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كه بتواند داده هاي است وجود ابزاري 

موجود در مستندات مانند چك هاي بانكي، فرم هاي تبليغاتي، ركوردهاي دولتي و نامه ها را در يك فرمت خوانا 

، برگه هاي چك همچنان نقش بزرگي را در 

در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، فرايند پردازش چك هاي بانكي 

نيازمند يك كارمند بانك مي باشد تا چك را خوانده و به صورت دستي اطالعات آن را وارد نمايد و همچنين فيلدهاي 

ه اين كه هر روزه در بانك ها تعداد زيادي 

زش شود، به منظور جلوگيري از هدر رفتن زمان و هزينه هاي پردازشي در شفاف سازي چك هاي 

علي رغم اين كه تشخيص . مفيد واقع شود

تشخيص خط و تاييد صحت  ،اي گذشته با موفقيت انجام شده است، اما در زمينه پردازش مستندات

، بانك مورد نظر تصويري از كنندهنسخه فيزيكي چك براي پرداخت 

  . كرده و تراكنش بر اساس داده هاي تصوير انجام مي شود

تصاوير سياه و سفيد تمام ويژگي هاي 

تصاوير رنگي نيازمند حافظه و پهناي باند بيشتري 

مبلغ به : به طور كلي فيلدهايي كه مي بايست توسط يك دارنده حساب روي يك چك بانكي تكميل گردند عبارتند از
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وجود ابزاري  مندنياز ،شبيه سازي آنچه بشر مي خواند پس از ورود كامپيوترهاي ديجيتال

موجود در مستندات مانند چك هاي بانكي، فرم هاي تبليغاتي، ركوردهاي دولتي و نامه ها را در يك فرمت خوانا 

، برگه هاي چك همچنان نقش بزرگي را در ساير تجهيزات پرداخت الكترونيكي حتي بعد از ورود كارت هاي اعتباري و

در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، فرايند پردازش چك هاي بانكي . ر جهان بازي مي كنند

نيازمند يك كارمند بانك مي باشد تا چك را خوانده و به صورت دستي اطالعات آن را وارد نمايد و همچنين فيلدهاي 

ه اين كه هر روزه در بانك ها تعداد زيادي با توجه ب. آن را از جمله امضا و تاريخ را بررسي و صحت آن را اعالم نمايد

زش شود، به منظور جلوگيري از هدر رفتن زمان و هزينه هاي پردازشي در شفاف سازي چك هاي 

مفيد واقع شوديك سيستم اتوماتيك مي تواند بانكي و خدمات رساني بهتر به مشتريان، 

اي گذشته با موفقيت انجام شده است، اما در زمينه پردازش مستندات

  . امضاي چك هاي بانكي يك مشكل چالش بر انگيز باقي مانده است

نسخه فيزيكي چك براي پرداخت ارسال به جاي  رويكرد به اين صورت مي باشد كه

كرده و تراكنش بر اساس داده هاي تصوير انجام مي شود مختلف عبورپس تصوير از گام هاي 

تصاوير سياه و سفيد تمام ويژگي هاي  .يا رنگي باشند gray scaleتصاوير چك هاي بانكي مي توانند سياه و سفيد، 

تصاوير رنگي نيازمند حافظه و پهناي باند بيشتري  در مقابل. ك ها وجود دارد را معين نمي كنند

به طور كلي فيلدهايي كه مي بايست توسط يك دارنده حساب روي يك چك بانكي تكميل گردند عبارتند از

  .حروف، مبلغ به عدد، تاريخ، جزئيات صاحب حساب و امضا
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شبيه سازي آنچه بشر مي خواند پس از ورود كامپيوترهاي ديجيتال

موجود در مستندات مانند چك هاي بانكي، فرم هاي تبليغاتي، ركوردهاي دولتي و نامه ها را در يك فرمت خوانا 

 .نمايدپردازش 
حتي بعد از ورود كارت هاي اعتباري و

ر جهان بازي مي كنندتراكنش هاي غير نقدي د

نيازمند يك كارمند بانك مي باشد تا چك را خوانده و به صورت دستي اطالعات آن را وارد نمايد و همچنين فيلدهاي 

آن را از جمله امضا و تاريخ را بررسي و صحت آن را اعالم نمايد

زش شود، به منظور جلوگيري از هدر رفتن زمان و هزينه هاي پردازشي در شفاف سازي چك هاي چك مي بايست پردا

بانكي و خدمات رساني بهتر به مشتريان، 

اي گذشته با موفقيت انجام شده است، اما در زمينه پردازش مستنداتكاراكترها در دهه ه

امضاي چك هاي بانكي يك مشكل چالش بر انگيز باقي مانده است

رويكرد به اين صورت مي باشد كه

پس تصوير از گام هاي س. كندچك را ثبت مي 

تصاوير چك هاي بانكي مي توانند سياه و سفيد، 

ك ها وجود دارد را معين نمي كننددقيقي كه روي چ

  .هستند

به طور كلي فيلدهايي كه مي بايست توسط يك دارنده حساب روي يك چك بانكي تكميل گردند عبارتند از

حروف، مبلغ به عدد، تاريخ، جزئيات صاحب حساب و امضا


