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 بازشناسی مبلغ چک بانکی از روي مبلغ دست نوشته به عدد با استفاده از 

 ویژگیهاي آماري و ماشین بردار پشتیبان
 

 r.abouhamzeh@tejaratbank.ir  ، ، معاون دایره پشتیبانی انفورماتیک بانک تجارت استان مازندرانرامین ابوحمزه

 m.javdani@tejaratbank.ir     ,تجارت اودانی اولیایی،کارشناس ارشد انفورماتیک معاونت فناوري بانکجمحسن  

 

 چکیده

روزه و بصورت ها، همهروند. تعداد بسیار زیادي از این چکامروزه به صورت گسترده در تراکنش مالی بکار می 1هاي بانکیچک

هاي مشتریان شامل پذیرد، دست نوشتهدر این فرآیند سنتی که بصورت دستی صورت می شوند.ها، وصول میسنتی در بانک

 حروفی مبلغ چک، باید بصورت دستی مورد تائید قرار گیرد. تاریخ، امضا و مقادیرعددي و

ها بتواند بصورت شود که اگر تمام فرآیند تایید چک در آناستفاده می 2هاي چک خوانامروزه در بسیاري از کشورها از دستگاه

جویی زیادي خواهد شد. در نتیجه وجود یک سیستم خودکار خواندن اطالعات خودکار صورت گیرد، در هزینه و زمان صرفه

هاي اخیر هایی که در زمینه تشخیص کاراکترها در سالتواند کمک شایانی در سیستم بانکی باشد. حتی با وجود پیشرفت می

 ها هنوز یکی از مشکالت مهم در زمینه پردازش تصویري اسناد است. مضاهاي روي چکحاصل شده، تشخیص دستخط و ا

از تصویر چک و  "مبلغ به عدد"نامه، هدف پردازش خودکار تصویرمبلغ چک عددي است. پس از استخراج فیلد در این پایان

مرحله موجک هار  3بر روي هر تصویر گیرد، هاي اولیه بر روي هر  تصویر صورت میجداسازي تصویر هر عدد، پیش پردازش

-برداربندي از ماشینآید. در این تحقیق براي طبقهبدست می 3گرفته که در نهایت بردار ویژگی آن از تصویر تقریب سطح 

 زیمم و 9تا  0بندي کننده براي اعداد دسته 11پشتیبان چند کالسه به روش یکی در مقابل بقیه استفاده شده است، تعداد 

اي و گاوسی استفاده شده است. نتایج نشان داده که کرنل گاوسی درصد شود. از دو کرنل چند جملهساخته می  کنندهجدا

 باشد.می 2/96دهد و درصد تشخیص خطاي کمتري را نشان می

1 Bank cheques(checks) 
2 Cheque Truncation System(CTS) 
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اسکن   Tifرمتبراینج  و فنقطه 300نمونه چک مشتریان بانک به صورت رنگی و با دقت تفکیک   5000براي ارزیابی الگوریتم  

 نمونه آزمایش است. 1500نمونه آموزش و  3500شود این مجموعه داده شامل شد استفاده می

 هاي کلیدي: بازشناسی ارقام فارسی، استخراج ویژگی، موجک، ماشین بردار پشتیبانواژه

 مقدمه -1

دانش کامپیوتر تبدیل شده  سازي ماشین براي خواندن اطالعات مثل انسان، امروزه به یکی از مباحث مهم درشبیه 

هاي بانکی، هاي پردازش متن براي انتقال اطالعات از اسناد مهم مثل چکاست. علت اصلی این اهمیت تواناي توسعه سیستم

هاي بانکی هنوز نقش بسیار مهمی را در باشد. چکهایی داراي توانایی خواندن از اسناد میها به ماشینهاي تجاري و نامهفرم

هاي عابر هاي اعتباري، کارتهاي مالی غیرنقدي به عهده دارند. با وجود این که امروزه ابزارهاي جدیدتري مثل کارتتراکنش

 .]1[هاي بانکی کم نشده استاند ولی هنوز از اهمیت چکبانک و غیره به بازار آمده

انسانی که بتواند چک را بخواند و  در بسیاري از کشورهاي در حالت توسعه، براي فرآیند پردازش چک حضور یک نیروي

اطالعات موجود بر روي چک را بصورت دستی وارد سیستم و همینطور امضا و تاریخ آن را تصدیق کند الزامی است. براي حجم 

انجامد. در نتیجه وجود یک سیستم خودکار خواندن اطالعات ها این امر به اتالف هزینه و نیروي انسانی میزیادي از چک

هاي اخیر هایی که در زمینه تشخیص کاراکترها در سالاند کمک شایانی در سیستم بانکی باشد. حتی با وجود پیشرفتتو می

 ها هنوز یکی از مشکالت مهم در زمینه پردازش تصویري اسناد است. حاصل شده، تشخیص دستخط و امضاهاي روي چک

هاي هاي بانکی، بسیاري از کشورهاي جهان سیستمه) چک(تسوی 3جویی در هزینه و زمان فرآیند کلرینگبراي صرفه 

ها براي تسویه، بسیاري از بجاي انتقال فیزیکی چک 5اند یا سیستم هاي تسویه متنی بر تصویررا بکار برده4کوتاه سازي چکها

 کنند. هاي مالی استفاده میهاي گرفته شده براي تراکنشها، از تصویر چکبانک

، مقدار 7. مقدار عددي]2[اند از نظر قانونی براي چکهاي اصلی جهت ارائه به رسمیت شناخته شده 6دتصویر جایگزین اسنا

و امضاء چک، مواردي هستند که باید در یک چک بانکی توسط دارنده حساب جاري  9، تاریخ، دریافت کننده وجه چک8حرفی

 لحاظ شود تا چک قابل پرداخت باشد. 

3 clearing 
4 Cheque Truncation System(CTS) 
5 Image-Based Clearing System(ICS) 
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ها می توانند برخی از قسمتهاي چک را کند. بانکت اطالعات مندرج در چک را تایید میامضاي ارائه شده روي چک، صح

تواند شامل  کنند. دیگر تغییرات میها و کلمات متفاوت استفادهتوانند از رنگآزادانه تغییر دهند مثل رنگ پس زمینه چک می

 هاي خاص، لگوي بانک وغیره باشد.ها، سمبلفونت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گام هاي اصلی پردازش خودکار چکهاي بانکی -1شکل 

بندي بعد از مرحله هاي قطعهپردازش و ماژولگام اول، بدست آوردن تصویر چک بانکی با استفاده از اسکن آن است. پیش 
ت بدست آوردن تصویرچک قرار دارند. تأیید و تشخیص اطالعات مختلفی که روي چک قرار دارند، پس از فاز استخراج اطالعا

 گیرد. صورت می

 نیانجام گرفته است، پرداختن به ا ایدر دن یبانک يها مبلغ چک صیتشخ نهیکه در زم یکم اریبس قاتیبا توجه به تحق 

از  یژگیاستخراج و يروشها ی. بررسسازد یمختلف آن فراهم م يها در بخش ينوآور جادیا يرا برا یمناسب نهیموضوع، خود زم

6 Image Repacement Document(IRD) 
7 Legal amount 
8 Courtesy amount 
9 Payee detail 
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با  یناخواسته ارقام متوال يها یدگیچسب ایاتصالها  نییتع نیدر مبلغ و همچن دهیبهم چسب یالسه صفر متو صیتشخ ،ارقام 

  باشند. قیتحق نیدر ا ينوآور يها نهیاز جمله زم توانند یجداکننده م زیارقام با مم ایو  گریکدی

 ادبیات موضوع  - 2 

  داده پایگاه  2-1

 از کدامهیچ نفع به و قابل استناد که شود استفاده هاییداده پایگاه از تا است زمبندي الدسته هايالگوریتم ارزیابی براي         

 ارزیابی مورد را هاالگوریتم هايمحدودیت و ویژگیها بتوانند و بوده برخوردار مناسبی پوشش از باید داده پایگاه. نباشد هاالگوریتم

ها داده پایگاه اکثریت معموالً باشند. متمایل بنديدسته یا ویژگی جاستخرا روشهاي از کدامهیچ سمت به آنکه بدون قراردهند

 اکثریت در .گیرندمی ثابت را  9تا  0 اعداد از کدام هر ازاي به تصاویر تعداد و نموده آزمون ارائه و آموزش بخش دو در را تصاویر

 موارد به توانمی جمله آن که از اندقرارگرفته استناد و دهاستفا مورد استاندارد هايداده پایگاه عنوان به داده پایگاه مقاالت چند

 :نمود اشاره زیر

  CENPARMIپایگاه داده   2-1-1

در  .آوري گردیدجمع اینچ بر نقطه 166 کیفیت با تصویر 6000 بر مشتمل و کونکوردیا دانشگاه توسط داده پایگاه این         

 ارایه سیستم آزمون براي تصویر  2000 و آموزش رقم) براي هر ازاي به تصویر 4000 (معادل تصویر  4000 داده پایگاه این

 شده است. 

  CEDAR  داده پایگاه  2-1-2

 ازاي تصاویر به تعداد توزیع و اینچ بر نقطه 300کیفیت  درآن با موجود بوفالو که تصاویر دانشگاه توسط دادهپایگاه این         

 به آنها از برخی که  آزمون تصویر 2711آموزشی و  تصویر 18468 داده شامل پایگاه این دید.نیست عرضه گر برابر رقم هر

  باشد.دارند، می تداخل اعداد سایر با و خوبی جدا سازي نشده

  MNIST  داده پایگاه  2-1-3

که براي اولین  است بزرگی بسیار دادهپایگاه شامل و تهیه آمریکا  NISTمؤسسه حمایت تحت هادادهپایگاه این          

 تکیه نوشته دستبر روي اعداد   SD3 , SD7 هايپایگاه شامل دادهپایگاه این از بخشی تهیه شده بود.  OCR کنفرانس 

 با الگو نظر از نتیجه و در اندشده نوشته متفاوتی افراد توسط که هستند تصاویر بر مشتمل دادهپایگاه دو این از هرکدام .دارند
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 تمامی تصاویر آن در که دادهاین پایگاه اساس بر جدیدي دادهپایگاه  لسون نام به شخصی دلیل همین به نیستند مشابه گریکدی

تصویر آموزشی و  60000 شامل دادهپایگاه . اینایجاد کردبوده  سفید و سیاه صورت به ونرمال  پیکسل  20در  20 ابعاد به

 تصویر آزمون است.  10000

 گاه داده هدي پای  2-1-4

پرشده  هايفرم  از مجموعه داده این. است آزمایش نمونه 20000و  آموزش نمونه 60000شامل  هدي داده مجموعه        

 اینچ بر نقطه 200 هاي آننمونه پذیريتفکیک قدرت و شده استخراج )سراسري کنکور در کننده شرکت دیپلم افراد (توسط

 .]3[است

  IFHCDB پایگاه داده   2-1-5

 به اینچ بر نقطه 300 کیفیتبا رقم  17740 کاراکتر و  52380شامل تصاویر آن  کهامیرکبیر  دانشگاه در دادهپایگاه این       

 . ]4[خاکستري تهیه شد  صورت

  10پردازشپیش  2-2

ن مسأله است که تصویرچک با هاي مهم در فرآیند تسویه چک بر پایه تصویرآن، نیاز به اطمینان از اییکی از چالش         

کیفیت باال انتقال داده شود. اگر کیفیت تصویر پایین باشد بانک گیرنده ممکن است نتواند تصویر را پردازش کند و منجر 

پردازش، حذف نویز و افزایش کیفیت تصویر ورودي هم ممکن است صورت به رد چک شود. در حقیقت در مرحله پیش

ر بسیاري از موارد، به علت کیفیت پایین تصویر و یا حتی خطاهاي مثل روشن و تاریک بودن گیرد. بدون پیش پردازش د

 تصویر، انحناي تصویر چک و غیره عملیات پردازش تصویر چک به درستی صورت نخواهد گرفت. 

 11باینري کردن   2-3

کردن، فرایندي است هاست. باینريهاي پردازش چککردن یک تصویر ورودي چک، اولین گام در سیستمباینري          

 شوند. نشان داده می 0و  1هاي پیش زمینه و پس زمینه بوسیله که در آن، پیکسل

10 preprocessing 
11 binarization 
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، 12مطلوب است که با انتخاب یک سطح آستانه، کاهش حجم ذخیره سازي مورد نیاز و افزایش سرعت پردازش بمنظور

 نمود. تصاویر سطح خاکستري یا رنگی را به تصاویر باینري تبدیل 

 . 14محلی و 13سراسريعبارتند از را میتوان  به دو دسته طبقه بندي کرد که  سطح آستانههاي باینري به طور کلی در روش

این مقدار اغلب بر مبناي شود. مقدار سطح آستانه براي کل تصویر انتخاب می، در روش اعمال سطح آستانۀ سراسري

روش اعمال  ودر سنجیده میشودگردد، طح روشنایی تصویر محاسبه میپس زمینه که از هیستوگرام سسطح تخمینی از 

پس الگوریتم  از مقادیر متفاوتی براي هر پیکسل استفاده می کند.، نواحی محلیاطالعات سطح آستانۀ محلی براساس 

 .]5 [کندگیري محلی، براي هر پیکسل با توجه به همسایگان، از چندین آستانه مختلف استفاده میآستانه

 :نویز کاهش  2-4

 ،  15هاي گسستهخط قطعه مانند، لک هاينقطه ایجاد به منجر نوري اسکنر هايدستگاه بواسطه ایجادشده نویز            

 مرحله از قبل گردد.می ... و تصویر در موجود هاي حفره پرشدن متن، خطوط در خالی فضاهاي خطوط، بین اتصال

 بندي قطعه مراحل در خطا کردن کم نویز، کاهش براي دلیل ترینمهم شوند. برطرف صاین نقای که است الزم بازشناسی،

کاهش  خود، نوبه به که شودمی تصویر فایل اندازه شدن کم سبب همچنین نویز کاهش باشد.می بخصوص بازشناسی و

 داشت. خواهد پی در را آینده هاي سازي ذخیره و هاپردازش براي نیاز مورد زمان

 16صحیح انحراف و انحناي کاراکترها ت  2-5 

دقتی نویسنده در هنگام نوشتن چک، ممکن است خطوط متن نسبت به دقتی در مرحله اسکن یا بیبه دلیل بی          

هاي بکار رفته را تحت تاثیر تصویر، اندکی انحراف یا چرخش داشته باشند که این موضوع ممکن است کارایی الگوریتم

 زم است این نقیصه، آشکار و تصحیح گردد.قراردهد لذا ال

 سازد. می xعبارت است از زاویه اي که خط راهنماي کاراکتر با محور  17انحراف

12 thresholding 
13 global 
14 local 
15 Disconnected line segments 
16 Skew and slant correction 
17 skew 
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ها) با توجه به انواع خطوط مختلف است. انحنا باید براي  yها از محورعمودي (، عبارتست از انحراف دست نوشته18انحنا

اي براي اطالع زاویه یک نمایش در زنجیره ]6[تصحیح شود. مثالً در  بندي موفق و تشخیص درست کاراکترها،قطعه

 انحناي اطالعات دست نوشته استفاده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تصحیح انحراف و انحناي کاراکترها -2شکل 

 بندي متن با قالب تحلیل عملیات تا شودمی چرخانده اصلی جهت در صفحه تصویر کجی، آشکارسازي از پس اغلب

 شده دوگانی صفحات روي بر باید که منظور این براي نیاز مورد مجدد برداري نمونه پذیرد. انجام بیشتري دقت و لتسهو

-الگوریتم توانمی تصویر چرخاندن به جاي حالت این در دهد. تغییر را کاراکترها الگوي است ممکن گردد، اعمال(باینري) 

 .]7[ گردد لحاظ هاآن در رخشچ اثر که نمود اصالح نحوي به را پردازشی هاي

 و کوچک هاينتقالاروي  از را که مقدارچرخشن ای یا داد چرخش کردن،دوگانی از قبل را سند تصویر توانمی همچنین

 .]8[زد  تقریب متنی، هايبلوك کل اعوجاج بدون

 

 

18 slant 
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  19نرمال سازي  2-6

سازي، تالش دارد تا اختالف مقیاس ر است. مرحله نرمالسازي اندازه تصویپردازش نرمالیک مرحله مهم از پیش          

هاي مختلف به یک تصویر خروجی با تصاویر ارائه شده را حداقل کند. نرمال سازي، تبدیل یک تصویر ورودي با اندازه

سازي بر اساس نسبت، ارزش هر اندازه از پیش تعیین شده، بدون حذف جزئیات ساختاري آن است. در تکنیک نرمال

شود. در یکسل تصویر خروجی، بوسیله محاسبه میانگین وزن دار پیکسل هاي هم پوشان تصویر ورودي محاسبه میپ

نرمال سازي مقیاس بندي ساده، یک فاکتور مقیاس در ابتدا بوسیله مقایسه نسبت ارتفاع تصویر اصلی با تصویر جدید 

 کند. یر میشود. بر اساس این فاکتور مقیاس تصویر اولیه تغیمحاسبه می

 :  20استخراج فیلدهاي دست نوشته  2-7

ها از متن چک، استخراج کرد. نویس را قبل از تشخیص آنپس از مرحله پیش پردازش، الزم است که فیلدهاي دست        

مبلغ » سنت«و » دالر«هاي آمریکایی، استخراج مبلغ حروفی و مبلغ عددي شامل استخراج بخش هاي براي چک ]9[در 

شود که اغلب قبل از قسمت دالر یا ریال  شود که یک خط یکنواختی جستجو میست. این فرآیند، بدین صورت آغاز میا

هایی که قسمت شود تا خط تیره و یا اسلششود. اگر چنین خطی موجود نباشد، سمت راست تصویر جستجو مینوشته می

بدینصورت است که محل رشته عددي دست نویس بر اساس کنند، بدست آیند. تشخیص مبلغ عددي هم سنت را معین می

هاي دالر و گیرد. بخشآید. حذف خطوط و کادرهاي بدون استفاده هم صورت میمحل تعیین شده نوشتن عدد بدست می

 شود. سنت مبلغ عددي با توجه به مشخصات مثل اندازه، شکل و غیره از هم جدا می

 تشخیص مبلغ عددي چک  2-8 

شوند. هاي خاص نوشته میاي از اعداد به همراه سمبلها بطور معمول به شکل رشتهمبلغ عددي روي چک          

) و غیره که ممکن است بسته به نوع نوشتن کاربران استفاده شوند. در هنگام -) ، خط تیره (,)، کاما (/هاي مثل (عالمت

در نتیجه، باید این گونه اعداد بطور مناسب از هم جدا شوند. نوشتن مقادیر عددي ممکن است اعداد به هم چسبیده باشند. 

19 normalization 
20 Extraction of handwritten fields 
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اند. تعداد مقاالت زیادي براي این هاي مختلفی استخراج شدهنشان دهنده برخی از انواع نوشتن است که از چک 3شکل 

 .]10[موضوع وجود دارد. یک مقاله مروري براي جداسازي کاراکترهاي عددي دست نویس  ارائه شده است 

 

 

 جداسازي اعداد متداخل -3شکل                                                            

  21جداسازي اعداد متداخل 2-9

بخاطر طرز نوشتار هاي بسیار متنوع، برخی از اعداد نوشته شده در مبلغ چک ممکن است با هم تداخل پیدا کنند.             

روش وجود دارد: کلی  دواین گونه اعداد  باید به طرز مناسبی از هم جدا شوند. براي این امر،  لذا قبل از مرحله تشخیص اعداد

  و محلی. 

شود و در روش کلی، بعد از بررسی تجزیه و تحلیل کل رشته اعداد، نقاط برش بین دو عدد متداخل استخراج میدر روش محلی 

  شود.جدا سازي کل رشته تعیین میبراي نقطه هاي مهم 

 :  22تشخیص رقم 2-10

دقت در تشخیص اعداد اصلی نقش مهمی در تشخیص مبلغ عددي چک دارد. بعد از جداسازي موفق رقم هاي منفرد  

-از رشته عددي، باید به درستی تشخیص داده شوند تا رقم واقعی چک مشخص شود. با توجه به مطالعات انجام شده تکنیک

 هاي مبتنی بر شبکه عصبی و تکنیک هاي مهم دیگر گروه بندي می شوند.  هاي تشخیص رقم، به طور کلی به تکنیک

-عصبی ساختار خود را بر اساس اطالعات داخلی یا خارجی که در شبکه جریان دارد در طول فاز یادگیري، تغییر مییک شبکه

بنا شده است. تابع بر پایه  24ر عصبی با تاخیوشبکه 23بر اساس ترکیب تابع بر پایه شعاعی  ]11[دهد. ماژول تشخیص رقم در

 عصبی با تاخیر یک مفهوم با چند الیه است.  عصبی با سه الیه و شبکهشعاعی یک نوع شبکه

 

21 Segmentation of touching numerals 
22 Digit recognition 
23 Radial basis function(RBF) 
24 Time delay neural network(TDNN) 
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  25تشخیص مبلغ حروفی چک   2-11

ها امري مشکل است چون تشخیص مبلغ حروفی اولویت باالتري نسبت به مبلغ عددي دارد. تشخیص مبلغ حروفی چک

روش براي این  دوکنند. اساساً ترند و همچنین انواع سبک نوشتن با هم فرق میراکترهاي حرفی پیچیدهبصورت ساختاري کا

 امر وجود دارد: تحلیل و کلی.

شود. در روش تحلیلی ، هر کلمه دست نویس از مبلغ حروفی بر اساس شناسایی کاراکترهاي تشکیل دهنده آن، شناسایی می 

شوند. روش تحلیلی همچنین ها شناسایی میشود و سپس آناکترها و یا حروف تجزیه مییک کلمه به اجزاي خود مثل کار

تواند به روش شناسایی کل کاراکتر و روش شناسایی زیر کاراکتر تقسیم شود. در روش کلی، کلمه به عنوان یک بخش واحد می

 گیرد. شود و تشخیص بودن قطعه بندي حروف صورت میدر نظر گرفته می

 حقیقات مرتبطت  2-12

 و ارشدکارشناسی هاينامه پایان در که عربی و فارسی شناسایی ارقام و حروف روشهاي از تعدادي به بخش این در          

 . کنیممی اشاره اند، شده معرفی خارجی و داخلی مقاالت و کشور داخل دکتراي

پشتیبان  بردار ماشین کننده بندي دسته و گرادیان از هاستفاد با فارسی دستنویس ارقام شناسایی ]12[زاده در  سلطان حسن

 ازگرادیان شده استخراج ویژگیهاي از آن در که شده ارائه فارسی دستنویس اعداد شناسایی براي روشی مقاله این ارائه کرد، در

 براي گردد. سپسمی محاسبه یرتصو گرادیان و شده نرمال استاندارد اندازه به تصویر ابتدا این روش، . در.شودمی استفاده تصویر

 یا 4 حاصل، گرادیان تصویر روي از گردد.می تبدیل استاندارد، زاویه 8 یا 4 به و شده محاسبه زاویه گرادیان تصویر، از نقطه هر

 نگه خود در را استاندارد زوایاي از یکی به مربوط گرادیان مقادیر تصاویر این از کدام هر که شودساخته می مجزا تصویر 8

 از استفاده با بندي دسته عمل شده، ارائه روش در .شوندمی استخراج نهایی ویژگیهاي فوق تصاویر برداري از نمونه با .میدارد

 قرارگرفته آزمون مورد آزمایشی، نمونه 3939 از استفاده با شده، معرفی است. روش گرفته پشتیبان صورت بردار ماشینهاي

 است. آمده بدست ددرص99/59 تشخیص میزان که است

25 Legal amount recognition 
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در این پایان نامه از سه  را ارائه کرد.بهبود بازشناسی ارقام دستنویس فارسی به کمک خوشه بندي  ]13[، در اسماعیل میري

م دستنویس فارسی ي پرسپترون و شبکه عصبی احتماالتی براي بازشناسی ارقاطبقه بندي کننده فازي، شبکه عصبی چند الیه

نمونه  102352ي مورد استفاده در این پایان نامه پایگاه داده هدي است. این پایگاه داده شامل یگاه داده. پااستفاده شده است

 استفاده شده است.  نمونه جهت آزمایش 20،000نمونه براي آموزش و تصدیق طبقه بندي کننده و  60،000است که از 

نویس فارسی با استفاده از الگوریتم  اج ویژگی از ارقام دستسازي پارامترهاي موثر در استخر بهینه  ]14[محسن مشکی ، در 

یک روش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک براي انتخاب بهینۀ پارامترهاي مربوط به استخراج ویژگی از ارقام  کرد. در آن  ارائهژنتیک 

 نویس فارسی ارائه شده است.  دست

 SVM کننده بنديدر برابر چرخش و تغییر مقیاس توسط طبقه بازشناسی ارقام دستنویس فارسی مقاوم ] 15[صالح پور، در 

ارائه کرد. روشی براي تشخیص ارقام معرفی کرد که در برابر چرخش و تغییر مقیاس   K-means  يبندفازي مبتنی بر خوشه

استفاده کرد. نرخ و هم براي طبقه بندي از دو روش مجزا  ویژگی باشد. همچنین براي استخراجتا حد قابل قبولی مقاوم می

 درصد بدست آمده است. 97/3نمونه آموزشی در حالت بدون چرخش،  7600بازشناسی بر روي 

از اعداد فارسی/عربی دست نوشته، ارائه شده است. پس  ویژگی یک ساختاري جدید براي استخراج ]16[در  "مجید زیارتبان"

-تدا رقم دست نوشته، نازك شده و اسکلت آن از تصویر استخراج میاز پیش پردازش اولیه و تبدیل تصویر به تصویر باینري، اب

شود و از هر قطعه، شوند. رقم نازك شده به قطعه خطهایی تقسیم میشود. سپس نقاط مهم تصویر بدست آمده، مشخص می

آید که طول آن به تعداد قطعه خطها بستگی دارد. درصد شود. در نهایت یک بردار ویزگی بدست میکدهاي اولیه  استخراج می

درصد بدست آمد. این آزمایشات بر    44/94بندي کننده مبتنی بر نزدیکترین همسایه، ها و با طبقه ویژگیتشخیص با این 

بکار گرفته نمونه براي آزمایش  200نمونه براي آموزش و  280نمونه براي هر رقم انجام شد که  480روي دادگانی شامل 

 شدند.

ارائه شده است. در ابتدا لوگوي بانک با  26هاي چینی، یک روش استخراج بر اساس ماشین بردار پشتیبانبراي چک ]17[در 

شود. کاراکترهاي هاي اصلی تصویر است، تشخیص داده میاستفاده از ماشین بردار پشتیبان که از اطالعات الیه اي و خصیصه

26 Support vector machine(SVM) 
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شود. بعد از تشخیص بانک و نوع چک، یک الگوي خالی ه از ماشین بردارپشتیبان تشخیص داده مینوع چک سپس با استفاد

 شود تا مقادیر مورد نظر بدست آیند.چک از چک واقعی مورد نظر حذف می

 زمینه مورد بحث قرار گرفته است. ها از پسگیري براي جداکردن دست نوشتهیک روش محلی آستانه ]18[در 

 ریختی ریاضی و اجزاي بهم پیوسته ارائه شده است. هاي ایرانی، یک روش جداسازي با استفاده از هماي چکبر] 19[در 

 شود.ها از کلمات چاپی روي چک استفاده میبراي جداکردن دست نوشته 27از ایده جدول مخفی مارکوف] 20[در

 

 تحقیق :روش  - 4

شده استفاده شده است. کدهاي برنامه افزار متلب نوشتهین روش و براي نرمدر این تحقیق از جعبه ابزاري که با استفاده از ا

-افزار متلب نوشته شده و براي استخراج فیلدهاي دستبندي(ماشین بردار پشتبان) در نرماستخراج ویژگی(موجک) و طبقه

 استفاده شده است. Sql server 2008 R2و  #Cافراز داده براي ارزیابی تحقیق، از نرمنویس چک و ذخیره در پایگاه

 

براي ارزیابی الگوریتم پیشنهادي با توجه به حساسیت موضوع (تشخیص صحیح مبلغ چک)  الزم است که از پایگاه داده اي 

استفاده شود که داده هاي آن توسط افراد (مشتریان بانکی) تحت هیچ شرایطی و بدون اطالع قبلی به آنان، اطالعات درج و از 

 هاي پایگاه داده استفاده گردد. براي داده آن اطالعات

 با ویژگیهاي ذیل ایجاد کنیم:گیهاي فوق برآمدیم که پایگاه داده با ژداده با ویبه دلیل عدم پایگاه

برگ چک تکمیل شده مشتریان به صورت رنگی اسکن شده واز  تصویر اسکن شده فیلدهاي مورد نظر  5000 •

 گردیداستخراج و در پایگاه داده ذخیره 

 اسکن رنگی صورت به و نقطه بر اینج  300تفکیک دقت با ،Tif صورت به شده اسکن چکهاي تمامی اولیه فرمت •

 شودمی

این پایگاه داده شامل تصاویر : کل چک  و فیلدهاي استخراج شده ازآن ( شماره چک، مبلغ به عدد ، مبلغ به  •

 محو شده است. باشد. الزم بذکر است که قسمت امضاحروف و در وجه) می

27 HMM 
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نمونه آزمایش که در آن توزیع تعداد تصاویر به ازاي هر رقم  1500نمونه آموزش و 3500مجموعه داده شامل    •

 اند.  برابر نبوده و برخی از آنها به خوبی جداسازي نشده

 5در پایگاه داده و شکل استخراج فیلدهاي دسته چک و ثبت  4این نمونه ها به صورت رنگی در پایگاه داده ذخیره گردید. شکل

 .می دهدنمایش از پایگاه داده را نمایش 

 

 

 

 

 

 

 استخراج فیلدهاي دسته چک -4شکل 

 استخراج فیلدهاي دست چک  1-5شکل 

 

 

 

 

 

 

 نمایش از پایگاه داده -5شکل 

به عدد استخراج و چک و تبدیل تصویر اسکن شده به باینري، محل درج مبلغ چک  اسکن تصویر دریافت از پس تحقیقدر این 

 ،نویز روي تصویراعمال و بعد از نرمال سازي کاهش براي مناسب هايپردازششود پیشجداسازي ارقام از فیلد مربوطه انجام می

گردند و در نهایت در می استخراج مناسب هايویژگی حاصل تصویر روي از د، سپسنشوآن تصاویر در مرکز قابی قرار گرفته می
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دي، مرزبندي صحیحی بین بردارهاي ویژگی ایجاد شده و بدین ترتیب بازشناسی نمونه ورودي به سیستم انجام مرحله طبقه بن

 موضوع، زیاد بسیار اهمیت بدلیل شود.  امابندي از طبقه بندي ماشین بردار پشتیبان استفاده میشود. درمرحله طبقهمی

 خطا احتمال که مواردي در است بهتر دلیل همین به. باشد شتهدا وجود نباید چک مبلغ تشخیص در هم خطا نرخ کوچکترین

 قابل تشخیص نرخ روش، این با. نماید  28رد را ورودي نمونه دیگر، بعبارت و نداده انجام را تشخیص سیستم، عمل دارد، وجود

 آید.می دست به مطمئنی و قبول

 براي انتخابی الگوریتمهاي به نوشتار نوع و زبان از ستقلم نوشته دست اعداد شناسایی هايروش کارایی و کیفیت کلی طور به

 .است وابسته بنديدسته براي انتخابی هايالگوریتم و ویژگی استخراج

 دهد.می نشان را دستنویس مبلغ چک به عدد اعداد تشخیص براي شده ارائه روش کلی دیاگرام 6 شکل

یک بردار ویژگی اختصاص داده شده و در نهایت در مرحله طبقه  در مرحله استخراج ویژگی، به هر نمونه پیش پردازش شده

بندي، مرز بندي صحیحی بین بردارهاي ویژگی ایجاد شده و بدین ترتیب بازشناسی نمونه ورودي به سیستم انجام می شود. 

 بنابراین مرحله پیش پردازش تاثیر به سزایی در صحت نتایج سیستم بازشناسی ارقام دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل تشخیص مبلغ چک بانکی -6ل شک

28 Reject 
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در بخش طبقه بندي باید مرزبندي صحیحی بین بردارهاي ویژگی انجام شود بنحوي که نمونه هاي هر الگو با مرز مشخصی از 

 ها تفکیک شوندبقیه نمونه

رحله پیش پردازش در این تحقیق به شناسایی مبلغ به عدد  بر روي چک با استفاده از روشهاي آماري می پردازیم که در م

 کرد:توان اشارهموجود وجود دارد که به موارد زیر می هاي چک اساسی در مشکالت

 عنو دلیل به پردازش پیش مرحله در چک مفید اطالعات برخی حذف و با روشهاي ساده کاغذ پیش زمینه حذف عدم •

 چک کاغذ زمینه پیش در رفته کار به رنگ

 چک مختلف بخش هاي براي نیاز مورد فضاي نکردن محدود •

 خودکار صورت به هاآن جداسازي و نظر مورد هاي بخش دقیق محل کردن پیدا براي  حلی راه وجود عدم •

 بخشها قرارگیري مکان نظر از اعتباري موسسات و هابانک در هاچک عتنو و ساختار زیاد تفاوت •

 شده اسکن هايچک کجی تصحیح ساده براي حلی راه وجود عدم •

هایی استفاده شود که قابل استناد وکلیه کاراکترها را تحت هاي شناسایی ارقام، الزم است تا از پایگاه دادهبی الگوریتمبراي ارزیا

کدام از ها را مورد ارزیابی و سنجش قراردهد بدون آنکه به سمت هیچهاي الگوریتمگیها و محدودیتژپوشش و بتواند وی

 مایل باشد.و دسته بندي مت ویژگیروشهاي استخراج 

 یافته ها و نتایج : - 5

 شده استفاده هاي پردازش پیش  5-1

شامل باینري  صرفا ها پردازشپیش موجود، هاي داده پایگاه به توجه با و است فارسی نوشته دست ارقام بر مقاله این تمرکز

 و اعوجاج یا چرخش شامل حذف و ستآنها تصاویر کردن اندازه یکسان و کردن، حذف نویز، تشخیص ارقام از فیلد مبلغ عددي،

 شود. نمی ...

  استخراج ارقام  5-2

بعد از باینري و حذف نویز تصویر که براي کاهش آن از فیلتر میانه استفاده  شده،  در این مرحله از پیش پردازش از تصویر 

 گردد.فیلد مبلغ عددي به رقم، محدوده هر رقم از تصویر کلی مشخص و استخراج می
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رویم تا به ستونی برسیم که حداقل یک نقطه سیاه درون آن باشد. وقتی که این کار ابتدا آن قدر ستون به ستون پیش می براي

ستون شروع کاراکتر پیدا شد آنقدر در عرض تصویر اولیه پیش می رویم که به ستونی برسیم که هیچ پیکسل سیاهی در آن 

شود. حال که ستون ابتدایی و انتهایی کاراکتر را داریم از تر در نظر گرفته مینباشد و آن ستون به عنوان آخرین ستون کاراک

 گردیم.ستون اول تا ستون آخر به دنبال اولین سطر و آخرین سطر کاراکتر می

و  توان طوري تغییر داد که سطر اول و سطر آخر کاراکتر در هنگام یافتن ستون اولباید اضافه کنم که الگوریتم تفکیک رقم می

 شود.ستون آخر بدست آید و در این صورت از پردازشهاي اضافی در دو مرحله قبل جلوگیري می

 

 

 

 
 

 استخراج ارقام از مبلغ دست نویس  -7شکل 

 تصاویر اندازه کردن یکسان  5-3

 این نامیم،می ساده سازي را نرمال  آن ما که روش یک .است تصاویر اندازه کردن نرمال به نوبت زمینه پس و نویز حذف از پس

 روش این ي نتیجه. کنیم نرمال 64 در 64 مثال اندازه دلخواه به تصویررا آن، عرض و طول و تصویر متحواي از فارغ که است

 .آمده است 8شکل در سازي نرمال

 

 

 

 

 که به روش نرمال سازي ساده، هم اندازه شده اند . 3تصویر ارقام شکل   -8شکل
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 دلیل به است، متفاوت عرض آنها و طول که ارقامی در شوند،می کشیده طرف هر از ارقام چون که تاس این روش این مشکل

 هایی از این مشکل است.نمونه 8 در شکل 2و1 ارقام تصویر .بود نخواهد مناسب کار نتیجه رقم تصویر شدن کشیده

به تصویري با ابعاد مثال  lو طول   wعرض با قمر تصویر کردن نرمال براي رقم، تصویر متناسب نرمال نام با دیگر روش در

*w new =64نرمال شده و  64به  l newبوده ،   ، اگر 64*64  *l new=64 نرمال و  64به   w newبوده  w>l و اگر    

 شده نرمال اصلی تصویر زمینه پس رنگ هم آن هايدرایه تمام که64 *64شود سپس این تصویر در مرکز یک تصویر نرمال می

 اندازه تغییر متناسب بطور تصاویر ابعاد که میشود باعث تصویر ابعاد سازي نرمال براي روش این از استفاده. گیردمی قرار هستند،

 و طولی مزمانه مقیاس تغییر روش به نسبت روش این. باشد داشته اصلی تصویر به بیشتري مشابهت تصویرحاصل، و شوند داده

-شده داده نشان روش این با شده نرمال ارقام  9درشکل . دارد همراه به بندي طبقه نتایج بهبود در بسزایی تاثیر تصویر عرضی

 .اند

 

 

 

 تصویر ارقام که به روش نرمال سازي متناسب، هم اندازه شده اند . -9شکل

 تصویر متناسب سازي و نرمال پویا گیريآستانه روش از نیاز، مورد اردمو در و نامه پایان این در شده ارائه توضیحات به توجه با

 .است شده استفاده تصویر اندازه کردن اندازه هم و نویز حذف براي

  29استخراج ویژگی    5-4

 پس از دریافت تصویر ورودي ارقام بصورت مجزا و با فرم باینري، پیش پردازشهاي مناسب براي کاهش نویز روي آنها صورت

گیهاي مناسب استخراج می گردند. براي استخراج ویژگی تصاویر نرمال شده از تبدیل ژمیگیرد و سپس از روي تصویر حاصل وی

موجک سه سطحی بر روي تصویر نرمال شده اعمال در این مرحله، تبدیلکنیم استفاده می  31با  موجک هار 30موجک گسسته

29 Feature extraction 
30 Discrete Wavelet Transform 
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به صورت برداري در آمده، یک   LLشود. در انتها ماتریس ضرایب باند ج میاز سطح سوم استخرا  LLشود و ضرایب باند می

استفاده و آنرا  3سطح  33ازتصویرتقریب شود. بعبارتیبه منظور هموارسازي بیشتر ضرایب، به آن اعمال می 32فیلتر پایین گذر

است  بنابراین تصویر تقریت  64*64یر کنیم. در مرحله پیش پردازش مقیاس هر تصوبا الحاق ستون به بردار ویژگی تبدیل می

 است. 64گی ژمی شود که بدان معنی است که طول بردار وی 8*8،  3آن در سطح 

 بندي طبقه   5-5

رقم و تعداد  3500پیکسل ذخیره شده است. تعداد دادگان آموزشی  8*8هر رقم (نمونه آموزشی)، بصورت یک تصویر باینري 

،  ماشین بردار پشتیبان می باشد. براي تحقیق ته بندي کننده مورد استفاده  در این دس رقم است.  1500دادگان آزمایشی 

کالسه باید از ترکیب دسته بندي کننده هاي دوتایی استفاده نمود. براي این منظور می توان از روش یکی در مقابل   Mمسائل 

اده نمود. در این تحقیق از ماشین بردار پشتیبان چند بقیه و یا روش یکی در مقابل دیگري و یا از روشهاي سلسله مراتبی استف

شود که هر کدام دسته بندي کننده  ساخته می 11کالسه به روش یکی در مقابل بقیه استفاده شده است. در این روش تعداد 

مونه مذکور به هریک از آوردن جواب براي یک نمونه ورودي، نکند، براي بدستو/ را از بقیه جدا می 9تا  0از آنها یکی از اعداد 

شود. دسته بندي کننده اي که بزرگترین مقدار خروجی را تولید کند، کالس نمونه ورودي را هاي فوق داده میبنديدسته

 معین خواهد کرد.

اي و کرنل گاوسی استفاده شده است. در اولین آزمایش صورت گرفته، از کرنل چند در این تحقیق از دو نوع کرنل چند جمله

 5تا  1، در هرحالت ، مقادیر  (p)جمله اي براي دسته بندي کننده استفاده شده است. همچنین براي درجه چند جمله اي 

بطور جداگانه مورد آزمایش قرار گرفته اند و بهترین مقدار با توجه به خطاي نمونه هاي آزمایشی، انتخاب شده است. مقدار 

، بجاي کرنل چند جمله اي استفاده شده RBF شده است. در آزمایش دیگري از کرنل انتخاب  10نیز برابر   Cپارامترجریمه  

است. مقدارپارامتر 
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بجاي کرنل چند  RBF مشاهده میشود که میزان تشخیص حاصل با استفاده از کرنل  1توجه به نتایج ارائه شده در جدول  با

 درصد می باشد. 96جمله اي افزایش یافته است. بهترین میزان تشخیص حاصل در این حالت برابر 

 σ p c Kernel function میزان تشخیص میزان خطا

4/4 88 __ __ 1 Linear 

9/3 86 __ __ 10 Linear 

9/3 86 __ __ 100 Linear 

27/2 93 0,25 __ 10 RBF 

04/1 95 0,1 __ 10 RBF 

89/0 94 0,05 __ 10 RBF 

51./ 96 0,0,6 __ 10 RBF 

03/2 93 __ 2 10 Polynomial 

99/0 95 __ 3 10 Polynomial 

 نتایج بازشناسی حاصل از سیستم ارائه شده - 1جدول 

) بدرستی شناسایی نشده اند، نشان داده شده 1تصویر کاراکترهایی که در آزمایش فوق ( بهترین حالت در جدول   10کل در ش

از یکدیگر بوده  5و 0و نیز اعداد  2،3،4است. با توجه به شکل مشاهده میشود که عمده خطاي حاصل مربوط به تفکیک اعداد 

با توجه به حداقل ارتفاع  LTهاي که ارتفاع آنها از مقدار نمونه تفاده شد.اس 34است که براي حل مشکل از  ارتفاع محیطی

 باشندممکن براي اعداد، تعیین میگردد کمتر باشد جز یکی از آن دو دسته می

34Bounding box 
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کالس صحیح نمونه و عدد سمت  اسایی شده. عدد نوشته شده در سمت چپ باالي هر حرفنتصویر کاراکترهایی که در سیستم ارائه شده، بصورت اشتباه ش 10شکل 
 راست، کالس شناسایی شده را مشخص می کند.

 97,59با توجه به حداقل ارتفاع ممکن براي اعداد غیر صفر، تعیین می گردد. با اعمال این روش میزان تشخیص به  LT. مقدار 

 درصد شناسایی هر کدام از ارقام آمده است .  2-5درصد رسیده است. در جدول 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

98,5 97 98,5 92,5 90 92 90 91 93 90,5 

 درصد شناسایی ارقام در سیستم ارائه شده  -2 جدول 

 جمع بندي و نتیجه گیري   -6 

 در این تحقیق پایگاه داده جدیدي جهت ارزیابی الگوریتمهاي شناسایی اعداد دستنویس فارسی بر روي چک بانکی ارائه شد.

نرمال و بر روي تصویر  64*64عددي ( فیلد مبلغ به عدد) استخراج و تصویر هر رقم جدا شده به ابعاد  ابتدا اعداد از رشته

اي براي دسته و کرنل چندجمله RBFنرمال شده براي استخراج ویژگی از موجک هار استفاده شده است. همچنین دو کرنل 

نمونه آموزش و  3500ار گرفتند. روش فوق با استفاده از کننده ماشین بردارپشتیبان بصورت جداگانه مورد آزمایش قربندي

 درصد بوده است . 9/96نمونه آزمایش مورد بررسی قرار گرفه که بهترین میزان تشخیص  1500

با توجه به اینکه روشهاي مختلفی براي شناسایی اعداد فارسی، عربی، انگلیسی ارائه شده ولی از پایگاه داده ثابتی استفاده 

 توان براحتی آنها را با روش ارائه شده مقایسه کرد. د،که نمیاننکرده
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 تحقیقات آینده      -7

 تشخیص مبلغ حروفی و اعتبار سنجی مبلغ و تایید آن •

 محاسبه پارامترهاي کرنل ماشین بردار پشتیبان با الگوریتمهاي تکاملی •

 بهینه کردن پایگاه داده •

 

   

و به کمک  "شبه زرنیکی"نویس فارسی با استفاده از گشتاورهاي  تشخیص حروف و ارقام دست "،علیرضا ختن زاده  ]3[

  " هاي عصبی شبکه

پایان نامه دکتري به راهنمایی:  "شناسایی برون خط کلمات دستنویس فارسی در یک مجموعه محدود "مسروي کیوان، ]4[

 1379دکتر احسان اله کبیر دانشگاه تربیت مدرس 

در ششمین  "تشخیص دست نوشته اعداد فارسی با استفاده از استخراج ویزگی ها به صورت غیر خطی  "زینب، شکوهی  ]8[

 91کنفرانس داده کاوي ایران آذر 

، "پشتیبان بردار ماشین کننده بندي ودسته گرادیان از استفاده با فارسی دستنویس ارقام شناسایی"سلطان زاده حسن،  ]12[

 91اوي ایران، آذر ششمین کنفرانس داده ک

  90، دانشگاه بیرجند دانشکده مهندسی"د بازشناسی ارقام دستنویس فارسی به کمک خوشه بنديهبوب"میري اسماعیل،  13

نویس فارسی با استفاده از الگوریتم  سازي پارامترهاي موثر در استخراج ویژگی از ارقام دست بهینه"مشکی محسن، ]14[

 ترك سیستمهاي فازي و هوشمند ایران ولین کنفرانس مشا ،"ژنتیک

بازشناسی ارقام دست نویس فارسی مقاوم در برابر چرخش و تغییر مقیاس توسط طبقه بندي کننده  "صالح پور مهدي، ]15 [

SVM فازي مبتنی بر خوشه بند” K-means    91، نخستین کنفرانس بین المللی پردازش خط و زبان فارسی،  شهریور 
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ارائه یک روش ساختاري جدید مبتنی بر قطعه بندي تصویر نازم شده براي شناسایی اعداد دست نویس "مجید،  زیارتبان ]16 [
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