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ها همچون آموزش،   روزمره انسانيها تي از فعالياريامروزه بس :چكيده
 همچون يدر موارد. رديگ ي صورت منترنتي اقي از طررهيتجارت، گفتگو و غ

 يافزارها  افراد خرابكار با نوشتن نرمي بعض،ينترنتي ايها گاهينام در پا ثبت
 كه موجب هدررفتن كنند ي مها گاهي پاني در اينام جعل  اقدام به ثبت،يا انهيرا

 يا انهي رايافزارها  از نرمي كاربران انسانكي به تفكديلذا با. شود ي مگاهيمنابع پا
 ي و عربيان فارس كاربركي تفكي براي مقاله روشني منظور در انيبد. پرداخت

 روش نيدر ا.  ارائه شده استقي خط نستعلهي بر پايا انهي رايافزارها زبان از نرم
 نوشته شده انتخاب قي كه با خط نستعلي عرباي ي كلمه فارسكي از يريتصو
 پي تا آن كلمه را تاشود ي خواسته مي داده شده و از وشي كاربر نماي براده،يگرد
 صي تشخيافزارها  كلمات توسط نرمني ايي شناسايينابا توجه به عدم توا. كند

 كاربر كي كلمات تنها توسط ني اصي موجود، امكان تشخي و عربيحروف فارس
 توسط زبان جاوا يشنهاديروش پ. باشد ي مريپذ  زبان امكاني عرباي يفارس

  . شده استيساز ادهيپ
  

 از ين كاربران انساكي شبكه، تفكتي امننگ،يآزمون تور :كليد واژه
  .(OCR) حروف صي تشخيها ستميس ،(CAPTCHA) يا انهي رايافزارها نرم

 قدمهم - 1
 زي انسان ني زندگياي از زواياري بسنترنت،ي ايبا گسترش شبكه جهان

 ي صنعتي در كشورهاكه يبه طور.  قرار گرفته استدهي پدني اريثأتحت ت
و تجارت،  روزانه گرفته تا آموزش يدهاي از امور روزمره، از خرياريبس

  .رديگ ي صورت منترنتي اقي از طريهمگ
 يها گاهي پاالخصوص ي علها، گاهي از موارد معمول در اكثر پايكي
منظور انجام امور مورد نظر  نام به  ثبتيها  پركردن فرم،ي و اداريتجار

 اجازه از،يها افراد با واردكردن اطالعات مورد ن  فرمنيدر ا. باشد يم
  .كنند ي مدايپ و انجام امور مورد نظر را ينترنتي ا گاهيا ارتباط با پيبرقرار

شكن و خرابكار، اقدام به نوشتن   افراد قانونياما متأسفانه امروزه برخ
 نيا. كنند ي مها گاهي پاني در اينام جعل  ثبتي برايا انهي رايافزارها نرم
 كيپركردن  شده و اقدام به ينترنتي ا گاهيافزارها به طور خودكار وارد پا نرم

 نيبه ا. كنند ي مينترنتي اگاهينام در پا  و ثبتحيرصحيفرم با اطالعات غ
 اري به هدر رفته و در اختها گاهي پاني از منابع ايادي حجم زبيترت
 ستمي سيي كارآنكهي ااي و رديگ يافزارها قرار م  آن نرمي سودجوسندگانينو

 1 انداختن خدمات از كار، حمالتني كه به اابدي ي كاهش مگاهيآن پا
(DOS) نديگو يم.  

 ارائه ي مختلفيها  گونه حمالت، روشني از ايريبه منظور جلوگ
 

 1385 ماه آبان 6تاريخ  و در دريافت 1384 ماه اسفند 20 قاله در تاريخاين م
  .شد بازنگري

 اباني خزد،ي شهرضا، دانشكده مهندسي كامپيوتر، دانشگاه يرعليمحمدحسن ش
  .(email: hshirali@yazduni.ac.ir) راني ازد،ي ه،يپژوهش، صفائ
 دانشگاه صنعتي شريف، وتر،ي و كامپياضي شهرضا، دانشكده علوم ريرعليمحمد ش

 .(email: shirali@cs.sharif.edu) راني تهران، ا،ي آزادابانيخ
1. Denial of Services 

 از ي كاربران انسانكيها هدف، تفك  روشنيدر ا.  استدهيگرد
 خودكاربودن يستيها با  روشني اي اصل يژگيو.  استيا انهي رايافزارها نرم

 يساز ادهي اقدام به پانهي رالهيس به ويي كه بتوان به تنهايا آنها باشد، بگونه
 ينترنتي ايها گاهيها در پا نام  از ثبتيادي حجم زي بررسرايز. آنها نمود
 كه يا  بگونهباشد؛ ي ميادي زنهي زمان و هزازمندي ني انسانيروهايتوسط ن
 يروي استفاده از نكي ارائه پست الكترونيها گاهي موارد مانند پايدر بعض
لذا . باشد ي مرممكني غالًنام عم  ثبتيها  فرميس به منظور برريانسان

 يا انهي رايافزارها  كاربران از نرمكي خودكار تفكيها ستمياستفاده از س
  .باشد ي ميضرور

 ي از آزمونانهي راكي ي اثبات هوشمندي برايدر مباحث هوش مصنوع
 و ي كاربر انسانكي آزمون نيدر ا. شود ي نام برده منگيبه نام تست تور

 گري دي در اتاقي ناظر انسانكي در دو اتاق جداگانه قرار گرفته و انهي راكي
 اتاق م دهد كه در كداصيچنانچه ناظر نتواند تشخ. كند يال مؤاز آنها س

 نگي در تست تورانهي كه رانديگو ي و در كدام اتاق انسان قرار دارد، مانهيرا
  .موفق بوده است

 مشابه با ي روشدي بايا انهي رايارهاافز  از نرمي كاربران انسانكيدر تفك
 ناظر ي به جانجاي تفاوت كه در اني را اعمال نمود، با انگيتست تور

 كه انجام ياالتؤ با سيستي باانهي و راباشد ي مانهي راكي ناظر ،يانسان
لذا تمركز .  كندكي تفكيا انهيافزار را  را از نرمي بتواند كاربر انساندهد، يم

 بتواند به ي است كه انسان به راحتياالتؤ سي بر روي روشني در اياصل
 به يا انهي راي فعليها دادن به آنها با برنامه  پاسخي ولد،يآنها پاسخ گو

  . باشدريپذ  امكانيسخت
 يافزارها  از نرمي كاربران انسانكي تفكيكار رفته براه  بيها از روش

 نقاط ضعف هي بر پا روشنيا. باشد ي كلمات مري استفاده از تصاو،يا انهيرا
  .استوار است (OCR) 2 حروفصي تشخيها ستميس

 خواندن خودكار متون استفاده ي حروف براصي تشخيها ستميس
 تيفيشده با ك افزارها در خواندن متون چاپ گونه نرمني اي ولشوند، يم
 صي با مشكل مواجه شده و فقط قادر به تشخسينو  متون دستاي نييپا

 و جي رايها  برخوردار بوده و از قالبيي باالتيفي كه از كيپيمتون تا
 يافزارها  نقص نرمني از اتوان يپس م. باشند ي مكنند، ي ميروياستاندارد پ

 داد ريي تغي كلمه را به شكلكي ري حروف استفاده كرده و تصوصيتشخ
 حروف صي تشخيافزارها  نرميكه توسط انسان قابل خواندن باشد، ول

 ني به كار رفته بديها  در مورد روش.  آن نباشندصيشخ و تيابيقادر به باز
  . به طور مفصل بحث خواهد شد2 بخش رمنظور د

 و اهوي بزرگ مانند ينترنتي ايها گاهياكنون در پا ها هم  روشنيا
 امر، نيالبته در كنار ا. شود ينام كاربران استفاده م  به منظور ثبتليم هات

 صيها و تشخ  روشنيستن ا شكي براييها  روشري اخيها در سال
  . شده استشنهاديپ] 2[و ] 1 [افتهيري كلمات تغري گونه تصاونيخودكار ا

 
2. Optical Character Recognition 

  قي به كمك خط نستعلني انسان از ماشكيتفك
(Nastaliq CAPTCHA)  
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 كي به منظور تفكستاي آلتاوينترنتي اگاهي از حروف مورد استفاده در پايا نمونه:  1شكل 

  .يا انهي رايافزارها  از نرميكاربران انسان
  

 ،ي و عربي فارسيها ان خاص زبيها يژگي مقاله با توجه به ونيدر ا
 يافزارها زبان از نرم ي و عربي كاربران فارسكي به منظور تفكدي جديروش
 نيدر ا.  ارائه شده استي و عربي كلمات فارسري با استفاده از تصويا انهيرا

 در قي نوشته شده با خط نستعلي عرباي ي كلمه فارسكي ريروش تصو
 آن، ي بر رويراتيي اعمال تغ شده و بدونرهي ذخيري پرونده تصوكيقالب 

 تا كلمه نشان داده شده را شود يبه كاربر نشان داده شده و از او خواسته م
 يافزارها  كلمات توسط نرمني اييبا توجه به عدم امكان شناسا.  كندپيتا

 كلمات فقط ني اصي موجود، كار تشخي عرباي ي حروف فارسصيتشخ
  . استريپذ ان زبان امكي عرباي ي كاربر فارسكيتوسط 

 ي به مرور كارها2در بخش : باشد ي مري مقاله به صورت زنيساختار ا
 خاص يها يژگي و3در بخش . شود ي پرداخته منهي زمنيشده در ا انجام
 كه باعث قي خط نستعليها يژگي وزي و ني و عربي فارسيها زبان

 اني بشود، ي مي و عربي حروف فارسصي تشخاتيشدن عمل مشكل
 ي عملجي نتا5شده و در فصل   ارائهيشنهادي روش پ4در فصل . گردد يم
 يي نهايريگ جهي نتزي ن6در فصل . شود ي روش گفته مني ايساز ادهيپ

  .شود يانجام م

 كار نهيشيپ - 2
 و همكارانش 1 برودري توسط آندريالدي م1997 بار در سال نياول
ابداع شد و در  يا انهي رايافزارها  از نرمي كاربران انسانكي تفكي برايروش

 روش ني از استاي آلتاوينترنتي اگاهي بار پاني اولي برازيهمان سال ن
 همراه با اعوجاج به يسي كلمه انگلكي ري روش تصونيدر ا. استفاده كرد

). 1شكل ( كند پي آن كلمه را تايستي و كاربر باه داده شدشيكاربر نما
 حروف قادر صيخ تشيها ستمي كه سشود ي انجام مي اعوجاج به شكلنيا

  ].3[ انسان قادر به خواندن آنها باشد يبه خواندن آن كلمات نبوده ول
 و امروزه توسط اكثر  ، معروف گشته2CAPTCHA  بهاًها بعد  روشنيا
 نيدر ا. شوند ي استفاده مكروسافتي و مااهوي معروف مانند يها گاهيپا

  .ميپرداز يها م  روشنيتر ا  كامليبخش به بررس
    اعوجاجروش 1- 2

 از ي كاربران انسانكي تفكي براملون ي در دانشگاه كارنگ3روش اعوجاج
 كلمه را از كي روش نيدر ا. ]4[  شده استهي تهيا انهي رايافزارها نرم
 همچون يراتيي فرهنگ لغت انتخاب كرده و پس از اعمال تغكي

 رهي و غيرخطي غراتيي تغجادي اد،ي و خطوط سفاهيكردن خطوط س اضافه
 آن كلمه را به طور يستي نشان داده و كاربر باريك تصوين را در قالب آ

 850 فرهنگ لغت كي روش كلمات خود را از نيچون ا.  كندپي تاحيصح
 شكسته ي به آسانتواند ي لذا در مقابل حمالت مكند، ي انتخاب ميا كلمه
  ].1[شود 
اعوجاج " روش به نام ني از ايا  از نسخه سادهاهوي ينترنتي اگاهيپا
   منظور   به يا انهي رايافزارها نرم  از ي كاربران انسان كي تفكيبرا  "ساده

 
1. Anderi Broder 
2. Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and 

Human Apart 
3. Gimpy 

  
 كي به منظور تفكPayPal ينترنتي اگاهي از حروف مورد استفاده در پايا  نمونه: 2شكل 

  .يا انهي رايافزارها  از نرميكاربران انسان
  

 يزارهااف  توسط نرميدرپ ي پي كاربريها  حسابفي از تعريريجلوگ
  .برد ي م  مخرب بهرهيا انهيرا

   معنا يروش كلمات ب 2- 2
 نباشند، يسي كه در فرهنگ لغت انگليهاي واژه 4معنا يروش كلمات بدر 

 نيا. ]5[ شوند ي مي كلمات دستكارني اري شده سپس تصوديتول
 داشته ي و سختي از آساني درجات مختلفتوانند يشده مدي توليها شكل
 دي تولادي زي با درجه سختييها  شكلتوان يش گرچه م رونيدر ا. باشند

 كلمات توانند ي مي به سختزي ني انسانران موارد كاربني در ايكرد، ول
  . دهندصيشده را تشخ ارائه

   سينو دستاستفاده از كلمات  3- 2
 روش نيدر ا. ]6[د باش ي مسينو  استفاده از كلمات دستگر،يروش د

 يها كه از نامه (كاي آمرينام شهرها از سينو  از كلمات دستيبانك
به منظور .  شده استهي ته)شده توسط مردم استخراج شده است پست
 از يكي كلمه ري تصو،يا انهي رايافزارها  از نرمي كاربران انسانكيتفك

 نام آن يستي و كاربر باشود ي و به كاربر نشان داده مشدهشهرها انتخاب 
 ي كلمات داراري روش تصونيدر ا. دي نماپي تاحيشهر را به طور صح

 ي كاربران انساني براي از آنها حتي نبوده و خواندن بعضي مناسبتيفيك
  .باشد ي مشكل مزين

   PayPal ينترنتي اگاهيروش پا 4- 2
 پرداخت يها نهي در زمي به ارائه خدماتPayPal ينترنتي اگاهيپا

 از ياربران انسان ككي تفكي برازي نگاهي پانيا. پردازد ي پول ميكيالكترون
 2 كلمه با اعوجاج، مانند شكل كي شي از روش نمايا انهي رايافزارها نرم

  .]7[ كند ياستفاده م
 روش ني ااتي در مورد جزئيحي توضچي هPayPal گاهيمتأسفانه پا

 كه رسد ي حروف به نظر مادي زه با توجه به فاصليمنتشر نكرده است ول
  .باشد  حروف سادهصي تشخيها ستمي حروف توسط سنيجداكردن ا

   ايپو ي بصرياستفاده از الگوها 5- 2
. ]8[ شوند ي چاپ مي بصري از الگوهايا نهي روش، كلمات در زمنيدر ا

 ري تصونيسپس ا. شود ي چاپ ماهي سيها رهي از دايا نهيمثالً متن در زم
 داده شي نمايا انهي رايافزارها  از نرمي كاربران انسانكيبه منظور تفك

 يافزارها  نرمي كلمات براني اصيبودن تشخ  مشكلرغم يعل. شود يم
  .باشد ي مشكل مزي نيها توسط كاربران انسان  شكلني خواندن ا،يا انهيرا

   ليم  هاتينترنتي اگاهيروش پا 6- 2
 مربوط به (Hotmail) ليم  هاتكي پست الكترونسينام سرو در ثبت
 ي به طور تصادفيسي رشته از حروف انگلكي ،]9[ كروسافتيشركت ما

 حروف به كاربر ري شكل آن حروف؛ تصاويانتخاب شده و پس از دستكار
  . كندپي تاي حروف را به درستني ايستي و كاربر باشوند ينشان داده م

  
 

4. Baffletext 
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 كي به منظور تفكليم  هاتينترنتي اگاهي از حروف مورد استفاده در پايا  نمونه: 3شكل 

  .يا انهي رايافزارها  از نرميكاربران انسان
  

 حروف استفاده شده و با صي مربوط به تشخقاتي روش از تحقنيدر ا
 از 1 حروفي حروف، جداسازصي تشخيها ستمي در سنكهيتوجه به ا

 يحروف به شكل  شده تايلذا سع باشد، يم تر  مشكل2 حروفصيتشخ
   .نباشد  ريپذ امكان  يآسان به   گريكدي از  آنها  جداكردن  كه  شوند  داده   رييتغ

 شده ي سعييها  كه با قراردادن كمانشود ي مشاهده م3در شكل شماره 
 اگرچه جهيدر نت. ]10[  كلمات مشكل گرددياست تا حد امكان جداساز

 آنها ي جداسازي ولباشد، يها ساده م  انساني حروف براني ايجداساز
  .ستي نريپذ  موجود امكانيافزارها توسط نرم

 ي بعضي حروف، گاهاني مييها اردادن كمان روش به علت قرنيدر ا
 يا  حروف اضافهزي ني خوانده شده و گاهيگريحروف به صورت د

  .شوند يم جاديا
  كردن حروف روش مثله 7- 2
 ي بر روي اصلهي، تك6-2 مانند روش زين 3كردن حروف روش مثلهدر 
 ريي تغيا  حروف به گونهگردد ي مي سعيعني. باشد ي حروف ميجداساز

 از كي منظور هر نيبد. ]11[  آنها نباشديشوند كه امكان جداسازداده 
 باعث اتي عملني اشوند، يها جابجا م  تكهنيتكه شده، سپس ا حروف تكه

 حروف مشكل صي موجود تشخيها  حروف با روشي كه جداسازشود يم
 شكسته شده زي ريها  تكهيادي روش هر حرف به تعداد زني در ارايباشد ز
 تا نتوان از شوند ي انتخاب مي حروف به صورت تصادفگريداز طرف . است

  . كلمات استفاده كردينيب شي پيفرهنگ لغت برا
   بدتيفيروش چاپ با ك 8- 2

 يها ستمي عمده سيها   از ضعفيكي هيبر پا 4 بدتيفيچاپ با ك
 حروف صي تشخيافزارها  نرميي عدم توانايعني ،ي حروف امروزصيتشخ
 نيبنابرا. ]10[ باشد ي استوار من،يي پاتيفي با كياپ در خواندن متون چيفعل
شده به طور   حروف چاپتيفيآوردن ك نيي شده است تا با پايسع

 به عمل يري مخرب جلوگيا انهي رايافزارها رم نيها تي از فعال،يمصنوع
 روش چندان در مقابل حمالت مقاوم نبوده و ممكن است با ني ايول. ديآ

 لي تبدهي به حالت اولافتهيرييشده، كلمات تغ نجام اراتيياعمال معكوس تغ
  ].1[ داده شوند صي حروف تشخصي تشخيها ستميشده و توسط س
 از ي كاربران انسانكي تفكي برازي نيگري ديها البته روش

 كنند، ي حروف استفاده نمصي وجود دارند كه از تشخيا انهي رايافزارها نرم
 ري، استفاده از تصاو]12 [ي ضمنكي تفكيها  روشتوان يها م  روشنياز ا

  .را نام برد] 14[و رسم ] 7[و ] 13[ متن به صدا لي، تبد]4[
 كي تفكي كه امروزه براييها  گفت كه روشتوان يبه طور خالصه م

 ي معموالً براشوند، ي استفاده ميا انهي رايافزارها  از نرميكاربران انسان
ها استفاده   روشنيا اكراه از ا راحت نبوده و اكثر افراد بيكاربران انسان

  ].12 [كنند يم
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  نظر از يعرب و يفارس يها زبان يها يژگيو - 3
  حروف صيتشخ 

 ي و عربي كاربران فارسكي تفكي براي استفاده از متون فارسيبرا
 ي را به خوبي و عربي فارسيها  زبانيها يژگيزبان الزم است كه و

 يها يژگيو.  انجام دادها يگژي وني را متناسب با استمي سيشناخته و طراح
. ]15[ شود ي ماني بخش بني حروف در اصيها از نقطه نظر تشخ  زباننيا

 "گ، چ، پ، ژ" وجود چهار حرف ي از زبان عربي زبان فارسيتفاوت اصل
  . استيدر زبان فارس

  .ميپرداز ي مقي خط نستعلي به بررسزي بخش نني اانيدر پا
  نوشتن از راست به چپ 1- 3

 شود، ي نوشتن از راست به چپ انجام مي و عربي فارسيها در زبان
 يها  در زباناي كه در آن از چپ به راست و يسيبرخالف زبان انگل

 زي ني حروف فارسصي تشخنيبنابرا. سندينو ي منيي كه از باال به پايگريد
  . از راست به چپ انجام شودديبا

  بودن حروف متصل 2- 3
 متصل گريكديوف هنگام نوشتن به  حر،ي و عربي فارسيها در زبان

صورت مجزا ه  كه در آن حروف بيسي برخالف زبان انگلشوند يم
صورت متصل ه  بزي نيسي انگلسينو البته حروف دست. شوند يم نوشته
  .شوند يم نوشته

   حروفيداربودن بعض نقطه 3- 3
 از يمي داشته و نيادي زتي نقطه اهم،ي و عربي فارسيها در زبان
 از ي نظر است كه تعدادني نقطه از اتياهم.  آنها نقطه دارنديحروف الفبا

 و يدر فارس.  اختالف دارندگريكدي محل نقاط با ايحروف فقط در تعداد 
 تا سه نقطه داشته باشند كي اي بدون نقطه بوده توانند ي حروف ميعرب
 است كه نقطه ممكن است با ني حروف اصي عمده نقطه در تشخشكلم
 است ني نقطه اگريمشكل د.  متن اشتباه شودكي رير تصو موجود دزينو

 سه اي دو نقطه ني بصي تشخي گاهچسبند ي مگريكديها به  كه چون نقطه
  .ستي نريپذ نقطه امكان

  عالئم خاص 4- 3
 و "همزه"، "نيتنو"، "ديتشد"م ئ از عالي و عربي فارسيها در زبان

 يئم مختص زبان عرب عالني از اياگرچه بعض. شود ي استفاده مزي ن"مد"
 عالئم ني كرد كه در آن اداي پتوان ي را مي كمتر متن فارسي ولباشد يم

 ني اي براييها مثال. رنديگ ي حروف قرار مي عالئم رونيا. موجود نباشد
، مد در كلمه "حتماً" در كلمه ني، تنو"اما" در كلمه دي تشدالئم،ع
 ياي" عالمت گر،يت دعالم. باشند ي م"سؤال" و همزه در كلمه "قرآن"

 قرار "ه" حرف ي كه روباشد يم) ى ("يانجي مياي" اي "شده كوتاه
  ."خانة دوست" در عبارت  مثالًرديگ يم

   كلماتيدگيكش 5- 3
 ستون كي جمالت در ي انتهانكهي اي براي متون فارسپيدر هنگام تا

 نوشتن كلمه دهي كشي برا"-" در كلمات آخر جمله از عالمت رنديقرار گ
 نداشته و فقط ي خاصي معناچي عالمت هني كه اشود، يستفاده ما

 كه به صورت "باشد"مانند كلمه . شود ي متن استفاده مييبايز يبرا
  .شود ي نوشته مزي ن"اشدبــــــــــــ"
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 كاربران كي به منظور تفكيشنهادي از حروف مورد استفاده در روش پيا  نمونه: 4شكل 
  .يا انهيرا يافزارها  از نرميانسان

  
   حرفكي مختلف يها شكل 6- 3
 تا چهار شكل مختلف تواند ي حرف مكي ي و عربي فارسيها  زباندر

شكل هر حرف متناسب با محل قرارگرفتن آن حرف در كلمه . داشته باشد
، در وسط كلمه "عـ"صورت ه اول كلمه ب  در"نيع" حرف مثالً. باشد يم
ه  و در حالت منفرد ب"ـع"صورت ه ، در آخر كلمه ب"ـعـ"صورت ه ب

 .شود ي نوشته م"ع"صورت 

  اِعراب 7- 3
 شوند ي صداها موقع نوشتن كلمه نوشته نمي و عربي فارسيها در زبان

 كه احتمال اشتباه در موقع خواندن وجود دارد الزم است ييها  در محليول
 يها  كه در زبانييها اعراب.  شود  از حروف، اعراب گذاشتهي بعضيكه برا

 حه بوده و عبارتند از فتي مشابه زبان عربشوند ي استفاده مي و عربيرسفا
 حروف گذاشته شده نيي در باال و پااعراب). ــِـ(كسره و ) ــُـ(، ضمه )ــَـ(

جداكردن اعراب از خود حروف . كند ي مريپذ  آن را امكانحيو خواندن صح
  .ستي ني حروف كار آسانصيدر موقع تشخ

   حروفيپوشان هم 8- 3
 از حروف ي بعضي و عربي متون فارسپي تااي ينيچ  موقع حروفدر

 حرف "را" در هنگام چاپ كلمه  مثالً،رنديگ ي قرار مي حرف قبليرو
 حروف صي كار تشخزي مسئله نني ارد،يگ ي قرار م"ر" حرف ي رو"الف"

  .كند يتر م را سخت
  "ال"شكل خاص  9- 3

 "الم"تن هرگاه حروف  مييباي به خاطر زي و عربي فارسيها در زبان
 ني اشوند، ي نوشته م"ال"صورت ه  برندي پشت سر هم قرار گ"الف"و 

 توسط ي و عربي متن فارسكي ي جستجوايردن ك مسئله در هنگام مرتب
 را "ال" شكل توان ي حروف مصيدر تشخ. كند ي مجادي مشكل اوتر،يكامپ

  .نظر گرفت  حرف مستقل دركيعنوان ه ب
  ت حروفاندازه متفاو 10- 3

  مثالً،ستندي نكساني حروف از نظر اندازه ي و عربي فارسيها در زبان
. كند ي اشغال م"د" از حرف يشتري بي هنگام چاپ جا"ب"حرف 

 ي و عربي حروف فارسصي تشخيدگيچينبودن اندازه حروف به پ كساني
  .كند يكمك م
   كلماتنينبودن فاصله ب 11- 3

 كه هر كلمه با يسيخالف زبان انگل  بري و عربي فارسيها در زبان
 كلمات فاصله وجود ني بشود، ي فاصله جدا ملهيوسه كلمه بعد از آن ب

 جمله ي علت جداكردن كلمات بدون توجه به تمامنيبه هم. ندارد
 كلمات باعث ني حروف، نبودن فاصله بصيدر تشخ. ستي نريپذ امكان

فاده از فرهنگ  داده شده با استصي متن تشخحي كه عمل تصحشود يم
  .لغت، مشكل شود

   قيخط نستعل 12- 3
 بوده و ي خطوط در زبان فارسني از مشهورتريكي ]16[ قيخط نستعل

  بوده و معموالًباي زاري خط بسنيا.  ابداع شده استيزي تبريرعليتوسط م
  .شود ي استفاده مي نوشتن اشعار و متون ادبيبرا

 مثالً. باشد يف در آن م نوشتن حرودهي خط كشني ايها يژگي از ويكي
 ني نقطه داشته باشد، كه ا12 نقطه تا 3 برابر يا  اندازهتواند ي م"ب"

 صي تشخيها  برنامهي را براقي حروف نستعلصي كار تشخيدگيكش
 "ش" و "س" خط وجود ني اگري عمده ديژگيو. كند يحروف مشكل م

 حروف صي تشخزيله نأ مسني كه اباشد ي در آن مه و بدون دنداندهيكش
 حرف ي شكل معكوس براگريله دأمس. كند ي را مشكل م"ش" و "س"
 مانند كلمه ابد؛ي كلمه ادامه ي تا ابتداتواند ي كه مباشد ي م"ي"
 فشرده نوشتن حروف قي خط نستعلگري ديژگيو. 4 در شكل "يشكستگ"

  .گردد يها هم تنگ م  نقطهي جاد از مواري در بعضي كه حتباشد يدر آن م
 يي شناساي براقي پروژه از خط نستعلنيبه موارد ذكرشده، در ابا توجه 

 توسط كاربران ي خط به راحتني استفاده شده است چون ايكاربران انسان
 ي حروف امروزصي تشخيها  برنامهي زبان خوانده شده ولي و عربيفارس

  .ستنديقادر به خواندن آن ن

 يشنهاديپ تميلگورا - 4
 و ي فارسي كاربران انسانكي تفكيا بري مقاله به ارائه روشنيدر ا

 يها  زبانيها يژگي با استفاده از ويا انهي رايافزارها  زبان از نرميعرب
  . پرداخته شده استي و عربيفارس

 آن، در هر مرحله به يها يژگي و ويشنهادي پتميبه منظور شرح الگور
 پرداخته و سپس به يسي حوزه در زبان انگلنيشده در ا شرح عمل انجام

  .ميپرداز ي مي و عربي در زبان فارسيشنهادي پتمي آن با الگورسهيمقا
  ري به تصوزيافزودن نو 1- 4

 لهي حروف به وسصي از تشخيريها در جلوگ  روشنيثرترؤ از ميكي
 منظور با انجام نيبد. باشد ي مري به تصوزي افزودن نو،يا انهي رايافزارها نرم

 كه شوند ي موجب مريه تصو بييها نهيزم  همچون افزودن پسييكارها
البته امروزه .  حروف با مشكل مواجه گردندصي تشخيافزارها نرم

 ابداع يسي كلمات انگلري در تصاوزهاي نوني به منظور حذف ايياه روش
 به علت وجود سه عامل نقطه، ي و عربي فارسيها شده است، اما در زبان

 رايز. باشد ير مت  مشكلري از تصوزي نويعالئم خاص و اعراب، جداساز
 حال آنكه شود، ي اطراف متن مزي باعث حذف نقاط و خطوط رزيحذف نو
 ني نقطه بوده، همچني از حروف دارايمي ني و عربيفارس يها در زبان

 تي و همزه بوده و در نهادي چون تشدي عالئمي از كلمات دارايبعض
ر  كه احتمال اشتباه دييها  مواقع و به خصوص در محلي بعضنكهيا

 نقاط و عالئم نيا. شود ي استفاده ميگذار خواندن وجود دارد، از اعراب
 صي حذف شده و لذا تشخر،ي از تصوزيممكن است در هنگام حذف نو

  .رديگ ي صورت نمي به درستيا انهيافزار را حروف توسط نرم
  استفاده از حروف مشابه 2- 4

 كه يمات حروف، معموالً از كلصيساختن عمل تشخ دهيچيبه منظور پ
 اي "q" و "g" اي "w" و "m" حروف با شكل مشابه، مانند حروف يدارا
"i" و "j"تعداد ي و عربي فارسيها در زبان. شود ي هستند، استفاده م 
 از  حروف، معموالًادي تشابه زنيا.  استشتري باريگونه حروف مشابه بسنيا
، ت و ب، پ" مانند حروف شود، ي مي حروف در تعداد نقاط ناشاوتتف
.  محل نقاط اختالف دارنداي كه در تعداد رهي و غ"س و ش"  يا"ث
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.  مشابه هستندي از نظر شكل ظاهرزي ن"ك، گ و ل" مانند زي نيحروف
 ادي زاري بسي و عربي فارسيها  تعداد حروف مشابه در زبانيبه طور كل

 حروف صي تشخيافزارها  نرمي براگريكدين حروف از ي اكيبوده لذا تفك
  .باشد يار مدشو

  گريكديبودن حروف به  متصل 3- 4
 حروف، صي تشخيافزارها  نرمي كارها برانيتر  از مشكليكي

با توجه به جدابودن حروف از . باشد ي مگريكدي حروف از يجداساز
 از ي كاربران انسانكي تفكيها ستمي در س،يسي در زبان انگلگريكدي

كردن   همچون كمييها ش تا با روشود ي مي سعيا انهي رايافزارها نرم
مانند ( خطوط و كمان لهي به وسگريكديفاصله حروف، اتصال حروف به 

  .ندي متصل نماگريكدي حروف را به ره،يو غ) 6-2روش 
 حروف به هنگام ،يسي بر خالف زبان انگلي و عربي فارسيها در زبان
 فوق يها  به اعمال روشيازيلذا ن. شوند ي متصل مگريكدينوشتن به 

 امر به طور ني كه ايياز آنجا. باشد ي نمگريكدي اتصال حروف به يبرا
 در يسي كه در زبان انگلي با مشكالتجهي در نترد،يگ ي صورت ميعيطب

 وجود دارد؛ همچون نادرست يكردن حروف به طور مصنوع لهنگام متص
  . حروف اضافه، وجود نخواهد داشتجاديها و ا خواندن حروف توسط انسان

 عالوه بر فاصله ي و عربي فارسيها  در زبانگرياز طرف د
 رهي و غ"يخواب يب" ،"باشد يم" كلمات مانند ي در بعض،يا كلمه انيم

 حروف كلمات وجود دارد؛ اني كه مي فاصله كوتاهيعني ؛يحرف انيفاصله م
 در كلمه "باشد" و "يم" دو قسمت اني كه ميمانند فاصله كوتاه

 حروف را صي امر عمل تشخنيدارد كه ا وجود زي دارد، نقرار "باشد يم"
 فاصله ي در موارديحت. سازد ي مشكل ميا انهي رايافزارها  نرميبرا
 در ژهي به وشود، ي نمتي رعاي و عربي در عبارات فارسزي نيا كلمه انيم

  .ديافزا ي حروف مصي تشخ ي امر بر دشوارني كه اق،يخط نستعل
 با مسئله ي و عربي فارسيها عالوه بر دو مورد فوق، در زبان

 ؛ي حرف قبلي از حروف روي قرارگرفتن بعضيعني حروف، يپوشان هم
 را گريكدي حروف از ي جداساززي امر نني كه اميمواجه هست زين

  .سازد يم دشوارتر
  تفاوت اندازه حروف 4- 4

 كه در ي هستند، در حالي اندازه ثابتي حروف دارايسيدر زبان انگل
 ييباي به منظور زقيه خصوص در خط نستعل بي و عربي فارسيها زبان

مثالً . شوند ي نوشته مدهي چند حرف از كلمه به صورت كشاي كيكلمه، 
.  نوشته شوددهي به صورت كشتواند ي م"بـــاخت" در كلمه "ب"حرف 

 ي حروف نتوانند به درستصي تشخيافزارها  كه نرمشود ي موجب امر منيا
  . دهندصي و تشخ جدا ساختهگريكديحروف كلمه را از 

 ستي نكساني اندازه همه حروف ي و عربي فارسيها  در زباننيهمچن
لذا . كند ي فضا اشغال م"د" از حرف شتري ب"پ"و به عنوان مثال حرف 

  .شود ي حروف دشوارتر مصي تشخيافزارها  نرميكار برا
   مختلف حروفيها شكل 5- 4

كوچك هستند،  دو حالت بزرگ و ي حروف تنها دارايسيدر زبان انگل
 حروف گر،يكدي به علت اتصال حروف به ي و عربي فارسيها اما در زبان
 كه هر يبه طور.  هستندي متفاوتيها  شكلي مختلف دارايها در مكان

 چهار شكل ي كه در آن قرار دارد، ممكن است دارايحرف با توجه به مكان
 و "س" حروف همچون حروف ي بعضقيدر خط نستعل. باشدگوناگون 

 نيا. باشند ي مي اشكال گوناگوني دارازي نكساني يها  در حالت،"ي"

 يها  حروف در زبانصي تشخشتري بيدگيچي گوناگون موجب پيها شكل
  .شود ي مي و عربيفارس

  نامه  از لغتيريگ بهره 6- 4
ها  نامه  كلمات، از لغتصي تشخلي به منظور تكميسيدر زبان انگل

 يها نامه  لغتي و عربي فارسيها  زبانيمتأسفانه برا. كنند ياستفاده م
 حروف در صي تشخي براكي تكنني وجود ندارد، لذا استفاده از ايمناسب

 يافزارها  قدرت نرمجهيدر نت. ستي نريپذ  امكاني و عربيمتون فارس
 ي و عربي خواندن متون فارسي حروف براصي تشخيا انهيرا

  .ابدي يم كاهش
 ي كاربران انسانكي تفكي برا رح طنيبا توجه به عوامل فوق، در ا

 و ي كلمات فارسري از تصو،يا انهي رايافزارها  زبان از نرمي عرباي يفارس
 با ي عرباي ي كلمه فارسكي منظور ابتدا نيبد.  استفاده شده استيعرب

 عمل تر يگرچه انتخاب كلمات طوالن. شود ي حرف انتخاب م8 تا 3طول 
 اما سازد، يتر م  را مشكليا انهي رايافزارها  حروف توسط نرمصيشخت
  .شود ي مي كاربر انساني موجب ناراحتي كلمات طوالنپيتا

 ريسپس تصو. شد با ي ميري پرونده تصوكيشده به صورت  لغت انتخاب
 ي مقدارري تصوني اي شده و بر روبي تركدي و سفاهي سنهيزم  پسكيبا 
 صيذكر شده تشخ 1-4طور كه در قسمت   تا همانشود يداده م  قرارزينو

 و ي انتخابنهيزم البته پس.  مشكل شوديا انهي رايافزارها حروف توسط نرم
 كاربر ي كه خواندن كلمه براباشند ي ميا شده به گونه  افزودهزي نومقدار
  . باشدريپذ  امكاني به آسانيانسان

 تا آن شود ي به كاربر نشان داده شده و از او خواسته مري تصوتيدر نها
شده با كلمه نشان داده  پيدر صورت تطابق كلمه تا.  كندپي تاكلمه را

  .شود ي مورد نظر به كاربر داده ماتيشده، اجازه انجام عمل

  يعمل جينتا - 5
زبان  ي عرباي ي كاربران فارسكي تفكي براي مقاله، به ارائه روشنيدر ا
 . پرداخته شده استي و عربي به كمك متون فارسيا انهي رايافزارها از نرم

 جاوا يسينو  و توسط زبان برنامهيصورت عمله  بيشنهاديروش پ
 كيوا درون جا 1 اپلتكيافزار در قالب   نرمنيا.  شده استيساز ادهيپ

 گاهي پاكي ي شده و پس از قرارگرفتن بر رويگذاريصفحه وب جا
 به زبان ييافزارها  جاوا نرميها اپلت.  قرار گرفتشي مورد آزماينترنتيا

 نترنتي اي شبكه جهانقي صفحات وب و از طريكه بر روجاوا هستند 
  .باشند يقابل اجرا م

 وهيشده به ش  كلمات نوشتهري از تصاوي روش، بانكني ايساز ادهيدر پ
 كلمات در ني از ايا نمونه.  شدهي ته2PNG يري در قالب تصوقينستعل

 ريصاو تني از ايكي يطور تصادفه افزار مذكور ب نرم. اند  آورده شده4شكل 
 كند ي درخواست ميسپس از و. دهد ي منشانرا انتخاب كرده و به كاربر 

 كلمه توسط كاربر، در پيپس از تا.  كندپيتا كلمه نشان داده شده را تا
افزار با   داده شده، نرمشي كلمه نماريشده با تصو پيصورت تطابق كلمه تا

  .سازد ي مناسب كاربر را مطلع مغاميپ
 شده ي جداگانه نگهداريا  در پروندهريه به هر تصوكلمه نسبت داده شد

شده توسط كاربر به آن  پي صحت كلمه تاصي تشخيافزار فوق برا و نرم
 و عدم قي خط نستعليها يدگيچيبا توجه به پ. كند يپرونده مراجعه م

 ي و عربي متون فارسي حروف در بازشناسصي تشخيافزارها قدرت نرم
 

1. Applet 
2. Portable Network Graphics 
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 كلمات بهره ي معمولري از تصاونجايذا در ا حالت، لنيتر يمول در معيحت
گونه  چي ه،يسيكار رفته در زبان انگله  بيها خالف روش گرفته شده و بر

 صي تا تشخشود ي امر موجب منيا.  داده نشده استري به تصوياعوجاج
افزار   نرمني ايشياكنون نمونه آزما هم. تر باشد  كاربران راحتيكلمات برا

 www.shirali.ir/projects/nastaliqcaptcha ينتنتري اگاهي پايبر رو
  .باشد يموجود م

 تا 12 ني بي كاربر با بازه سني مقاله توسط تعدادنيشده در ا روش ارائه
 مرتبه قادر ني درصد مواقع، كاربران در اول97در . دي گردشي سال آزما55

 درصد 3 داده شده بودند و تنها در شي كلمات نماحي صحصيبه تشخ
 يها كردن كلمات بود، در تالش پي از خطا در تاي ناش كه معموالًمواقع
 يكاربران از نظر راحت.  دهندصي تشخي توانستند كلمه را به درستيبعد

  . كردندتي روش اظهار رضانياستفاده، از ا

  يريگ جهينت - 6
زبان  ي عرباي ي فارسي كاربران انسانكي تفكي براي مقاله، روشنيدر ا
.  ارائه شده استي و عربي متون فارسلهي به وسيا انهي رايافزارها از نرم

 خط نيهمچن.   همه مسلمانان جهان استي زبان مذهبيزبان عرب
لذا . شود ي استفاده مزي كشورها مانند پاكستان و مصر نگري در دقينستعل

  .دهد ي را پوشش مينترنتي از كاربران ايعي وسفين روش طيا
 از خطوط از جمله يگري انواع دق،يل عالوه بر خط نستعيدر زبان فارس

 از خط تر دهيچي پاري و خط شكسته وجود دارد كه بسقيخط شكسته نستعل
 خطوط توسط انسان ني از اي خواندن بعضكه يطوره  بباشند، ي مقينستعل

 كاربران كي تفكي خطوط براني از اتوان يلذا م. باشد ي مشكل مزين
  .ره برد بهيا انهي رايافزارها  نرمز ايانسان

 يا انهي رايافزارها  از نرمي كاربران انسانكياز آنجا كه روش تفك
 مطرح ي به تازگ،ي و عربي روش استفاده از متون فارسالخصوص يعل

 ني گسترش و بهبود در اي براياري بسيها نهيشده است، لذا همچنان زم
  .ود اقدام به توسعه آن نمشتري بقاتي با تحقيستيها وجود دارد كه با روش

 مراجع
[1] G. Mori and J. Malik, "Recognizing objects in adversarial clutter: 

breaking a visual CAPTCHA," in Proc. of the IEEE CS Society 
Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'03), 
pp. 134-141, Madison, US, Jun. 2003. 

[2] G. Moy, N. Jones, C. Harkless, and R. Potter, "Distortion estimation 
techniques in solving visual CAPTCHAs," in Proc. of the 2004 IEEE 
Computer Society Conf. on Computer Vision and Pattern 
Recognition (CVPR'04), vol. 2, pp. 23-28, Jun./Jul. 2004. 

[3] H. S. Baird and K. Popat, "Human interactive proofs and document 
image analysis," in Proc. of the 5th IAPR International Workshop on 
Document Analysis Systems, pp. 507-518, Princeton, US, Aug. 2002. 

[4] M. Blum, L. A. Von Ahn, and J. Langford, Completely Automatic 
Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart, The 
CAPTCHA Project, www.captcha.net, Deptartment of Computer 
Science, Carnegie-Mellon University, 2000. 

[5] M. Chew and H. S. Baird, "Baffletext: a human interactive proof," in 
Proc. of the 10th SPIE/IS&T Conf. on Document Recognition and 
Retrieval (DR&R2003), pp. 305-316, Santa Clara, US, Jan. 2003. 

[6] A. Rusu and V. Govindaraju, "Handwritten CAPTCHA: using the 
difference in the abilities of humans and machines in reading 
handwritten words," in Proc. of the 9th International Workshop on 
Frontiers in Handwriting Recognition (IWFHR-9), pp. 226-231, 
Oct. 2004. 

[7] PayPal Registration, in URL: http://www.paypal.com/ 
[8] W. Liao and C. Chang, "Embedding information within dynamic 

visual patterns," in Proc. of the IEEE International Conf. on 
Multimedia and Expo 2004 (ICME'04), vol. 2, pp. 895-898, 
Jun. 2004. 

[9] Microsoft Hotmail, in URL: http://www.hotmail.com/ 
[10] A. L. Coates, H. S. Baird, and R. J. Fateman, "Pessimal print: a 

reverse turing test," in Proc. of the 6th International Conf. on 
Document Analysis and Recognition, pp. 1154-1158, Seattle, US, 
Sep. 2001. 

[11] H. S. Baird and T. Riopka, "Scattertype: a reading CAPTCHA 
resistant to segmentation attack," in Proc. of the IS&T/SPIE Conf. on 
Document Recognition & Retrieval XII (DR&R2005), pp. 197-207, 
San Jose, US, Jan. 2005. 

[12] H. S. Baird and J. L. Bentley, "Implicit CAPTCHAs," in Proc. of the 
SPIE/IS&T Conf. on Document Recognition and Retrieval XII 
(DR&R2005), pp. 191-196, San Jose, US, Jan. 2005. 

[13] T. Y. Chan, "Using a text-to-speech synthesizer to generate a reverse 
turing test," in Proc. of the 15th IEEE Int. Conf. on Tools with 
Artificial Intelligence, pp. 226-232, Nov. 2003. 

[14] M. Shirali-Shahreza and S. Shirali-Shahreza, "Drawing CAPTCHA," 
in Proc. of the 28th Int. Conf. Information Technology Interfaces 
(ITI 2006), pp. 475-480, Cavtat, Croatia, Jun. 2006. 

نويس فارسي به كمك  تشخيص ارقام و كلمات دست شهرضا، يرعلي ش.م ]15[
 ي برق، دانشگاه صنعتي دوره دكترا، دانشكده مهندسنامه اني، پاهاي عصبي شبكه

 .1374 ر،يركبيام
 .1370، انتشارات سروش، چاپ ششم، تهران، اطلس خط فضائلي، .ح ]16[

  
 تحصيالت خود را در رشته مهندسي كامپيوتر شهرضا  حسن شيرعلي محمد

 و 1364هاي  در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به ترتيب در سال) افزار سخت(
وي در . هاي صنعتي اصفهان و صنعتي شريف به پايان رسانده است  در دانشگاه1367
هاي ايران  سي كامپيوتر در دانشگاهآموخته دكتراي مهند  به عنوان اولين دانش1374سال 

سال از  نامبرده يك . التحصيل شد فارغ) تكنيك تهران پلي(از دانشگاه صنعتي اميركبير 
 در آمريكا (SMU) در دانشگاه متديست جنوب 1373دوره دكتراي خود را در سال 

  .است بوده
يوتر مي دانشكده مهندسي كامپعل عضو هيئت 1375شهرضا از سال  دكتر شيرعلي
هاي تحقيقاتي مورد عالقه وي شامل تشخيص حروف  زمينه. باشد دانشگاه يزد مي

  . باشد هاي عصبي مي نگاري داده، تفكيك كاربران انساني از رايانه و شبكه فارسي، نهان
  

 دانشجوي سال دوم كارشناسي رشته علوم كامپيوتر در دانشگاه شهرضا محمد شيرعلي
) تيزهوشان(حلي تهران  التحصيل دبيرستان عالمه غوي فار. باشد صنعتي شريف مي

او موفق به كسب رتبه اول پنجمين جشنواره جوان خوارزمي با ارائه طرح . است
 به عنوان پژوهشگر جوان ممتاز 1385او در سال .  شد"نگاري داده در تصوير نهان"

  .انجمن رمز ايران در مقطع كارشناسي برگزيده شد
 و همچنين در يازدهمين كنفرانس ICTTA 2006المللي  ينوي در دومين كنفرانس ب

 .ترين محقق برگزيده شد المللي انجمن كامپيوتر ايران به عنوان جوان بين
المللي ارائه كرده و داراي هشت  هاي بين  مقاله علمي در كنفرانس29وي تاكنون 

 .شده در مجالت معتبر علمي است مقاله چاپ
نويسي تلفن همراه و  نگاري اطالعات، برنامه قه او نهانهاي تحقيقاتي مورد عال زمينه
 .باشد هاي تفكيك كاربران انساني از رايانه مي سيستم
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