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مقاله 
 کوتاه

برای  ینوشته فارسر دستیجدید در تصو یدارید یهایژگیارائه و
  ات افرادیص روحیتشخ

  پوریآبادن نظامیحس، اسر نوروززادهی
  

  دهیچک
ن یهدف ا. است شنهاد شدهیپ یفارس نوشتهدستات افراد بر اساس یص روحیتشخ یبرا یدیجد یدارید یهایژگین مقاله، ویدر ا

وتر براساس یکنند را بتوان با کمک کامپیان مینوشته بها در مورد مشخصات دستستیکه گرافولوژ ین است که مشخصاتیپژوهش ا
ر یاج از تصوقابل استخر یدارید یهایژگین مشخصات به صورت وید این بایبنابرا. نوشته به طور خودکار استخراج کردر دستیتصو

مانند عرض قلم، فاصله خطوط، ارتفاع  ییهایژگیشوند و ویش پردازش میها پنوشتهر دستین منظور ابتدا تصاویا یبرا. ان شوندیب
حروف و ارتفاع  یزان کجیکلمات، اندازه حروف، م نیب ل فواصلیاز قب ییهایژگیدر مرحله بعد و. شوندیاستخراج م... حروف و 

. روندیکار م حروف به ینوشته از لحاظ نظم و عدم تساوص نوع دستیتشخ یها برایژگین ویا. اندمحاسبه شده یحروف عمود
 یهایژگیج، مناسب بودن وینتا. ست آزموده شده استیشده توسط گرافولوژ یبنددسته یهانوشتهدست یارائه شده رو یهایژگیو
  .کندید مییشنهاد شده را تأیپ

  ها ید واژهكل
 ینوشته فارسر، دستی، پردازش تصویژگی، استخراج ویگرافولوژ

 

  مقدمه ۱
هایی چون گسترش کاربردهای پردازش تصویر در زمینهامروزه با 

- و غیره سعی می] ۲[، تحلیل حاالت صورت ]۱[فشرده سازی 
یکی از این . شود بسیاری از مسائل به کمک کامپیوتر حل شوند

ا ی، علم یگرافولوژ.نوشته افراد استکاربردها تحلیل تصویر دست
ا ی یو خو ت و خلقیك فرد، شخصیاست كه با مطالعه خط  یفن

گاه. ص دادیتوان تشخ یروان او را م یچگونگ ن علم یاز ا یآ
مثال  یدر جامعه داشته باشد؛ برا یادیتواند موارد استفاده ز یم
نظارت  یاستخدام، برا یات افراد متقاضیص خصوصیتشخ یبرا

ص اختالالت یآموزان، تشخ دانش یدرون یها شیبر افكار و گرا

تا ] ۳[ استفاده کرد یاز گرافولوژ توانیت میص هویو تشخ یروان
]۱۱[.  

و وتر یبه کمک کامپ یسیانگل یهانوشتهدست یگرافولوژ ،رًایاخ
ن روشها، یدر ا ].۷[است انجام شدهن یماش یینایب یروشها
ر یل سرعت، نظم، خط سیاز قب ییهایژگیها بر اساس ونوشته دست
 یمبنا بر یاز آنجا که گرافولوژ. شوندیم یبندره دستهیو غ

ها یژگیدر استخراج و هنوشتدست نوشته است، زباندست یهایژگیو
استخراج  یفارس زبان زبان از جملههر  یبرا ن،یبنابرا. مؤثر است

وتر یبا استفاده از کامپ یگرافولوژ یبرا یداریمناسب د یهایژگیو
 ینوشته فارسدست یگرافولوژنه یدر زم .است یضرور یامر

  .]۱۶[و  ]۱۴[، ]۱۳[ده است انجام ش یاندک یکارها
انبساط کلمات زان یمشامل  یدارید یژگیو یتعداد] ۱۳[در 
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ه ین و شکل حاشییباال به پا یدگیمتن، نسبت کش ی، کج)کلمات
] ۱۳[ زیحذف نوپردازش، شیمرحله پن در یهمچن .اندمطرح شده
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 افراد یاتروح یصتشخ یبرا یدست نوشته فارس یردر تصویدجدیداریدیژگیهایارائه و۱۶

و لرزش استخراج شده و  متن یه کجیزاو یهایژگیو] ۱۴[در 
در پنج  چهارطرف یهاهیگر شامل حاشید یهایژگیهمراه با و

اند، مورد شده ین منظور طراحیا یجداگانه که برا یستم فازیس
. ش دهندیتا صفات مختلف فرد را نما انداستفاده قرار گرفته

نه، فاصله خطوط، یزم یل منحنیاز قب ییهایژگیو] ۱۷[سپس، در 
، )ا پسرویشرو یپ(ا راست ینوشته به سمت چپ ل دستیزان تمایم

 . اندو تحدب استخراج شده ینظمیسرعت، ب
مورد توجه قرار  ینوشته فارسدست ی،گرافولوژن مقالهیدر ا

ن ینه وجود دارد، این زمیکه در ا یاز مشکالت یکی. گرفته است
ق ینوشته دارند نادقستها از دستیکه گرافولوژ یفاتیاست که توص

وتر الزم ینوشته با استفاده از کامپل دستیتحل ین، برایبنابرا. است
آنها،  یهایبندها و دستهنوشتهاست با توجه به نمونه دست

ه استخراج شود تا بتوان نوشتر دستیتصو یالزم از رو یهایژگیو
  .وتر انجام دادیها را با کمک کامپنوشتهل دستیه و تحلیتجز

ن مقاله استخراج یبا توجه به موارد فوق، هدف ما در ا
ان یب یبرا ینوشته فارسد سازگار با دستیجد یدارید یهایژگیو

ات ین است که روحین مقاله فرض بر ایدر ا. ات فرد استیروح
ن مقاله به یساختار ا. ک متن ثابت استیافراد در هنگام نوشتن 

. ان شده استیش پردازش بین صورت است که در بخش دوم پیا
ج ینتا. اندشرح داده شده یشهادیپ یدارید یهایژگیدر بخش سوم و

در بخش پنجم انجام  یریگجهیاند و نتشده یدر بخش چهارم بررس
  .شده است

 ش پردازشیپ    ۲
-یر انجام میتصو یآماده ساز یش پردازشها برایاز پ یاجموعهم

مورد  یهانوشتهنمونه دست. شوندیح میشود که در ادامه تشر
  .ش داده شده استینما ۱۵تا  ۱ یدر شکلها یبررس

 یخم شدن نامساو: اتیخصوص. ۱نمونه  یریادگینوشته مرحله دست ۱شکل 
  حروف

  کنواختی: اتیخصوص. ۲نمونه  یریادگینوشته مرحله دست ۲شکل 
  فشارقلم با تفاوت: اتیخصوص. ۳نمونه  یریادگینوشته مرحله دست ۳شکل 

  ناهماهنگ: اتیخصوص. ۴نمونه  یریادگینوشته مرحله دست ۴شکل 

 شدن همگن و خم: اتیخصوص. ۵نمونه  یریادگینوشته مرحله دست ۵شکل 
  حروف ینامساو

  نامنظم: اتیخصوص. ۶نمونه  یریادگینوشته مرحله دست ۶شکل 

  و موزون ینامساو: اتیخصوص. ۷نمونه  یریادگینوشته مرحله دست ۷شکل 

، همگن ینامساو: اتیخصوص. ۸نمونه  یریادگینوشته مرحله دست ۸شکل 
  و موزون

همگن و با : اتیخصوص. ۹نمونه  یریادگینوشته مرحله دست ۹شکل 
  ییجز اختالفات

خم شدن : اتیخصوص. ۱۰نمونه  یریادگینوشته مرحله دست ۱۰شکل  
  حروف ینامساو

ز خم یتندوت: اتیخصوص. ۱۱نمونه  یریادگینوشته مرحله دست ۱۱شکل  
  حروف یشدن نامساو

  نامنظم: اتیخصوص. ۱۲نمونه  یریادگینوشته مرحله دست ۱۲شکل  

  همگن و منظم: اتیخصوص. ۱۳نمونه  یریادگینوشته مرحله دست ۱۳شکل  

  منظم: اتیخصوص. ۱۴نمونه  یریادگینوشته مرحله دست ۱۴شکل 

  یخودبخود: اتیخصوص. ۱۵نمونه  یریادگینوشته مرحله دست ۱۵شکل  

همگن و : اتیخصوص. ۱۶نمونه  یریادگینوشته مرحله دست ۱۶شکل  
  موزون

  
  



 
پورینظام آباد یننوروززاده، حسیاسر ۱۷

  باینری سازی) الف
نوشته که دارای سطوح خاکستری در این مرحله تصویر دست

  ].۱۵[شود است، به تصویر باینری تبدیل می

  محاسبه عرض قلم) ب
وسته با یپ قطعاتاه یمحاسبه عرض قلم، تعداد نقاط س یبرا

. شودی، شمرده میو ستون یر به صورت سطریجاروب تصو
عدد با . شودیمحاسبه م قطعاتن یا در ن اندازهیتر فراوان ،سپس
 .شودیشتر به عنوان عرض قلم در نظر گرفته میب یفراوان

   زیرفع نو) ج
ر یوسته تصویپ یاجزا، ابتدا به ییر دودویز تصویحذف نو یبرا

 ،سپس. شودیبخش محاسبه م و مساحت هر شده زدهبرچسب 
برابر  ۵۰شتر از یو ب ۱کمتر از مناطق سیاه آنها مساحت  که یاجزای

-یز در نظر گرفته و حذف میبه عنوان نو باشد، مربع عرض قلم
ابر مربع عرض قلم، بر ۱۰۰شتر از یبا مساحت ب یهابخش. شوند

 عالوه بر آن،. نوشته هستندها در متن دستیخوردگانگر خطیب
ن، راست و چپ ییر از باال، پایکه به چارچوب تصو ییهابخش

 یناش یزهایحذف نو ین کار برایا. شوندیمتصل هستند، حذف م
ن یجه اینت ۱۷شکل  .]۱۳[ کاغذ الزم است یهاکناره یفیاز کث

  .دهدینشان م ۱۶نوشته شکل دست یمرحله را بر رو

 کم مساحتیپس از حذف نواح۱۶نوشته شکل دست  ۱۷شکل 

  کیکاهش درجه تفک) د
به ر یتصوک یدرجه تفکها الزم است یژگیاز و یاستخراج بعض یبرا

ر یابتدا تصو ن منظور،یا یبرا. ابدیکاهش برابر  ۲۰و  ۱۰اندازه 
سپس  .شودیم میتقس ۲۰×۲۰و  ۱۰×۱۰ یهانوشته به مربعدست

اگر کمتر از نصف . شوندیاه محاسبه میدرهر مربع، تعداد نقاط س
د و در یک نقطه سفیآن بلوک،  یاه بود، به جاینقاط آن بلوک، س

ن، یبنابرا .]۱۳[ شودین میگزیاه جایک نقطه سین صورت، یر ایغ
 ین براییپا یکهایز با درجه تفکیر نی، دو تصویر ورودیاز تصو

 .شودیه میته یبعد یازهاین

  یسازانیو جر یگسترش مورفولوژ) ه
 ی، ساختار کلیسازانینه الزم است با جریزم یافتن منحنی یبرا

ن منظور، سه مرحله درنظر یا یبرا. نوشته مشخص شوددست
کم مساحت که معموال سرکشها و  یابتدا نواح. گرفته شده است
ز خطوط مشکل یممکن است در تماره هستند، و یعالمت مد و غ

با مساحت  ین منظور، نواحیا یبرا. شوندیجاد کنند، حذف میا
سپس از عنصر . شوندیبرابر مربع عرض قلم حذف م ۱۵۰کمتر از 

گسترش  یبرابر عرض قلم برا ۷و  ۵ل با ابعاد یساختاری مستط
تکه کیوسته یک قطعه پیکلمات استفاده شده است تا هر کلمه به 

ن قطعات، یا یبر رو ١یسازانیسپس با اعمال جر. ل شودیتبد
گر، ساختار یکدیشده تا با متصل کردن قطعات مرحله قبل به  یسع
 ۱۹و  ۱۸ یشکلها]. ۱۷[جاد شود ینوشته ا هر خط از دست یکل

-دست یرا بر رو یسازانیات گسترش و جریجه عملیب نتیبه ترت
 .دهندینشان م ۱۶نوشته شکل

 لیبا استفاده از مستط یسازانیپس از جر ۱۶نوشته شکلدست ۱۸شکل

  با استفاده از خط یسازانیپس از جر ۱۶نوشته شکلدست ۱۹شکل 

 یگذاربرچسب) و
ک قطعه ینوشته به صورت هر خط از دست یسازانیپس از جر

ز یگر متمایکدی، خطها را از یگذاربا برچسب. وسته خواهد بودیپ
 یرا بر رو یگذارجه برچسبینت ۲۰شکل]. ۱۷[م یکنیم

  .دهدینشان م ۱۶نوشته شکل  دست

  یگذارپس از برچسب ۱۶نوشته شکلدست ۲۰شکل  

 نهیزم یبه دست آوردن منحن) ز
شوند تا یشده در مرحله قبل، هموار م یگذارقطعات برچسب

 یبرا]. ۱۷[کسل شود یک پیبا عرض  یک منحنیل به یقطعه تبد
زان ین مییتع یبرا یبه نام طول هموارساز ین منظور، پارامتریا

برابر عرض  ۲۰که مقدار آن درنظر گرفته شده استهموار کردن، 
به اندازه  هر قطعه هموار کردن یبرا. درنظر گرفته شده استقلم 

انه قطعه در هر ستون محاسبه ی، نقطه میمقدار طول هموارساز
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پورینظام آباد یننوروززاده، حسیاسر ۱۹

]۱۲[حروفیانواع خطها از لحاظ نظم و عدم تساو یبنددسته۱جدول
  نوشتهمشخصات دست شماره شکل  نوعفیرد

سادهی، حروف با شکلهایکیحرکات مکان  ۱۵  یخودبخود  ۱
 یمانند حروف چاپ

 ک شکل و بدون تنوعی  ۲  کنواختی  ۲

شکلها، ابعاد، حرکات دست ویتساو  ۱۴و۱۳  منظم  ۳
 ن حروف و کلماتیفواصل ب

منظم و با سرعت ویحروف در قالبها  ۱۶و۷،۸  موزون  ۴
 فشار و انحراف منظم

ر درییبه صورت متحدالشکل، عدم تغ۵،۸،۹،۱۳،۱۶  همگن  ۵
 هان نوشتهیا بیک نامهیانیجر

در اندازه حروف، نظم درییجزیتفاوتها  ۹ییاختالفات جز  ۶
 حروفیفواصل کلمات و کج

 بودن ارتفاع حروفینامساو  ۷،۸  ینامساو  ۷

خم شدن   ۸
  ۱،۵،۱۰،۱۱حروف ینامساو

م شدن خطیکه باعث ضخیه ناگهانیتک  ۳تفاوت فشار قلم  ۹
 شودیم

 بودن نظم و فواصلینامساو  ۶،۱۲  نامنظم ۱۰
 جهت، شکل و ابعاد حروفیر ناگهانییتغ  ۱۱  زیتند و ت ۱۱
 یفقدان کامل اندازه و هماهنگ  ۴  ناهماهنگ ۱۲

  ینوشته خودبخوددست یبرا یشنهادیپ یژگیو ۳-۱
است  یکیحرکاتبه صورت مکان ینوشته خودبخوددر دست
]. ۱۲[هستند  ساده یشکلها یدارا یچاپ حروف مانند وحروف

نه نوشته یک خط زمی ی، همه حروف رویازآنجا که در حروف چاپ
ل ین دلیهستند، به هم یکامال عمود یشوند و حروف عمودیم

و نود ) تا حداکثر پنج درجه اختالف(ک به صفر ینزد یایتعداد زوا
ا به عنوان ینسبت به کل زوا) تا حداکثر پنج درجه اختالف(درجه 

ن، یابنابر. نوشته درنظر گرفته شده استن نوع دستیا یژگیو
 یزان خودبخودیداشته باشد، م یشترین پارامتر مقدار بیهرچه ا

 یدگیه کشیدست آوردن زاوبه یبرا. شتر استینوشته ببودن دست
استفاده شده ] ۱۴[ن از روش ارائه شده در ییحروف به باال و پا

را نشان  ینوشته از نوع خودبخودک نمونه دستی ۱۵شکل. است
 یهانمونه یرا برا یژگین ویا مقدار ۲ جدول]. ۱۲[دهد یم

  .دهدیها نشان منوشتهمتفاوت دست

  کنواختینوشته دست یبرا یشنهادیپ یژگیو ۳-۲
تنوع  بدون و شکل کیکنواخت، ینوشته نکه دستیبا توجه به ا

ن یا یژگینه به عنوان ویزم یمنحن انسیوار ، کمبودن]۱۲[است 
نه بسته به یزم یمنحنرا یز. نوشته درنظر گرفته شده استنوع دست

 یبرا. ا کم باشدیاد یرات زییتغ یتواند دارایتنوع شکل حروف م
استفاده ] ۱۶[نه از روش ارائه شده در یزم یدست آوردن منحنبه

کنواخت را نشان ینوشته از نوع ک نمونه دستی ۲شکل. شده است
 یهانمونه یرا برا یژگین ویمقدار ا ۲جدول ]. ۱۲[دهد یم

   .دهدیها نشان منوشته تمتفاوت دس

  نوشته منظمدست یبرا یشنهادیپ یژگیو ۳-۳
کلمات  و حروف نیب وفواصل دست حرکات ابعاد، شکلها، یتساو

ن انتظار یبنابرا]. ۱۲[نوشته منظم است ک دستیاز مشخصات 
نوشته ن کلمات کم باشد، دستیفاصله ب انسیرود که اگر واریم

زان ینوشته منظم، مگر در دستیعبارت دبه . منظم باشد و بالعکس
دو نمونه  ۱۴و  ۱۳شکل. ن کلمات کم استیرات فاصله بییتغ

ن یمقدار ا ۲جدول]. ۱۲[دهد ینوشته از نوع منظم را نشان م دست
 .دهدیها نشان منوشتهمتفاوت دست یهانمونه یرا برا یژگیو

نوشته موزون، همگن دست یبرا یشنهادیپ یژگیو ۳-۴
  ییاختالفات جزو 

 و سرعت با و منظم یقالبها در نوشته موزون، حروفدر دست
نوشته همگن در دست]. ۱۲[شوند یمنظم ظاهر م انحراف و فشار

 نیب ای متن کی انیجر در متحدالشکل هستند و صورت کلمات به
نوشته با ن، در دستیهمچن]. ۱۲[م یندار یراتییها تغنوشته

 در نظم حروف، اندازه در ییجز ی، تفاوتهاییاختالفات جز
با توجه به ]. ۱۲[شود یده میحروف د یکج و کلمات فواصل

هستند، در  یادیز یشباهتها ینوشته داران سه نوع دستینکه ایا
. اندنوشته در نظر گرفته شدهک نوع دستین مقاله به عنوان یا
حروف   یانس کجیوار بودن ها، کم نوشته ن دستیمشترک ا یژگیو

 ۱۳، ۹تا  ۵، ۱ یشکلها. حروف است اندازهس انیوار بودن کمو 
حروف از روش  یمحاسبه کج یبرا]. ۱۲[ن نوع هستند یاز ا ۱۶و 
- یاستفاده م] ۱۴[حروف از روش  محاسبه اندازه یو برا] ۱۳[

متفاوت  یهانمونه یها را برایژگین ویمقدار ا ۲جدول . شود
  .دهدیها نشان منوشتهدست

  ینوشته نامساودست یبرا یشنهادیپ یژگیو ۳-۵
حروف قابل  ارتفاع بودن یق نامساویاز طر ینوشته نامساودست
ارتفاع حروف، ابتدا  یریگاندازه یبرا]. ۱۳[ص است یتشخ

ن منظور یا یبرا. اندنوشته حذف شدهاز دست یر عمودیحروف غ
سپس . شودیقسمت ح گفته شد، عمل م ۲همانگونه که در بخش 

اد بودن یز. محاسبه شده است" ا"مانند  یحروف عمودانس یوار
نوشته ن است که دستیدهنده اانسارتفاع حروف، نشانیمقدار وار

 ینوشته نامساودو نمونه دست ۸و  ۷شکل. است یاز نوع نامساو
 یرا برا یژگین ویمقدار ا ۲جدول ]. ۱۲[نشان داده شده است 

  . دهدیها نشان منوشتهمتفاوت دست یهانمونه

نوشته با خم شدن دست یبرا یشنهادیپ یژگیو ۳-۶
  حروف ینامساو

 یدگیزان خمیبودن م یل نامساوینوشته به دلن نوع دستیدر ا
 اد بودنین، زیبنابرا. اد خواهد بودیا زیانس زوایوار] ۱۲[حروف 

 نوشتهن نوع دستیانگر ایتواند بیحروف م یایانس زوایمقدار وار
 را ن نوعینوشته از اسه نمونه دست ۱۵و  ۱۱، ۱۰ یشکلها. باشد

ی هانمونه یرا برا یژگین ویمقدار ا ۲جدول ]. ۱۲[دهند ینشان م
  .دهدیها نشان منوشتهمتفاوت دست



  
 افراد یاتروح یصتشخ یبرا یدست نوشته فارس یردر تصویدجدیداریدیژگیهایارائه و۲۰

 
  یریادگیمرحله  یهانوشتهانواع دست یاستخراج شده برا یهایژگیر ویمقاد ۲جدول

 هایژگیو  
۱۰- ۳ ۹- ۳ ۸- ۳ ۷- ۳ ٦- ۳ ٥- ۳ ٤- ۳ ٤- ۳ ۳- ۳ ۲- ۳ ۱- ۳ شماره شکل

۱  ۰٬٤۳٥ ۰٬۰٤۲ ۰٬۷۱٦ ۰٬۳۳٥ ۰٬٦۱۸ ۰٬۰۸۰ ۰٬۲۷۲ ۰٬۰۲۱ ۰٬۲۲٤ ۰٬۰۲٦ ۰٬۰۱٦ 
۲  ۰٬٥٤۷ ۰٬٤۲٥ ۰٬٦۰۹ ۰٬۱۸۱ ۰٬۲۹۰ ۰٬۰۱۸ ۰٬٤٦۰ ۰٬۰۳٤ ۰٬۱٥٦ ۰٬۰۹٥ ۰٬۰۰۲ 
۳  ۱٬۰۰۰ ۰٬۰۰۰ ۰٬۱۰۱ ۱٬۰۰۰ ۰٬۰۸٤ ۱٬۰۰۰ ۰٬۰۰۰ ۰.۳۳۱ ۰٬۰۰۰ ۰٬۳۱۹ ۰٬۰۰۰ 
٥  ۰٬۱۰۳ ۰٬۳۲۸ ۱٬۰۰۰ ۰٬۱۳۸ ۱٬۰۰۰ ۰٬۰۸٥ ۰٬٥٤۲ ۰٬۰۰۰ ۰٬٦٥۸ ۰٬۰۰۰ ۰٬۰۷۲ 
٦  ۰٬۰۰۰ ۰٬۰۹۳ ۰٬۲۷٥ ۰٬۰۹۷ ۰٬۳۹٤ ۰٬۰۱٤ ۰٬٦۳۸ ۰٬۱۲۷ ۱٬۰۰۰ ۰٬۰٦۲ ۰٬۲۰۳ 
۷  ۰٬۲۸٤ ۰٬۱٦۸ ۰٬۲۳۸ ۰٬۱٦۸ ۰٬۲۲٦ ۰٬۰۲۹ ۰٬٤۸۳ ۰٬۱٥۱ ۰٬۳٥۹ ۰٬۱۲۸ ۰٬۰٤۰ 
۸  ۰٬۱۰۲ ۰٬۱٦۷ ۰٬۲۹۳ ۰٬٦۱۷ ۰٬۳۳۱ ۰٬۰۳۸ ۰٬۱۰٥ ۰٬۱۱۸ ۰٬٦٦۲ ۰٬۰۷۹ ۰٬۱۹۳ 
۹  ۰٬۱۸۳ ۰٬۲٤۸ ۰٬۲۲۳ ۰٬۲۰۷ ۰٬۲٤۲ ۰٬۱۱۱ ۰٬٤۲۰ ۰٬۱٦۱ ۰٬٤۹۸ ۰٬۱۱۸ ۰٬۱۰۷ 
۱۰  ۰٬۲۸۱ ۱٬۰۰۰ ۰٬۳۸۱ ۰٬۱۰۸ ۰٬۳۹٥ ۰٬۰۳۷ ۰٬٦۱۰ ۰٬۰۸۲ ۰٬۳٦۲ ۰٬۰٦۱ ۰٬۰٦٥ 
۱۱  ۰٬۰۳٥ ۰٬۰۰۷ ۰٬۰۰۰ ۰٬۱۱۰ ۰٬۰۰۰ ۰٬۰۷٦ ۰٬٦۰۳ ۱٬۰۰۰ ۰٬۸٦۰ ۱٬۰۰۰ ۰٬۰۳٤ 
۱۲  ۰٬۰۸۳ ۰٬۱۹۷ ۰٬۱۲۸ ۰٬۰٤۷ ۰٬۱٤٥ ۰٬۰۲۳ ۰٬۷۹٤ ۰٬۲۷٤ ۰٬۷۱۱ ۰٬۲۰۱ ۰٬۱۷۲ 
۱۳  ۰٬۱۱۹ ۰٬۳۲۰ ۰٬۳٤۰ ۰٬۰۰۰ ۰٬۳۷۲ ۰٬۱۰۲ ۱٬۰۰۰ ۰٬۰۹۷ ۰٬٦۲۲ ۰٬۰٦۷ ۰٬۳۳۱ 
۱٤  ۰٬۳۹۸ ۰٬۱۹۰ ۰٬۲٤٤ ۰٬۰۲٤ ۰٬۳۱۰ ۰٬۰۲۸ ۰٬۸۸۳ ۰٬۱٤٦ ۰٬۲٥۱ ۰٬۰۸۷ ۰٬۲٦۱ 
۱٥  ۰٬۱۹۱ ۰٬۰۹۳ ۰٬۱۷۲ ۰٬۱٥٥ ۰٬۳۰٥ ۰٬۰۰۰ ۰٬٥۰۷ ۰٬۲۱۰ ۰٬٤۸٤ ۰٬۰۸۹ ۱٬۰۰۰ 
۱٦  ۰٬۰٤۹ ۰٬۳٦۲ ۰٬۱٥٥ ۰٬۱۲۰ ۰٬۱٥۱ ۰٬۰۳۳ ۰٬٥۸۱ ۰٬۲۳۱ ۰٬۸۱۳ ۰٬۱۹٤ ۰٬۰۷٥
۰٬۲٥٤ یشنهادیآستانه پ ۰٬۲٤۳ ۰٬۳۲٥ ۰٬۲۲۰ ۰٬۳۲٤ ۰٬۱۱۲ ۰٬٥۲٦ ۰٬۱۹۹ ۰٬٥۱۱ ۰٬۱٦۸ ۰٬۱۷۲

نوشته با تفاوت فشار دست یبرا یشنهادیپ یژگیو ۳-۷
  قلم
نوشته دست رات در ضخامتییتغ رات در فشار قلم باعثییتغ
 ینیقلم از مقدار مع عرض انسین، اگر واریبنابرا]. ۱۲[شود  یم
نحوه . ن نوع استینوشته از ادهد که دستیشتر شود نشان میب

 ۳شکل. ح داده شده استیتوض ۲محاسبه عرض قلم در بخش 
]. ۱۲[دهد ینوشته با تفاوت فشار را نشان مک نمونه دستی

- نوشتهمتفاوت دست یهانمونه یرا برا یژگین ویمقدار ا ۲جدول 
  .دهدیها نشان م

  نوشته نامنظمدست یبرا یشنهادیپ یژگیو ۳-۸
نظم ین کلمات و بیب ینوشته نامنظم، فواصل نامساوک دستیدر 

تواند یکلمات م فاصله انسیاد بودن واریپس، ز]. ۱۲[هستند 
ک ی ۱۲و  ۶شکل. نوشته از نوع نامنظم استدهد که دست  نشان

 ۲جدول ]. ۱۲[دهد ینوشته از نوع نامنظم را نشان منمونه دست
ها نشان نوشتهمتفاوت دست یهانمونه یرا برا یژگین ویمقدار ا

  .دهدیم

  زینوشته تند و تدست یبرا یشنهادیپ یژگیو ۳-۹
 ابعاد و شکل در جهت، یرناگهانیینوشته، تغن نوع دستیدر ا

 یتند به مابق یاین اگر نسبت زوایبنابرا]. ۱۲[شود یده میحروف د
ن یا یبرا. زاستینوشته از نوع تند و تاد باشد، دستیها زهیزاو

برابر  ۵/۱با طول بزرگتر از  یافق یخطهامنظور در هر خط، پاره
 ینوار ستون ۴۰سپس، صفحه به . شوندیعرض قلم حذف م

 محاسبه یهر نوار، افکنش افق یسپس برا. شودیم میتقس یمساو
  . شودیم

 یبه تعداد ی، هر نوار ستونیر صفر در افکنش افقیبا توجه به مقاد
ر براب ۵با ارتفاع کمتر از  یبخشها. شودیم میتقس یبخش سطر

مانده، هر بخش به دو یباق یدر بخشها. شوندیعرض قلم، حذف م
ه اتصال مرکز ثقل تکه یزاو. شودیم میتقس ینییو پا ییقسمت باال

ن قسمت یا یعمود یدگیه کشیانگر زاوی، بییبه باال ینییپا
نود درجه  و صفر یایزوا یژگین ویمحاسبه ا یبرا]. ۱۴[ است

" ب"مانند  یها در حروفهینوع زاون یرا ایز. انددرنظر گرفته نشده
شوند و یه نود درجه مشاهده میزاو یبرا" آ"ه صفر و یزاو یبرا

متن  یبه محتوا یشنهادیپ یژگیو یدرنظرگرفتن آنها باعث وابستگ
ز را نشان ینوشته از نوع تند و تک نمونه دستی ۱۱شکل . شودیم
 یهانمونه یرا برا یژگین ویمقدار ا ۲جدول]. ۱۲[دهد یم

  .دهدیها نشان منوشتهمتفاوت دست

  نوشته ناهماهنگدست یبرا یشنهادیپ یژگیو ۳-۱۰
اد در اندازه و یرات زیینوشته ناهماهنگ، تغک دستیشاخصه 
ن نوع یص ایتشخ ین، برایبنابرا]. ۱۲[کلمات است  یهماهنگ
ن یهرچه ا. انس اندازه کلمات را محاسبه نمودید وارینوشته بادست

بنابراین با . شتر استینوشته بدست یشتر باشد، ناهماهنگیمقدار ب
توان اندازه کلمات را می] ۱۴[شنهاد شده در یاستفاده از روش پ

ک نمونه ی ۴شکل. آورددست انس آنها بهیمحاسبه نمود و وار
با توجه به ]. ۱۲[دهد ینوشته از نوع ناهماهنگ را نشان م دست

زمینه، امکان جداسازی روش ارائه شده جهت تشخیص منحنی 
در نتیجه ویژگی مورد . خط زمینه در نمونه مورد نظر وجود نداشت

 یرا برا یژگین ویمقدار ا ۲جدول. نظر برای آن محاسبه نشد
  .دهدیها نشان منوشتهمتفاوت دست یهانمونه



 
پورینظام آباد یننوروززاده، حسیاسر ۲۱

  آزمایشها و نتایج    ۴
] ۱۲[نوشته که در ر دستی، از تصاویشنهادیروش پ یبررس یبرا

الزم . اند، استفاده شده استشده یبندست دستهیتوسط گرافولوژ
 یژگیچند و یر همزمان داراین تصاویاز ا یبه ذکر است که تعداد

" همگن بودن" یژگیدو و یکه دارا  ۵به عنوان مثال شکل. متفاوتند
شها ین موضوع در آزمایا. است" حروف یخم شدن نامساو"و 

ئه شده در دو مرحله انجام شده روش ارا. مدنظر قرار گرفته است
ها ل آستانهیشنهادی از قبیروش پ یدر مرحله اول پارامترها: است
 یشنهادیپ یهایژگیو ییم شده است و در مرحله بعد کارآیتنظ

  .آزموده شده است

  یریادگیمرحله  ۴-۱
-دسته یهانوشتهبا استفاده از دست یشنهادیپ یهایژگیر ویمقاد

سپس با توجه . ست محاسبه شده استیگرافولوژبندی شده توسط 
. ارائه شده است یژگیآن و یک آستانه براینوشته، به نوع هر دست

های نوشتهدست یبرا یشنهادیپ یهایژگیمقدار نرمال شده تمام و
برای محاسبه آستانه، . آمده است ۲مرحله یادگیری در جدول

های مرحله شتهنومیانگین مقادیر ویژگی مورد نظر در نمونه دست
نوشته از دست یژگیکه و یدر صورت. یادگیری محاسبه شده است

ن یتوان گفت ایکمتر باشد، م یمورد بررس یژگیمقدار آستانه در و
 . ستین یژگین ویا ینوشته دارادست

از نظر  ۱۱و  ۱۰، ۵، ۱های  شکل ۱بر اساس جدول
" حروف ینامساو خم شدن" یهانوشتهست جزء دستیگرافولوژ

همانگونه که از جدول مشخص است مقدار . هستند) ۶-۳ یژگیو(
برای ما بقی  ۱ارائه شده بجز شکل  یژگیو یدست آمده برابه

د ییبیشتر است که تأ ۵۲۶/۰شکلها از آستانه محاسبه شده یعنی از 
نوشته مناسب بوده ن نوع دستیا یارائه شده برا یژگیکند که ویم

  .است
کنواخت است، ی یهانوشتهکه جزء دست ۲نوشته شکلدست

است که از مقدار آستانه  ۴۲۵/۰مقدار  یدارا ۲-۳ یژگیدر و
از . شودبیشتر است و بنابراین مناسب بودن این ویژگی تایید می

 یر مناسبینوشته مقادن دستیدر ا ۳- ۳،  ۱- ۳ یـهایژگیو یطرف
م ب نشان دهنده انواع خودبخودی و منظیاند که به ترتداشته
، متناسب بودن اندازه حروف، منظم بودن را ۲در شکل. هستند

  . شودمشاهده می
تفاوت در  یست، دارایطبق نظر گرافولوژ ۳نوشته شکلدست

دست آمده به ۳۳۱/۰مقدار  ۷-۳ یژگیفشار قلم است که مقدار و
از . است که بیشتر از آستانه محاسبه شده برای این ویژگی است

، موزون )۱-۳(بودن  یمربوط به خودبخود یهایژگیگر ویطرف د
. در آن قابل توجه است) ۵-۳(بودن  یو نامساو) ۴-۳(بودن 
ها یژگین ویر، این تصویدر ا" ر"مانند  یبودن ارتفاع حروف ینامساو
 یز خودبخودیشکل حروف ن ی، سادگ۳در شکل . کندید مییرا تا

  .دهدیبودن را نشان م

همگن  یجزء دو دسته بند ۵نوشته شکل، دست۱طبق جدول
قرار ) ۶-۳ یژگیو(حروف  یو خم شدن نامساو) ۴- ۳ یژگیو(

 ۴-۳یهایژگیشود، مقدار ویمشاهده م ۲همانگونه در جدول . دارد
ب یبه ترت) انس اندازه حروفیحروف و وار یانس کجیوار(

به دست  ۵۲۴/۰نیز در آن  ۶-۳مقدار ویژگی . است ۱و  ۱۳۸/۰
زان یم. کندیژگی ارائه شده را تأیید میآمده است که به خوبی و

. نوشته قابل مشاهده استن دستیرات در اندازه حروف در اییتغ
از . برخوردار است یک ثبات نسبیحروف از  یاین زوایهمچن

. است) نامنظم بودن( ۸-۳ یژگینوشته، ون دستیگر اید یهایژگیو
" پایین"و " فلز"نوشته در خط اول فاصله بین کلمات ن دستیدر ا

ین در خط دوم فاصله بین نهمچ. بیشتر از مابقی کلمات است
که فاصله بیشتری " بود"و " خواهد"کلمات کم  است بجز دو کلمه 

  .دارند
. نوشته نامنظم استک دستیدهنده نشان ۶نوشته شکلدست

نوشته را ن دستیزان نامنظم بودن ایم ۲ در جدول ۸- ۳ یژگیو
که  ۶-۳ یژگیو ۲طبق جدول. است ۱دهد که مقدار آن ینشان م

نوشته ن دستیز در ایحروف است، ن یانگر خم شدن نامساویب
که بیشتر از مقدار آستانه این ویژگی ) ۶۳۸/۰مقدار (شود یده مید

  .است
دهد که از نوع موزون و یرا نشان م یانوشتهدست ۷شکل
 ن دو نوعیا یب برایبه ترت ۵-۳و  ۴-۳ یهایژگیو. است ینامساو
. دهدینشان م ۲ر آنها در جدولیاند که مقادنوشته ارائه شدهدست

کمتر از آستانه هستند ولی به مقدار آستانه  ۴- ۳مقادیر ویژگیهای 
تواند به دلیل کم می ۵- ۳دلیل ضعیف بودن مقدار ویژگی . نزدیکند

  . نوشته باشدبودن تعداد حروف عمودی در این دست
را  یاز نوع موزون و نامساو یانوشتهدست ۸نوشته شکلدست
ن دو نوع یشاخصه ا ۵- ۳و  ۴- ۳ یهایژگیو. دهدینشان م
مقادیر مناسبی دارند ولی  ۴-۳های یژگین ویا. نوشته هستند دست

- ۳نوشته در ویژگی ضمنا این دست. مقدار کمی دارد ۵-۳ویژگی 
به عنوان نمونه فاصله کلمات در خط . نیز قوی است) نامنظم( ۸

مقایسه با خط اول بیشتر است که نامنظم بودن آن را تأیید دوم در 
  .کندمی

نوشته همگن و با ک نمونه دستی ۹نوشته شکلدست
. آنها ارائه شده است یبرا ۴-۳ یهایژگیاست که و یاختالفات جزئ

حروف و  یانس کجیب واریبه ترت ۲۴۲/۰و  ۲۰۷/۰ر  یمقاد
 یهایژگیوان گفت که وتیم. دهندیانس اندازه حروف را نشان میوار

ن نمونه هرچند از آستانه کمتر هستند ولی یارائه شده در مورد ا
 یهاـیژگینوشته ون دستیدر مورد ا. اندداشته یر قابل قبولیمقاد
نوشته با مشاهده دست. قابل توجه است)  یکنواخت بودن( ۲- ۳

مشخص است که کلمات تقریبا بر روی خط زمینه هستند که 
  .نوشته را تأیید میکنندختی دستخاصیت یکنوا

 ینوشته با خم شدن نامساوک دستی ۱۰نوشته شکلدست
دست به ۶۱۰/۰نوشته ن دستیا یبرا ۶- ۳ یژگیو. حروف است

از  یانوشتهدست ۱۱شکل . قابل قبول است یآمده است که مقدار



  
 افراد یاتروح یصتشخ یبرا یدست نوشته فارس یردر تصویدجدیداریدیژگیهایارائه و۲۲

 یژگیو(حروف  یو خم شدن نامساو) ۹- ۳ یژگیو(ز ینوع تند و ت
هستند  ۶۰۳/۰و  ۱ب یدست آمده که به ترتر بهیمقاد. است) ۶- ۳

تفاوت ( ۷- ۳ یهایژگیو. اندان کردهیها را بیژگین ویا یبه خوب
نوشته مقدار ن دستیز در مورد این) نوع نامنظم( ۸- ۳و ) فشار قلم

تفاوت در فشار قلم در صفرهای اعداد تا . استداشته ییباال
ن نامنظم بودن را تواینوشته من دستیدر ا. حدودی مشخص است
  .ن کلمات و مکان کلمات مشاهده نمودیبه خصوص در فاصله ب

 یژگینامنظم است که و نوشتهک دستی ۱۲نوشته شکلدست
 ۷۱۱/۰مقدار . ارائه شده است نوشتهن نوع دستیا یبرا ۸- ۳
ن یدر ا. دست آمده است که مقدار مناسبی استبه یژگین ویا یبرا

ز قابل ین) حروف یخم شدن نامساو(  ۶- ۳ یژگیو نوشته دست
نوشته که زوایای حروف دارای تنوع ر دستیتوجه است که با تصو

منظم و همگن را  نوشتهک نمونه دستی ۱۳شکل . زیادی است
نوشته ن دو نوع دستیا یبرا ۴- ۳و  ۳-۳ یهایژگیو. دهدینشان م

ر ـیود، مقادـشیمشاهده م ۲همانگونه که در جدول. اندارائه شده
  . ها نیز قابل قبول هستندیژگین ویا یدست آمده برابه

زان یم ۳- ۳ یژگیو. از نوع منظم است ۱۴نوشته شکلدست
دهد که گرچه نزدیک ینوشته را نشان من نمونه دستیمنظم بودن ا

-ندارد که دلیل آن می یبه مقدار آستانه است، ولیمقدار قابل قبول
به . نوشته باشدر این دستتواند ضعیف بودن میزان منظم بودن د

" قانون"و " چرا"، "جرم" و" رابطه"عنوان نمونه در خط دوم بین 
از نوع  یانوشتهدست ۱۵شکل. فاصله بیشتر از مابقی کلمات است

ن نوع یا یکه برا ۱- ۳ یژگیو. دهدیرا نشان م یخودبخود
است که چندان  ینییمقدار پا ینوشته ارائه شده است دارا دست
ن نکته باشد که در استخراج یل آن اید دلیشا. ستیش نتبخیرضا

صفر و نود درجه نسبت به کل  یایاز نسبت تعداد زوا یژگین ویا
ز بر ینوشته ندست یکه محتوا یا استفاده شده است، درحالیزوا

نوشته همگن را ک دستی ۱۶شکل. رگذار استیا تأثیتنوع زوا
ارائه شده است در  ن منظوریا یکه برا ۴-۳ یژگیو. دهدینشان م
  . دهندیرا نشان نم یر قابل قبولینوشته مقادن نمونه دستیمورد ا

  مرحله آزمون ۴-۲
نوشته دست ۱۵ یارائه شده بر رو یهایژگیر ویدر مرحله دوم مقاد

آنها بر  یبندتا دسته) ۳۹تا  ۲۵ یشکلها(دست آمده است د بهیجد
ن یج اینتا. جام شوددر مرحله قبل، ان یشنهادیپ یهااساس آستانه

 یهایژگیو ۳در جدول. نشان داده شده است ۳مرحله در جدول
 یارائه شده بررس یهایژگیش ویآزما یکه برا ییهانوشتهنمونه دست

های مورد آزمایش نیز نوشتهنوع دست. اند، خالصه شده است شده
  .آمده است ۴در جدول
شده بر اساس مقادیر ویژگیهای محاسبه  ۲۵نوشته شکلدست

-اند و با توجه به مقدار آستانه یک دستذکر شده ۳که در جدول
نوشته از نوع نامساوی، با تفاوت در فشار قلم، نامنظم، ناهماهنگ 

. این موضوع نشان داده شده است ۴و تند و تیز است که در جدول
و " نماز"نامساوی بودن آن از تفاوت ارتفاع الف در کلماتی مانند 

تفاوت در فشار قلم در نقطه . شودح دیده میبه وضو" با وجود"
در خط سوم کامال " نهاده"در خط اول در مقایسه با کلمه " نافل"

تفاوت فشار قلم در نسخه چاپی به خوبی قابل . قابل مشاهده است
همچنین . مشاهده نیست ولی در تصویر تشخیص آن راحتتر است

م بودن به دلیل نامنظ. در انتهای سرکشها فشار قلم کمتر شده است
در " با"به عنوان نمونه فاصله کلمه . نظمی در فاصله کلمات استبی

در خط سوم با کلمه بعد بیشتر از " را"خط اول با کلمه قبل و فاصله 
ناهماهنگی در اندازه قسمتهایی مانند دو کلمه . هاست مابقی فاصله

- ه میدید" ر"و " د"در خط اول یا با مقایسه اندازه حروف " نماز"
نوشته تند و تیز است که این زوایای زوایای تند ویژگی دست. شود

  . قابل مشاهده هستند" د"تند در حرف 
از نوع نامساوی، با تفاوت در فشار قلم،  ۲۶نوشته شکلدست

تنوع ارتفاع الف در خط . نامنظم، ناهماهنگ و تند و تیز است
اوت فشار همچنین تف. سوم مؤید نامساوی بودن این نمونه است

در خط اول " قطارها"و "شب"کلمات مانند  یقلم خصوصا در بعض
نظمی در فواصل کلماتی بی. شودیده میدر خط دوم د" نوش"و 

در خط " درآمد"در خط دوم و " ولیمه"در خط اول، " یافت"مانند 
، "د"مانند  یتند در حروف یایوجود زوا. سوم قابل مشاهده است

  . کنندید مییتیز بودن را تأ تند و یژگیو" م"، و "ع"
نوع با تفاوت در فشار قلم، نامنظم، ناهماهنگ و تند  یهایژگیو

تر ها شاخصیژگیو ینسبت به مابق ۲۷نوشته شکلو تیز در دست
نوشته تفاوت فشار قلم خصوصا در نوشتن ن دستیدر ا. هستند
دار بودن حروف هیها و متفاوت بودن فاصله کلمات، زاونقطه
برای . شودیده مید" د"مانند  یتند در حروف یایو وجود زوا یعمود

تواند تنوع حروف ناهماهنگی موردی مشاهده نشد که دلیل آن می
  .الفبای به کار رفته باشد

دهد که یرا نشان م یانوشتهدست یهایژگیو ۲۸شکل
 ییر باالیمنظم، یکنواختی و نامنظم بودن در آن مقاد یهایژگیو

بسیار ) نامنظم( ۸-۳نوشته مقدار ویژگی دستن یدر ا. دارند
نوشته نیز آن را است که ظاهر دست) منظم( ۳- ۳بیشتر از ویژگی 

اند، از آنجا که کلمات تقریبا روی یک خط نوشته شده. کندتایید می
  .نوشته یکنواخت استدست
خودبخودی، نامساوی، تفاوت در فشار قلم و تند و  یهایژگیو

به دلیل وجود زوایای . شوندیده مید ۲۹شکلنوشته تیز در دست
نوشته، نوع آن نزدیک به صفر و نود درجه در این دست

" ت"و " م"خودبخودی تشخیص داده شده که در حروفی مانند 
نامساوی بودن آن نیز از تغییرات زیاد ارتفاع حرف . مشهود است

و " ض"، "م"تفاوت در فشار قلم در انتهای . الف مشخص است
ضخامت بیشتر کلمه . شوددیده می" سالم"در " س"و ابتدای " س"
در مقایسه با سایر کلمات تفاوت در فشار قلم را " شد"و " عرض"

هستند، نیز  تیز بودن وتند که نشانه تند زوایای . کنندتایید می
  .شود دیده می درکلمات انتهایی

م، ، از نوع نامساوی، تفاوت در فشار قل۳۰نوشته شکلنمونه دست
نامساوی بودن ارتفاع حرف الف دراین . نامنظم و تند و تیز است
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 افراد یاتروح یصتشخ یبرا یدست نوشته فارس یردر تصویدجدیداریدیژگیهایارائه و۲۴

  مرحله آزمون یهانوشتهنمونه دست یاستخراج شده برا یهایژگیر ویمقاد ۳جدول
  هایژگیو  
 ۱۰- ۳ ۹- ۳ ۸- ۳ ۷- ۳ ۶- ۳ ۵- ۳ ۴- ۳ ۴- ۳ ۳- ۳ ۲- ۳ ۱- ۳ شکل
۲۵  ۰٬۰۳۴ ۰٬۱۹۱ ۰٬۰۴۷ ۰٬۰۰۱ ۰٬۰۱۸ ۰٬۳۳۲ ۰٬۳۶۸ ۰٬۶۱۵ ۰٬۸۸۷ ۰٬۷۲۵ ۰٬۳۶۳ 
۲۶  ۰٬۰۳ ۰٬۱۳۵ ۰  ۰٬۰۰۱ ۰  ۰٬۳۷۴ ۰٬۴۱ ۱  ۰٬۸۹۹ ۱  ۰٬۶۹  
۲۷  ۰٬۱۳۹ ۰٬۱۱۴ ۰٬۰۳ ۰٬۰۰۱ ۰٬۰۲۱ ۰٬۰۶۸ ۰٬۲۹۷ ۰٬۷۱۷ ۰٬۶۲۸ ۰٬۶۹۴ ۱  
۲۸  ۰٬۰۴۴ ۰٬۴۱۳ ۰٬۴۵۴ ۰٬۰۰۳ ۰٬۲۶۶ ۰  ۰٬۱۹۱ ۰٬۰۸۷ ۰٬۸۵۶ ۰٬۱۱۵ ۰  
۲۹  ۰٬۷۸ ۰٬۰۲۷ ۰٬۱۲۱ ۰٬۰۰۱ ۰٬۰۲۹ ۱  ۰٬۳۵۵ ۰٬۳۶۴ ۰٬۰۷۲ ۰٬۶۱۴ ۰٬۱۰۱ 
۳۰  ۰٬۱۱۸ ۰٬۰۱ ۰٬۰۳۱ ۰٬۰۰۱ ۰٬۰۰۸ ۰٬۲۳۱ ۰٬۵۱۳ ۰٬۷۱  ۰٬۶۷۲ ۰٬۸۶۱ ۰٬۰۵۵ 
۳۱  ۱  ۰  ۰٬۵۲۴ ۰  ۰٬۱۵۸ ۰٬۳۴۷ ۰٬۶۱۳ ۰٬۰۶۷ ۰  ۰٬۲۰۲ ۰٬۲۰۳ 
۳۲  ۰٬۱۷۸ ۰٬۰۹۵ ۰٬۲۱۷ ۰٬۰۰۱ ۰٬۱۳۳ ۰٬۴۸۳ ۰٬۵۴۲ ۰٬۲۲۳ ۰٬۵۵۸ ۰٬۲۳۶ ۰٬۰۷۲ 
۳۳  ۰٬۵۴۹ ۰٬۱۰۸ ۰٬۴۹۶ ۰٬۰۰۱ ۰٬۱۵۸ ۰٬۰۶۲ ۰٬۳۵۴ ۰٬۰۷۴ ۰٬۱۸۴ ۰٬۲۰۲ ۰٬۲۱  
۳۴  ۰٬۴۲۲ ۰٬۴۱۷ ۰٬۴۵۳ ۰٬۰۰۱ ۰٬۳۱ ۰٬۲۰۳ ۰٬۵۱۹ ۰٬۰۸۷ ۰٬۲۷۲ ۰٬۰۹۵ ۰٬۰۳۴ 
۳۵  ۰  ۰٬۲۹۴ ۰٬۸۰۶ ۱  ۰٬۳۵۲ ۰٬۷۱۶ ۰  ۰٬۰۱۹ ۱  ۰٬۰۸ ۰٬۰۸۱ 
۳۶  ۰٬۱۲۴ ۰٬۲۳ ۱  ۰  ۰٬۴۷۴ ۰٬۵۷۳ ۱  ۰  ۰٬۶۵۹ ۰٬۰۵ ۰٬۰۰۵ 
۳۷  ۰٬۷۰۷ ۱  ۰٬۷۹۹ ۰٬۰۰۱ ۱  ۰٬۰۰۶ ۰٬۴۳ ۰٬۰۱۹ ۰٬۱۰۲ ۰  ۰٬۰۴۸ 
۳۸  ۰٬۱۵۸ ۰٬۰۶۶ ۰٬۱۲ ۰٬۰۰۱ ۰٬۱۰۹ ۰٬۴۶ ۰٬۳۶۱ ۰٬۳۶۶ ۰٬۵۹۴ ۰٬۲۷۸ ۰٬۰۳۸ 
۳۹  ۰٬۵۲۲ ۰٬۲۲۴ ۰٬۳  ۰  ۰٬۱۷۵ ۰٬۰۵۱ ۰٬۶۸۱ ۰٬۱۵۶ ۰٬۲  ۰٬۱۸۲ ۰٬۴۳۸

  
مرحله  یهانوشتهنوشته برای نمونه دستتعیین نوع دست ۴جدول
  آزمون

اختالفات .۶همگن .۵موزون .۴منظم .۳یکنواخت .۲خودی  خودبه.۱
تفاوت فشار قلم  .۹خم شدن نامساوی حروف .۸نا مساوی .۷جزئی 

  ناهماهنگ.۱۲تند و تیز .۱۱نامنظم.۱۰
  نوع  
۱  شکل ۲ ۳ ۴،۵،۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
۲۵          √  √ √ √ √ 
۲۶          √  √ √ √ √ 
۲۷              √ √ √ √ 
۲۸    √ √        √     
۲۹  √       √  √  √   
۳۰          √  √ √  √   
۳۱      √   √ √     √ √ 
۳۲       √ √ √   √  
۳۳  √  √          √ √ 
۳۴  √ √ √   √          
۳۵    √ √ √ √    √     
۳۶     √ √ √ √   √     
۳۷  √  √ √             
۳۸       √   √ √  √   
۳۹  √      √     √ √  

  
ها از نوع منظم، نامساوی، یژگیبراساس و ۳۱نوشته شکلدست

متناسب بودن . خم شدن نامساوی، تند و تیز و ناهماهنگ است
از . دهدکلمات در این نمونه، منظم بودن آن را نشان میفاصله 

" ما"مثال الف در . طرفی ارتفاع حروف عمودی یکسان نیست
بنابراین از نوع . است" ل"و قسمت عمدی " ط"کوتاهتر از دسته 
و " یـ" "بـ"تند در حروف  یاینوشته زوان دستیدر ا. نامساوی است

از . نوشته هستندبودن دست شوند که مؤید تند و تیزدیده می" د"

- پس جزء دست. نوشته زیاد استطرفی تنوع زوایا در این دست
ناهماهنگی در اندازه کلمات . ها با خم شدن نامساوی استنوشته

" دل"با کلمات بزرگ مانند " ما"نیز با مقایسه کلمات کوچکی مانند 
  .شودمشاهده می
نامساوی، خم شدن  یهایژگیکه و ۳۲نوشته شکلدست

 ییر باالینامساوی، تفاوت در فشار قلم و تند و تیز در آن مقاد
نامساوی بودن به دلیل تفاوت در ارتفاع حروف عمدی . دارند
به عنوان نمونه ارتفاع الف ها بیشتر از قسمت عمودی در . است

واریانس زوایا در نوع خم شدن نامساوی زیاد . است" ک"و " ل"
. ها مشاهده کرد" د"توان تفاوت زوایا را در در این نمونه می. است

. شوددیده می" مناسب"با " قبیل"سه تفاوت در فشار قلم با مقای
همچنین خط آخر به دلیل گسستگیهای ریز با فشار کمتری نوشته 

  . ستندیاد نینوشته زن دستیتند در ا یایزوا. شده است
است از نوع خودبخودی، منظم، تند و  یانوشتهدست ۳۳شکل

نوشته زوایای عمودی و افقی در این دست. تیز و ناهماهنگ است
. وجود دارد که باعث شده نوع آن خودبخودی تعیین شودزیادی 

فاصله کلمات بجز دو مورد در بقیه موارد فواصل یکسان و 
زوایای حروف نیز در آن تند . نوشته منظم استدرنتیجه دست

تفاوت اندازه حروف باعث ". ن"و " چ"، "ی"است به عنوان نمونه 
عنوان نمونه اندازه به . نوشته از نوع ناهماهنگ باشد شده این دست

با اندازه سایر حروف هماهنگ " چون"در " ن"و " ندارد"دوم در " د"
  .نیست

نوع خودبخودی،  یهایژگیو ۳۴نوشته شکلدر دست
شکلهای افقی و . دارند ییر باالییکنواخت، منظم و نامساوی مقاد
شوند؛ مانند نوشته، زیاد دیده میعمودی در کلمات این دست

کلمات تقریبا بر روی یک خط زمینه با . "پخت"و " ساخت"
. دهنداند که یکنواختی آن را نشان مینوسانات کم قرار گرفته



 
پورینظام آباد یننوروززاده، حسیاسر ۲۵

- نوشته را نمایش مییکسان بودن فاصله کلمات منظم بودن دست
، "ط"دهد و نامساوی بودن آن با مقایسه قسمت عمودی حروف 

  .با الف مشهود است" با"و " ساخت"، "ک"
از نوع یکنواخت، منظم، موزون،  ۳۵شکلنوشته دست

نوشته چون تعداد ن دستیدر مورد ا. نامساوی و نامنظم است
به عنوان نمونه . توان کردکلمات کم است قضاوت صحیحی نمی

هم منظم و هم نامنظم تشخیص داده شده که با هم در تناقض 
نه یزم یرات در منحنییزان تغیبا اینحال به دلیل کم بودن م. هستند

کلمات از نظر اندازه با . نوع یکنواخت تشخیص داده شده استاز 
از آنجا که . هم هماهنگ هستند در نتیجه نوع آن موزون است

زیرا . ارتفاع حروف عمودی یکسان نیست، از نوع نامساوی است
  .دو الف دارای ارتفاع نامساوی هستند

یکنواخت، منظم، موزون، نامساوی،   ۳۶شکلنوشته نوع دست
نوشته از یکنواختی این دست. دن نامساوی و نامنظم استخم ش

فاصله کلمات . شودقرار گرفتن کلمات در امتداد یک خط دیده می
بنابراین از نوع منظم است و اندازه حروف . تغییرات زیادی ندارد

. درنتیجه موزون است. شود، تغییرات زیادی ندارنددر می" د"بجز 
بب نامساوی بودن این نمونه شده تنوع در ارتفاع حروف عمودی س

ها در آن مشهود " ر"خم شدن نامساوی حروف با مقایسه . است
تواند به دلیل انتخاب نامناسب منظم و نامنظم بودن آن می. است

  .مقدار آستانه برای این ویژگیها باشد
آمده است، از نوع  ۳۷ای که در شکلنوشتهنمونه دست

در این . داده شده استخودبخودی، منظم و موزون تشخیص 
ها و حروف عمودی ارتفاع بسیار کمی دارند که نمونه دندانه

فاصله کلمات بجز یک . نوشته خودبخودی باشدموجب شده دست
  .مورد یکسان است و اندازه حروف تغییرات زیادی ندارند

دهد که از نوع نامساوی، ای را نشان مینوشتهدست ۳۸شکل
نامساوی بودن از . ظم و تند وتیز استتفاوت در فشار قلم، نامن

در " ما"و " لی"مقیاسها، "در " ها"تساوی ارتفاع حروفی مانند  معد
عالوه بر این تفاوت . نسبت به مابقی ناشی شده است" آزمایشگاه"

ها مشاهده " ی"توان در فشار کمتر در الف و در فشار قلم را می
ن را درپی داشته فاصله غیریکسان کلمات نیز نامنظم بود. نمود
" آزمایشگاهی"و " معمولی"در کلمات " ی"زوایای تند نیز در . است
  .شونددیده می" زاویه"در کلمه " ـه"و در 

از نوع خودبخودی، خم شدن نامساوی،  ۳۹نوشته نمونه دست
تعداد زوایای افقی و عمودی زیاد . تندو تیز و ناهماهنگ است

-حذف دندانه. دبخودی باشدنوشته از نوع خوباعث شده این دست
تنوع در زوایای حروف دلیل .  کندها نیز این موضوع را تأیید می

" ر"با مقایسه . این است که نمونه از نوع خم شدن نامساوی است
زوایای حروف نیز . توان این مورد را متوجه شدها در این نمونه می

در " ن"، "مغناطیسی"در " ی"در مواردی زوایای تند هستند مانند 
توان در اندازه متفاوت ناهماهنگی را نیز می". فر"در " ر"و " چون"
  .مشاهده نمود" و" در

  بندیجمع    ۵
ها از حوزه یاریاست که در بس ینوشته، علمدست یگرافولوژ

 یبه علت تخصص. همراه داشته باشدبه یدیمف یتواند کاربردها یم
. رسدیبه نظر م یرعملیاز آن غ ین دانش، استفاده همگانیبودن ا

مناسب  یهایژگیاستخراج و یبرا یاندک یر تالشهایاخ یدر سالها
 یصورت گرفته است که منجر به معرف ینوشته فارسر دستیاز تصو

 یژگیازده وین مقاله یدر ا. شده است یدارید یژگیو یتعداد اندک
 یگرافولوژ یهایژگید در ارتباط با استخراج ویجد یدارید

 یبرا. شنهاد شدیحروف پ یاز نظر نظم و عدم تساونوشته  دست
ر ی، پس از استخراج از تصاویشنهادیپ یهایژگیک از ویهر 

ن یز ایقدرت تما. ک آستانه مناسب ارائه شدی، یریادگیمجموعه 
مجموعه آزمون مورد  یرو یشنهادیپ یهاها به همراه آستانهیژگیو

ها قدرت شیآزماج ینتا. ج ارائه شدیقرار گرفت و نتا یبررس
 یگرافولوژ یهایژگیرا در استخراج و یشنهادیپ یدارید یهایژگیو

با توجه به  ۵- ۳و  ۴- ۳ویژگیهای . کندید مییرا بجز چند ویژگی تأ
- اند که میهای یادگیری نداشتهمقادیر مناسبی برای نمونه ۲جدول

ای از نوشته باید مجموعهتواند به این دلیل باشد که هر نوع دست
نوشته محسوب شود، یژگیها را داشته باشد تا جزء یک نوع دستو

نوشته تنها یک ویژگی در درحالی که در اینجا برای هر نوع دست
با مشخصات دیداری  ۳البته نتایج جدول . نظر گرفته شده است

به عبارت دیگر، مقدار ویژگی به درستی . ها تطابق داردنوشتهدست
نوشته نیاز به ویژگیهای تکمیلی دستدهد ولی ویژگی را نمایش می

ل یمتأسفانه به دل. ن را با دقت بیشتری تعیین کردآدارد تا بتوان نوع 
مجموعه آزمون  یهاست خبره، در دادهیبه گرافولوژ یعدم دسترس

شتر یب یبررس. نوشته موجود اکتفا شددست یبه تعداد محدود
ک مجموعه داده یتواند با یم یشنهادیپ یهایژگیمجموعه و ییکارآ

ل وجود ابهام ین به دلیهمچن. ب شودیتعق یبعد یبزرگ در کارها
 یستم فازیک سیتوان از ینوشته مک دستییهایژگیان ویدر ب یذات
  .ها استفاده نمودیژگین ویان ایب یبرا

توان از روشهای دیگر برای سنجش ویژگیهای روحی فرد، می
هایی که برای پرسشنامه مانند روانشناسی رنگها و یا نتایج بررسی

کرد تا دقت  روند، استفادهتشخیص روحیات افراد به کار می
گرافولوژی در تشخیص روحیات فرد را بتوان با روشهای دیگر 

نوشته به توان با استخراج ویژگیهای دستعالوه براین می. سنجید
نوشته به کمک کامپیوتر را در صورت آنالین دقت گرافولوژی دست
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، "تیخط و شخص"لدا، یحمد ، ترجمه و پژوهش اابریلگ ،بوشاتو ]12[
 .۹۸- ۹۶، صفحات ۱۳۸۵سرا، کتاب

به کمک  ینوشته فارسدست یگرافولوژ"، علیف یشر یبهرام ]13[
ک، دانشکده یالکترون یارشد مهندس ینامه کارشناسانی، پا"وتریکامپ
 .۱۳۸۳ت مدرس، ی، دانشگاه تربیو مهندس یفن

نوشته دست یگرافولوژ"، احسان اله  ،ریكب و علی ،فیشر یبهرام ]14[
ران، یوتر ایبرق و کامپ یه مهندسی، نشر"وتریبه کمک کامپ یفارس
 .۱۳۸۴ز و زمستان یی، پا۷۹- ۷۳، صفحات ۲، شماره ۳سال 

ارائه روشی جدید برای "، حسین ر،پوآبادیو نظام سعید ،سریزدی ]15[
یابی کلی برای دوسطحی سازی تصویر به منظور استفاده در آستانه

المللی فناوری ، اولین کنفرانس بین"سیستم بازشناسی متن
، ۲۹۹تا  ۲۹۳اطالعات و دانش، دانشگاه امیرکبیر، صفحات 

 .۱۳۸۲تهران، 
-و نظام سعودم ،دیسع اوود ود ،پورآقاکوچکیاسر و  ،نوروززاده ]16[

نوشته به کمک پردازش دست یگرافولوژ"، حسین ،پوریآباد

 یستمهایس ش مشترکین همای، اول"یستم استنتاج فازیر و سیتصو
 ۱۳۸۶مشهد،  یران، دانشگاه فردوسیا یفاز یستمهایهوشمند و س

از  ییهایژگیاستخراج و"، حسین ،پوریآبادو نظام یاسر ،نوروززاده ]17[
ات یروح ییدر شناسا یریکارگبه ینوشته براک دستیر یتصو
ران، یر ایو پردازش تصو ییناین بیماش کنفرانسن ی، پنجم"افراد

 ۱۳۸۷ز، یوتر دانشگاه تبریو کامپ برق یدانشکده مهندس
  

خود را  یمدرک کارشناس نوروززاده یاسر
 یوترکامپ یدر رشته مهندس ۱۳۸۲در سال 

باهنر  یداز دانشگاه شه) سخت افزار(
ارشد خود را در  یکرمان و مدرک کارشناس

از  ۱۳۸۴در سال  یهوش مصنوع یشگرا
وي هم اکنون . کرد یافتدر یرازدانشگاه ش

کرمان  باهنر یددانشگاه شه یپوترکام یبخش مهندس یعلم یاته
و  یرمورد عالقه ي او پردازش تصو یهاي پژوهش ینهزم.  است

 .نرم  است یانشرا

 یمدرک کارشناس پور ینظام آباد ینحس
خود را در رشته برق  یارشد و دکتر

مدرس به  یتدانشگاه ترب از یکالکترون
 یافتدر۱۳۸۳و۱۳۷۹ یها  السدر  یبترت
برق  یاکنون استاد بخش مهندست یو. کرد

 های  ینهزم. باهنر کرمان است یددانشگاه شه
 اربردلگو،کا بازشناسی تصویر، پردازش او ی عالقه مورد پژوهشی
 ابتکاری سازی بهینه روشهای و تصویر پردازش در نرم رایانش
  .است

 

  
 




