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What is digitization?

● Converting information into Digital format .
● Text  , Image, Audio ,Documents, Signal etc..

What are the benefits of digitization?

● Searchability (ရှာေဖွလို့ရတယ်)

● Editability (ြပနြ်ပင်လို့ရတယ်(

● Accessibility(လတိူင်ုး ရယူကည့်ရှုနိင်ုတယ်)

● Storability  (သိမ်းထားလို့လယ်ွတယ်)

● Backups ( အရနသိ်မ်းထားလို့ရတယ်)

● Translatability ( ဘာသာြပနလိ်ု့ရတယ်)



OCR

Optical Character Recognition 

(စာလံးုပုံရိပ်များကုိ သိမှတ်နိင်ုေသာ ကွနပ်ျူတာနည်းပညာ)

ြပင်ပတင်ွရိှေသာ စာအပ်ုများ၊ လက်ေရးမူများ၊ ပုံရိပ်များ ကုိ 

ကွနပ်ျူတာနားလည်နိင်ုေသာ ကုဒ်များအြဖစ် ေြပာင်းလဲြခင်း



Library Preservation



Google World Brain

Workers at a 
Google "scanning 
factory" digitize 
books for the 
online library 
project 
documented in 
Google and the 
World Brain.  
(PHOTO 
COURTESY BEN 
LEWIS)



ဘယ်လိအုသုံးြပုသလဲ

● Data entry for business documents, e.g. check, passport, invoice, bank statement and receipt
● Automatic number plate recognition
● In airports, for passport recognition and information extraction
● Automatic insurance documents key information extraction
● Extracting business card information into a contact list[9]

● More quickly make textual versions of printed documents, e.g. book scanning for Project 
Gutenberg

● Make electronic images of printed documents searchable, e.g. Google Books
● Converting handwriting in real time to control a computer (pen computing)
● Defeating CAPTCHA anti-bot systems, though these are specifically designed to prevent 

OCR.[10][11][12] The purpose can also be to test the robustness of CAPTCHA anti-bot systems.
● Assistive technology for blind and visually impaired users

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_entry_clerk
https://en.wikipedia.org/wiki/Check_clearing
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_number_plate_recognition
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_extraction
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition#cite_note-9
https://en.wikipedia.org/wiki/Book_scanning
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Gutenberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Gutenberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Books
https://en.wikipedia.org/wiki/Pen_computing
https://en.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition#cite_note-10
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition#cite_note-11
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition#cite_note-12


ဘယ်လိအုသုံးြပုသလဲ

Handwritten text to digital text Mail sorting machine with OCR OCR for cars (number plate reader)

Passport recognition (OCR) Business card reader (OCR) Text reader for visually impaired.



What else can OCR do?

 Digitisation + Big Data+AI+ Low Cost Internet = DIGITAL REVOLUTION



Challenges in Myanmar

● No standard for digitization

● Information not accessible.

● Library preservation not strong.

● Lack of tools to digitize objects.



Tesseract OCR Engine

- 2006

-2015 ( Burmese)

-2018 ( Google Lens)



How does it work?

● စာရွက်တစ်ခုခုကုိ ဖုနး် (သို့ ) 

စကနန်ာ ြဖင့် စကနဖ်တ်ပါ။

● ပီးရင် Google drive ေပါ် ကုိ 

တင်ပါ။

● တင်ထားတဲ ့File ကုိ Open as 

Google Doc ြဖင့်ဖွင်ပ့ါ။

● ထွက်လာေသာ စာများကုိ 

စစ်ေဆးပီး လိအုပ်သလိ ု

Format ြပင်ပါ။

How does it work ?



Google Lens

● Google Photos        Mobile 

app ထဲတင်ွပါဝင်ပါသည်။

● ကုိယ် ေြပာင်းချင်ေသာ 

ပုံကုိဓာတ်ပုံရုိက်ပီး Google 

Photos ထဲတင်ွဖွင်ပ့ါ။

● Lens        ပုံေလးကုိ နှပ်ိပီး 

မိမိလိခုျင်ရာစာကုိ 

ဆဲွထုတ်နိင်ုပါပီ။ 



ရိှပီးသား pdf များကုိ doc ဖုိင် ေြပာင်းလြဲခင်း

● စာရုိက်ပီး PDF အြဖစ် ေြပာင်းထားေသာ ဖုိင်များကုိ Google Doc တင်ွ တနး်ဖွင်၍့ doc 

ဖုိင် ြပနယူ်လို့မရပါ ။  မှားယွင်းေသာ အက္ခရာများသာ ထွက်လာပါမည်။

● ထုိသို့  ေသာ အခက်အခဲကုိ ေကျာ်လွှားနိင်ုေသာ နည်းတစ်နည်းမှာ PDF ကုိ JPEG ဖုိင် 

အြဖစ်ေြပာင်းလဲ ပီး ။ အဆုိပါ JPEG ကုိ PDF ြပနလ်ည် ြပုလပ်ုြခင်းြဖစ်သည် ။  

ရရိှလာေသာ PDF ဖုိင်ကုိ Google Drive ေပါ်တင်ပီး Open as Google docs ဆုိပီး digitize 

လပ်ုနိင်ုသည်။  အဆုိပါ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ ေအာက်ပါ website များတင်ွ 

အလယ်ွတကူသွားေရာက်လပ်ုနင်ိပါသည်။

PDF မှာ JPEG ေြပာင်းရန ် -   https://pdftoimage.com/

JPEG မှ PDF ေြပာင်းရန ်   -   https://imagetopdf.com/

https://pdftoimage.com/
https://imagetopdf.com/


Troubleshooting 

1. ေြပာင်းလိက်ုတဲ ့စာေတကုိွ ဖတ်လို့မရဘူး။ 

2. စာေတကွ အမှားအရမ်းများတယ်။

3. Table ေတကုိွ ေြပာင်းလို့မရဘူးလား

4. Pdf အြဖစ် upload ေြပာင်းတင်တာမရဘူး။

5. လက်ေရးကုိ ေကာ မဖတ်ဖူးလား။



ေြပာင်းလိက်ုတ့ဲ စာေတွကုိ ဖတ်လို့မရဘူး။ 

Google OCR က ဘာသာစကား ၁၀၀ ေကျာ်ကုိ 

ေကျာသားရင်သားမခဲွ ေထာက်ပ့ံဖို့အတက်ွ ယူနကုီဒ် နည်းစနစ်ကုိ သုံးတယ်လို့  

ဆုိထားပါတယ်။

ဒါေကာင် ့ကျွနေ်တာ်တို့  သုံးတဲေ့ဇာ်ဂျနီဲဆုိ့ရင် အမှနမ်ြမင် ရနိင်ုပါဘူး။

ဒါကုိေြဖရှင်းဖို့  အတက်ွ Zawgyi to Unicode Converter ေတကုိွသုံးရပါတယ်။

လသုံူးများတဲ ့ေဖာင့်ေြပာင်းတဲ ့tool ေတကွေတာ ့ေအာက်မှာပါ။

http://www.rabbit-converter.org/Rabbit/

http://www.rabbit-converter.org/Rabbit/


စာေတွ အရမ်းမှားတယ်။

အရမ်းမှားရတဲအ့ေကာင်းအရင်းကေတာ ့

ေအာက်ပါအချက်ေတေွကာင်ြ့ဖစ်နိင်ုပါတယ်၊

1. စကနဖ်တ်စဉ်မှာ မလိအုပ်တဲ ့စာေတပွါဝင်ေနြခင်း

2. ဖတ်မယ့်စာရွက်ေပါ်မှာ အလင်းေကာင်းစွာမရြခင်း

3. ညစ်ပတ်ေနြခင်း ၊

4. ပါဝင်ေသာ စာများမထင်ရှားြခင်း

5. Google OCR မှ မသိနိင်ုေသာ လက်ေရးမူများ၊ ေဖာင်မ့ျားကုိသုံးထားြခင်း။ 



Table ေတွကုိ ေကာ ေြပာင်းလို့မရဘူးလား

ဒါကလည်း အေမးများတဲေ့မးခွနး်တစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။ လက်ရိှအချနိထိ် Table 

ထဲကစာေတကုိွ Format တကျ ဆဲွထုတ်ဖို့က မြဖစ်နိင်ုေသးပါဘူး။  

ေနာက်ပုိင်းေတာရ့လာမယ်လို့ေမျှာ်လင်ရ့ပါတယ်။



စကနဖ်တ်ပီး ရလာတ့ဲပုံေတွကုိ pdf ေြပာင်းတင်တာမရဘူး။

များေသာအားြဖင် ့ေတာ ့ဒီလိ ုPDf ေြပာင်းတင်လို့ရပါတယ်။ အကယ်၍ ကုိယ်က pdf က 

ေန Google doc ေြပာင်းလဲလို့  ဘာစာမှ မေပါ်ဘူးဆုိရင်ေတာ ့ေအာက် 

ပါအချက်ေတေွကာင် ့ြဖစ်နိင်ုပါတယ်။

1. Pdf ထဲတင်ွပါဝင်ေသာ image size ကီးလနွး်ြခင်း

2. ဘာေကာင်မှ့နး်မသိြခင်း :D

ဒီလိြုဖစ်ခ့ဲရင်ေတာ ့PDF အစား JPEG ဖုိင်ေတ ွြပုလပ်ုပီးတင်နိင်ုပါတယ်။



လက်ေရးကုိေကာ မဖတ်ဘူးလား

လက်ေရးကုိ ဖတ်နိင်ုတဲအ့ဆင်ထိ့ Google OCR က မေရာက်ေသးပါဘူး.

အြခားဘာသာစကားေတ ွအတက်ွေတာ ့ရေကာင်းရပါလိမ့်မယ်။

လက်ရိှမှာ ြမနမ်ာဘာသာအတက်ွကေတာ ့ြမနမ်ာ၃တို့ ၊ ေဇာ်ဂျတိီု့ လိ ု

စာလံးုဝုိင်းဝုိင်းေလးေတကုိွပဲ Standard စာလံးုအြဖစ် သိနိင်ုပါတယ်။ 

ဒါေကာင်ေ့ဖာင်အ့လှေတ ွလက်ေရးအတနွ်ေ့တအွတက်ွေတာ ့သုံးလို့မရနိင်ုေသးပါဘူး။ 



Great Tips

● Camscanner Application (သို့ မဟတ်ု) Microsoft Office Lens app ကုိအသုံးြပုပါ။

● ဖုနး်ြဖင် ့ဓာတ်ပုံရုိက်ပီး scan ဖတ်စဉ် လက်ကုိ ငိမ်ေအာင်ထားရိှပါ။ မလိအုပ်ေသာ 

စာများ၊ မပါေအာင် auto crop လပ်ုေပးသည့် Function ကုိအသုံးြပုပါ။

● တစ်ခုထက်ပုိေသာ ပုံရိပ်များကုိ PDF သို့ မဟတ်ု JPEG အြဖစ် Google drive ေပါ် သို့  

တင်နိင်ုပါသည်။  JPEG ြဖင့်တင်ေသာ ပုံများကုိ OCR အြဖစ်ေြပာင်းပါက 

ပုိေကာင်းပါသည်။ ပုံနှင်စ့ာ တွဲြပေသာ ေကာင် ့ြဖစ်သည်။

● OCR ဖတ်၍ထွက်လာေသာ Google Doc များအားလံးုကုိ တစ်ခုစီစစ်မည့်အစား Doc 

တစ်ခုထဲတင်ွ ေကာ်ပီကူးထည့်၍ စစ်ြခင်းက 

အလပ်ုပုိတင်ွကျယ်ေစေကာင်းေတတွေ့ရိှရသည်။

 











LET’S HACK!!!



၁၅ မိနစ်

1. ေပးထားေသာ Wifi network နှင်ခ့ျတ်ိဆက်ပါ။(ကွနပ်ျူတာေကာ ၊ ဖုနး်ေကာ)
2. Google Drive app နှင် ့Office Lens or Cam Scanner  App ကုိ ဖုနး်တင်ွ ေဒါင်းလဒ်ုဆဲွပါ 
။ 

3. Google Drive app ကုိ မိမိ Google acc ြဖင် ့login ဝင်ပါ။
4. ေပးထားေသာ စာရွက်ကုိ Office lens app ြဖင့် Scan ဖတ်ပါ။ 
5. Jpeg ဖုိင်အြဖစ်သိမ်းပါ။
6. ပီးေနာက် Gallery ထဲကုိဝင်ပီး Office folder ထဲကေန ေစာေစာ က scan ဖတ်ခ့ဲေသာ 
ပုံကုိ သွားကည့်ပါ။

7. Google Drive ထဲကုိ  Share ပီးပို့ လိက်ုပါ။ 
8. ကွနပ်ျူတာကေန Google Drive ထဲကုိ ဝင်ပါ။ 
9. ေစာေစာ က ဖုိင် ေရာက်မေရာက်ကည့်ပါ

10. ေရာက်လျှင် open as Google doc ြဖင့်ဖွင်ပ့ါ။



၁၅ မိနစ်

11. ရလာေသာ စာကုိ ဖတ်မရပါက rabbit convert website တင်ွ 

ေဇာ်ဂျေီဖာင်ေ့ြပာင်းပါ။
12. ရလာေသာ စာကုိ ြပန ်copy ကူး၍ မူရင်း Google doc ထဲpaste လပ်ုပါ။ 
13. မိမိလိခုျင်ေသာ ေဖာမက်အတိင်ုး ြပနြ်ပင်ယူပါ။
14. ပီးသွားလျှင် nyeinchankk@phandeeyar.org သို့  ရှယ်ေပးပါ။ 

mailto:nyeinchankk@phandeeyar.org


Links to learn

ORC apps you don't know

How to use Google OCR (Burmese)

Using Google OCR in Spreadsheet

THIS PRESENTATION IS FREELY AVAILABLE AT 

http://bit.ly/GoogleOCRMM

https://medium.com/swlh/applications-of-ocr-you-havent-thought-of-69a6a559874b
http://drnyeinchan.com/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%BD/
https://medium.com/moments-of-my-life/google-sheet-%E1%80%99%E1%80%BE%E1%80%AC-google-app-script-%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AE%E1%80%B8-%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%B2%E1%80%B7-pdf-%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%80-%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF-%E1%80%86%E1%80%BD%E1%80%B2%E1%80%91%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7-ocr-86a2e0294a25?source=---------2------------------


ေပျာ်ရွှင်ဖွယ် 

နှစ်သစ် ြဖစ်ပါေစ


