
 

   

 

 

 
 

 

 

 

روش های متفاوتی برای این موضوع ارائه شده است. بانک  که ستناد مسئله ای حائز اهميت در بسياری از امور، را می توان طبقه بندی - چکيده

ورت ها و مؤسسات مالی اعتباری موجود در کشور ما روزانه با چک ها با فرمت ها و قالب های متفاوتی سرو کار دارند؛ دسته بندی این چک ها بص

همچنين اتالف وقت کمتر برآنيم تا روشی بصورت خودکار برای اینکه صرفه جویی در هزینه ها و  دستی بسيار وقت گير و کاری بس دشوار است.

برای دسته بندی چک های مختلف ارائه شود. برای این کار از خط کد واقع بر روی چک های بانکی بهره گرفته شد؛ پس از تبدیل چک های 

کار  .استخراج شدند OCRاستفاده از تکنيک  فيزیکی به فایل های دیجيتال قابل پردازش توسط ماشين، کاراکترهای مورد نياز خط کد چک را با

و صحتی تقریبا باالتر از  %59چک مختلف از سه بانک ایرانی صورت گرفت که تبدیل کاراکتر دیجيتالی به متن با دقتی باالتر از  033ما بر روی 

 .داد کار طبقه بندی را انجام %53نزدیکترین همسایه با دقتی باالتر از  Kانجام شد. طبقه بند  03%

 نزدیکترین همسایگی K، چک، خط كد، طبقه بندی، OCRتکنيک  -كليد واژه

 

 مقدمه -1

عصر كنونی شاهد شتاب در اموور موا ی و بوا ار هوای موا ی 

اسوت در رویوارویی بوا ایون جهانی است. برای حفظ سرعت ال م 

با ار های شبانه رو ی متغيور، بررسوی تکنو ووژی جدیود هوو  

مصنوعی و كاربرد های آن در این حو ه ضرورت می یابد، هرچند 

هو  مصنوعی  زوماً جایگزین رو  های سنتی نمی شوود، و وی 

 ]21[ آنها را گستر  داده و باعث كارایی بيشتر آنها می شوند.

ر بانک ها در یک محيط رقوابتی ششورده ا  طرف دیگر حضو

كه شعار مشتری مداری را سور وحه ی كوار خوود قورار داده انود 

ا زاماتی را برای كاركنان آنها شراهم می نماید كه بایسوتی رعایوت 

نمایند ا  جمله این ا زاموات، آشونایی و تسولط آنهوا بور آخورین 

ملوه تحوالت و دستاوردهای بشری در حو ه بانکداری نوین من ج

بانکووداری ا کترونيکووی، مفوواهيم حقوووو بووانکی و موودیریت امووور 

 ]22[ .مشتریان و امثا هم می باشد

تجمع رو انه چک های مختلف ا  صاحبان حساب در شعبه 

مركزی یک بانک یا تجمع رو انه چک های بانک های مختلف در 

یک بانک مقصد، همه و همه وقت و حوصله  یادی را برای جدا 

سا ی، مرتب سا ی و ... می طلبد. اگر این كار ها بصورت دستی 

و توسط عامل انسانی انجام شود بسيار خسته كننده و وقت گير 

خواهند بود و چه بسا خطا هایی نيز ا  عامل انسانی سربزند كه 

جبران ناپذیر باشد. برای كاهش چنين خطاهایی و همچنين 

د عرصه شده و مشکل اشزایش سرعت و امنيت هو  مصنوعی وار

 طبقه بندی را تا حدودی رشع خواهد كرد. 

در معامالت كسب و كار شركت هوای بوزرم ماننود شوركت 

های آب و برو و بانک ها، بسياری ا  چک ها باید بصورت مونمم 

پردا   شوند. ا گوریتم های رایو  و در حوات توسوعه كوه بطوور 

موی كننود را خودكار اطالعات موجود بر روی چک ها را پردا   

توصيف شدند؛ این رو  ها بر روی تصاویر اسوکن شوده ی یوک 

چک اعمات شدند و مکان آیوتم هوای مختلوف اطالعوات ا  آن را 

استخراج كردند كه به وسيله ی طراحی طبقه بنود هوای توسوعه 

یاشته برای هر تابع نتای  شناسایی برای این آیتم ها تو يد شودند. 

]5[ 

 منواشع مهمترین ا  یکی محدود غذكا كردن اسناد دیجيتا ی

 های برنامه چنين تمام در اوت گام. است جهان سراسر در تجاری

 سووند یووک بووه محوودود، كاغووذی سووند یووک تبوودیل كوواربردی

 بورای OCR ا  اسوتفاده آن ا  پو  اسوکن، طریق ا  ا کترونيکی

  نزدیکترین همسایگی Kطبقه بندی چک های بانکی ایرانی با استفاده از روش 

  1علی رشيعی و2سميه عابدشرد 
 abedfardsomayeh@yahoo.com، دانشجوی كارشناسی ارشد هو  مصنوعی دانشگاه آ اد اسالمی واحد علوم و تحقيقات بوشهر2

 alirafiee_2000@yahoo.com، واحد كا رون اسالمی دانشگاه آ اد ، عضو هيئت علمیاستادیار1

mailto:abedfardsomayeh@yahoo.com


 

   

 

 

 
 

 

بورای رسويدن بوه ایون  .سند است تصویر ا  متنی اطالعات تو يد

 .شده اسوت OCR اشزار نرم برای پردا شی پيش مرحله یک هدف

]3[ 

خودكار برای  وظيفه ای عنوان به تواند می سند بندی طبقه

 طبقوات ا کترونيکوی بوه اسوناد هوایی ا  مجموعوه بنودی دسته

 هوای سوات در .شود تعریف خود، مطا ب اساس بر خود و مشروح

امور  دیجيتا ی این اطالعات ا   یادی مقدار ظهور به توجه با اخير

 ]1[. است شده تبدیل امر مهم به یک

طی پژوهشی یک رو  طبقه بندی سند بهبود یاشته با آنتروپی 

، پيشنهاد و در آن تکنيک 2حداكثر و انتخاب ویژگی آنتروپی

 آنتروپی و یاد گيری ماشين برای طبقه بندی سند تركيب شد.

]8[ 
پردا   چک های بانکی بصورت خودكار بسيار دشوار است. 

تصاویر پ   مينه ی بسيار پيچيده ای دارند كه یک مشکل برای 

یوک تکنيوک  1002سيستم شناسوایی خودكوار اسوت. در سوات 

در ، شودجدید برای آستانه صحت چک های بوانکی بر یول ارا وه 

م تصویر پ   مينه چک های بانکی كه مشکل سيستاین تحقيق 

دند؛ بورای رسويدن بوه ایون ششناسایی خودكار هستند را حذف 

 ]7[ .ی آستانه ا  ميزان صحت متمركز شدمهم بر رو

معموالً رو  های انتخواب ویژگوی و ا گووریتم هوای طبقوه 

نزدیکتورین  -K( وا گووریتم GI) 1بنودی، ماننود بهوره اطالعواتی

بنودی متوون (، كه بهترین هوا بورای طبقوه K-NN) 3همسایگی

 ]2[ تند استفاده می شوند.هس

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Entropy 

1 Iinformation Gain 
3 K Nearest Neighbors 

در طوت چند سات گذشته، پردا   خودكار چک تبدیل بوه 

 4یک موضوع محبوب در  مينه ی تجزیه و تحليول تصوویر سوند

(DIA شده است. تصویر باینری یکی ا  مسا ل مهم اما سخت در )

 ]20[سيستم پردا   تصویر چک به طور خودكار است. 

استفاده ا  چندین متد كوه وظيفه طبقه بندی را می توان با 

 ا  انواع مختلف طبقه بند ها استفاده می كننود انجوام داد. وقتوی

 می خواهيم عمل طبقه بندی را به اسناد اعمات كنيم این امر بوه

راحتی ميسر نيست. تجزیه و تحليل كار طبقه بندی اسناد چنود 

كالسه و همچنين یادگيری اینکه چگونوه موی تووان بوه دقوت و 

 ]6[ .برای اسناد متنی رسيد صحت باال

 و دو منطقوه ی متنوی بوه سند تصاویر مطا ب بندی تقسيم

 هوای برناموه بورای ضوروری، پوردا   پويش گام یک متنی غير

 همچنوين و سوند، بنودی طبقه و تحليل و تجزیه مانند كاربردی

OCR 2[ .است[ 

 بيان مسأله -2

 چک واژه ایست شارسی به معنای قبا ه، منشور وعهدنامه كه

  .معرب آن صک جمع صکوک است

ترین شواهدی چک ا  دست آوردهای بانک داری است و قدیمی

كه ا  چک و بانکداری در دست است، به دوره هخامنشيان 

 رسد.می

چک هایی كه امرو ه در دسترس هستند حاوی اطالعاتی مفيد 

می باشند ا  جمله ی این اطالعات می توان به خط كد واقع در 

 اره كرد. پایين چک اش

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Document Image Analysis 



 

   

 

 

 
 

 

به معنای شناوری شناخت كاراكتر به كمک  5OCRاصطالح 

در این پژوهش  OCRهدف ا  طراحی ؛ شدت روشنایی می باشد

طراحی و كد نویسی برنامه ای است كه بتواند یک تصویر 

دیجيتات را بگيرد و آن را به شایلی قابل ویرایش تبدیل كند. پ  

 ورودی این برنامه یک تصویر دیجيتات و خروجی آن یک شایل
یا هر شایل متنی دیگر می  Textیا  Wordقابل ویرایش مثل 

وی متن هستند، پ  ا  عبور ا  اسنادی كه حادر واقع  باشد.

مرحله اسکن و تبدیل به شایل دیجيتا ی، به شایل دیجيتا ی قابل 

 .ویرایش تبدیل می شوند
ده بندی یا طبقه بندی یا كالسه بندی شرایندی برای پيدا ر

ای را تعریف می كردن مد ی است كه مفاهيم یا كالس های داده

بتوان ا  این مدت برای نماید و متمایز می كند، با این هدف كه 

پيش بينی كالس یا اشيای كه برچسب كالس آنها)متغير هدف( 

ناشناخته می باشد استفاده نمود. این مدت استخراج شده بر پایه 

 ]4[  .آنا يز مجموعه داده های آمو شی ساخته می شود

نزدیکترین همسایگی می  Kیکی ا  رو  های دسته بندی رو  

 باشد.

ركورد ا   Kن همسایه یک گروه شامل ترینزدیک Kرو  

ها به ركورد ترین ركوردهای آمو شی كه نزدیکمجموعه ركورد

آ مایشی باشند را انتخاب كرده و بر اساس برتری رده یا برچسب 

ها در مورد دسته ركورد آ مایشی مزبور مربوط به آن

ای را تر این رو  ردهنماید. به عبارت سادهگيری میتصميم

كند كه در همسایگی انتخاب شده بيشترین تعداد ب میانتخا

ای كه ا  همه ركورد منتسب به آن دسته باشند. بنابراین رده

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Optical Character Recognition 

ترین همسایه مشاهده شود، به نزدیک Kها بيشتر در بين رده

 شود.عنوان رده ركورد جدید در نمر گرشته می

K  نزدیکترین همسایگی یک ا گوریتم ساده ی طبقه بندی است

كه همه موارد موجود را نگهداری و مورد جدید را بر اساس 

)برای مثات تابع شاصله(  .محاسبه شباهت طبقه بندی می كند

یک نمونه ی جدید براساس اكثریت همسایگانش طبقه بندی می 

ست كه حداكثر تعداد همسایگانی ا Kشود، بدین صورت كه 

نمونه ی جدید باید با آنها مقایسه شود این مقایسه براساس 

ميزان شباهت یا شاصله ميان نمونه جدید و نمونه های موجود 

 گيرد. می صورت 

یکی ا  توابع شاصله ای كه مورد استفاه قرار می گيرد تابع شاصله 

 اقليدسی است.

 

 

 نتایج تجربی -0

جمع آوری شد كه در ایرانی برم چک ا  سه بانک  300حدود 

  .ندمراحل مختلف پژوهش مورد استفاده قرار گرشت

سه بانک صادرات، انصار و اقتصاد نوین ا  جمله بانک هایی 

 هستند كه چک های آنها دارای خط كد است.

چک های نامبرده با دستگاه اسکنر اسکن شده و بصورت 

دیجيتا ی در سيستم ذخيره شدند و در صورت  زوم یک سری 

ش پردا   های او يه بر روی تصاویر بدست آمده انجام شد؛ ا  پي

جمله ی این پيش پردا   ها می توان ا  چرخش تصاویر و 

 تغيير اندا ه آنها نام برد.

اندا ه تمامی این تصاویر برای استفاده در دیگر پردا   ها به 

 تغيير داده شد.  400700اندا ه ی 



 

   

 

 

 
 

 

 

 

 
 نمونه چک و خط كد بانک انصار :2شکل 

 

ا  طریق رایزنی با كارشناسان حو ه ی بانکداری اطالعات 

 موجود در خطوط كد موجود بر روی چک ها استخراج شد.

با توجه به ناشناخته بودن نوع شونت استفاده شده در خطوط 

 OCRكد درج شده روی چک، نخستين گام برای طراحی 

 نت خط كد است.ساختن ا گو هایی مشابه با شو

ا گوهای شناسایی شده بعنوان ا گوهای مرجع در برنامه 

طراحی شده مورد استفاده قرار می  OCRذخيره شده و در 

 گيرند.

نوشتن برنامه ای است كه بتواند  OCRگام بعدی در طراحی 

كاراكترهای موجود در تصویر چک را به یک شایل متنی تبدیل 

 كند.

مورد نمر را بعنوان ورودی دریاشت می این برنامه ابتدا تصویر 

كند سپ  برای ا  بين بردن نویز تصویر آن را به یک تصویر 

خاكستری تبدیل می كند سپ  تصویر خاكستری بدست آمده 

را به یک تصویر سياه و سفيد تبدیل كرده؛ ا بته این كار را با 

استخراج یک آستانه ا  شدت نور تصویر انجام می دهد. بعد ا  

 ام آن عناصر كوچک و  ا د ا  تصویر حذف می شوند.انج

توابعی بصورت دستی نوشته شدند تا  OCRبرای طراحی 

 .بتوانند تبدیل تصویر به متن را هرچه بهتر انجام دهند

OCR  طراحی شده برای سه بانک مورد ار یابی قرار گرشت و

این  نتای  در قا ب ماتری  آشفتگی در  یر آورده شده است.

OCR كاراكتر بانک صادرات  341، كاراكتر بانک انصار 320رای ب

 كاراكتر با اقتصاد نوین مورد بررسی قرار گرشت. 400و 

 
 (: ماتری  آشفتگی بانک انصار2جدوت)

  شده بينی مقادیر پيش

   منفی مثبت

 منفی 3 0

ی
قع

 وا
یر

اد
مق

 

 مثبت 26 122

 (: ماتری  آشفتگی بانک صادرات1جدوت )

  شده بينی مقادیر پيش

   منفی مثبت

 منفی 17 3

ی
قع

 وا
یر

اد
مق

 

 مثبت 222 102

 (: ماتری  آشفتگی بانک اقتصاد نوین3جدوت )

  شده بينی مقادیر پيش

   منفی مثبت

 منفی 2 0

ی
قع

 وا
یر

اد
مق

 

 مثبت 32 360



 

   

 

 

 
 

 

 

به همراه چهار نرخ درستی و  7و دقت 6دو معيار صحت

فاده ا  شرموت های  یر محاسبه با است جداوت شوونادرستی برای 

 ( آورده شده است.4و نتای  در جدوت )

 

(2)𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑃+𝑁
                                                

 

(1  )𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
                                              

 

(3  )𝑇𝑃𝑅 =
𝑇𝑃

𝑃
                                                               

 

(4 )                                                   𝐹𝑃𝑅 =
𝐹𝑃

𝐹𝑃+𝑇𝑁
 

 

(5)                                                         𝑇𝑁𝑅 =
𝑇𝑁

𝑁
 

 

(6                     )                              𝐹𝑁𝑅 =
𝐹𝑁

𝐹𝑁+𝑇𝑃
 

 
 برای سه بانک OCR(: مقایسه كاركرد 4جدوت )

  نک انصاربا بانک صادرات بانک اقتصاد نوین

 صحت 76/0 67/0 2/0

 دقت 2 28/0 2

2/0 64/0 75/0 TPR 

0 2/0 0 FPR 

2 2/0 2 TNR 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6Accuracy 
7Precision 

2/0 36/0 15/0 FNR 

نزدیکترین  Kمتون دیجيتا ی بدست آمده توسط رو  

همسایگی و با استفاده ا  تابع شاصله اقليدسی طبقه بندی 

نزدیکترین  20خروجی طبقه بندی با استفاده ا  خواهند شد. 

 همسایگی نيز در  یر آورده شده است.
 

 
 نزدیکترین همسایگی K(: خروجی طبقه بند 1شکل)

 

 يجه گيرینت -4

های این او ين باری است كه تحقيقی این چنينی روی چک 

ایرانی صورت گرشته است ا  این رو مشکالت موجود در این مسير 

چک  200 یاد بودند. گرد آوری یک مجموعه داده شامل حداقل 

كاری ب  دشوار است. دشواری این امر می تواند دالیل مختلفی 

داشته باشد ا  جمله اینکه چک ذاتا یک ورو بهادار است كه در 

ند بسيار مشکل آشرین باشد. صورت غفلت دارنده ی آن می توا

دانستن این موضوع ميان اقشار مختلف جامعه كه می توان ا  آن 

با عنوان باال بودن سطح دانش ایشان یاد كرد باعث می شود كه 

آنها نسبت به هر گونه تحقيق و كنجکاوی در این گونه مسا ل ا  

خود گارد دشاعی بگيرند و مانعی برای پيشبرد تحقيق سا م 

 .باشند
برای خواندن كاراكتر ها موجوود روی یوک تصوویر، بهتورین 

بود. به د يل اینکوه نورم اشوزار  OCRرو  بهره گيری ا  تکنيک 

هایی كه در دسترس هستند معموال بورای كواربرد هوای عموومی 

طراحوی شوده انوود و توا حودودی مسووا ل خوا  را بطوور كاموول 

خاصوی  OCRپشتيبانی نمی كنند؛ در این پژوهش سعی شد توا 



 

   

 

 

 
 

 

نشواندهنده ی  OCRبرای این كار تهيه شود. نتای  حاصل ا  این 

كاراكتر ها را به درستی  %25با درصدی باالی   OCRآن است كه

نتيجوه ی خووبی  OCRتشخيص می دهد و این درصد برای یک 

 است.

 سپاسگزاری

ی كاركنان بانک های مختلوف در اینجا ال م می بينم ا  تمام

ریاسوت، معاونوت و  و بوشهر علی ا خصو در شهرستان كا رون 

كونم. بانک های انصار، صادرات و اقتصاد نوین قدردانی  كارمندان

سرورانی كه راهنما و  یهمچنين ا  تمامی اساتيد، دوستان و تمام

ایوون پووژوهش بوووده انوود نيووز بووه نوبووه ی خووود بنووده در مشوووو 

 سپاسگزاری می نمایم.
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