
Áp dụng giải pháp nhận dạng ký tự quang học (OCR) trong biên mục tài 

liệu lưu trữ 

OCR (Optical Character Recognition) – nhận dạng ký tự quang học là quá trình 

phần mềm máy tính xử lý và chuyển các file ảnh (thường là sản phẩm của máy scanner) 

thành các file văn bản dạng ký tự (text). 

Nền tảng lý thuyết của OCR là các nghiên cứu về nhận dạng mẫu, trí tuệ nhận tạo 

và hiển thị bằng máy. Hiện nay, công nghệ OCR được ứng dụng rộng rãi, hiệu quả ở 

nhiều lĩnh vực, ở nhiều quốc gia. 

1. Hiện trạng giải pháp kỹ thuật nhận dạng ký tự quang học 

Hiện nay, giải pháp nhận dạng ký tự quang học đang phát triển mạnh về mặt ứng 

dụng và liên tục có nhiều cải tiến mới để tăng tính ứng dụng và hiệu quả của sản phẩm 

đầu ra. Đi đầu trong công nghệ OCR phải kể đến hai hãng phát triển và cải tiến phần 

mềm nhận dạng ký tự là Google và ABBYY. 

Google trên nền tảng Tesseract (Tesseract OCR engine) được phát triển bởi HP 

Labs trong giai đoạn 1985-1995, sử dụng mã nguồn mở, có chất lượng nhận dạng chính 

xác cao, với nhiều định dạng file ảnh và có thể nhận dạng hơn 60 ngôn ngữ khác nhau. 

Trong khi, ABBYY được coi là hãng tiên phong trong lĩnh vực OCR. ABBYY cho 

ra đời phần mềm nhận dạng ký tự quang học với tên gọi ABBYY có khả năng nhận 

dạng 190 ngôn ngữ. Đặc biệt, đối với ký tự La-tinh và tiếng Nga, công nghệ OCR của 

ABBYY có thể đạt hiệu quả nhận dạng đến 99% cho một file ảnh chất lượng tốt. 

Tuy nhiên, việc nhận dạng ký tự tiếng Việt (loại hình ngôn ngữ có “dấu”) vẫn là 

thách thức đối với sự phát triển của công nghệ OCR trên thế giới. Hiện tại, ABBYY 

đang tiến hành nghiên cứu và triển khai công nghệ nhận dạng tiếng Việt với độ chính 

xác trên 90% cho một file ảnh có chất lượng tốt. Song mới chỉ dừng lại ở việc nhận dạng 

ký tự tiếng Việt được soạn thảo bằng vi tính hoặc công nghiệp in ấn. Mà chưa thể vươn 

tới các loại hình chữ viết tay, thậm chí hiểu quả đạt được còn rất khiêm tốn đối với các 

loại tài liệu cũ, đa dạng về phông chữ hoặc sử dụng kỹ thuật in lạc hậu. Ngoài ra, giải 

pháp OCR của ABBYY còn thiếu tính cạnh tranh bởi giá thành cao, là sản phẩm đóng 

gói của nước ngoài, chưa thực sự phù hợp với các loại hình tài liệu của Việt Nam, cũng 

như khó khăn trong việc tích hợp vào các công nghệ khác. 

Ở Việt Nam cũng có một vài hãng phần mềm đầu tư xây dựng công nghệ OCR, 

mà tiêu biểu có thể kể: 

Phần mềm VnDOCR 4.0 Professional, chương trình nhận dạng chữ Việt in, được 

phát triển bởi nhóm chuyên gia phát triển phần mềm của Phòng Nhận dạng và Công 

nghệ tri thức, Viện Công nghệ thông tin – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

VnDOCR sử dụng chương trình điều khiển máy quét, để quét ảnh từ tài liệu in dưới 

dạng ảnh đen trắng (line Art, Black and White – B&W, độ phân giải 300dpi (dots per 



inch), sau đó chuyển qua chế độ nhận dạng. Kết quả nhận dạng chữ Việt độ chính xác 

đạt khoảng trên 90% tùy vào chất lượng bản quét. 

Phần mềm VietOCR được phát triển dựa trên nền tảng mã nguồn mở Tesseract, 

với công nghệ Java/.NET, hỗ trợ nhận dạng cho các dạng ảnh PDF, TIFF, JPEG, GIF, 

PNG, và BMP. Khả năng nhận dạng của VietOCR có thể đạt tới 95% đối với file ảnh 

có chất lượng tốt. 

Nhìn chung, công nghệ OCR đã tạo ra giải pháp kỹ thuật mới, mang tính đột phá 

trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử. Tuy nhiên, các phần mềm hiện nay chỉ đạt 

được hiệu quả cao đối với các file văn bản có chất lượng tốt, cùng một số loại hình ngôn 

ngữ La-tinh. 

Đặc biệt với tiếng Việt – loại hình ngôn ngữ có “dấu” (sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng), 

các giải pháp OCR hiện tại bộc lộ rất nhiều hạn chế, cụ thể: 

1. Việc nhận dạng dấu trong tiếng Việt đạt hiệu quả thấp. Khi ứng dụng các 

phần mềm các dấu trong tiếng Việt thường bị đảo vị trí hoặc nhận sai. 

2. Các văn bản tiếng Việt thường rất đa dạng về ký tự, chữ đánh máy, chữ 

viết tay, con số, tiếng Việt xen lẫn ngoại ngữ,… hoặc trên cùng văn bản tồn tại nhiều 

font chữ, nhiều kiểu định dạng văn bản khác nhau, khiến các phần mền khó xử lý hoặc 

nhận dạng lỗi. 

3. Ngoài ra, các loại hình văn bản hành chính, ngoài phần ký tự còn có con 

dấu, chữ ký, chữ ký nháy,… đặt ra yêu câu phải khoanh vùng nhận diện, xử lý bóc 

tách thông tin là thách thức đối với các giải pháp OCR mà chưa có phần mềm nào có 

thể thực hiện được ở độ chính xác cao. 

Một hạn chế rất lớn mà tất cả các phần mềm OCR hiện nay gặp phải là thiếu hẳn 

tính năng rút trích thông tin (IE)(1) từ văn bản, biểu mẫu. Hầu hết các phần mềm mới 

chỉ dừng lại việc nhận dạng toàn văn mà không thể rút trích thông tin theo các mẫu/định 

dạng, các trường theo nhu cầu của người sử dụng – một nhu cầu rất thiết yếu đối với 

những người làm công tác văn thư, lưu trữ. 

2. Giải pháp nhận dạng ký tự quang học QHOCR 1.0 

QHOCR 1.0 là phần mềm nhận dạng ký tự quang học được xây dựng và phát triển 

bởi nhóm Nghiên cứu của Trung tâm Lưu trữ quốc gia II cùng với các chuyên gia công 

nghệ thông tin. Phần mềm là sự kết hợp các kỹ thuật xử lý căn bản của Tesseract, các 

kỹ thuật xử lý ảnh nâng cao, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý chữ viết tay rời rạc và con 

số. Trên cơ sở kế thừa các tính năng ưu việt của công nghệ OCR, phần mềm giải quyết 

được các hạn chế của các chương trình hiện có và đặc biệt phù hợp với việc nhận dạng 

ký tự và rút trích thông tin từ văn bản hành chính ở Việt Nam. 

Giải pháp QHOCR 1.0 có một số kỹ thuật tiêu biểu như: 

Các kỹ thuật xử lý ảnh căn bản 



Đơn giản hóa bằng màu sắc tức là phân cụm ảnh gốc theo màu sắc. Bằng việc 

nhóm các vùng có màu sắc gần nhau thành một sẽ giúp hỗ trợ nhận dạng ảnh nền đặc 

trưng và phân vùng ảnh văn bản. 

                                                        Ảnh trước                                       Ảnh sau khi 

xử lý 

 

Phân cụm theo màu sắc và hình dạng giúp nhận diện các khối ảnh của văn bản cần 

phải xử lý. 

 

Trong ví dụ: Từ ảnh gốc các mảng, khối sẽ được phân cụm, nhận diện 

Chuyển trắng đen làm nổi bật văn bản: Sau khi phân đoạn và nhận diện mảng khối 

bằng các kỹ thuật xử lý phân cụm ảnh, kỹ thuật này sẽ được áp dụng nhằm loại bỏ ảnh 

nhiễu, chuyển ảnh xám và ảnh nhị phân, làm nổi bật văn bản. 
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Trong ví dụ: Ảnh gốc đã được xóa nhiễu, làm nổi bật các dòng chữ. 

 Xử lý ảnh trong văn bản 

Để nhận diện văn bản, QHOCR 1.0 tiếp tục áp dụng các kỹ thuật xử lý ảnh cao cấp 

khác phục vụ riêng cho nhận diện văn bản: 

Xác định dòng 

 

Trong ví dụ: các dòng văn bản sẽ được nhận diện dù trong file ảnh chúng bị bẻ 

cong. 

Xác định trục xương của ký tự: Các ký tự sẽ được nhận dạng thông qua phát hiện 

các trục xương tạo nên hình dáng của ký tự. 
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Trong ví dụ: Xương của ký tự A sẽ được nhận diện và xử lý. 

Các điểm ưu việt trong xử lý ảnh của giải pháp QHOCR 1.0 

Các giải pháp OCR của thế giới và Việt Nam hiện nay chỉ dừng lại ở nhận dạng 

toàn văn bản và chuyển sang dạng text toàn văn bản của một file ảnh, lỗi chính tả tiếng 

Việt thường xuyên gặp phải trong các giải pháp kể trên. QHOCR 1.0 đã giải quyết được 

những hạn chế đó và điểm ưu việt của QHOCR 1.0 là rút trích thông tin chi tiết theo yêu 

cầu. 

Ưu điểm đầu tiên mà QHOCR 1.0 có được là rút trích thông tin chi tiết. Ví dụ, 

trong một file ảnh văn bản hành chính, muốn rút trích thông tin theo từng dòng như 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dòng Quyết định… áp dụng phần mềm QHOCR 

1.0 đều cho kết quả chính xác cả về thông tin và chính tả. 

 

Trong ví dụ: 
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Các ký tự đặc biệt:“â”, “ồ”, “ứ”, “ị”, “ế” được khoanh vùng chính xác vì vậy độ 

chính xác dòng trong văn bản tiếng Việt của giải pháp là 100%. 

Các ảnh văn bản mờ, từ bị đứt nét, chữ viết tay được giải quyết trong vấn đề gom 

cụm. Sở dĩ có kết quả trên là nhờ QHOCR 1.0  đã làm chủ hàng loạt kỹ thuật xử lý ảnh 

thông minh như: xoay biểu mẫu, xóa hình nền, xác định khung thông tin trọng điểm… 

QHOCR 1.0 thể hiện tính ưu điểm khi xử lý tốt chính tả tiếng Việt – một hạn chế 

của các phần mềm nhận dạng ký tự hiện có. Khi áp dụng các phần mềm OCR cho ra sản 

phẩm thường bị lỗi chính tả như ví dụ minh họa bên trái. Còn sử dụng QHOCR 1.0 thì 

các lỗi chính tả sẽ được khắc phục như ví dụ minh họa bên phải: 

 

Chữ màu đỏ là chữ đã được sửa lỗi chính tả. Chữ màu xanh là chữ sai lỗi chính tả 

chưa sửa được. 

Bằng việc áp dụng các thuật toán về chính tả tiếng Việt và các xác suất của các 

cụm từ đứng cạnh nhau, QHOCR1.0 sau đó sẽ tiếp tục xử lý và cho ra một văn bản theo 

định dạng Word như hình vẽ: 
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Đối với mô hình học DeepLearning cho tiếng Việt: Mô hình học DeepLearning 

hiện đang là một trong các kỹ thuật tốt nhất hiện tại trong lĩnh vực nhận dạng. 

 

QHOCR 1.0 đã áp dụng mô hình này vào nhận dạng chữ số viết tay, nhận dạng các 

mẫu chữ tiếng Việt cũ, mờ, nhận dạng chữ viết tay rời. 

Ví dụ về các mẫu mà QHOCR1.0 đã giải quyết. 
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Độ chính xác đạt được là:  98%. Tuy nhiên, ứng dụng này đòi hỏi thời gian xử lý 

vì phải xử lý ảnh và khoanh vùng. 

Ngoài những ưu điểm của QHOCR 1.0 vừa kể trên, QHOCR 1.0 còn có các ưu 

điểm khác như: hỗ trợ phần rút trích thông tin từ ảnh văn bản; hỗ trợ tốt nhận dạng ảnh 

văn bản màu; khoanh vùng con dấu; xử lý nét viết bút bi; xây dựng các dữ liệu học riêng 

cho tiếng Việt và phông chữ tiếng Việt. 

3. Áp dụng QHOCR 1.0 vào quy trình biên mục tài liệu lưu trữ 

Trong công tác văn thư lưu trữ, biên mục hồ sơ và biên mục văn bản là hai hoạt 

động thường xuyên và rất quan trọng. Đây là cơ sở để xây dựng hệ thống công cụ tra 

cứu điện tử và quản lý khoa học tài liệu lưu trữ. Tuy nhiên, hiện nay, công tác biên mục 

tài liệu lưu trữ (bao gồm cả biên mục hồ sơ và biên mục văn bản) vẫn đang được thực 

hiện thủ công, chưa có phần mềm nào có thể đáp ứng được các yêu cầu của một quy 

trình biên mục, đặc biệt là đối với biên mục văn bản. 

Khi ứng dụng QHOCR 1.0 với việc rút trích thông tin từ file ảnh thành các dữ liệu 

dạng text phù hợp các trường thông tin trong biên mục tài liệu lưu trữ sẽ tạo bước đi 

mới đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác biên mục tài liệu. QHOCR 

1.0 có khả năng nhận dạng ký tự và rút trích thông tin với độ chính xác đạt xấp xỉ 97% 

trên cả các file ảnh có chất lượng trung bình. 

Hình ảnh dưới đây thể hiện giải pháp rút trích thông tin (IE) của phần mềm 

QHOCR 1.0 theo các trường thông tin của quy trình biên mục văn bản: 

 

http://luutruvn.com/wp-content/uploads/2016/02/ND_012.jpg


 

Phần mềm QHOCR 1.0 cho phép tự động nhận dạng các vùng thông tin quan trọng 

trong văn bản như: số ký hiệu, cơ quan ban hành, nơi nhận, loại văn bản, trích yếu văn 

bản, ngày ban hành, …Hệ thống có khả năng nhận dạng các chữ số viết tay trong phần 

ngày tháng, số ký hiệu,…Hệ thống tự động khoanh vùng, xác định tên loại văn bản để 

rút trích các trường thông tin cần thiết và sửa lỗi chính tả các thông tin cần rút trích. 

Chính vì thế, khi áp dụng phần mềm QHOCR 1.0 trong công tác biên mục văn bản, sẽ 

giảm thao tác nhập máy thủ công như hiện nay. Theo tính toán, trong một phút, phần 

mềm này có thể thực hiện được 4 văn bản bằng khoảng 10 người nhập dữ liệu thông 

thường trong biên mục văn bản. 

QHOCR 1.0 có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực khi muốn rút trích thông 

tin từ các file ảnh văn bản. Nó đặc biệt cần thiết trong công tác số hóa, biên mục hồ sơ 

và xây dựng hệ thống tìm kiếm các văn bản hành chính quốc gia. 

 Kết luận 

Phần mềm nhận dạng ký tự quang học (OCR) và giải pháp rút trích thông tin (IE) 

có giá trị thực tiễn cao trong đời sống xã hội khi nhu cầu ứng dụng các sản phẩm công 

nghệ thông tin càng nhiều trong nhiều lĩnh vực. OCR và IE hỗ trợ con người trong việc 

tiết kiệm thời gian và công sức khi muốn trích dẫn thông tin từ một file ảnh văn bản.  Khi 

OCR và IE chưa ra đời, thì việc lấy thông tin từ một file ảnh văn bản phải thực hiện thủ 

công bằng cách là đọc file ảnh và nhập máy các thông tin cần lấy từ file ảnh đó. Đây có 

thể nói là một hoạt động mang tính thủ công trong thời đại công nghệ số phát triển. 

Tuy nhiên, OCR và IE của thế giới mang tính phổ biến lại không thể ứng dụng một 

cách hiệu quả vào nhận dạnh file ảnh văn bản tiếng Việt vì đặc điểm ngôn ngữ và sự đa 

dạng trong các loại hình văn bản ở Việt Nam. 

Từ những nghiên cứu ưu và khuyết của OCR và EI của thế giới trong ứng dụng đối 

văn bản tiếng Việt, chúng tôi cho ra đời QHOCR 1.0. Phần mềm này có thể xem là hoàn 

toàn mới do những cải tiến và tính ứng dụng cao trong xử lý nhận dạng hình ảnh văn 

bản hành chính. Đây là một giải pháp tốt cho nhận dạng tiếng Việt vì nó có 3 khả năng: 

xử lý ảnh theo sát định dạng của biểu mẫu, đặc biệt là các loại hình văn bản của Việt 
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Nam; tích hợp kết quả về chính tả, xử lý ngôn ngữ tự nhiên dành cho tiếng Việt; mô 

hình học Deep Learning cho tiếng Việt gồm cả văn bản viết tay rời, phông cũ, số. 

Tóm lại, QHOCR 1.0 là một phần mềm cải tiến ứng dụng rút trích thông tin trong 

file ảnh văn bản tiếng Việt. Nó đặc biệt thích hợp ứng dụng vào biên mục tài liệu văn 

bản vì tính ưu việt trong rút trích các trường thông tin theo quy trình biên mục. Phần 

mềm này được sử dụng sẽ làm tăng năng suất lao động, giảm số lượng lao động, tiết 

kiệm thời gian và chi phí trong biên mục tài liệu lưu trữ./. 

Vũ Văn Tâm – Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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