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 چکیده

است. یکی از مشکالتی که این خدمات با آن مواجه هستند، امروزه با گسترش اینترنت استفاده از خدمات تحت وب نیز گسترش یافته

گرد و همچنین کاهش هدر رفتن های وبباشند. برای جلوگیری از حمالت رباتگرد میهای وبهای کامپیوتری موسوم به رباتبرنامه

کند تا به تفکیک کاربران انسانی از های کامپیوتری کمک میشود که به سیستماستفاده می 1ام کپچااز روشی به نها منابع توسط آن

های اخیر با توجه به گسترش استفاده از زبان فارسی در وب، طراحی کپچاهای فارسی امری ضروری ای بپردازند. در سالافزارهای رایانهنرم

است تا با استفاده از دستور زبان فارسی، روش جدیدی در طراحی کپچای فارسی با امنیت و ه سعی شدهآید. در این مقالبه حساب می

شود که از نظر دستوری )فعل یا فاعل( اشکال دارد ای در تصویر به کاربر نمایش داده میکارایی باال ارائه شود. در روش پیشنهاد شده جمله

 ح نماید. به منظور افزایش سح  امنیت کپچای ارائه شده، اندازه للم و محل لرارگیری جمله در که کاربر باید فعل یا فاعل جمله را اصال

که  دهندشود. نتایج بدست آمده نشان میشوند و به تصویر نهایی تعدادی خط به عنوان نویز اضافه میتصویر به صورت تصادفی انتخاب می

 باشد. در حالی که این کار برای ماشین به سختی امکان پذیر است.ز لحاظ دستوری میکاربر فارسی زبان به راحتی لادر به اصال ح جمله ا

 های کلیدیواژه

 ،  دستور زبان فارسیتشخیص متن افزارهاینرم ،کپچا، کپچای فارسی 
 

 

 دمهمق  -1
امروزه با گسترش اینترنت در سراسر جهان، استفاده از خدمات تحت وب 

است. برای استفاده از این خدمات کاربر  توسط کاربران نیز گسترش یافته

های موجود در صفحات وب ارسال نماید. باید اطالعات خود را از طریق فرم

های ها با چالشسایتسادگی نیست و مدیران وباما مسئله به همین 

گرد های وبها رباترو هستند که یکی از آنمختلفی در این زمینه روبه

 باشند.می

ها به های کامپیوتری هستند که با پرکردن فرمگرد برنامههای وبربات

ها ایجاد سایتصورت خودکار و با سرعت زیاد مشکالتی را برای وب

براساس گزارش شرکت اند که ها آنقدر گسترش یافتهن رباتای کنند.می

Incapsula  ها است که ترافیک مصرفی اینترنت مربوط به آن % 11حدود

 . ]4[افزایش داشته است % 21، 2112این میزان نسبت به سال 

کپچا شود. برای جلوگیری از این مشکالت معموال از کپچا استفاده می

تواند بین کاربران هر نوع تستی است که به صورت خودکار تولید شده و می

ها های کامپیوتری تمایز ایجاد کند. به صورتی که اغلب انسانانسانی و ربات

فعلی لادر به های کامپیوتری توانند از این تست عبور کنند ولی برنامهمی

انسان و کامپیوتر تمایز لائل کپچا از این لحاظ که بین   عبور از آن نیستند.

شود، شبیه آزمون تورینگ است. اما تفاوت آن با آزمون تورینگ در این می

. ساخت یک کپچای جدید ]5[کامپیوتر است داور است که در اینجا

برد است. به این معنی که اگر شکسته نشود راهی جدید برای -وضعیتی برد

در  ایاگر شکسته شود مسئلهتمایز میان انسان و کامپیوتر پیدا شده و 

 .]1[حوزه هوش مصنوعی حل شده است

اند توانسته 2های اخیر برخی نرم افزارهای تشخیص متندر سال

های فعال در حوزه هوش هایی از کپچا را بشکنند. برخی شرکتنمونه

اند به طور کلی کپچا را از میان اند که توانستهمصنوعی نیز ادعا کرده

ین ادعاها تازگی ندارد. به گفته پروفسور لوییس وون آهن بردارند. اما ا

از سال  (.]7[ را معرفی کرد CAPTCHA)شخصی که برای اولین بار واژه 

توانند کپچا را کند که کامپیوترها میماه یکبار شخصی ادعا می 1هر  2112

. اما همچنان کپچا از محبوبیت زیادی در دنیای ]8[به طور کامل بشکنند 

میلیون کپچا در سراسر  281اینترنت برخوردار است. به طوری که روزانه 

 . ]9[شود جهان تست می

برخالف گسترش و تکامل نرم افزارهای تشخیص متن در زبان التین 

تاکنون برای زبان فارسی نرم افزار تشخیص متن لدرتمندی تولید نشده 

از دالیل آن پیچیدگی باال و مشکل بودن ساختار و نوشتار است که یکی 

. از این رو تشخیص ]1[باشد زبان فارسی در مقایسه با زبان التین می

ارسی در مقایسه با کپچای انگلیسی برای نرم افزارهای تشخیص کپچای ف

ها بیشتر تر بوده و لابلیت اطمینان آن در مقابل حمله رباتمتن مشکل



های گیری از ویژگیاست. به همین علت در این مقاله سعی شده با بهره

دستوری زبان فارسی، کپچای فارسی با لابلیت اطمینان باال و استفاده 

 برای کاربران فارسی زبان ارائه شود. ترآسان

ادامه مقاله بدین صورت سازماندهی شده است. در بخش دوم مروری بر 

های کارهای دیگران در زمینه کپچا خواهیم داشت.در بخش سوم به ویژگی

و کارهای انجام شده  ساختار جمالت فارسی ،منحصر به فرد زبان فارسی

بخش چهارم روش پیشنهادی در این  پردازیم. دربرروی کپچای فارسی می

دهیم. در بخش پنجم نتایج حاصل از روش پیشنهادی را مقاله را شر ح می

بندی طر ح گیری و جمعنتیجه به دهیم و در نهایت در بخش ششمارائه می

 .پردازیمارائه شده می

 کارهای دیگران  -2
بندی کرد. در یک توان دستههای مختلفی میانواع کپچا را به شکل

و کپچاهای غیر  OCRدو دسته کپچاهای مبتنی بر بندی کپچاها به دسته

 2بندی دیگر کپچاها به شوند. در دستهبندی میدسته OCRمبتنی بر 

پردازیم و ها میشوند که در ادامه به بررسی هریک از آندسته تقسیم می

 کنیم.های انجام شده در هر بخش را معرفی میکار

 کپچاهای مبتنی بر کاراکتر  -2-1

شود که این داده میای از کاراکترها به کاربر نمایش در این نوع کپچا رشته

در  .]11[تواند شامل لغات یا ترکیبی تصاادفی از کاراکترهاا باشاد   رشته می

زمینه کپچاهای مبتنی بر کاراکتر کارهای فراوانی صورت گرفته است که از 

ملون که توسط شارکت   دانشگاه کارنگی EZ-Gimpyتوان به آن جمله می

Yahoo 11[ شد، اشاره کرداستفاده می[. 

در ایاان کپچااا از روش اعوجااا  باارای تفکیااک کاااربران انسااانی از     

شد اما چون در این روش کلماات از یاک   میای استفاده افزارهای رایانهنرم

شادند، باه راحتای در برابار حماالت      کلمه انتخاب می 851فرهنگ لغت با 

 .]11و1[شدشکسته

 
 Yahoo's EZ-Gimpy ]12 [:1 شکل

اسات کاه در آن    Gimpyای دیگر از کارهای انجام شده کپچاای  نمونه

 .]11[کلمه نمایش داده شده در تصویر را تشخیص دهد 7تا از  2کاربر باید 

 است.آمده 2ای از این کپچا در شکل نمونه

 
 Gimpy: نمونه کپچای 2 شکل

ترکیب تصادفی از  2محابق شکل  برای ساخت کپچا PayPalسایت 

کرد. بودند، استفاده می از هم لرار گرفتهحروف و اعداد که با فاصله زیاد 

شد تا تشخیص ده میبرروی این کاراکترها خحوط افقی و عمودی نمایش دا

آن برای کامپیوتر مشکل شود ولی به دلیل فاصله زیاد کاراکترها از هم به 

 .]12[شدراحتی شکسته

 

 PayPal : نمونه کپچای سایت3 شکل

برای  reCAPTCHAاز کپچایی تحت عنوان  Googleشرکت 

نماید. در این های لدیمی استفاده میها و روزنامهدیجیتالی کردن کتاب

ها پاسخ شود که باید به هردوی آنمی کپچا دو لغت به کاربر نمایش داده

ها ها از مجموعه لغاتی است که در دیجیتالی کردن کتابدهد.یکی از آن

لغت کنترلی است که است و دیگری داده نشده تشخیص OCRتوسط 

داند. در صورتی که کاربر به لغت کنترلی پاسخ کامپیوتر پاسخ آن را می

های درست داده باشد، پاسخ او برای لغت دیگر به عنوان یکی از پاسخ

شود. اگر تعداد زیادی از کاربران به یک لغت احتمالی در نظر گرفته می

ها در اختیار ن پاسخ برای دیجیتالی کردن کتابپاسخ یکسانی بدهند، آ

 4در شکل  reCAPTCHAای از نمونه .]14[گیردلرار می OCRافزار نرم

 شود.مشاهده می

 

 ]Google ]11شرکت  reCAPTCHA: نمونه 4 شکل

بر موارد ذکر شده در باال کارهای دیگری نیز در زمینه کپچاهای  عالوه

  Pessimalتوان به است که از آن جمله میمبتنی بر کاراکتر انجام شده

Print Method ]11 [ وBaffle Text Method ]17 [.اشاره کرد 

 کپچاهای مبتنی بر تصویر  -2-2

شود که کاربر در این نوع کپچا تصویر یا تصاویری به کاربر نمایش داده می

باید بتواند محتوای تصویر یا تصاویر را تشخیص بدهد. کپچاهای مبتنی بر 

و  ]18[تصویر معموال کاربر پسندتر از کپچاهای مبتنی بر کاراکتر هستند 

تر از های کامپیوتری در اکثر موالع سختها برای رباتتشخیص آن

. از کارهای انجام شده در ]12[تشخیص کپچاهای مبتنی بر کاراکتر است 

کپچای شرکت  SIRRAA اشاره کرد.  2SIRRAAتوان به این زمینه می

Microsoft  به کاربر  5تصویر گربه و سگ محابق شکل  12است که در آن

ها را انتخاب نماید شود که کاربر باید تمامی تصاویر گربهنمایش داده می

]19[. 



 
 Microsoftشرکت  Asirra: نمونه کپچای 1 شکل

Bongo  کپچای دیگری است که دو مجموعه از اشکال هندسی را به

جموعه را دید یک شکل دهد. پس از اینکه کاربر این دو منمایش میکاربر 

شود که کاربر باید تشخیص هندسی به عنوان سوال به کاربر نشان داده می

دهد این شکل مربوط به مجموعه اشکال هندسی سمت چپ است یا در 

 مجموعه سمت راست وجود دارد.

ESP-Pix اهای مبتنی بر دانشگاه کارنگی ملون نمونه دیگری از کپچ

دهد و از تصویر است که چند تصویر با موضوع مشابه را به کاربر نمایش می

نمونه . ]5[ای هستندخواهد که مشخص کند، تصاویر در چه زمینهکاربر می

 آمده است. 1شکل ای از این نوع در 

 

  CMU's ESP-PIX ]12[:6 شکل

 IMAGINATION کپچای توان بهمیاز دیگر کارهای انجام شده 

 اشاره کرد. ]18[و همچنین کپچای تصویری دانشگاه برکلی  ]12[

 کپچاهای مبتنی بر صوت  -2-3

دهد و کاراکترها یا در این نوع کپچا کاربر به یک فایل صوتی گوش می

کند. برای اعدادی را که شنیده است به عنوان پاسخ کپچا وارد می

افزارهای تشخیص گفتار، از جلوگیری از شکسته شدن این کپچا توسط نرم

شود که این کار تشخیص صوت را تکنیک اعوجا  برروی صوت استفاده می

 1-2که در بخش  reCAPTCHA. ]21[کند نسان نیز مشکل میبرای ا

بندی کپچاهای ای از این نوع کپچا است که در دستهبه آن اشاره شد، نمونه

گیرد. در زمینه کپچاهای مبتنی بر صوت مبتنی بر کاراکتر نیز لرار می

 .]21و  21[کارهای متنوع دیگری نیز انجام شده است 

 کپچای فارسی فارسی، ساختار جمالتی الفبا و هاویژگی  -3

های ساختاری الفبای فارسی برای باال بردن در کپچای ارائه شده از ویژگی

است. از این رو در این بخش ابتدا به لابلیت اطمینان کپچا استفاده شده

کنیم و پس از آن ساختار های زبان فارسی اشاره میطور مختصر به ویژگی

کنیم و در نهایت به توضی  کارهای انجام شده جمالت فارسی را بررسی می

 پردازیم.در زمینه کپچای فارسی می

 

 ]1[ های الفبای فارسیویژگی  -3-1

 حرف است  22های مختلف حروف: الفبای فارسی شامل شکل

توانند ها با توجه به مکانشان در یک کلمه میکه هرکدام از آن

 شکل مختلف ظاهر شوند. 4تا  2به 

  متفاوت حروف فارسی نسبت به یکدیگراندازه 

 متصل بودن حروف 

 دار بودن حروف: بسیاری از حروف فارسی مشابه هستند و نقحه

 تنها تفاوتشان در یک یا چند نقحه و یا عالئمی خاص است.

 امکان کشیدگی بعضی از حروف 

 نوشتن از راست به چپ 

  این وجود عالئم خاص مثل تشدید ، تنوین و مد: به کاربردن

در تشخیص نویز از این  OCRباعث مشکل کردن کار  عالئم

 گردد.عالئم می

 ضمیر  تغییر ضمیر متصل متناسب با فاعل: در زبان فارسی

کند و یا در برخی متصل به فعل با توجه به فاعل جمله تغییر می

در صورتی که با اول  "رفتن"شود. مثال مصدر حاالت حذف می

و در صورتی که با  "مرفت"شخص مفرد به کار رود به صورت 

شود که صرف می "یرفت"دوم شخص مفرد به کار رود به صورت 

ی است و در زبان التین به های زبان فارساین ویژگی از ویژگی

توان برای ایجاد این صورت وجود ندارد. از این ویژگی می

 کپچای کارآمدتر با لابلیت اطمینان بیشتر استفاده کرد.

 جمالت زبان فارسیساختار   -3-2

با توجه به اینکه در طر ح ارائه شده در این مقاله از جمالت فارسی برای 

این بخش به بررسی ساختار جمالت  است. درساخت کپچا استفاده شده

 پردازیم.فارسی می

به طور کلی جمالت زبان فارسی براساس تعداد اجزای اصلیشان به سه 

 شوند:دسته تقسیم می

ها ناگذر است. جمالت دو جزئی: جمالتی هستند که فعل آن .1

 یعنی فقط به نهاد نیاز دارد. ساختار جمالت دوجزئی :

 نهاد + فعل

جزئی: جمالتی هستند که عالوه بر نهاد به مفعول، جمالت سه  .2

متمم یا مسند هم نیاز دارند. ساختار انواع جمالت سه جزئی در 

 زیر آمده است :

 نهاد + متمم + فعل( 2، نهاد + مفعول + فعل( 1

 نهاد + مسند + فعل( 2

جمالت چهار جزئی: این جمالت با چهار ساختار زیر ساخته  .2

 شوند :می



 نهاد + مفعول + مسند + فعل (2، مفعول + متمم + فعلنهاد + ( 1

 نهاد + مفعول + مفعول + فعل (4، نهاد + متمم + مسند + فعل( 2

 کپچای فارسی  -3-3

در این بخش به معرفی کارهای انجام شده در زمینه کپچای فارسی 

پردازیم. از جمله اولین کارهای انجام شده در این زمینه کپچای می

Persian/Arabic BaffleText  باشد.می ]7[توسط شهرضا 

کاراکتر  8تا  2در این کپچا یک کلمه بی معنی فارسی یا عربی که بین 

زمینه رنگی لرار دارد به صورت تصادفی ساخته شده و برروی یک پس

گیرد و برای باال بردن کارایی کپچا خحوطی به صورت تصادفی به می

(. در والع این کپچا از برخی 7شوند )شکل میزمینه تصویر اضافه پس

دار بودن حروف و متصل بودن حروف های زبان فارسی از جمله نقحهویژگی

همچنین در ساخت کلمات این کپچا سعی  استبه یکدیگر استفاده کرده

در کنار هم استفاده  "ب،پ،ت،ث"است از حروف مشابه فارسی مثل شده

های این تر شود. از دیگر ویژگیسخت OCRشود تا تشخیص کلمه برای 

نمونه استفاده از للم تصادفی برای ساخت کلمه نمایش داده شده به کاربر 

 است.

 
 ]7[: نمونه کپچای شهرضا 7 شکل

نمونه دیگری از کپچاهای فارسی است.  ]22[کپچای نستعلیق فارسی 

شهرضا طراحی شده از خط نستعلیق و در این کپچا که باز هم توسط 

است. تصاویر از یک بانک اطالعاتی کلمات با معنی فارسی استفاده شده

گونه اعوجاجی به شوند و هیچاستخرا  شده و به کاربر نمایش داده می

شود، است که این کار باعث کاهش کارایی این کپچا میتصویر داده نشده

. ]22[است لمات نستعلیق ارائه شدههایی جهت تشخیص کزیرا اخیرا روش

 است.آمده 8ای از تصاویر به کار رفته در این کپچا در شکل نمونه

 

 ]22[: نمونه کپچای نستعلیق فارسی 8 شکل

ول و های کپچای فارسی کپچای طراحی شده توسط بهلاز دیگر نمونه

معنی فارسی ساخته شده باشد. در این کپچا یک کلمه بیمی ]2[زاده ملک

 OCRگیرد و برای جلوگیری از تشخیص آن توسط و برروی تصویر لرار می

خحی کردن برروی جایی، خمیدگی، شیفت و خطتغییراتی از جمله جابه

شود. در نهایت برای افزایش ضریب اطمینان کپچا نویز تصویر اعمال می

 شود.به تصویر اضافه می 9محابق شکل فلفلی نیز -نمک

 
 ]2[زاده: نمونه کپچای بهلول و ملک9 شکل

است. این کپچا از کلمات آمده ]1[در  ای دیگر از کپچای فارسینمونه

 معنادار فارسی و نمایش آن به صورت کلمات بدون نقحه در تصویر بهره

زمینه گیرد. به این صورت که سه کلمه بدون نقحه در یک تصویر با پسمی

شود و تصویر نهایی گیرد و سپس برروی تصویر نویز اعمال میرنگی لرار می

رای اعمال نویز در این کپچا از یک سری . بشودبه کاربر نمایش داده می

 11ای از این کپچا در شکل است. نمونهخحوط و بیضی استفاده شده

 شود.مشاهده می

 

 ]1[: نمونه کپچای 11 شکل

کپچای تصویری توان به از دیگر کارهای انجام شده در این زمینه می

 .آمده است. 11که در شکل  اشاره کرد ]2[مرجع 

 

 ]3[: نمونه کپچای 11 شکل

 الگوریتم پیشنهادی  -4

جمله نمایش  فاعل یا فعلاستفاده از جمالت فارسی به صورتی که 

شده از لحاظ دستور زبان فارسی صحی  نباشد روشی است که برای داده

است. به ایجاد نوعی از کپچای فارسی در این مقاله مورد استفاده لرار گرفته

شود و از او خواسته این صورت که یک جمله به کاربر نمایش داده می

 شود که فعل جمله یا فاعل آن را اصال ح کند.می

هایی از این کپچا برای نمونه 12و  12های وان مثال در شکلبه عن

 است.درک بهتر آن آمده

 
 : نمونه کپچای ارائه شده )اصالح فاعل(12 شکل

 
 : نمونه کپچای ارائه شده )اصالح فعل(13شکل 



جمله را اصال ح کند.  فاعلخواسته شده تا  از کاربر 12در شکل  

از  "شما دیروز به کارخانه رفتم"جمله نمایید همانحور که مشاهده می

لحاظ فاعل )شما( و فعل )رفتم( محابقت ندارد که در اینجا کاربر باید کلمه 

تو شش ماه لبل "جمله  12را به عنوان پاسخ وارد کند. در شکل  "من"

است ولی این بار از کاربر هبه کاربر نمایش داده شد "پردازیپول را می

جمله را اصال ح کند. با توجه به لید زمان جمله )شش  فعلشده تا  خواسته

رود فعل جمله نیز ماه لبل( که یک لید زمان گذشته است ، انتظار می

پردازی( فعل مضارع است و با زمان گذشته باشد ولی فعل جمله باال )می

،  "پرداختی"های ز پاسخجمله محابقت ندارد. در اینجا هریک ا

که همگی بر زمان گذشته داللت دارند،  "بودیپرداخته"و یا  "ایپرداخته"

 لابل لبول است.

رود که به دلیل تاکید بر اصال ح جمله از نظر دستوری طر ح انتظار می

ارائه شده از لابلیت اطمینان نسبتا باال برخوردار باشد. چرا که ماشین درک 

بتواند جمله  OCRلمات ندارد و حتی در صورتی که صحیحی از معنای ک

ساخته شده در تصویر را تشخیص دهد، امکان عبور از کپچا برای ماشین 

وجود نخواهد داشت. چرا که ماشین باید بتواند جمله را از نظر دستوری 

اصال ح کند و برای این کار نیاز به درک لیود زمان، فاعل و فعل جمله 

ها به راحتی امکان پذیر نیست. از جه به گستردگی آنخواهد داشت که با تو

سوی دیگر اصال ح فعل و فاعل جمالت فارسی برای کاربران فارسی زبان به 

 پذیر است.سهولت امکان

 گردآوری کلمات مناسب  -4-1

سیستم باید بتواند جمالت بامعنای  ،برای عملی ساختن طر ح ارائه شده

فارسی را بسازد. برای اینکه از پیچیده شدن جمالت کپچا جلوگیری شود و 

پذیر باشد، در این کپچا از کار اصال ح جمالت برای کاربران به سادگی امکان

جمالت دو جزئی، سه جزئی با مفعول و سه جزئی با متمم استفاده و از 

 است.چهار جزئی به طورکلی صرف نظر شدهجمالت سه جزئی با مسند و 

ها بندی آنآوری کلمات فارسی و دستهبرای ساخت جمالت نیاز به جمع

ای از کلمات باشد. از این رو پایگاه دادهبراساس نقششان در جمله می

فارسی با توجه به نقش کلمه در جمله ساخته شد. در این پایگاه داده 

 "لید"و  "فاعل"،  "متمم-مفعول"،  "فعل"کلمات به چهار دسته 

 اند.بندی شدهتقسیم

 فعل  -4-1-1

در بخش فعل تعدادی از افعال متداول فارسی که در جمالت دوجزئی، سه 

آوری شد و روند، جمعجزئی با مفعول و یا سه جزئی با متمم به کار می

 بندی شدند.روند، دستهها به کار میافعال براساس نوع جمالتی که در آن

مضارع متناسب ماضی همراه با بنالزم به ذکر است که افعال به صورت بن

های مختلف ایجاد کرد. داده ذخیره شدند تا بتوان جمالتی با زماندر پایگاه

های گذرا به متمم، حرف اضافه عالوه بر بن ماضی و مضارع، برای فعل

 داده ذخیره شد.متناسب با فعل نیز در پایگاه

 

 متمم-مفعول  -4-1-2

های متفاوت شامل اسامی حیوانات، بندیدر این بخش کلماتی از دسته

اشیاء، وسایل منزل، انواع لباس، غذاها و همچنین کلمات کاربردی دیگر در 

آوری و در پایگاه داده های اجتماعی، التصادی، موسیقی و ... جمعزمینه

افعال ذخیره شده ذخیره شد. کلمات این بخش طوری انتخاب شدند که با 

 در پایگاه داده متناسب باشند.

 فاعل  -4-1-3

 به همراه تعداد زیادی "هامن، تو، او، ما، شما و آن"ضمیر  1در بخش فاعل 

 داده ذخیره شدند.های فارسی در پایگاهنام از

 قید  -4-1-4

کنند به تعدادی از لیود زمان که بر زمان گذشته، حال یا آینده داللت می

هایی از لیود ذخیره شده داده ذخیره شد. مثالها در پایگاههمراه زمان آن

 داده : امسال، ماه آینده، دیروز، اکنون، فردادر پایگاه

 ساخت جمله  -4-2

آوری کلمات در چهار بخش ذکر شده در بخش لبل، سیستم پس از جمع

داده از پایگاهباید بتواند جمالت صحی  فارسی از نظر دستوری را با استفاده 

 شوند:مراحل زیر طی  باید بسازد. برای این کار

 انتخاب یک فاعل به صورت تصادفی و مشخص کردن شخص آن .1

انتخاب تصادفی یک لید زمان و مشخص کردن زمان یا  .2

 تواند مورد استفاده لرار گیرد.ها میهایی که آن لید در آنزمان

 دفیهای مجاز به صورت تصاانتخاب یکی از زمان .2

شده و تغییر آن با انتخاب تصادفی یک فعل از میان افعال ذخیره .4

 2توجه به شخص فاعل و زمان انتخاب شده در مرحله 

 ها کاربرد دارد.بررسی فعل از لحاظ نوع جمالتی که در آن .5

انتخاب تصادفی مفعول یا متمم، متناسب با نوع تشخیص  .1

 5شده در مرحله داده

 جمالت زبان فارسی ساخت جمله بر اساس ساختار .7

 به هم ریختن جمله از لحاظ دستوری  -4-3

کند که ای تغییر میدر این بخش جمله ساخته شده در بخش لبلی به گونه

جمله حاصل، از لحاظ دستور زبان فارسی با مشکل مواجه شود. سیستم به 

جمله  "فاعل"و یا  "زمان و شخص فعل"صورت تصادفی یکی از دو بخش 

و  "های مجاز برای لید زمانزمان"، "زمان و شخص فعل"به را با توجه 

شود که همان ریزد. سپس از کاربر خواسته میبه هم می "شخص فاعل"

 بخش را اصال ح کند تا جمله از لحاظ دستوری درست شود.

 ساختار و محل قرارگیری جمله در تصویر  -4-4

اندازه للم را طوری  جمله طولسیستم پس از به هم ریختن جمله براساس 

کند که جمله به طور کامل در تصویر لرار گیرد. به منظور تعیین می



افزایش سح  امنیت کپچا زاویه و محل لرار گیری جمله از نظر افقی و 

کند به عمودی در تصویر ثابت نیست بلکه به صورت تصادفی تغییر می

یرد و از آن خار  ای که در تمامی حاالت، کل جمله در تصویر لرار گگونه

 شود.تر میمشکل OCRنشود. در این صورت تشخیص اجزای جمله برای 

 تولید تصویر اولیه  -4-1

در این مرحله تنظیمات و چیدمانی که در مرحله لبل برای نمایش جمله 

است، با استفاده از توابع گرافیکی به تصویر اولیه تبدیل در نظر گرفته شده

پیکسل است که  411*111تصویر ایجاد شده شود. طول و عرض می

 توان با تغییر اندازه للم آن را کوچکتر یا بزرگتر کرد.می

 افزودن سایه به تصویر  -4-1-1

تر شود، برای اینکه کار ماشین برای تشخیص اجزای جمله کمی مشکل

شده در تصویر ای با فاصله کم و به رنگ خاکستری به جمله ایجاد سایه

 نماییم.اضافه می

 افزودن نویز به تصویر  -4-1-2

های هایی را با عالئم و نقحهدر مورد زبان فارسی، اضافه کردن نویز، شباهت

افزارهای تشخیص متن آورد، که کار را برای نرمکلمات فارسی به وجود می

 .]1[کند مشکل می

برای افزودن نویز، یک سری خحوط به تصویر ساخته شده در مرحله 

نماییم. تعداد، زاویه و محل لرارگیری خحوط به صورت اضافه میلبل 

های کامپیوتری شوند که تصویر برای برنامهای انتخاب میتصادفی و به گونه

 14ای از تصویر نهایی در شکل مبهم و برای انسان واض  باشد. نمونه

 شود.مشاهده می

 
 بافتید () آنها فردا جوراب را می: نمونه تصویر نهایی 14 شکل

 سازینتایج پیاده  -1

سازی شد و جهت آزمایش پیاده PHPشده در این مقاله به زبان  روش ارائه

 یتوسط کاربران بر روی یک سایت در محیط وب لرار گرفت و از افراد باال

پایگاه به منظور ارزیابی نتایج ،  سال خواسته شد تا کپچا را حل نمایند. 15

جمله  ،کاربر IP که در آن ایجاد گردیدسازی اطالعات ای برای ذخیرهداده

است، تاریخ و ساعت نمایش داده شده به کاربر، پاسخی که به آن داده

واردکردن کپچا ذخیره و از اطالعات فوق برای سنجش امنیت کپچای 

د را طراحی شده استفاده شد. همچنین از کاربران خواسته شد تا نظر خو

، "خوب"، "عالی"های در مورد این کپچا با انتخاب یکی از گزینه

  بیان کنند. "بد"و  "متوسط"

اند با توجه کاربر که به کپچا پاسخ داده 421ه از بین نتایج بدست آمد

اند به اینکه در بار اول، دوم، سوم یا دفعات بعدی به کپچا پاسخ صحی  داده

 است.آمده 15در شکل 

 

 
 ه کپچاگویی ب: درصد صحیح پاسخ11 شکل

درصد کاربران در بار اول یا  85با توجه به نتایج بدست آمده مجموعا 

اند که نشان دهنده این است که اگرچه دوم به کپچا پاسخ صحی  داده

از امنیت باالیی برخوردار است، حل آن  OCRکپچای طراحی شده در برابر 

 برای انسان خیلی مشکل نیست.

با توجه به آمار ارائه شده و مقایسه با سایر کارهای انجام شده در زمینه 

کپچای فارسی، پروژه حاضر جزء کارهای لدرتمند در زمینه کپچا محسوب 

اظهار درصد کاربران از کپچای ارائه شده  78شود. ضمن اینکه مجموعا می

 اند.رضایت کرده

 گیرینتیجه  -6

در این مقاله به معرفی کارهای انجام شده در زمینه کپچا پرداختیم. با 

وجود کارهای فراوان و متنوع انجام شده در کپچای انگلیسی، هنوز در 

های منحصر به است و با وجود ویژگیکپچای فارسی کار زیادی انجام نشده

ار ها اشاره شد کپچای فارسی جای کفرد زبان فارسی که به برخی از آن

 بسیار زیادی دارد. 

در مقاله حاضر سعی شد تا با استفاده از ساختار دستور زبان فارسی 

کپچای فارسی جدید، امن و باکارایی باال طراحی شود. استفاده از جمالت 

است که برای مواردی زبان فارسی و به هم ریختن فعل و فاعل جمله از 

طوری که یک کاربر فارسی است. به افزایش امنیت کپچا در نظر گرفته شده

نماید ولی زبان به راحتی معنای جمله را درک کرده و آن را اصال ح می

 افزارهای تشخیص متن به راحتی لادر به اصال ح جمله نیستند.نرم

رسد پروژه حاضر توانسته باشد توان گفت که به نظر میدر پایان می

لابلیت اطمینان و هدف اولیه خود یعنی ایجاد کپچای فارسی لدرتمند با 

تواند شامل مواردی چون کارایی باال را تحقق بخشیده باشد. ادامه کار می

جا کردن اجزای جمله و یا اضافه کردن یک جزء جدید به جمالت جابه

تر )مثال لید مکان( باشد. به نحوی که تشخیص جمله برای ماشین مشکل

 درست باشند. شود ولی کاربران لادر به تشخیص جمله



 مراجع

طراحی و پیاده سازی "فائزه، ؛ کمندی، محدثهکامیار،  ؛فرزینیغمایی،   ]1[

، بیست و یکمین "کپچای فارسی لدرتمند با نمایشی بدون نقحه از کلمات

 1292مشهد، اردیبهشت دانشگاه فردوسی کنفرانس مهندسی برق ایران، 

برای جلوگیری از سیستم کپچای فارسی "، زاده، محمدملک ؛مهدیبهلول،   ]2[

، سیزدهمین کنفرانس "های نرم افزاری در صفحات وبثبت نام خودکار روبوت

 1281انجمن کامپیوتر، جزیره کیش، سال 

روشی جدید برای تولید کپچای فارسی "، بخشنده، عبدالجبار یغمایی، فرزین؛  ]2[

ایران، ، نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز "با مقاومت باال مقابل حمالت

 1291شهریور 

[4]  I. Zeifman, “The Incapsula Blog Report : Bot traffic is up to 

61.5 % of all website traffic”, Retrieved on 24 December 2013, at  

http://www.incapsula.com/the-incapsula-blog 

[5]  L. Von Ahn, M. Blum, and J. Langford, Telling Human and 

Computers Apart Automatically, Communications of the ACM, 

February 2004, 47(2), pp. 57-60. 

[6] M. Blum, L. Von Ahn, and J. Langford, “Completely Automatic 

Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart”, the 

CAPTCHA Project, Department of Computer Science, Carnegie-

Mellon University,2000, Retrieved on 15 December 2013, at 

http://www.captcha.net 

[7]  M. H. Shirali-Shahreza, M. Shirali-Shahreza, “Persian/Arabic 

Baffletext CAPTCHA”, Journal of Universal Computer Science, 

vol. 12, no. 12(2006), 1783-1796. 

[8]  E. Walsh, “CAPTCHA cracked by artificial intelligence”, 28 

October 2013, Retrieved on 27 November 2013, at 

http://mybroadband.co.za/news/internet/90435-captcha-cracked-by-

artificial-intelligence.html 

[9]  J. Newman, “Ads Within Captchas: Tell Me it Isn’t So”, 23 

September 2010, Retrieved on 16 December 2013, at 

http://www.pcworld.com/article/206051/Ads_Within_Captchas_Tel

l_Me_it_Isnt_So.html 

[10]  G. Sauer, H. Hochheiser, J. Feng, and J. Lazar, “Towards a 

Universally Usable CAPTCHA”, Department of Computer and 

Information Sciences, Towson University, In Proc. of the 4th Symp. 

On Usable Privacy and Security (SOUPS),2008. 

[11] G. Mori, J. Malik, “Recognizing Objects in Adversarial 

Clutter: Breaking a Visual CAPTCHA", Computer Science 

Division University of California, Berkeley, Proc. of IEEE CS 

Society Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition 

(CVPR'03), Madison, WI, 2003, pp. 131-141 

[12]  R. Datta, J. Li, and J. Z. Wang, “Exploiting the Human-

Machine Gap in Image Recognition for Designing CAPTCHAs”, 

IEEE Transactions on Information Forensics and Security, Vol 4, 

Issue:3, pp. 504-518, 2009 

[13]  H. S. Baird, T. Riopka, “ScatterType: a Reading CAPTCHA 

Resistant to Segmentation Attack”, Computer Science & 

Engineering, Lehigh University, Accepted for publication in 

Proceedings, IS & T/SPIE Document Recognition & Retrieval XII 

Conference, san Jose, CA, January 16-20,2005. 

[14]  L. Von Ahn, B. Maurer, C. McMillen, D. Abraham, M.  Blum, 

“reCAPTCHA: Human-Based Character Recognition via Web 

Security Measures”, Computer Science Department, Carnegie 

Mellon University, Science, Vol 321, no. 5895, pp. 1465-1468, 

2008. 

[15]  “ReCAPTCHA: Stop Spam Read Books”, Retrieved on 

24 December 2013, at http://www.recaptcha.net 

[16]  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, Seattle, US, pp. 1154-1158, 

Sep. 2001. 

[17]   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),Santa Clara, US, pp. 305-

316, Jan. 2003. 

[18]  M. Chew, and J. D. Tygar, , "Image Recognition 

CAPTCHAs", in Proc. of the 7th International Information Security 

Conference (ISC 2004), Springer, pp. 268-279, September 2004. 

[19]   J. Elson, J. Douceur, and J. Saul, “Asirra: A CAPTCHA that 

exploits Interest-Aligned Manual Image Categorization”, Proc. of 

the 14th ACM conference on Computer and communications 

security, 2007. 

[20]  A. Schlaikjer, “A Dual-Use Speech CAPTCHA: Aiding 

Visually Impaired Web Users While Providing Transcriptions and 

Audio Streams”, Language Technologies Institute School of 

Computer Science, Carnegie Mellon University, CMU-LTI-07-

014., http://www.lti.cs.cmu.edu, November 2007. 

[21]  J. Holman, J. Lazar, J. Feng, and J. D’Arcy, “Developing 

Usable CAPTCHAs for Blind Users”, Proc. of the 9th international 

ACM SIGACCESS conference on Computers and accessibility, 

2007. 

[22] M. H. Shirali-Shahreza, M. Shirali-Shahreza, “Nastaliq 

CAPTCHA”, Iranian Journal of Electrical and Computer 

Engineering (IJECE), Vol. 5, No. 2, pp. 109-114, 2007. 

[23]  M. Salmani Jelodar, M. J. Fadaeieslam, N. Mozayani, M. 

Fazeli, “A Persian OCR System Using Morphological Operators”, 

Transactions on Engineering, Computing and Technology, V4 

February 2005 ISSN 1305-5313, Manuscript received January 

21,2005. 

 

 هازیرنویس
                                                                 

1 CAPTCHA: Completely Automated Public Turing test to 

tell Computers and Humans Apart 

2  OCR: Optical Character Recognition 

3  Animal Species Image Recognition for Restricting Access 


