ دارای ارﺗﻔﺎع ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻮع دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ۳۶ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ،ﻣﻨﻈﻢ ،ﻣﻮزون ،ﻧﺎﻣﺴﺎوی،
ﺧﻢ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺴﺎوی و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ .ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ از
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت در اﻣﺘﺪاد ﯾﮏ ﺧﻂ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻠﻤﺎت
ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻮع ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ و اﻧﺪازه ﺣﺮوف
ﺑﺠﺰ "د" در ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮزون اﺳﺖ.
ﺗﻨﻮع در ارﺗﻔﺎع ﺣﺮوف ﻋﻤﻮدی ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺧﻢ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺣﺮوف ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ "ر" ﻫﺎ در آن ﻣﺸﻬﻮد
اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻢ و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪای ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۳۷آﻣﺪه اﺳﺖ ،از ﻧﻮع
ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ،ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻮزون ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎ و ﺣﺮوف ﻋﻤﻮدی ارﺗﻔﺎع ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺠﺰ ﯾﮏ
ﻣﻮرد ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و اﻧﺪازه ﺣﺮوف ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺷﮑﻞ ۳۸دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪای را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﻧﺎﻣﺴﺎوی،
ﺗﻔﺎوت در ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ ،ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و ﺗﻨﺪ وﺗﯿﺰ اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن از
ﻋﺪم ﺗﺴﺎوی ارﺗﻔﺎع ﺣﺮوﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﻫﺎ" در "ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎ" ،ﻟﯽ" و "ﻣﺎ" در
"آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه" ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت
در ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﺸﺎر ﮐﻤﺘﺮ در اﻟﻒ و "ی" ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﻮد .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻏﯿﺮﯾﮑﺴﺎن ﮐﻠﻤﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن را درﭘﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .زواﯾﺎی ﺗﻨﺪ ﻧﯿﺰ در "ی" در ﮐﻠﻤﺎت "ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ" و "آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ"
و در "ـﻪ" در ﮐﻠﻤﻪ "زاوﯾﻪ" دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ  ۳۹از ﻧﻮع ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ،ﺧﻢ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺴﺎوی،
ﺗﻨﺪو ﺗﯿﺰ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد زواﯾﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی زﯾﺎد
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻧﻮع ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺬف دﻧﺪاﻧﻪ-
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻮع در زواﯾﺎی ﺣﺮوف دﻟﯿﻞ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻮع ﺧﻢ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺴﺎوی اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ "ر"
ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ .زواﯾﺎی ﺣﺮوف ﻧﯿﺰ
در ﻣﻮاردی زواﯾﺎی ﺗﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ی" در "ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ"" ،ن" در
"ﭼﻮن" و "ر" در "ﻓﺮ" .ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان در اﻧﺪازه ﻣﺘﻔﺎوت
در "و" ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.

 ۵ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژی دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮزهﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺑﻮدن اﯾﻦ داﻧﺶ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ از آن ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼﺷﻬﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
از ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ وﯾﮋﮔﯽ دﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎزده وﯾﮋﮔﯽ
دﯾﺪاری ﺟﺪﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژی
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﻢ و ﻋﺪم ﺗﺴﺎوی ﺣﺮوف ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ .ﺑﺮای
ﻫﺮ ﯾﮏ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج از ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﯾﮏ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﻗﺪرت ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮن ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻗﺪرت
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی دﯾﺪاری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را در اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژی
را ﺑﺠﺰ ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی  ۴-۳و  ۵-۳ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﺪول ۲ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ-
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺰء ﯾﮏ ﻧﻮع دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد،
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  ۳ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﯾﺪاری
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﻘﺪار وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
وﯾﮋﮔﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ وﻟﯽ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﻮع آن را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ ﺧﺒﺮه ،در دادهﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮن
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﮐﺘﻔﺎ ﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده
ﺑﺰرگ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﺑﻬﺎم
ذاﺗﯽ در ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﯿﮏ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزی
ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی روﺣﯽ ﻓﺮد ،ﻣﯽﺗﻮان از روﺷﻬﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ رﻧﮕﻬﺎ و ﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺸﺨﯿﺺ روﺣﯿﺎت اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ دﻗﺖ
ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژی در ﺗﺸﺨﯿﺺ روﺣﯿﺎت ﻓﺮد را ﺑﺘﻮان ﺑﺎ روﺷﻬﺎی دﯾﮕﺮ
ﺳﻨﺠﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ دﻗﺖ ﮔﺮاﻓﻮﻟﻮژی دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را در
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻣﺜﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ و ﻓﺸﺎر ﻗﻠﻢ اﻓﺰاﯾﺶ داد.
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