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 مقدمه
 (بررسی چالش های موجود در سیستم بانکی برای پردازش اتوماتیک چک)بیان وضعیت موجود 

 ،نمونه ای از سازمان های پردازش دستی اوراق و اسناد در کشور ما بانک ها و موسسات مالی اعتباری 

  اسناد و فرم ها دست نویس سیستم های پردازش خودکارنیاز روز افزون به 

 آنچک و مشکالت  خودکار عدم موفقیت تحقیقات انجام شده بر روی پردازش   
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 مقدمه
 اهداف مقاله

پیشنهاد ساختار جدید برای چک های بانکی دست نویس به منظور پردازش اتوماتیک آنها 

ارائه الگوریتم ها و نرم افزاری برای پردازش چک های با ساختار پیشنهادی جدید 

ارائه نقشه راه به بانک ها برای استفاده از این ساختار جدید 

ارائه طرح اتاق پایاپای مجازی و استفاده از دورکاری به منظور پردازش اسناد 
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 مقدمه
 معرفی مفاهیم پایه

  (Pattern Recognition) الگو بازشناسی

 (Machine Learning)تعریف یادگیری ماشین 

 شاخه ای از هوش مصنوعی 

 یادگیری از طریق تجربه 

 بهبود عملکرد 

  کاربردهایML : داده کاوی، تشخیص گفتار، شناسایی متن،  پردازش داده های اینترنتی و بیو انفورماتیک  و... 

 شاخه ای از یادگیری ماشین 

  معرفی  ویژگی های منحصر به فرد داده های ورودی 

 تشخیص و جداسازی الگو ها بر اساس ویژگی های 

  کاربردهایPR :تشخیص نوری کارکتر و تشخیص الگوهای حمله در شبکه های کامپیوتری 

5 



 مقدمه
 ...(ادامه)معرفی مفاهیم پایه 

 OCR انواعسیستمهای

 کلیدریکتقسیم
 لحاظنوعالگویورودیبه

 بازشناسیمهایسیست
 متونچاپی

 بازشناسیم هایسیست
 ست نویسمتوند

 سیستمهایبرخط
 
 
 
 
 

 خطونسیستمهایبر
 
 
 
 
 

  ادراک نوری حروف فناوری تشخیص یا 

 تایپ نوشته های یا تصاویرحاوی دست نوشته ها تبدیل 

  یا دوربین توسط اسکنر 

  فهم برای کامپیوتر  حروف قابل درک و متن وبه 

  (Optical Character Recognition(OCR)) بازشناسی نوری کاراکتر
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 مراحل ایجاد سیستم پردازش چک با ساختار پیشنهادی جدید
 پردازش چک

  در چرخه بانکی  ...( چک، سفته، فیش  و)روزانه میلیو ن ها نسخه  اوراق بهادار عبور 

 پردازش چک 

 تمامی کارهایی بر روی چک های وارده از سمت مشتری از جمله 

 دسترسی به شماره حساب بررسی صحت نام، امضای روی چک، بررسی تاریخ،تطبیق مبلغ عددی و حرفی) 
 .....(و بررسی اعتبار حساب و  

 

  (و پردازش خودکار( سنتی)دستی  پردازش)نوع پردازش 
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 مراحل ایجاد سیستم پردازش چک با ساختار پیشنهادی جدید
 مشکالت اساسی پردازش اتوماتیک چک های موجود     بررسی

به سادگی و حذف  زمینه کاغذ پیشعدم حذف  -1
برخی اطالعات مفید چک در مرحله پیش پردازش به 

 به کار رفته در پیش زمینه کاغذ چک رنگ نوع  دلیل 

 محدود نکردن فضای مورد نیاز  -2
 چکمختلف برای فیلد های 

برای پیدا کردن محل دقیق فیلد های مورد نظر و جداسازی آن ها به صورت  عدم وجود راه حلی -3
 خودکار  
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 مراحل ایجاد سیستم پردازش چک با ساختار پیشنهادی جدید
 ...(  ادامه)مشکالت اساسی پردازش اتوماتیک چک های موجود  بررسی

بانکها و ساختار و تنوع چک های در  زیاد  تفاوت-4
 قرارگیری فیلد ها از نظر مکان موسسات اعتباری

 عدم وجود راه حلی ساده -5
 برای تصحیح کجی چک های اسکن شده 

 (الف)

 (ب)
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 مراحل ایجاد سیستم پردازش چک با ساختار پیشنهادی جدید
 مروری بر کارهای انجام شده در ایران و جهان

ایران 

کارهای انجام شده توسط محققین دانشگاهی 

عدم ارائه یک سیستم پردازش اتوماتیک برای چک 

دیگر کشورهای جهان 

ارائه سیستم های نرم افزاری 

• Parascript (2000) 

•                     A2iA (2005)  

•                     Softpro (2006) 

•                     Mitek (2010) 

بر اساس استانداردهای خاص 

•Check 21(check clearing for the 21st century act published in 2004) 
•Canadian payments association standard 006 

اعمال محدودیت ها با استفاده از استانداردهای فوق 
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 مراحل ایجاد سیستم پردازش چک با ساختار پیشنهادی جدید
 ...(ادامه) مروری بر کارهای انجام شده در ایران و جهان

 مطالعه موردی استانداردCheck 21 

 به صورت قانون تصویب شد 2004استانداردی که در سال. 

 جایگزینی فرمت کاغذی با تصویر چک  آن(Image Replacement Document (IRD)) 

 پشت چک روی چک

 رعایت فرمت مشخص قرار گیری فیلدهای چک 

ارسال تصویر چک از هر مکانی مخصوصا برای تجار از طریق اینترنت 

قابلیت پردازش خودکار 
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 مراحل ایجاد سیستم پردازش چک با ساختار پیشنهادی جدید
 ارائه راه حل پیشنهادی

دو نمونه از ساختار پیشنهادی 
 برای رفع مشکالت چک های موجود 
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 مراحل ایجاد سیستم پردازش چک با ساختار پیشنهادی جدید
 ...(ادامه)ارائه راه حل پیشنهادی 

  استفاده از رنگ های مناسب در پیش
زمینه چک به منظور تسهیل در حذف 
آن بدون از دست رفتن اطالعات مفید  

 چک در مرحله پیش پردازش
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 مراحل ایجاد سیستم پردازش چک با ساختار پیشنهادی جدید
 ...(ادامه)ارائه راه حل پیشنهادی 

 تشخیص زاویه کجی با کمک عالئم راهنما 

y 

x 

 مستطیل های راهنما مستطیل های راهنما
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 مشخص کردن محدوده ی هر فیلد چک 

 مراحل ایجاد سیستم پردازش چک با ساختار پیشنهادی جدید
 ...(ادامه)ارائه راه حل پیشنهادی 
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 مراحل ایجاد سیستم پردازش چک با ساختار پیشنهادی جدید
 ...(ادامه)ارائه راه حل پیشنهادی 

استفاده از باركد براي اولين بار 

v 

دو بار کد متفاوت متناسب با دو 
 چیدمان مختلف فیلدهای چک 
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  و هم چنین استفاده از  فضای ( شخصی سازی چک ها)استفاده از تصاویر دلخواه در پس زمینه چک
 خالی چک برای تبلیغات تجاری، پیام های سالمت، و غیره

 مراحل ایجاد سیستم پردازش چک با ساختار پیشنهادی جدید
 ...(ادامه)ارائه راه حل پیشنهادی 
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 مراحل ایجاد سیستم پردازش چک با ساختار پیشنهادی جدید
 ...(ادامه)ارائه راه حل پیشنهادی 

  مزایای دیگر طرح پیشنهادی 

 افزایش سرعت و دقت پردازش اتوماتیک چک 

 توانایی ایجاد سیستم کامل پردازش اتوماتیک چک 

 فراهم ساختن امکان دورکاری برای اپراتورهای بانکی به دلیل کار بر روی تصویر چک 

  ذخیره سازی تصویر چک در مقابل ذخیره )امکان بایگانی چک با حجم پایین تر
 (فیزیکی چک های کاغذی

 امکان ایجاد اتاق پایاپای مجازی به دلیل استفاده از تصویر چک 
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 مراحل ایجاد سیستم پردازش چک با ساختار پیشنهادی جدید
 ارائه نقشه راه به بانک ها برای استفاده از طرح پیشنهادی

افتتاح حساب جاری و چاپ چک :  مرحله اول
 .براساس ساختار پیشنهادی ما
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 مراحل ایجاد سیستم پردازش چک با ساختار پیشنهادی جدید
 ...(ادامه)ارائه نقشه پیشنهادی برای بانک ها برای استفاده از طرح پیشنهادی 

  فرم پیشنهادی برای گرفتن نمونه دست خط  و امضای هر فرد باز کننده حساب  
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 مراحل ایجاد سیستم پردازش چک با ساختار پیشنهادی جدید
 ...(ادامه)ارائه نقشه پیشنهادی برای بانک ها برای استفاده از طرح پیشنهادی 

 : مرحله دوم
 فلوچارت پردازش اتوماتیک 

 چک های بانکی دستنویس فارسی   
 .براساس ساختار پیشنهادی ما
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 نتایج آزمایشگاهی

Reject 

(%) 
 تعداد تصاویربانک اطالعاتی نوع فیلد چک (%)دقت در جداسازی فیلد (%)میزان تشخیص درست 

 روش به کار رفته

 برای پردازش فیلهای چک

 ]13,2,1[های عصبی شبکه 23739 اعداد و ارقام مجزا 100(%) 9/96(%) -

 ]13,2,1[های عصبی شبکه 500 تاریخ چک 100(%) 76(%) -

 ]13,2,1[های عصبی شبکه 500 مبلغ عددی 100(%) 74(%) -

 ]18[مدل مخفی مارکوف  145 مبلغ حرفی 100(%) 73.79(%) -

 ] 2[ نزدیکترین همسایگی 200 شماره سریال 100(%) 100(%) -

 ]2[نزدیکترین همسایگی  200 شماره حساب 100(%) 100(%) -

 ]14[ آزمون اسميرنوف 200 امضا 100(%) 71(%) -

 ] 13,2,1 [های عصبشبکه 500 تمام فيلدهای چک 100(%) 61(%) 39(%)
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 دستاورد های تحقیقات

 ارائه طرح پیشنهادی چک های بانکی دست نویس 
 فارسی برای پردازش اتوماتیک          

 ها و نرم افزار برای پردازش  الگوریتمآمادگی ارائه
 خودکار چک با ساختار پیشنهادی

 آمادگی ارائه مشاوره ، همکاری و اخذ قرارداد با کلیه
موسسات و شرکت های انفورماتیک خدمات دهنده به 

 بانک های کشور

 آمادگی ارائه و پیاده سازی سیستم پیشنهادی پردازش
خودکار چک به کلیه بانک های دولتی و خصوصی 

 کشور 

 آمادگی پیاده سازی سیستم فوق برای بانک های بین
المللی برای پردازش چک های نوشته شده به سایر  

 زبان های دنیا
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