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دیجیتالیایجاد کتابخانه در)OCR(آر.سی.اُفناوري نقش 
1بهاره برهانی یزديمهندس

دهیچک
بسـیار  ، اطالعـات این تقاضا براي ذخیره، جستجو و باز یابی ومانند متن،تصویرهات چندرسانه اي ستفاده از اطالعامروزه افزایش ا

امـروزه  .شودانجام شده و میدرزمینه بازشناسی نوشتارتحقیقات گسترده اي از این رو وفته است قرارگرن پژوهشگراتوجهمورد 
شـکل  OCR)(2بازشناسی نـوري حـروف  تحت عنوان بازشناسی خودکارفناوري با توجه به پیشرفتهاي حاصل شده در این زمینه،

.گرفته است 
،آر.سی.اُهوشمندفناوري در زمینه ارتباطات رضوي فناوري اطالعات ورکت در مقاله حاضر سعی شده است با توجه به تحقیقات ش

در این فناورينقاط قوت و ضعف ،قابلیت هاودیجیتالیکتابخانه هاي نرم افزارهاي در آر.سی.اُجنبه هاي کاریردي ومبانی نظري
آر.سی.اُاهکارهاي مناسب به منظور حصول یک نرم افزارانتخاب رشیوه ها در این زمینه و در انتفارسی و الگوریتم هاي ارائه شده

.گرددارائهدیجیتالیکتابخانه هاي ي یندهافرآاز دوباره کاري در بسیاري در جهت تسهیل و عدمفارسی
.دیجیتالیکتابخانه ، بازشناسی حروفسیستم ،آر.سی.اُ:کلیدواژه هاي موضوعی

مقدمه.1
ل دراسـناد  ومتـدا ينمادهـا الگوهاي نوشتاري شامل حروف ارقـام و سـایر  در چند دهه گذشته مساله بازشناسی 

نتیجـه ایـن   فتـه اسـت و  ن مورد مطالعه قـرار گر امحققبه زبانهاي مختلف توسط گروههاي مختلفی از،مکتوب
بازشناسی معناي شده که بهآر.سی.اُسوم به وروشهاي سریع مطمئن مازايپیدایش مجموعهبهتحقیقات منجر

عى، هاى گوناگون هوش مصنواستفاده از روشبرنامه اى است که باآر.سی.اُ، لحاظ کاربردياز.استحروف نوري
متن قابـل ویـرایش وجسـتجو   حتی دستنویس را به مکتوبات چاپی یا تایپ شده وکتابها و سایرمدارك،اسناد،

C. Liu& K. Nakashima,2004)(.کندیتبدیل م
از اسناد کاغذي موجود، توسط اسکنرها یا دوربین ها به اسناد تصـویري دیجیتـالی   ي با توجه به آنکه حجم زیاد

ذخیره سازي، بازیابی و مدیریت کارآمد این آرشیوهاي تصویري، در بسیاري از برنامه ها نظیـر  ؛شوندتبدیل می
الگوریتمهـاي مـؤثر بـه    در نتیجه دستیابی بـه  . اتوماسیون اداري و کتابخانه هاي دیجیتالی اهمیت فراوانی دارند

ـ آر.سـی .اُکه قابل ذکر است.آنالیز تصویري اسناد، یک نیاز اساسی به حساب می آیدرمنظو عنـوان یکـی از    ه ب
باشد که تصاویر حاوي متن را بـه  پردازش تصاویر میو آنالیز تصویر اسناد يشاخه هاي فعال در شناسایی الگو
.متن قابل جستجو تبدیل می کند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ازشناسی نوري حروفمعرفی ب.2
. دهدصورت یک تصویر گرافیکی تشخیص میه این متن را برایانهشود، هنگامی که یک سند متنی اسکن می

مـورد  یـا  مطالعـه نمـوده و  ، کـرده در نتیجه کاربران قادر نخواهند بود که متن موجود در تصویر سند را ویرایش 
صورت یک ه و بشدهشناسایی تصاویر قابلمحتویات آر.سی.اُاینجاست که با کمک فناوري . جستجو قرار دهند

.می گرددذخیره رایانهفایل در 
نسخه چاپی مـی دکردن دوباره اطالعات موجود دریعنی وارگیر،موجب حذف یک فرایند وقتچنین قابلیتیلذا 
هـاي غیرقابـل   یـا نویسـه  "نشانه هاي زیر و زبري "، ولی اگر نسخه ي اسکن شده ناقص باشد یا حاوي شود

)R.Plamondon&N.Srihari,2000(.باشدقابل پیش بینی ن، ممکن است نتیجه کار، شدتشخیص با
مطابق شکل در سیستم بازشناسی نوري حروف . استبیانگر چرخه سیستم بازشناسی نوري حروف )1(شکل 
صورت کامل ه بي مقالهبعدکه در بخش-سپس از طریق الگوریتمهاي پردازش تصویر اسکن شده و ر، تصاوی

و آن را شناسایی نموده تمتن اسکن شده را خوانده محتویا،سیستم بازشناسی نوري حروف-می شوندتشریح 
-MSمثالً به فرمـت  (دیجیتالی قابل ویرایش از اطالعات سند یک فایل به صورتدر مرحله پایانی Word (
.تبدیل می نماید

آر.سی.اُشماي کلی سیستم - 1شکل 

آر .سی.اُتاریخچه سیستم هاي .3
سیستم بازشناسی حـروف نهیدر زمیابداعاتکایدر آمرندلیه1933در آلمان و در سال،1تاوشچ،1929ل در سا

صورت کار نیالگو نام دارد و به اقیروش، تطبنیا. حروف هستند ییشناساهاي دهیاینها اولین ا.ثبت نمودند
یعبور داده میکیمکانيشده از حروف، از قالب هادهیشود و نور باز تابیمدهیتابکند که به هر حرف، نوریم

بـه  آر.سـی .اُدهیاکایدر آمر،1951از سال .شودیداده مصیاز قالب عبور نکرد، حرف تشخيهرگاه نور. شود
ـ ايبر رويگسترده ا قاتیزمان به بعد تحقنیاز ا. شدرفتهیپذيسازادهیقابل پدهیپدکیعنوان  فنـاوري  نی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يستمهایس. هستندیخوبياتهیقابليعرضه شده اند که دارا يتجار يستمهایجه سیانجام گرفته است و در نت
Gonzalez(:نموديبندمیتقسزیرتوان به سه نسلیعرضه شده را ميتجار &Woods,2002(

سیستمهاي نسل اول: 3-1
ایـن سیسـتم هـا    .بودند1950دهه قاتیتحقجهیبه بازار آمدند که نت1960دهه لیانسل اول در اويستمهایس

اسـتفاده شـده   ییروشهادر آنها از. خاص با اندازه و فونت مشخصی را داشتنديکاراکترهاصیتشختیفقط قابل
نسل، نیاستمیسنیشاخص تر. بودندجا  کاراکترها، اندازه ودوران آنها فوق العاده حساس رییبود که نسبت به تغ

NCR 420  ــ ــه م ــود ک ــاد د  یب ــنج نم ــداد و پ ــت اع ــریتوانس ــخگ ــدصیرا تش Gonzalez(.ده
&Woods,2002(

سیستم هاي نسل دوم : 3-2
مانند سیدست نوياز کاراکترهایتوانستند بعضیبه بازار آمدند و م1960نسل دوم در اواسط دهه يستمهایس

)Gonzalez &Woods,2002(.م ها بودیکی از این سیستRETINA. دهندصیاعداد را تشخ

سیستم هاي نسل سوم: 3-3
نییچاپ پاتیفیبا کییکاراکترهاصیهستند که باهدف تشخ1960نسل سوم مربوط به اواخر دهه يستمهایس

يگسـترده ا يتهایهم ادامه دارد و فعالنسل تا به امروزنیا. ساخته شدند نیالتسیمتون دست نونیو همچن
بـا  نیالتیپیتايکاراکترهاقیقدصیقادر به تشخآر.سی.اُيستمهایامروزه س. در حال انجام استنهیمزنیدر ا

متـون دسـت   صیلی هنوز در مـورد تشـخ  و%)99با دقتی در حدود(متفاوت هستند يانواع فونتها و در اندازه ها
يادیـ مشـکالت ز ) یو عربیفارسمثل(شود یاستفاده مدهیکه در آنها ازخطوط خمییفونتهاایو نیالتسینو

Gonzalez(وجود دارد &Woods,2002(

در سازمانها آر.سی.اُلزوم بکارگیري سیستم هاي .4
حتـی  .استدر فرایندهاي اداري کامالً مرسوم آر.سی.اُامروزه در اکثر کشورهاي پیشرفته استفاده از سیستمهاي 

اسـتفاده  رایانهو کم کردن هزینه فرایند ورود اطالعات به در بعضی از این کشورها به منظورتسریع بهینه سازي 
از این سیستمها به صورت قانون درآمده است وادارات وسازمانهاي دولتی ملزم به استفاده از این نـوع نـرم افـزار    

ضح تی وادارات امري واالبته با توجه به طبیعت پیدایش این سیستم لزوم استفاده از آن در سازمانهاي دول.هستند
.چرا که این سیستم یک نرم افزار پایه و اساسی براي تمام سیستمهاي اتوماسیون اداري می باشد؛ و آشکاراست

نین سیستمی چورود لذا سوي ایجاد یک دولت الکترونیک پیش می رونده از آنجا که تمام کشورهاي پیشرفته ب
بوروکراسـی تمهاي الکترونیکی امروزي تا حدودي سیسبا وجود آنکه. تی پذیرفته اندحراه برا به بدنه دولت خود

ده از اسـناد  ولی طبق پیش بینی هاي انجام شده تا قرن آینـده اسـتفا  ؛را در فرایندهاي اداري کاهش داده است
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اسـناد مکتـوب موجـود فعلـی و    ورود اطالعـات  به همین دلیـل .نخواهد شداداري حذفمکتوب از فرایندهاي 
)Chang&Thouin,2006(.دطلبمیچنین سیستمی راوجودشوندتولید میدي که به روزهمچنین اسنا

دیجیتالیدر کتابخانه هاي  آر.سی.اُسیستم هاي .5
عصر حاضر با ظهور شاخه هاي جدید علم و گسترش شاخه هـاي موجـود و نیـز رشـد تعـداد دانشـجویان و       در 

ي حجـم عظـیم کتابهـاي موجـود و نیـز تـوان       محققان، کتابخانه هاي سنتی دیگر به تنهایی گنجایش نگهدار
.پاسخگویی به خیل افراد متقاضی استفاده کننده از این منابع را ندارند

به عبارت دیگر بـه  . در کتابخانه هاي سنتی در زمان واحد تنها یک نفر می تواند از یک جلد کتاب استفاده نماید
ز آن در کتابخانه موجود باشـد کـه ایـن مسـاله در     هر نفر متقاضی یک عنوان کتاب، می بایست یک جلد اازاي 

از سوي دیگر در کتابخانه هاي سنتی مشکالتی از قبیل محدودیت فضـاي نگهـداري و   . استعمل غیر ممکن 
همواره وجود دارد... آتش سوزي، زلزله، جنگ و حوادثی مانندوقوع گسترش آن و خطر 

گسـترش ارائـه و اشـتراك    نـه یدر زمیتواند نقش مهمیماطالعات و ارتباطات کهيفناورياز کاربردهایکی
مجموعه اي از دیجیتالیکتابخانه .دیجیتالی متجلی شده استکتابخانه ظهور در منابع و اطالعات داشته باشد، 

:است که در آن الکترونیکیاطالعات سازماندهی شده در قالب 
باشندشدهتولیدیاگردآوريسازي،مجموعهاصولبرمبتنیبایددیجیتالیاطالعات.
توسطهاکتابخانهدراطالعاتیمنابعدیگرنظیرمناسبیومنسجمصورتبهبایددیجیتالیاطالعات

.باشندبازیابیودسترسقابلکنندگاناستفاده
باشنددسترسقابلپایداراطالعاتیمنابعمثابهبهطوالنیزمانمدتدربایددیجیتالیاطالعات.
انتقال اطالعات  دیجیتالیستم هاي کتابخانه هاي همواره یکی از بزرگترین مسائل فراروي سیدر ایران اما

ي از موارد از روش داده در بسیار. ي استارایانهنه ها به سیستم هاي اسناد موجود در کتابخامندرج از روي 
شده "داده آماییتاطالعا"ینه زیاد آمایی دستی این فرایند به انجام می رسد که عالوه بر صرف زمان و هز

در راستاي رفع این مشکل سیستم .در دسترس نمی باشندعنیز از دقت کافی برخوردار نبوده و به موق
ي را نیز ارایانهبه سیستم هاي دقت اطالعات وارد شده،ضمن کاهش زمان و هزینه داده آماییآر.سی.اُ
جهاتازداشتن اطالعات دقیق و به موقع بسیاري از موارد در اختیار بدین ترتیب با.فزایش می دهدا

.رفع می گردددیجیتالیکتابخانه هاي در مختلف 

دیجیتالیکتابخانه هاي درآر.سی.اُگیري سیستم هاي رمزایاي بکا.6
:عبارتند از )1371(طبق نظر تیمساريدیجیتالیدر کتابخانه هاي آر.سی.اُمزایاي بکارگیري سیستمهاي 
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ویـرایش وجـود   زیرا درمتن بر خالف تصویر،امکان جستجو و:زایش چشمگیر سرعت دسترسی به اطالعاتاف•
.دارد

ًبسیار کمتـر از حجـم   ج شده از یک تصویر، معموالزیرا حجم فایل متنی استخرا: سازيه کاهش فضاي ذخیر•
.خود فایل تصویري است

هاویرایشگري و تغییر فرمت دادهامکان استفاده از قابلیتهاي پیش پردازشی آنها، •
عدم نیاز به مرتب سازي دستی •
بهبود سرویس دهی به مراجعین•

یالکترونیککتابخانهنرم افزارهاي جامع در آر.سی.اُسیستم يکاربردجنبه هاي .7
ویتلفعاوزهحدرتوانندمیدیجیتالی کتابخانه هاي ن،آبسیارقابلیتهايوآر.سی.اُسیستمماهیتبهتوجهبا
درصد65پیشرفتهکشورهايدرشدهانجامآمارگیريطبق.ببرندبهرهسیستماینازعملکرد خودارچوبچ

باالدرصداینبهتوجهبافقط. )1378،عزمی(باشدمیکاريدوباره،اداراتوسازمانهادراسنادتایپعملیات
ازبرخیدر زیر منظوربدین.بردپیتوانمیستمسیاینوجودلزومبهراحتیه بپیشرفتهکشورهايدر

:استگردیدهذکردر کتابخانه هاي دیجیتالی به صورت موردي آر.سی.اُسیستمکاربردهاي

مدیریت اسناد الکترونیکی: 7-1
و روي فیلدهاي مـورد نظـر خواهیـد    جتبا قابلیت هاي جسیگانی از تصاویریک با،با بکارگیري ابزار هاي آرشیو

مشـکالت مربـوط بـه ویـرایش     آر.سـی .اُسیستم مدیریت اسناد الکترویکـی بـا بکـارگیري    واقع در اشت و درد
نیازي به صرف هزینه هـاي زیـاد بـراي ورود اطالعـات مجـدد در سیسـتم       واسناد حل خواهد شد يوجستجو

ح رمطـ اسناد الکترونیکیدر سیستم مدیریت آر.سی.اُمزایاي بکارگیري فناوري برخی از ذیل در.ید داشتهنخوا
:شده است که عبارتند از 

چند قابابه صورت تک قاب یمختلف يبا فرمتهااسناد ریمتن تصاویو بازشناسافتیدر
از اسناد بزرگيریتصويهادستهیو بازشناستیریمد
یو جدوليریتصو،یمتنيهاهیسند به ناحریخودکار تصويبندسمیتق
شده یبا متن بازشناسریاصل تصوقیبا امکانات الزم جهت تطباسنادمتنشگریرایو
با فرمتی هاي متفاوت خروجدیتولWORDیاوPDF
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یالکترونیککتابهاي : 7-2
 مـتن، جسـت   شیرایشده و امکان ولیتبدرایانه ايصفحات کتاب به متن ریصاوتآر.سی.اُبا فناوري

بـا توجـه بـه آنکـه حجـم      (آن عیسـر کىیو انتقال الکترونباال تیفیوجوى متن، چاپ مجدد متن با ک
این مورد را نیز در نظر بگیریـد  .فراهم مى شود) استرىیکمتر از اطالعات تصواریاطالعات متنى بس

ـ لیکتاب هاى کتابخانه اى کـه ده هـا هـزار کتـاب و م    ازکىینسخ الکترونجادیبه منظور اکه  هـا  ونی
منابعصرف نیاپیبراى تادیمالى و زمانى هنگفتى را باهاي نهیهزصفحه مطلب در آن قرار دارد چه

.نمود
ُینسخ خطـ يچرا که برا، استدیمفبسیار نسخ خطیمنابع وبه ویژه  براي دیجیتالی نمودن رآ.سی.ا

در مراحل بعد .حفظ شودباید شده پیتابه صورتمتون و نهاصالت منبع با حفظ شکل و قالب اصلی
تـوان گفـت در واقـع     بنـابراین مـی  .را کاوش نمـود یبرنامه مندرجات متون نسخ خطنیبا اتوانیم

ت، ورود متـون کتابهـا، مجـال   که شد  می بادیجیتالییک کتابخانه دکلید اصلی ایجا،آر.سی.اُم سیست
.کتابخانه ممکن می سازد این در رامنابع مکتوب ومقاالت 

یرونیکروزنامه ها و نشریات الکت: 7-3
می تواند نقش عمده اي در کاهش هزینه ها و زمـان بـري ورود اطالعـات داشـته     آر.سی.اُاستفاده از 

.استچاپ شده هايروزنامهمطبوعات و قادر به ایجاد بی واسطه فایلهاي استاندارد از آر.سی.اُ.باشد

سیستم اتوماسیون اداري : 4- 7
درنامه هاي اسکن شدهاستفاده دوباره از متن جستجو و یاالح،امکان اصسیستم اتوماسیون درآر.سی.اُ

و ار نیازهاي اساسی سیستم اتوماسیون به شمار مـی  ورده داده ها را به راحتی فراهم می آبین مجموع
.آید

آر.سی.اُانواع سیستم هاي.8
به دو گروه اصلی تقسـیم  را از لحاظ نوع الگوي وروديآر.سی.اُتوان سیستمهاي در یک تقسیم بندي کلی می

:کرد
سیستمهاي بازشناسی متون چاپی -الف
نویس سیستمهاي بازشناسی متون دست-ب

آر.سی.اُسیستمهاي همچنین از جنبۀ نحوة ورود اطالعات،. هر یک از این گروهها تکنیکهاي خاص خود را دارند
:شوندبه دو دستۀ زیر تقسیم بندي می
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سیستمهاي برخط:8-1
، عـدم  مکان هـا شناسی برخط نوشتار بدلیل راحت تر بودن نوشتن از تایپ کردن، عدم امکان تایپ در بعضی باز

هاي کوچک و سخت بودن تایپ نویسه ها در بعضی زبان ها به دلیـل  رایانهوجود یک صفحه کلید کامل روي 
.تعداد زیاد آنها مورد توجه خاصی قرارگرفته است

ی توان قسمتهاي مختلف مـتن را  مدر حالت برخط . اي یک بعدي استفاده می شوددر روشهاي برخط  از داده ه
روشهاي بـرخط داراي مزیتهـاي   .ذخیره کرد و سپس عملیات شناسائی را توسط روشهاي برون خطی انجام داد

:فراوانی هستند که تعدادي از آنها عبارتند از
وترتیب نوشتن- 1
همچنین برداشـتن  . جهت شناسائی مورد استفاده قرار گیرد می تواندکهجهت و نحوة حرکت قلم موجود - 2

.و گذاشتن قلم نیز می تواند جهت شناسائی ضربه ها مورد استفاده قرار گیرد 
:روشهاي تشخیص کاراکترها به صورت برخط، به دودستۀ عمده تقسیم می شوند

استید شده دست نویس که مبتنی بر مدل سازي متون تولکاراکترها با استفاده از ترکیبتحلیل.
 استفاده از روشهاي برون خطی جهت شناسائی برخطو.

سیستمهاي برون خط :8-2
نویس می شود ولی بازشناسی برخط فقط بازشناسی نوشتار و هم نوشتار دستشناسی برون خط هم شامل باز

بـه عنـوان ورودي در نظـر    اسکن شـده  تصویر ،بازشناسی برون خطدر.نوشته کاربرد دارددر بازشناسی دست
.گرفته می شود 

:قبیلاز.وي تصاویر دوبعدي اعمال می شوند رروشهاي شناسائی برون خطی بر
استفاده از ویژگیهاي آماري و طبقه بندي کننده هاي متداول آماري
ندي کننده مناسبباستفاده از ویژگیهاي ساختاري و طبقه
کاربرد منطق فازي
یکاربرد شبکه هاي عصبS.D.Connell, 2000)(

در نرم افزار کتابخانه الکترونیکیآر.سی.اُکار سیستم م مراحل انجا.9
: پیش پردازش-الف

گیرند تا موجب تسهیل روند اجراي فازهاي بعدي شامل کلیۀ اعمالی که روي سیگنال تصویري خام صورت می
سازي، تشخیص زبان و فونت کلمات و نظـایر  گردند؛ مانند باینري کردن تصویر، حذف نویز، هموارسازي، نازك

. اینها
: قطعه بندي-ب

و حروف را از تصویر سـند  کلماتعبارت است از روشهایی که بخشهاي مختلفی همچون پاراگرافها، جمالت یا
.ماینداستخراج مین

: استخراج ویژگیها-ج
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تـا بـردار   مـی شـود  پردازش انجام شالگوهاي بدست آمده از مرحلۀ پیمجموعۀ کلیۀ محاسباتی است که روي 
.ویژگیهاي متناظر با هر الگو تعیین گردد

)با یک یا چند طبقه بندي کننده(قه بندي و بازشناسی طب-د
شامل روشهایی براي متناظر ساختن هر یک از الگوهاي بدست آمـده از مرحلـۀ اسـتخراج ویژگیهـا بـا یکـی از       

ز طریق کمینه ساختن فاصلۀ بردار ویژگیهاي هر الگو نسبت به کالسهاي فضاي الگوهاي مورد بحث است که ا
.گیردیکی از بردارهاي مرجع موجود در پایگاه داده هاي سیستم انجام می

): پس پردازش(بکارگیري اطالعات جانبی -ه
.مانند مجموعه لغات معتبر، اطالعات آماري مربوط به رخداد حروف، اطالعات دستوري و معنایی

توجه گردد که بسته به الگـوریتم کلـی بکـار    به این نکته البته . دهدرا نمایش میرآ.سی.اُسیستمیک،2شکل
از مراحـل فـوق   مورد رفته و سطح انتظارات از عملکرد نرم افزار، ممکن است برخی سیستمها فاقد یک یا چنـد 

)Arica،2001(.باشند

لوك دیاگرام یک سیستمب-2شکل 

آر.سی.اُدر فارسی از دیدگاه پردازش سیستمیتونمتحلیل ویژگیهاي.10
.سازد مایز مینگارش فارسی ویژگیهاي منحصر به فردي دارد که آن را کامالً  از نگارش التین مت

ایـن زبـان امـري    فارسی، آگاهی از قوانین نگارشی و نحوة چـاپ حـروف در  آر.سی.اُمنظور فعالیت در زمینۀ ه ب
:می شودویژگیهاي کلی نگارش فارسی اشاره در اینجا به . ضروري است

.دنمی شومتون فارسی برخالف متون التین از چپ به راست نوشته -الف
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به برخی نیز در کلمات فارسی برخی از حروف از یک یا دو طرف به حروف مجاور خود اتصال داشته و-ب
)زیرکلمه(کهد بخش متصل باشدنتیجه هر کلمه ممکن است شامل یک یا چندر.شوندمجزا نوشته میصورت
)الف- 3(شکل.می شودنامیده 

حروف : ه چهار شکل متفاوت نگارش داشته باشندتوانند چهار موقعیت مجزا و در نتیجحروف فارسی می-پ
) ب- 3شکل.(ابتدایی، میانی، انتهایی و مجزا 

خطوط عمودي، ه نتوان با رسمحروف واقع در یک کلمه ممکن است همپوشانی داشته باشند، بدین معنی ک-ت
) ج- 3شکل(حروف را بطور کامل از یکدیگر مجزا نمود 

)د- 3شکل. (به یکدیگر اتصال دارند) از یک سمت(حروف، در دو محل در برخی از فونتها بعضی از-ث
. برخی از حروف بین یک تا سه عدد نقطه دارند که ممکن است در باال یا پایین بدنۀ حرف واقع باشند-ج
) ه- 3شکل(.بعضی از حروف بدنۀ مشابه دارند و تفاوت آنها تنها در تعداد و محل قرارگیري نقاط در آنهاست-چ
فارسی،ُ در زبان-ِ -َ -سه اعراب . توانند در باال یا پایین بدنۀ خود داراي اعراب باشندحروف فارسی می-ح

کلمات عربی داراي .می شودیج در زبان فارسی دیده ً در برخی کلمات عربی را-اعرابهاي اصلی بوده و اعراب 
هر چند کاربرد اعراب در زبان فارسی نسبت به زبان عربی بسیار . نیافته اندٍ در زبان فارسی عمومیت -ٌ و -اعراب 

که کلمه اي نامتداول باشد و یا بدلیل تشابه نگارشی آن با کلمۀ دیگر، تأکید بر موارديمحدودتر است، اما در
.گیرندباشد، مورد استفاده قرار میظ صحیح آنتلف

)1383یگانه، (برخی از ویژگیهاي نگارش زبان فارسی- 3شکل

.ي بدنۀ یک حرف ممکن است عالمت تشدید وجود داشته باشددر باال-خ
)."بۀ"، "ؤ"، "أ"، "ئا"(برخی از حروف شامل همزه هستند -د
. نوشته شوندکشیدهبه صورتتوانند ه حرف مجاور خود را دارند، میحروفی که از طرف چپ قابلیت اتصال ب-ذ
)1383یگانه، ()و-3شکل(
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فارسیآر.سی.اُپیاده سازي  سیستم هاي مورد درتحقیقات انجام شده .11
عالوه بـر آن وجـود   وآر.سی.اُمتون فارسی از دیدگاه پردازش سیستمی در پیچیدگیهاي مربوط به عواملی چون

. مینداشـته باشـ  یزبان فارسـ يبرايقدرتمندخوانسهینويهاامانهسم کاربر زبان فارسی سبب شده  جمعیت ک
پـردازش  ◌ٔ نهیفعال در زميشرکتهایبرخياز سوتوجه اي قابل يتالشهاریاخيدر سالهاقابل ذکر ست البته 
.شده استیاز آنها منجر به محصوالت قابل قبولیانجام شده که برخریتصو
: فارسی انجام شده به شرح زیر می باشدآر.سی.اُی از تحقیقاتی که در زمینه برخ
 سیستم بازشناسی حروف دست نویس فارسی بر اساس الگوریتم آموزش فعال بااستفاده از کمیته اي از

)1386خیرخواه،(دسته بندها
 مد جـواد فـدایی اسـالم،    مح(وروفولوژي با استفاده از عملگرهاي مفارسیآر.سی.اُسیستم پیاده سازي

1385(
 1383،کبیررضوي؛ (بازشناسی بر خط حروف مجزاي فارسی با شبکه فارسی(
بکارگیري هر دو رویکرد (ترکیبی با استفاده از رویکردکهسیستمی جهت بازشناسی متون چاپی فارسی

. ئـه نمـوده اسـت   ارا) مبتنی بر جداسازي کلمات و مبتنی بر بازشناسی کلمه به عنوان یک الگوي واحد
)1378،عزمی(
منظـور از قطعـه بنـدي در اینجـا یـافتن      .بندي برخط کلمات دستنویس فارسیهالگوریتمی براي قطع

بدین معنی که مجموعه کلمـات نوشـته   .نمودقطعاتی است که بوسیلۀ آنها بتوان کلیۀ کلمات را ایجاد
ا بـراي بازشناسـی مـورد اسـتفاده قـرار      شوند تتري تقسیم میشده توسط افراد مختلف به اجزاء ساده

)1378،پورمرتضی(.گیرند
بنـدي  هبـدون قطعـ  کـه  سی در یک مجموعه  محـدود  روشهایی براي شناسایی کلمات دستنویس فار

)1373،مسروري(.کننداین روشها در سطح کلمات یا زیر کلمات عمل می. استشدهکلمات ارائه 
1373،بنیاسدي(. لۀ سیستم هایبرید نور و فازينویس فارسی به وسیتشخیص حروف دست(

يریجه گینت
نوشتار و الفباي فارسی و تعدد سبک هاي وآر.سی.اُپیچیدگیهاي خاص و براساس با توجه به مطالب ذکر شده

ات تحقیقـ وکننـد اگون را به اشـکال متنـوع تحریـر مـی    نوشتاري فارسی براي اشخاص مختلف که حروف گون
رد اسـتفاده  مـو و نوشـته شـده و   یطراحـ یگسسـته فارسـ  آر.سـی .اُنرم افزار مدتی است ،م شدهات انجامطالعو

بینـی  پـیش آر.سـی .اُران، در جهان و وضعیت کنونی آن در ایآر.سی.اُبررسی وضعیت کنونی با  .قرارگرفته است
وکـار  به منظور ایجاد سازهابرخی از زیرساختبه این منظور .ستادیجیتالیکتابخانه هاي آتینیازهايکننده 

خوانی نوري، ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و دانشـگاهی  هاي نویسهالزم جهت ارزیابی و کنترل کیفی برنامه
تر، پوشش دادن به نیازهاي علمی کاربران در سطوح مختلف و بررسی جایگاه و نقش براي رقابت و حضور فعال

.استمورد نیازآر.سی.اُبازبه سمت منابعخوانی نوري و تسهیل حرکت منابع در نویسه
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