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درخواست ارائه پيشنهاد ( )RFPپروژه توسعه وبسرویس نویسهخوان نوری ( )OCRبرای زبان فارسی

در راستای تحقق ماموریت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری در فراهم سازی سکویی برای ارتقاء دانش ،انتقال فناوری و بومیسازی
محصوالت و خدمات حوزه فاوا و با هدف جلب مشارکت عالقه مندان در توسعه و بهره مندی از دستاوردهای پژوهشگاه ارتباطات و
فناوری اطالعات ،آزاد رسانی این دستاوردها در زمره برنامه های اولویت دار پژوهشگاه به شمار می آید .به همين منظور مستند حاضر
تحت مجوز بين المللی  CC-BY-SA-NCنسخه  ،4در دسترس عموم قرار گرفته است .شایان ذکراست تحت این مجوز ،ضمن حفظ
مالکيت فکری این مستند برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،بازانتشار و بکارگيری آن صرفاً برای موارد تحقيقاتی و با ذکر نام
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.

پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومی در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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مقدمه
یکی از پردازشهای مهم برروی تصاویر دیجيتال ،پردازش تصاویر متنی میباشد .متون موجود در تصاویر ممکنن
است به صورت نویسهها یا کاراکترهای چاپی (با فونتهای مختلنف) و ینا بنه صنورت دسنتنوشنته ینا دسنتخن
( )handwritingاز افراد مختلف باشند .هدف از این پردازشها تشخيص این متون در تصویر و تبدیل خودکار آنها به
فایلهای متنی قابل ویرایش میباشد .اگر تصویر ورودی شامل نویسههنای چناپی باشند بنه اینن فراینند Optical

 )OCR( Character Recognitionیا بازشناسی نویسههای نوری گفته میشود ولی اگر تصنویر ورودی شنامل ین
دستنوشته باشد به این فراینند تشنخيص دسنتنوشنته ینا تشنخيص دسنتخن ()Handwriting Recognition
میگویند.
توسعه سامانههای  OCRدر زبان فارسی با پيچيدگیها و مشکالتی نسبت به زبانهنای التنين همنراه اسنت .بنه
عنوان مثال از آنجا که در زبانهای التين نویسهها به صورت مجزا از هم نوشته می شوند کار شناسنایی آنهنا بسنيار
ساده است اما در زبان فارسی ابتدا باید کلمات (که دارای کاراکترهای متصل هستند) به کاراکترهنای مجنزا تبندیل
شوند (که خود فرایند مشکلی است) و سپس عمل شناسایی انجام گيرد .مشکل دیگر خن فارسنی اینن اسنت کنه
حروف فارسی بسيار به هم شبيه بوده و گاه تفاوت آنها در حد ی

نقطه است.

مراحل مختلف پردازش تصاویر متنی به صورت زیر است:
 دریافت تصویر سند و بهينهسازی آن
 تحليل محتوای سند و ناحيهبندی خودکار آن
 شناسایی نواحی مختلف سند با توجه به نوع اطالعات آن
 در صورت لزوم ویرایش متن شناساییشده و غل یابی آن
 توليد فایل خروجی به فرمت دلخواه کاربر (مثال فایل )MS-word
در این پروژه سعی میشود که مشکالت مختلف پردازش زبان فارسی بر طرف گردیده و ی
با دقت و کارایی قابل قبول برای زبان فارسی توسعه داده شود.

پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومی در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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 0تعریف پروژه
در پروژه حاضر ،ی

سامانۀ  OCRبا کيفيت باال برای متون فارسی و به صورت وبسرویس مدنظر است .معمنوالً

ورودی سامانههای  OCRبه صورت تصویری از ی

سند متنی است که با ی

رزولوشن خاص اسنکن شنده اسنت.

هرچه این رزولوشن بيشتر باشد ،تصویر سند باکيفيتتر بوده و جزئيات نوشتهها بيشنتر مشنخص اسنت ،در نتيجنه
فرایند تشخيص را میتوان با دقت بيشتری انجام داد .ليکن ازآنجاکه معموالً اسکن کردن یا عکسبرداری از متون ،با
رزولوشن باال ،موجب افزایش حجم آنها ،اشغال بيشتر حافظه و کندشندن ارسنال آنهنا منیشنود ،کناربران تنرجي
میدهند که تصاویر را با رزولوشن پایينتری ذخيره نمایند.
در سامانههای  ،OCRمهم این است که سامانه بتواند فونتهای مختلف را با سایزها و حالتهای مختلنف (تينره،
ایتالي

و  )...شناسایی نماید .همچنين عملکرد سامانه در مواجهه با تصاویر با رزولوشنهای پایين هنم مهنم اسنت.

تصاویر گرفته شده از متون ممکن است در شرای نامناسب از لحاظ نور محي و یا زاویه نسنبت بنه صنفحه گرفتنه
شده باشند (مثالً با دوربين گوشیهای هوشمند) که عملکرد سامانۀ  OCRدر این شرای نيز مهم است.
برای زبان فارسی تاکنون چند سيستم ( OCRالبته برای فونتهای خاص) توسعه داده شنده اسنت کنه در اینن
پروژه توسعۀ آنها مدنظر میباشد .منظور از توسعۀ سامانههای  ،OCRافزایش دقت و کيفيت سنامانه بنرای پوشنش
فونتهای بيشتر و با سایزهای مختلف و همچنين تشخيص تصاویر با کيفيت پایين (از لحاظ رزولوشن ،زاویه تصویر،
شرای نوری مختلف و  )...میباشد.
در این پروژه ،ارائۀ سامانۀ  OCRبه صورت سرویس تحت وب مدنظر است که با استفاده از آن کاربر بتواند تصاویر
متون چاپی موجود در حافظۀ کامپيوتر خود و یا تصاویری را که با گوشی هوشمند خنود از متنون مختلنف کرفتنه
است ،به راحتی آپلود کرده و متن قابل ویرایش معادل آن را در مدت زمان اندکی دریافت نماید.
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 2هدف پروژه
هدف از این پروژه توسعۀ ی

سرویس  OCRتحت وب با دقت و کيفيت باال برای زبان فارسی میباشد .با

استفاده از این سامانه کاربر قادر خواهد بود تصاویر اسکنشده از متون چاپی و یا تصاویری که با گوشی هوشمند
خود از متون مختلف گرفته است را ارسال کرده و متن قابل ویرایش معادل آن را دریافت نماید .سرویس OCR

میتواند به عنوان یکی سرویس پرکاربرد ،توس

موتورهای جستجوی بومی ارائه گردد .در نتيجه این سامانه باید

بتواند نياز کاربران را با تمرکز بر زبان فارسی پوشش دهد .با در نظر گرفتن نيازمندیهای کاربران ایرانی ،این سامانه
باید بتواند دستاوردهای زیر را محقق نماید:
 پاسخگویی به نيازهای کاربران ایرانی برای دو زبان فارسی و انگليسی
 پوشش فونتهای رایج با سایزهای مختلف
 تشخيص تصاویر متنی حاصل از اسکنرها و دوربينهای مختلف مانند دوربين گوشیهای هوشمند
 تشخيص تصاویر متون چاپی با رزولوشنها و کيفيتهای مختلف
 پاسخگویی سریع و برخ به کاربران

پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومی در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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 3مراحل اجرا و شرح خدمات پروژه
پيشنهاددهنده میبایست مراحل و فازبندی انجام کار را با جزئيات کامل ارائه کند .توجه به موارد زیر در
پيشنهاد ارسالی ضروری است:
موارد کلی
 درصورتیکه پيشنهاددهنده بخشی یا تمام سرویس  OCRرا به صورت محصول در اختيار دارد ،باید
وضعيت محصول به طور دقيق ذکر شود .بيان جزئيات محصول باید شامل مشخصات کليدی ،دقت،
کيفيت ،تعداد کاربران ،سرعت پاسخگویی و معماری سختافزار و نرمافزار مورد استفاده باشد.
 پيشنهاد ارسالی محدود به موارد مشخص شده در این مستند نمیباشد و در صورت داشتن ایده جدید
و یا ویژگی کاربردی در صورت ارائه ،ارزیابی و لحاظ خواهد شد.
 در پيشنهاد ارسالی می بایست نحوه بهينهسازی و ارتقاء کيفيت سامانه در حين اجرای پروژه ذکر
گردد.
 نيازمندیهای سامانه در تعامل با جویشگرهای بومی باید در پيشنهاد ارسالی مشخص شود.
 در پيشنهاد ارسالی میبایست حتیاالمکان از منابع موجود کشور در بخش سختافزار و نرمافزار
استفاده شود.
 در پيشنهاد ارسالی میبایست برنامه توسعۀ بازار و طرح تجاری نيز ارسال شود .در طرح تجاری نحوه
همکاری با موتورهای جستجو ،تسهيم درآمد و جذب کاربران ارائه گردد.
ویژگیهای فنی
هدف اصلی این پروژه ،توسعه سامانه  OCRبرای زبان فارسی با قابليت شناسایی انواع فونتها و شناسایی
تصاویری متنی با کيفيت پایين میباشد .در این راستا پيشنهاد دهنده باید برنامه و استراتژی خود را در زمينههای
زیر مشخص نماید:
 تهيه دادگان جامع از تصاویر متنی


معماری سامانه OCR

 استراتژی سامانه در برخورد با نویزهای تصویر و تصاویر با کيفيت پایين
 ارائه سامانه به صورت وبسرویس
همچنين با توجه به اهميت منابع و دادگان توليد شده در حين اجرای پروژه الزم است پيشنهاد دهنده در مدل
کسب و کار سياست خود را در خصوص امکان فروش ،به اشتراكگذاری یا ارائه رایگان محصوالت و خدمات منتج از
پروژه دیده باشد.
در ادامه مشخصهها و الزامات فنی مدنظر برای وبسرویس  OCRمشخص شده است.
پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومی در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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 الزامات فنی:
 قابليت تشخيص متون چاپی از حداقل  11فونت رایج
 قابليت تشخيص متون چاپی با سایزها و حالتهای مختلف (تيره ،ایتالي )
 قابليت تشخيص تصاویر متنی با رزولوشن پایين ( 151 DPIو پایينتر)
 قابليت تشخيص تصاویر متنی با کيفيتهای پایين ،در شرای نوری مختلف و دارای زاویه و انحنا
 قابليت تشخيص تصاویر متونی حاصنل از اسنکنرها و دوربنينهنای مختلنف (ماننند دوربنين گوشنیهنای
هوشمند)
 دقت متوس  %55برای بازشناسی نویسههای نوری برای فونتهای مختلف و شرای مختلف تصویر
 قابليت بازشناسی نویسههای فارسی و انگليسی ،اعداد و عالئم نگارشی
 طراحی و پيادهسازی وب سرویس و  APIبرای کليه بخشهای سيستم
 استفاده از سيستمهای موازی و توزیع شده برای بازشناسی نویسههای نوری
 قابليت پاسخگویی به تعداد باالی کاربر همزمان
 ذخيرهسازی تصاویر ارسالی کاربران
 ذخيرهسازی و بایگانی متون بازشناسیشده کاربران
 پوشش نيازهای غيرکارکردی نظير سرعت پاسخگویی ،زمان پاسخگویی به کاربران همزمان ،سنرویسدهنی
همزمان به کاربران ،دسترسپذیری ،تحملپذیری در برابر خطا ،واسن کناربری ،امنينت سيسنتم در برابنر
نفوذهای احتمالی
 امکان مانيتورینگ و مدیریت سيستم به منظور تنظيم ،کنترل ،و گزارشگيری از بخشهای مختلف سيستم
 الزامات نگهداری:
 ارائه خدمات پشتيبانی رایگان به مدت دو سال
 نگهداری از سامانه به صورت رایگان به مدت دو سال
 واس کاربری:
 طراحی واس کاربری مناسب برای ارسال تصویر و دریافت متن به فرمت دلخواه
مراحل اجرای پروژه
اجرای پروژه به مدت دوازده ماه در سه مرحله ،فاز اول (سه ماه) ،فاز دوم (سه ماه) و فاز سوم (شش ماه) انجام
میگردد.
 فاز اول :سرویس اوليه شامل امکان ارسال تصاویر متنی با کيفيت خوب از  5فونت رایج و دریافت
متن بازشناسیشده.
پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومی در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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 فاز دوم :ارتقاء کيفی سرویس نویسهخوان نوری برای بازشناسی  5فونت جدید و با تصاویر
دارای رزولوشن پایين ( 151 DPIو پایينتر).
 فاز سوم :توسعه سرویس نویسهخوان نوری برای بازشناسی تصاویر متنی با کيفيتهای پایين و با
شرای مندرج در بخش ویژگیهای فنی.
خروجیهای پروژه
 oارائه وبسرویس نویسهخوان نوری با دقت و شرای ذکرشده در بند ویژگیهای فنی.
 oارائه دادگان تصاویر متنی تهيه شده در حين انجام پروژه به همراه متن معادل هر تصویر (حداقل 2111
صفحه از  11فونت رایج).
 oارائه ابزارهای جانبی تهيه شده در حين انجام پروژه شامل مواردی مانند:
 ابزار ناحيهبندی تصویر
 ابزار بهسازی کيفيت تصویر

پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومی در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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 4روش آزمون کيفيت و صحت خروجی
معيارهای ارزیابی نيازهای کارکردی
برای سنجش کارایی سامانههای  OCRمعموالً از دو معيار دقت ( )accuracyو صحت ( )correctnessبازشناسی
نویسهها استفاده میشود .معيار دقت ،نسبت نویسههای بازشناسیشدۀ درست به کل نویسهها را بيان میکند .معيار
صحت نيز ميزان درستی کل رشتۀ بازشناسیشده را نسبت به رشته نویسۀ صحي بيان میدارد .فرمول محاسبه
معيارهای دقت و صحت (که برحسب درصد بيان میشوند) به صورت زیر است:
 = (N-D-S) / N*111دقت
 = (N-I-D-S) / N*111صحت
که در رواب

باال  Nتعداد کل نویسهها D ،تعداد نویسههای حذفشده در بازشناسی S ،تهداد نویسههای

جایگزینشدۀ اشتباه در بازشناسی و  Iتعداد نویسههای اضافهشده در بازشناسی میباشد.
معيار دیگر ،نرخ خطای نویسهها ( )CER1میباشد که نسبت نویسههای بازشناسیشدۀ نادرست به کل نویسهها
میباشد و به صورت زیر محاسبه میشود:
)CER(%) = 111 – Accuracy(%

معيارهای ارزیابی نيازهای غيرکارکردی
 دسترسپذیری
 کارایی
• زمان پاسخگویی
• توانایی در پاسخگویی به درخواستهای همزمان
• زمان پاسخگویی به درخواستهای همزمان
 آمار بازدید
• متوس تعداد کل کاربران در روز
• متوس تعداد کاربران یکتا در روز
• متوس تعداد درخواستها در روز
 تحملپذیری در برابر خطا
 امنيت

Character Error Rate

پخش و استفاده از محتویات گزارشهای عمومی در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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