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چکیده
امروزه با گسترش اینترنت استفاده از خدمات تحت وب نیز گسترش یافته است .یکی از مشکالتی که این خدمات با آن مواجه هستند،
برنامههای کامپیوتری موسوم به رباتهای وبگرد میباشند .برای جلوگیری از حمالت رباتهای وبگرد و همچنین کاهش هدر رفتن
منابع توسط آنها از روشی به نام کپچا 1استفاده میشود که به سیستمهای کامپیوتری کمک میکند تا به تفکیک کاربران انسانی از
نرمافزارهای رایانهای بپردازند .در سال های اخیر با توجه به گسترش استفاده از زبان فارسی در وب ،طراحی کپچاهای فارسی امری ضروری
به حساب میآید .در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از دستور زبان فارسی ،روش جدیدی در طراحی کپچای فارسی با امنیت و
کارایی باال ارائه شود .در روش پیشنهاد شده جملهای در تصویر به کاربر نمایش داده میشود که از نظر دستوری (فعل یا فاعل) اشکال دارد
که کاربر باید فعل یا فاعل جمله را اصال  ح نماید .به منظور افزایش سح امنیت کپچای ارائه شده ،اندازه للم و محل لرارگیری جمله در
تصویر به صورت تصادفی انتخاب میشوند و به تصویر نهایی تعدادی خط به عنوان نویز اضافه میشود .نتایج بدست آمده نشان میدهند که
کاربر فارسی زبان به راحتی لادر به اصال ح جمله از لحاظ دستوری میباشد .در حالی که این کار برای ماشین به سختی امکان پذیر است.

واژههای کلیدی
کپچا ،کپچای فارسی ،نرمافزارهای تشخیص متن ،دستور زبان فارسی

 -1مقدمه
امروزه با گسترش اینترنت در سراسر جهان ،استفاده از خدمات تحت وب
توسط کاربران نیز گسترش یافته است .برای استفاده از این خدمات کاربر
باید اطالعات خود را از طریق فرمهای موجود در صفحات وب ارسال نماید.
اما مسئله به همین سادگی نیست و مدیران وبسایتها با چالشهای
مختلفی در این زمینه روبهرو هستند که یکی از آنها رباتهای وبگرد
میباشند.
رباتهای وبگرد برنامههای کامپیوتری هستند که با پرکردن فرمها به
صورت خودکار و با سرعت زیاد مشکالتی را برای وبسایتها ایجاد
میکنند .این رباتها آنقدر گسترش یافتهاند که براساس گزارش شرکت
 Incapsulaحدود  % 11ترافیک مصرفی اینترنت مربوط به آنها است که
این میزان نسبت به سال  % 21 ،2112افزایش داشته است].[4
برای جلوگیری از این مشکالت معموال از کپچا استفاده میشود .کپچا
هر نوع تستی است که به صورت خودکار تولید شده و میتواند بین کاربران
انسانی و رباتهای کامپیوتری تمایز ایجاد کند .به صورتی که اغلب انسانها
میتوانند از این تست عبور کنند ولی برنامههای کامپیوتری فعلی لادر به
عبور از آن نیستند .کپچا از این لحاظ که بین انسان و کامپیوتر تمایز لائل
می شود ،شبیه آزمون تورینگ است .اما تفاوت آن با آزمون تورینگ در این

است که در اینجا داور کامپیوتر است] .[5ساخت یک کپچای جدید
وضعیتی برد-برد است .به این معنی که اگر شکسته نشود راهی جدید برای
تمایز میان انسان و کامپیوتر پیدا شده و اگر شکسته شود مسئلهای در
حوزه هوش مصنوعی حل شده است].[1
2
در سالهای اخیر برخی نرم افزارهای تشخیص متن توانستهاند
نمونههایی از کپچا را بشکنند .برخی شرکتهای فعال در حوزه هوش
مصنوعی نیز ادعا کردهاند که توانستهاند به طور کلی کپچا را از میان
بردارند .اما این ادعاها تازگی ندارد .به گفته پروفسور لوییس وون آهن
(شخصی که برای اولین بار واژه  CAPTCHAرا معرفی کرد ] ).[7از سال
 2112هر  1ماه یکبار شخصی ادعا میکند که کامپیوترها میتوانند کپچا را
به طور کامل بشکنند ] .[8اما همچنان کپچا از محبوبیت زیادی در دنیای
اینترنت برخوردار است .به طوری که روزانه  281میلیون کپچا در سراسر
جهان تست میشود ].[9
برخالف گسترش و تکامل نرم افزارهای تشخیص متن در زبان التین
تاکنون برای زبان فارسی نرم افزار تشخیص متن لدرتمندی تولید نشده
است که یکی از دالیل آن پیچیدگی باال و مشکل بودن ساختار و نوشتار
زبان فارسی در مقایسه با زبان التین میباشد ] .[1از این رو تشخیص
کپچای ف ارسی در مقایسه با کپچای انگلیسی برای نرم افزارهای تشخیص
متن مشکلتر بوده و لابلیت اطمینان آن در مقابل حمله رباتها بیشتر

است .به همین علت در این مقاله سعی شده با بهرهگیری از ویژگیهای
دستوری زبان فارسی ،کپچای فارسی با لابلیت اطمینان باال و استفاده
آسانتر برای کاربران فارسی زبان ارائه شود.
ادامه مقاله بدین صورت سازماندهی شده است .در بخش دوم مروری بر
کارهای دیگران در زمینه کپچا خواهیم داشت.در بخش سوم به ویژگیهای
منحصر به فرد زبان فارسی ،ساختار جمالت فارسی و کارهای انجام شده
برروی کپچای فارسی میپردازیم .در بخش چهارم روش پیشنهادی در این
مقاله را شر ح میدهیم .در بخش پنجم نتایج حاصل از روش پیشنهادی را
ارائه میدهیم و در نهایت در بخش ششم به نتیجهگیری و جمعبندی طر ح
ارائه شده میپردازیم.

 -2کارهای دیگران
انواع کپچا را به شکلهای مختلفی میتوان دستهبندی کرد .در یک
دستهبندی کپچاها به دو دسته کپچاهای مبتنی بر  OCRو کپچاهای غیر
مبتنی بر  OCRدستهبندی میشوند .در دستهبندی دیگر کپچاها به 2
دسته تقسیم میشوند که در ادامه به بررسی هریک از آنها میپردازیم و
کارهای انجام شده در هر بخش را معرفی میکنیم.

 -1-2کپچاهای مبتنی بر کاراکتر
در این نوع کپچا رشته ای از کاراکترها به کاربر نمایش داده میشود که این
رشته می تواند شامل لغات یا ترکیبی تصاادفی از کاراکترهاا باشاد] .[11در
زمینه کپچاهای مبتنی بر کاراکتر کارهای فراوانی صورت گرفته است که از
آن جمله میتوان به  EZ-Gimpyدانشگاه کارنگی ملون که توسط شارکت
 Yahooاستفاده میشد ،اشاره کرد ].[11
در ایاان کپچااا از روش اعوجااا باارای تفکیااک کاااربران انسااانی از
نرم افزارهای رایانه ای استفاده می شد اما چون در این روش کلماات از یاک
فرهنگ لغت با  851کلمه انتخاب میشادند ،باه راحتای در برابار حماالت
شکستهشد]1و.[11

سایت  PayPalبرای ساخت کپچا محابق شکل  2از ترکیب تصادفی
حروف و اعداد که با فاصله زیاد از هم لرار گرفته بودند ،استفاده میکرد.
برروی این کاراکترها خحوط افقی و عمودی نمایش داده میشد تا تشخیص
آن برای کامپیوتر مشکل شود ولی به دلیل فاصله زیاد کاراکترها از هم به
راحتی شکستهشد].[12

شکل  :3نمونه کپچای سایت PayPal

شرکت  Googleاز کپچایی تحت عنوان  reCAPTCHAبرای
دیجیتالی کردن کتابها و روزنامههای لدیمی استفاده مینماید .در این
کپچا دو لغت به کاربر نمایش داده میشود که باید به هردوی آنها پاسخ
دهد.یکی از آنها از مجموعه لغاتی است که در دیجیتالی کردن کتابها
توسط  OCRتشخیص داده نشدهاست و دیگری لغت کنترلی است که
کامپیوتر پاسخ آن را میداند .در صورتی که کاربر به لغت کنترلی پاسخ
درست داده باشد ،پاسخ او برای لغت دیگر به عنوان یکی از پاسخهای
احتمالی در نظر گرفته میشود .اگر تعداد زیادی از کاربران به یک لغت
پاسخ یکسانی بدهند ،آن پاسخ برای دیجیتالی کردن کتابها در اختیار
نرمافزار  OCRلرار میگیرد] .[14نمونهای از  reCAPTCHAدر شکل 4
مشاهده میشود.

شکل  :4نمونه  reCAPTCHAشرکت [11] Google

عالوه بر موارد ذکر شده در باال کارهای دیگری نیز در زمینه کپچاهای
مبتنی بر کاراکتر انجام شدهاست که از آن جمله میتوان به Pessimal
 [11] Print Methodو  [17] Baffle Text Methodاشاره کرد.

 -2-2کپچاهای مبتنی بر تصویر

شکل Yahoo's EZ-Gimpy [12] :1

نمونه ای دیگر از کارهای انجام شده کپچاای  Gimpyاسات کاه در آن
کاربر باید  2تا از  7کلمه نمایش داده شده در تصویر را تشخیص دهد].[11
نمونهای از این کپچا در شکل  2آمدهاست.

شکل  :2نمونه کپچای Gimpy

در این نوع کپچا تصویر یا تصاویری به کاربر نمایش داده میشود که کاربر
باید بتواند محتوای تصویر یا تصاویر را تشخیص بدهد .کپچاهای مبتنی بر
تصویر معموال کاربر پسندتر از کپچاهای مبتنی بر کاراکتر هستند ] [18و
تشخیص آنها برای رباتهای کامپیوتری در اکثر موالع سختتر از
تشخیص کپچاهای مبتنی بر کاراکتر است ] .[12از کارهای انجام شده در
این زمینه میتوان به  ASIRRA2اشاره کرد ASIRRA .کپچای شرکت
 Microsoftاست که در آن  12تصویر گربه و سگ محابق شکل  5به کاربر
نمایش داده میشود که کاربر باید تمامی تصاویر گربهها را انتخاب نماید
].[19

 -1-3ویژگیهای الفبای فارسی ][1


شکلهای مختلف حروف :الفبای فارسی شامل  22حرف است
که هرکدام از آنها با توجه به مکانشان در یک کلمه میتوانند
به  2تا  4شکل مختلف ظاهر شوند.

شکل  :1نمونه کپچای  Asirraشرکت Microsoft



 Bongoکپچای دیگری است که دو مجموعه از اشکال هندسی را به
کاربر نمایش میدهد .پس از اینکه کاربر این دو مجموعه را دید یک شکل
هندسی به عنوان سوال به کاربر نشان داده میشود که کاربر باید تشخیص
دهد این شکل مربوط به مجموعه اشکال هندسی سمت چپ است یا در
مجموعه سمت راست وجود دارد.



متصل بودن حروف



نقحه دار بودن حروف :بسیاری از حروف فارسی مشابه هستند و
تنها تفاوتشان در یک یا چند نقحه و یا عالئمی خاص است.




امکان کشیدگی بعضی از حروف

 ESP-Pixدانشگاه کارنگی ملون نمونه دیگری از کپچاهای مبتنی بر
تصویر است که چند تصویر با موضوع مشابه را به کاربر نمایش میدهد و از
کاربر میخواهد که مشخص کند ،تصاویر در چه زمینهای هستند] .[5نمونه
ای از این نوع در شکل  1آمده است.





شکل CMU's ESP-PIX [12]:6

از دیگر کارهای انجام شده میتوان به کپچای IMAGINATION

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

 -3-2کپچاهای مبتنی بر صوت
در این نوع کپچا کاربر به یک فایل صوتی گوش میدهد و کاراکترها یا
اعدادی را که شنیده است به عنوان پاسخ کپچا وارد میکند .برای
جلوگیری از شکسته شدن این کپچا توسط نرمافزارهای تشخیص گفتار ،از
تکنیک اعوجا برروی صوت استفاده میشود که این کار تشخیص صوت را
برای انسان نیز مشکل میکند ] reCAPTCHA .[21که در بخش 1-2
به آن اشاره شد ،نمونهای از این نوع کپچا است که در دستهبندی کپچاهای
مبتنی بر کاراکتر نیز لرار میگیرد .در زمینه کپچاهای مبتنی بر صوت
کارهای متنوع دیگری نیز انجام شده است ] 21و .[21

نوشتن از راست به چپ
وجود عالئم خاص مثل تشدید  ،تنوین و مد :به کاربردن این
عالئم باعث مشکل کردن کار  OCRدر تشخیص نویز از این
عالئم میگردد.
تغییر ضمیر متصل متناسب با فاعل :در زبان فارسی ضمیر
متصل به فعل با توجه به فاعل جمله تغییر میکند و یا در برخی
حاالت حذف میشود .مثال مصدر "رفتن" در صورتی که با اول
شخص مفرد به کار رود به صورت "رفتم" و در صورتی که با
دوم شخص مفرد به کار رود به صورت "رفتی" صرف میشود که
این ویژگی از ویژگیهای زبان فارسی است و در زبان التین به
این صورت وجود ندارد .از این ویژگی میتوان برای ایجاد
کپچای کارآمدتر با لابلیت اطمینان بیشتر استفاده کرد.

 -2-3ساختار جمالت زبان فارسی
با توجه به اینکه در طر ح ارائه شده در این مقاله از جمالت فارسی برای
ساخت کپچا استفاده شدهاست .در این بخش به بررسی ساختار جمالت
فارسی میپردازیم.
به طور کلی جمالت زبان فارسی براساس تعداد اجزای اصلیشان به سه
دسته تقسیم میشوند:
.1

جمالت دو جزئی :جمالتی هستند که فعل آنها ناگذر است.
یعنی فقط به نهاد نیاز دارد .ساختار جمالت دوجزئی :
نهاد  +فعل

.2

 -3ویژگیهای الفبا و ساختار جمالت فارسی ،کپچای فارسی
در کپچای ارائه شده از ویژگیهای ساختاری الفبای فارسی برای باال بردن
لابلیت اطمینان کپچا استفاده شدهاست .از این رو در این بخش ابتدا به
طور مختصر به ویژگیهای زبان فارسی اشاره میکنیم و پس از آن ساختار
جمالت فارسی را بررسی میکنیم و در نهایت به توضی کارهای انجام شده
در زمینه کپچای فارسی میپردازیم.

اندازه متفاوت حروف فارسی نسبت به یکدیگر

جمالت سه جزئی :جمالتی هستند که عالوه بر نهاد به مفعول،
متمم یا مسند هم نیاز دارند .ساختار انواع جمالت سه جزئی در
زیر آمده است :
 )1نهاد  +مفعول  +فعل )2 ،نهاد  +متمم  +فعل
 )2نهاد  +مسند  +فعل

.2

جمالت چهار جزئی :این جمالت با چهار ساختار زیر ساخته
میشوند :

 )1نهاد  +مفعول  +متمم  +فعل )2 ،نهاد  +مفعول  +مسند  +فعل
 )2نهاد  +متمم  +مسند  +فعل )4 ،نهاد  +مفعول  +مفعول  +فعل

 -3-3کپچای فارسی
در این بخش به معرفی کارهای انجام شده در زمینه کپچای فارسی
می پردازیم .از جمله اولین کارهای انجام شده در این زمینه کپچای
 Persian/Arabic BaffleTextتوسط شهرضا ] [7میباشد.
در این کپچا یک کلمه بی معنی فارسی یا عربی که بین  2تا  8کاراکتر
دارد به صورت تصادفی ساخته شده و برروی یک پسزمینه رنگی لرار
میگیرد و برای باال بردن کارایی کپچا خحوطی به صورت تصادفی به
پسزمینه تصویر اضافه میشوند (شکل  .)7در والع این کپچا از برخی
ویژگیهای زبان فارسی از جمله نقحهدار بودن حروف و متصل بودن حروف
به یکدیگر استفاده کردهاست همچنین در ساخت کلمات این کپچا سعی
شدهاست از حروف مشابه فارسی مثل "ب،پ،ت،ث" در کنار هم استفاده
شود تا تشخیص کلمه برای  OCRسختتر شود .از دیگر ویژگیهای این
نمونه استفاده از للم تصادفی برای ساخت کلمه نمایش داده شده به کاربر
است.

شکل  :9نمونه کپچای بهلول و ملکزاده][2

نمونهای دیگر از کپچای فارسی در ] [1آمدهاست .این کپچا از کلمات
معنادار فارسی و نمایش آن به صورت کلمات بدون نقحه در تصویر بهره
میگیرد .به این صورت که سه کلمه بدون نقحه در یک تصویر با پسزمینه
رنگی لرار میگیرد و سپس برروی تصویر نویز اعمال میشود و تصویر نهایی
به کاربر نمایش داده میشود .برای اعمال نویز در این کپچا از یک سری
خحوط و بیضی استفاده شدهاست .نمونهای از این کپچا در شکل 11
مشاهده میشود.

شکل  :11نمونه کپچای ][1

از دیگر کارهای انجام شده در این زمینه میتوان به کپچای تصویری
مرجع ] [2اشاره کرد که در شکل  11آمده است..
شکل  :7نمونه کپچای شهرضا ][7

کپچای نستعلیق فارسی ] [22نمونه دیگری از کپچاهای فارسی است.
در این کپچا که باز هم توسط شهرضا طراحی شده از خط نستعلیق و
کلمات با معنی فارسی استفاده شدهاست .تصاویر از یک بانک اطالعاتی
استخرا شده و به کاربر نمایش داده میشوند و هیچگونه اعوجاجی به
تصویر داده نشدهاست که این کار باعث کاهش کارایی این کپچا میشود،
زیرا اخیرا روشهایی جهت تشخیص کلمات نستعلیق ارائه شدهاست ].[22
نمونهای از تصاویر به کار رفته در این کپچا در شکل  8آمدهاست.

شکل  :11نمونه کپچای ][3

 -4الگوریتم پیشنهادی
استفاده از جمالت فارسی به صورتی که فاعل یا فعل جمله نمایش
داده شده از لحاظ دستور زبان فارسی صحی نباشد روشی است که برای
ایجاد نوعی از کپچای فارسی در این مقاله مورد استفاده لرار گرفتهاست .به
این صورت که یک جمله به کاربر نمایش داده میشود و از او خواسته
میشود که فعل جمله یا فاعل آن را اصال ح کند.
به عنوان مثال در شکلهای  12و  12نمونههایی از این کپچا برای
درک بهتر آن آمدهاست.

شکل  :8نمونه کپچای نستعلیق فارسی ][22
از دیگر نمونههای کپچای فارسی کپچای طراحی شده توسط بهلول و
ملکزاده ] [2میباشد .در این کپچا یک کلمه بیمعنی فارسی ساخته شده
و برروی تصویر لرار میگیرد و برای جلوگیری از تشخیص آن توسط OCR
تغییراتی از جمله جابهجایی ،خمیدگی ،شیفت و خطخحی کردن برروی
تصویر اعمال میشود .در نهایت برای افزایش ضریب اطمینان کپچا نویز
نمک-فلفلی نیز محابق شکل  9به تصویر اضافه میشود.

شکل  :12نمونه کپچای ارائه شده (اصالح فاعل)

شکل  :13نمونه کپچای ارائه شده (اصالح فعل)

در شکل  12از کاربر خواسته شده تا فاعل جمله را اصال ح کند.
همانحور که مشاهده مینمایید جمله "شما دیروز به کارخانه رفتم" از
لحاظ فاعل (شما) و فعل (رفتم) محابقت ندارد که در اینجا کاربر باید کلمه
"من" را به عنوان پاسخ وارد کند .در شکل  12جمله "تو شش ماه لبل
پول را میپردازی" به کاربر نمایش داده شدهاست ولی این بار از کاربر
خواسته شده تا فعل جمله را اصال ح کند .با توجه به لید زمان جمله (شش
ماه لبل) که یک لید زمان گذشته است  ،انتظار میرود فعل جمله نیز
گذشته باشد ولی فعل جمله باال (میپردازی) فعل مضارع است و با زمان
جمله محابقت ندارد .در اینجا هریک از پاسخهای "پرداختی" ،
"پرداختهای" و یا "پرداختهبودی" که همگی بر زمان گذشته داللت دارند،
لابل لبول است.
انتظار می رود که به دلیل تاکید بر اصال ح جمله از نظر دستوری طر ح
ارائه شده از لابلیت اطمینان نسبتا باال برخوردار باشد .چرا که ماشین درک
صحیحی از معنای کلمات ندارد و حتی در صورتی که  OCRبتواند جمله
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
خواهد داشت که با توجه به گستردگی آنها به راحتی امکان پذیر نیست .از
سوی دیگر اصال ح فعل و فاعل جمالت فارسی برای کاربران فارسی زبان به
سهولت امکانپذیر است.

 -1-4گردآوری کلمات مناسب
برای عملی ساختن طر ح ارائه شده ،سیستم باید بتواند جمالت بامعنای
فارسی را بسازد .برای اینکه از پیچیده شدن جمالت کپچا جلوگیری شود و
کار اصال ح جمالت برای کاربران به سادگی امکانپذیر باشد ،در این کپچا از
جمالت دو جزئی ،سه جزئی با مفعول و سه جزئی با متمم استفاده و از
جمالت سه جزئی با مسند و چهار جزئی به طورکلی صرف نظر شدهاست.
برای ساخت جمالت نیاز به جمعآوری کلمات فارسی و دستهبندی آنها
براساس نقششان در جمله میباشد .از این رو پایگاه دادهای از کلمات
فارسی با توجه به نقش کلمه در جمله ساخته شد .در این پایگاه داده
کلمات به چهار دسته "فعل" " ،مفعول-متمم" " ،فاعل" و "لید"
تقسیمبندی شدهاند.

 -1-1-4فعل
در بخش فعل تعدادی از افعال متداول فارسی که در جمالت دوجزئی ،سه
جزئی با مفعول و یا سه جزئی با متمم به کار میروند ،جمعآوری شد و
افعال براساس نوع جمالتی که در آنها به کار میروند ،دستهبندی شدند.
الزم به ذکر است که افعال به صورت بنماضی همراه با بنمضارع متناسب
در پایگاهداده ذخیره شدند تا بتوان جمالتی با زمانهای مختلف ایجاد کرد.
عالوه بر بن ماضی و مضارع ،برای فعلهای گذرا به متمم ،حرف اضافه
متناسب با فعل نیز در پایگاهداده ذخیره شد.

 -2-1-4مفعول-متمم
در این بخش کلماتی از دستهبندیهای متفاوت شامل اسامی حیوانات،
اشیاء ،وسایل منزل ،انواع لباس ،غذاها و همچنین کلمات کاربردی دیگر در
زمینههای اجتماعی ،التصادی ،موسیقی و  ...جمعآوری و در پایگاه داده
ذخیره شد .کلمات این بخش طوری انتخاب شدند که با افعال ذخیره شده
در پایگاه داده متناسب باشند.

 -3-1-4فاعل
در بخش فاعل  1ضمیر "من ،تو ،او ،ما ،شما و آنها" به همراه تعداد زیادی
از نامهای فارسی در پایگاهداده ذخیره شدند.

 -4-1-4قید
تعدادی از لیود زمان که بر زمان گذشته ،حال یا آینده داللت میکنند به
همراه زمان آنها در پایگاهداده ذخیره شد .مثالهایی از لیود ذخیره شده
در پایگاهداده  :امسال ،ماه آینده ،دیروز ،اکنون ،فردا

 -2-4ساخت جمله
پس از جمعآوری کلمات در چهار بخش ذکر شده در بخش لبل ،سیستم
باید بتواند جمالت صحی فارسی از نظر دستوری را با استفاده از پایگاهداده
بسازد .برای این کار باید مراحل زیر طی شوند:
.1
.2
.2
.4
.5
.1
.7

انتخاب یک فاعل به صورت تصادفی و مشخص کردن شخص آن
انتخاب تصادفی یک لید زمان و مشخص کردن زمان یا
زمانهایی که آن لید در آنها میتواند مورد استفاده لرار گیرد.
انتخاب یکی از زمانهای مجاز به صورت تصادفی
انتخاب تصادفی یک فعل از میان افعال ذخیرهشده و تغییر آن با
توجه به شخص فاعل و زمان انتخاب شده در مرحله 2
بررسی فعل از لحاظ نوع جمالتی که در آنها کاربرد دارد.
انتخاب تصادفی مفعول یا متمم ،متناسب با نوع تشخیص
دادهشده در مرحله 5
ساخت جمله بر اساس ساختار جمالت زبان فارسی

 -3-4به هم ریختن جمله از لحاظ دستوری
در این بخش جمله ساخته شده در بخش لبلی به گونهای تغییر میکند که
جمله حاصل ،از لحاظ دستور زبان فارسی با مشکل مواجه شود .سیستم به
صورت تصادفی یکی از دو بخش "زمان و شخص فعل" و یا "فاعل" جمله
را با توجه به "زمان و شخص فعل"" ،زمانهای مجاز برای لید زمان" و
"شخص فاعل" به هم میریزد .سپس از کاربر خواسته میشود که همان
بخش را اصال ح کند تا جمله از لحاظ دستوری درست شود.

 -4-4ساختار و محل قرارگیری جمله در تصویر
سیستم پس از به هم ریختن جمله براساس طول جمله اندازه للم را طوری
تعیین می کند که جمله به طور کامل در تصویر لرار گیرد .به منظور

افزایش سح امنیت کپچا زاویه و محل لرار گیری جمله از نظر افقی و
عمودی در تصویر ثابت نیست بلکه به صورت تصادفی تغییر میکند به
گونهای که در تمامی حاالت ،کل جمله در تصویر لرار گیرد و از آن خار
نشود .در این صورت تشخیص اجزای جمله برای  OCRمشکلتر میشود.

نتایج بدست آمده از بین  421کاربر که به کپچا پاسخ دادهاند با توجه
به اینکه در بار اول ،دوم ،سوم یا دفعات بعدی به کپچا پاسخ صحی دادهاند
در شکل  15آمدهاست.

 -1-4تولید تصویر اولیه
در این مرحله تنظیمات و چیدمانی که در مرحله لبل برای نمایش جمله
در نظر گرفته شده است ،با استفاده از توابع گرافیکی به تصویر اولیه تبدیل
میشود .طول و عرض تصویر ایجاد شده  411*111پیکسل است که
میتوان با تغییر اندازه للم آن را کوچکتر یا بزرگتر کرد.

 -1-1-4افزودن سایه به تصویر
برای اینکه کار ماشین برای تشخیص اجزای جمله کمی مشکلتر شود،
سایه ای با فاصله کم و به رنگ خاکستری به جمله ایجاد شده در تصویر
اضافه مینماییم.

 -2-1-4افزودن نویز به تصویر
در مورد زبان فارسی ،اضافه کردن نویز ،شباهتهایی را با عالئم و نقحههای
کلمات فارسی به وجود میآورد ،که کار را برای نرمافزارهای تشخیص متن
مشکل میکند ].[1
برای افزودن نویز ،یک سری خحوط به تصویر ساخته شده در مرحله
لبل اضافه مینماییم .تعداد ،زاویه و محل لرارگیری خحوط به صورت
تصادفی و به گونهای انتخاب میشوند که تصویر برای برنامههای کامپیوتری
مبهم و برای انسان واض باشد .نمونهای از تصویر نهایی در شکل 14
مشاهده میشود.

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

 -1نتایج پیادهسازی
روش ارائه شده در این مقاله به زبان  PHPپیادهسازی شد و جهت آزمایش
توسط کاربران بر روی یک سایت در محیط وب لرار گرفت و از افراد باالی
 15سال خواسته شد تا کپچا را حل نمایند .به منظور ارزیابی نتایج  ،پایگاه
دادهای برای ذخیرهسازی اطالعات ایجاد گردید که در آن  IPکاربر ،جمله
نمایش داده شده به کاربر ،پاسخی که به آن دادهاست ،تاریخ و ساعت
واردکردن کپچا ذخیره و از اطالعات فوق برای سنجش امنیت کپچای
طراحی شده استفاده شد .همچنین از کاربران خواسته شد تا نظر خود را
در مورد این کپچا با انتخاب یکی از گزینههای "عالی"" ،خوب"،
"متوسط" و "بد" بیان کنند.

شکل  :11درصد صحیح پاسخگویی به کپچا

با توجه به نتایج بدست آمده مجموعا  85درصد کاربران در بار اول یا
دوم به کپچا پاسخ صحی دادهاند که نشان دهنده این است که اگرچه
کپچای طراحی شده در برابر  OCRاز امنیت باالیی برخوردار است ،حل آن
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
میشود .ضمن اینکه مجموعا  78درصد کاربران از کپچای ارائه شده اظهار
رضایت کردهاند.

 -6نتیجهگیری
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
کپچای فارسی کار زیادی انجام نشدهاست و با وجود ویژگیهای منحصر به
فرد زبان فارسی که به برخی از آنها اشاره شد کپچای فارسی جای کار
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
زبان فارسی و به هم ریختن فعل و فاعل جمله از مواردی است که برای
افزایش امنیت کپچا در نظر گرفته شدهاست .به طوری که یک کاربر فارسی
زبان به راحتی معنای جمله را درک کرده و آن را اصال ح مینماید ولی
نرمافزارهای تشخیص متن به راحتی لادر به اصال ح جمله نیستند.
در پایان میتوان گفت که به نظر میرسد پروژه حاضر توانسته باشد
هدف اولیه خود یعنی ایجاد کپچای فارسی لدرتمند با لابلیت اطمینان و
کارایی باال را تحقق بخشیده باشد .ادامه کار میتواند شامل مواردی چون
جابه جا کردن اجزای جمله و یا اضافه کردن یک جزء جدید به جمالت
(مثال لید مکان) باشد .به نحوی که تشخیص جمله برای ماشین مشکلتر
شود ولی کاربران لادر به تشخیص جمله درست باشند.
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زیرنویسها
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
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