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 یمقاله عالوه بر تکنولوژ نیدارد؟ در ا یدیو چه فوا ستیچ OCR یتکنولوژ دیدانیم ایآ
OCR با نرم افزار ،OCR افزارها آشنا نرم نیا یو کاربردها هاتیفراگستر و قابل یفارس
 .شد دیخواه

های مرتبط با هوش توان از فناوریرا می Optical Character Recognition یا OCR تکنولوژی
اد را به متون تواند به طور خودکار متون موجود در تصاویر اسنمصنوعی دانست که می

ها تبدیل کند. این فناوری کابردهای متعددی از قابل جستجو و ویرایش توسط رایانه
ها در سیستم، تبدیل اسناد تصویری به متون قابل جستجو جمله برای ثبت سریع داده

و حتی کمک به نابینایان برای مطالعه متون تصویری دارد و متون دیجیتالی را در 
 .اختیار کاربران خود قرار خواهد داد ترین زمان درسریع

 

 ست؟یچ OCR یتکنولوژ -1
مورد استفاده  یاکه به صورت گسترده یمرتبط با هوش مصنوع یهایاز تکنولوژ یکی

 OCR یتکنولوژ دیدانیم ایاست. اما آ یخوان نور سهینو ای OCR یفناور رد،یگیقرار م
اجرا و به کار  OCR یکه عموما در نرم افزارها یتکنولوژ نیدارد؟ ا یدیو چه فوا ستیچ

اسناد را به متون قابل  ریل خودکار متون موجود در تصاویامکان تبد شود،یگرفته م
 یکاربران معمول یهم را تیقابل نی. اکندیفراهم م هاانهیتوسط را شیرایجستجو و و
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 یبه جا توانندیم یمثال کاربران معمول یدارد. برا یادیز  یهادهیو هم کسب و کارها فا
استفاده  یتکنولوژ نیاز ا یچاپ نترجمه خودکار متو یبرا نطوریو هم یمتون چاپ پیتا

 یچاپ یورود خودکار اطالعات نوشتار یبرا توانندیم زیها نکنند. کسب و کارها و سازمان
 یچاپ یکاراکترها یرنو صیتشخ یبر فناور یمبتن یآنها از راهکارها یدست پیتا یبه جا

 .استفاده کنند

به عبارتی تایپ دستی متون موجود در تصاویر و اسناد وقت و زمان زیادی از کاربران 
های گیرد، به خصوص اگر تصویر مورد نظر حاوی متون زیادی باشد. با وجود مشغلهمی

 امروزی، اختصاص چنین زمانی برای تبدیل تصاویر به متون قابل جستجو بسیار
بر خواهد بود. در حالی که کاربران فرصت انجام دستی این کار را پیدا نخواهند هزینه

ها نیز هزینه آن را متقبل نخواهند شد. بنابراین، بهتر است کار را به کرد، سازمان
افزارهای مجهز بسپارید. نرم OCR راهکارهای اتوماسیون و هوش مصنوعی مانند نرم افزار

ترین زمان، تصاویر را به متون قابل جستجو تبدیل کرده و ، در سریعOCR تکنولوژی به
 .فایل دیجیتالی که حاوی متن مورد نظر شماست را پیش رویتان قرار خواهد داد

 کدام است؟ OCR انواع -2
های مشابه است که انواع مختلفی تر از فناوری، عضوی از یک خانواده بزرگOCR فناوری

 :کنیمدارند. در ادامه آنها را به اختصار معرفی می

 تشخیص هوشمند کلمه (Intelligent Word Recognition) : این تکنولوژی، متن
دهد. الگوریتم این تکنولوژی با شکسته یا متون دست نویس را تشخیص می

 .کندتشخیص یک کلمه دست نویس به جای شناسایی کارکترهای فردی کار می

 تشخیص کاراکتر هوشمند (Intelligent Character Recognition) : این تکنولوژی، متن
دهد. اما برخالف مورد قبلی، الگوریتم دست نویس یا شکسته را تشخیص می

کند و با کمک یادگیری ماشینی آن موتور با شناسایی تک تک کارکترها کار می
 .کندتکامل پیدا می

 تشخیص نوری کلمه (Optical Word Recognition) : این تکنولوژی، تشخیص متن
 OCR دهد و گاهی اوقات به عنوانای هدف قرار میصورت کلمهتایپ شده را به 

 .شودنیز شناخته می
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 تشخیص کاراکتر نوری (Optical Character Recognition) : ،متن تایپ  این تکنولوژی
دهد، اما بر خالف مورد قبلی، الگوریتم آن بر اساس شده را تشخیص می

 .کندشناسایی تک تک کارکترها کار می

 المت نوریتشخیص ع (Optical Mark Recognition) :های آوری دادهتکنیکی برای جمع
ها است که با تشخیص عالئم یا الگوها مربوط به عالئم نوشته شده توسط انسان

 .کندروی اسناد کار می

 کند؟یچگونه کار م OCR نرم افزار -3
 ینحوه کار مشخصاز  کنند،یکه از آن استفاده م ییافزارهاو نرم OCR یتکنولوژ

متن و نوشته  یکه دارا یریصورت است که ابتدا تصاو نیبرخوردارند. نحوه کار به ا
 انهیاسکن شده و وارد را تال،یجید نیدورب ایهستند توسط دستگاه اسکنر و  یخاص

قابل استفاده  یکیگراف لیفا کیبه عنوان  همربوط ریتصاو ب،یترت نی. به اشوندیم
 نیخود را آغاز خواهد کرد. به ا یکار اصل OCRخواهند بود. در مرحله بعد نرم افزار 

از  یکیکرده و آن را در  یمتن لیبه فا لیمورد نظر را تبد یریتصو لیصورت که فا
 .کندیم رهیذخ وتریدر کامپ یمتن یهاقالب

 

 ست؟یچ OCR یتکنولوژ دیفوا -4
افزارهای متعددی اجرا و پیاده سازی شده است. این مسئله فواید در نرم  OCRتکنولوژی

ترین فواید این تکنولوژی بسیاری را برای کاربران به وجود آورده است. در ادامه به مهم
 :پردازیمبرای کسب و کارها می
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 وری وری: دیجیتالی شدن اسناد و متون آنها باعث افزایش بهرهافزایش بهره
تواند به آنها دسترسی پیدا کند و دیگر نیازی شوند، زیرا هر کاربر به راحتی میمی

 .به جستجو در میان حجم انبوهی از اسناد کاغذی بایگانی شده نیست

 ا خطاها را به حداقل به حداقل رساندن خطاها: هر کسب و کاری نیاز دارد ت
کند! با استفاده از این فناوری هیچ به این موضوع کمک می OCR برساند و

نویس کردن یا کپی کردن اسناد وجود نخواهد داشت و اطالعات اشتباهی در پاک
 .اصلی بدون کم و کاست همواره در دسترس شما خواهند بود

 یادی نیاز دارند. با استفاده سازی ز سازی: اسناد کاغذی فضای ذخیرهفضای ذخیره
توانید های بایگانی نخواهید داشت و میها و اتاقدیگر نیازی به قفسه OCR از

 .همه اسناد کاغذی را دور بریزید

 ها امری ضروری است. اما امنیت دانیم که امنیت دادهها: همه میامنیت داده
ها مهم است، بلکه برای ها نه تنها برای ایمن نگه داشتن آنها در برابر هکر داده

ایمن نگه داشتن آنها از بالیای طبیعی نیز حیاتی است. این در حالی است که 
 .رونداسناد کاغذی به راحتی آسیب دیده یا از بین می

 هایی هست که توسطسهولت دسترسی: دسترسی آسان از مزایای اصلی داده 

OCR ل تصویر به متن، دیگر اند. با استفاده از فناوری تبدیبه متن تبدیل شده
 OCR .های کاغذی حجیم از واحد بایگانی نخواهید داشتنیازی برای بازیابی فایل

همه متون و اسناد شما را برای همه کاربران سازمان قابل جستجو و در دسترس 
 .کندمی

 هاجویی در زمان و هزینهصرفه: OCR  نیاز شما به نیروی انسانی و مدت زمان الزم
جویی زیادی در دهد و از این طریق باعث صرفهل اسناد را کاهش میبرای تبدی

شود. در نتیجه، سازمان شما سرمایه بیشتری برای استفاده در سایر ها میهزینه
 .موارد مانند توسعه محصوالت جدید خواهد داشت

 دهد که سازگاری با محیط های علمی نشان میسازگاری با محیط زیست: یافته
نه تنها به این  OCR .بقای کره زمین به یک ضرورت تبدیل شده استزیست برای 

کند، بلکه تصویر مناسبی را نیز برای کسب و کار شما به وجود امر کمک می
 .آوردمی
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 ؟چه کابردهایی دارد  OCR تکنولوژی -5
به متن،  ریتصو لیتبد یفناور ست؟یچ OCR یتکنولوژ یکابردها دیپرسیحتما م

 نیاند. از جمله او رواج آن شده تیمحبوب شیدارد که منجر به افزا یمتعدد یکاربردها
 :کاربردها عبارتند از

 سازی آنها برای مورد استفاده قرار گرفتن در بندی اسناد چاپی و آمادهفهرست
 موتورهای جستجو

 نویستبدیل متن از اسناد دست 

 شناسایی پالک خودروها 

 ها و افزایش سرعت پردازش آنهاامکان خواندن الکترونیکی چک 

 های اسناد تجاری )مانند چک، پاسپورت، فاکتور، خواندن و ورود داده
 صورتحساب بانکی و رسید( به سیستم

 بندی آنهاها و طبقهتشخیص محتوای نامه 

 هاشناسایی پاسپورت و استخراج اطالعات آنها در فرودگاه 

 استخراج اطالعات کارت ویزیت و قرار دادن آنها در لیست مخاطبین 

 دکار اطالعات کلیدی اسناد بیمهاستخراج خو 

 تشخیص عالئم راهنمایی و رانندگی 

  افزایش سرعت تهیه نسخه متنی اسناد چاپی برای مواردی مانند اسکن کتاب
 برای پروژه گوتنبرگ

 های دیجیتالتبدیل دست خط به متون الکترونیکی برای نگارش با قلم 

 سناد چاپیبینایان برای مطالعه متون اکمک به نابینایان و کم 

 ؟کدام است OCR افزارهایهای ضروری برای نرمویژگی -6
برند، برای اینکه به درستی عمل کنند، بهره می OCR از فناوری افزارهایی کهتمامی نرم
 :های زیر را داشته باشندباید ویژگی
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  درصد بوده و روند تبدیل تصاویر به متن را  ۹۷الی  ۹۰دارای دقت باال در حدود
ترین خطایی در این میان رخ همراه با دقت الزم انجام دهند، بدون اینکه کوچک

ن نتیجه تا حد زیادی وابسته به کیفیت تصویر بوده و اگر خواهان دهد. البته ای
تر را انتخاب کرده و یا تری هستید، یا باید تصاویر با کیفیتدریافت نتیجه دقیق

افزارهایی خاص، اگر تصاویر دارای کیفیت الزم نیستند، کیفیت آنها را با نرم
 .افزایش دهید

 های گوناگون و تصاویر مختلف با حجم سرعت قابل قبولی را از خود نشان داده
را خیلی سریع تبدیل به متن کنند. البته این نتیجه نیز وابسته به کیفیت تصاویر 

 .خواهد بود

 های اسناد پشتیبانی از قابلیت تشخیص خوبی برخوردار بوده و از انواع فرمت
 .کنند

 ا نیز افزایش تواند خوانایی تصویر ر های مختلف پشتیبانی کنند که میاز فونت
 .دهد

 های پراکنده را شناسایی کرده و آنها را نظم و ترتیب دهندمتن. 

  نویزهای موجود در تصاویر را به راحتی از بین برده و مشکالت چرخش صفحه را
 .برطرف سازند

  نحوه استفاده از آنها راحت بوده و پیچیدگی خاصی نداشته باشند تا کاربران
وسط آن به متن تبدیل کرده و برای پیشبرد کارهای بتوانند تصاویر مختلف را ت
 .خود از آنها استفاده نمایند

 هایی دارند؟چه قابلیت OCR افزارهای مجهز بهنرم -۷
ها را نیز کنند، معموال این تواناییپشتیبانی می OCR افزارهای موفقی که از فناورینرم

 :دارند

 افزارها قادرند تا نتایج حاصل از آناالیزر را هم به صورت ترکیبی و هم به این نرم
 شکل جدا تحلیل نمایند

 باشنداز توانایی پشتیبانی از آناالیزرهای هوشمند برخوردار می 
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 دهندهای الزم را هم از آنها ارائه میها را مدیریت نموده و گزارشپردازش 

 های مختلف یعنی چه به صورت آنالین و چه به صورت از امکان پردازش در قالب
 باشندآفالین برخوردار می

 دهندسازی نیز داشته و این کار را بر حسب نیاز کاربران انجام میتوانایی شخصی 

 های مختلف عرضه کرده و استفاده از آن را به راحتی محصول را در قالب پلتفرم
 سازندمیسر می

 نمایندهای نوین یادگیری نیز پشتیبانی میاز الگوریتم 

 ؟اتوماسیون فراگستر چیست OCR هایترین قابلیتمهم -8
، اتوماسیون کسب و کار فراگستر )OCR (ماژول تبدیل عکس به متن ترین ویژگیمهم

های فارسی به قابلیت شناسایی متون فارسی است. استخراج متن از تصویر در نوشته
اکنون با افزاری است که همهای نرمترین پردازشالخط یکی از مشکلدلیل نوع رسم

های مرسوم فارسی انواع فونتکارشناسان فراگستر، امکان شناسایی و استخراج  تالش
های این ماژول عبارتند به کمک این ماژول با دقت باال وجود دارد. برخی دیگر از قابلیت

 :از

 دقت بازشناسی بسیار باال برای اسناد 

 استخراج متن از اسناد تصویری گوناگون مانند TIFF ،JPG ،PNG ،BMP هایو فایل 

PDF 

  اسناد فارسی و انگلیسیاستخراج متن از 

  ،پشتیبانی از فونتهای مرسوم فارسی شامل نازنین، میترا، لوتوس، زر، یاقوت
 ترافیک، هما، تیتر، تایمز و تاهما

 پذیریآموزش (Training) های جدید و افزایش دقت فرآیندروی فونت OCR 

 انجام عملیات موازی OCR بر روی اسناد برای کاهش زمان اجرای فرآیند OCR 

 تشخیص خودکار متن، گرافیک و جدول در تصویر ورودی 

 های چندزبانهبازشناسی خودکار متن 
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 آخرکالم   -۹
 OCR هایی دارد. تکنولوژیچیست و چه ویژگی OCR تکنولوژی در این مقاله خواندید که

دهد تا اطالعات مورد نیاز خود را ها این فرصت را میبه سازمان نویسه خوان نوری، یا
سازی و مدیریت کنند. فناوری تشخیص نوری کاراکترهای به صورت دیجیتالی ذخیره

نوشته و هم های دستنویس هستند، مانند نامههایی که دستچاپی، هم متن
ختلف را پردازش های مهایی که تایپ شده هستند، مانند متون مجالت و کتابمتن
مدیریت  ترین کاربردهای این تکنولوژی در اتوماسیون کسب و کار وکند. یکی از مهممی

های مختلف اسناد را، چه دهد، فرمتبه شما امکان می OCR است. تکنولوژی مستندات
ون قابل جستجو تبدیل کنید، کاغذ را از سازمان خود کاغذی و چه الکترونیکی، به مت

ها را های مربوط به محتوای آنها به سیستمحذف کنید و تشخیص اسناد و ورود داده
افزارهای اتوماسیون خودکارسازی کنید. اتوماسیون کسب و کار فراگستر، از معدود نرم

 (OCR) یل عکس به متنفارسی است که برای استفاده از ماژول تبد OCR ایرانی دارای

افزار جانبی نخواهید داشت. برای آشنایی با افزار یا سختآن، نیاز به نصب هیچ نرم
توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ما نرم افزار اتوماسیون کسب و کار فراگستر می

.استفاده کنید
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