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  بيناپالكخوان الگوريتم: اولفصل 
  

  مقدمه -1- 1
يار پليس  طراحي شده در شركت بيناتوس در راستاي طرح ديده بيناپالكخوانريتم اين فصل به معرفي الگو

توان  باشد كه از آن مي قابليت استخراج دقيق مرز پالك در تصوير مي بيناپالكخوانپردازد. مهمترين ويژگي  مي

پ در سامانه بيناكم بيناپالكخواناز الگوريتم  سنجي خودرو به شكل مؤثري سود جست. يابي و سرعت در فاصله

  براي قرائت پالك خودروها استفاده شده است.

  

  بيناپالكخوانايده مبنايي  -1- 1
اند) براي  خواني موجود در دنيا (حداقل آنهايي كه در مقاالت علمي معرفي شده هاي پالك همه الگوريتم

هاي  تمكنند (براي مطالعه بيشتر درباره الگوري هاي سطح پايين استفاده مي جستجوي پالك در تصوير از ويژگي

  توان به موارد ذيل اشاره نمود: تشخيص پالك به ضميمه ب مراجعه شود) كه از آنجمله مي

 كنتراست باالي كاراكترها در پالك •

 فراواني نسبي خطوط افقي در تصوير يك خودرو در مقايسه با خطوط عمودي •

 فراواني نسبي خطوط عمودي در پالك در مقايسه با خطوط افقي •

 شكل آن ابعاد نسبي پالك و •

 رنگ پس زمينه و ارقام •

 يكنواختي رنگ بدنه اتومبيل در مقايسه با پالك •

  تغييرات محلي سطح خاكستري در يك پالك •

شود از تركيب اطالعات سطح پايين فوق با برخي خصوصيات كلي مانند ابعاد  ها همواره سعي مي در اين الگوريتم

در تصوير محدود گردد. سپس، در مرحله بعدي  نسبي پالك و كاراكترها تعداد نواحي كانديداي پالك
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شود.  صحت آنها ارزيابي مي OCR1هاي  كاراكترهاي موجود در هر ناحيه كانديدا، استخراج و با استفاده از روش

استراتژي فوق داراي دو عيب عمده است. اوال، از آنجا كه ناحيه پالك به صورت غير مستقيم با استفاده از 

هاي فوق محدوده پالك را با دقت باال در  توان به كمك روش گاه نمي ن بدست آمده، هيچهاي سطح پايي ويژگي

هاي پالك در تصوير داراي  شود كه بدانيم معموال لبه همه شرايط تشخيص داد. اين مشكل زماني حادتر مي

ها مانند  ردازش لبههاي مبتني بر پ باشند. لذا، روش هاي مجاور پالك مي كنتراستي به مراتب كمتر از ساير لبه

ها به  شوند (براي مشاهده چند نمونه از اينگونه روش تبديل هاف نيز در اينگونه موارد دچار خطاهاي عمده مي

ضميمه ب مراجعه شود). در كنار عوامل فوق بايد نويز موجود در تصوير ناشي از عوامل محيطي مانند عدم 

شود،  تأييد مي OCRثانيا، از آنجا كه صحت كانديداها توسط  يكنواختي نور و كثيفي سطح پالك را نيز افزود.

هاي موجود  گردد. به عبارت ديگر، در اكثر الگوريتم اين بخش وابسته مي دقتعمال عملكرد الگوريتم بسيار به 

در  OCRباشد. به اين ترتيب، خطاي  و الگوريتم جستجوي پالك مي OCRهمواره وابستگي شديدي بين 

  در تشخيص محدوده پالك مستقيما اثر خواهد گذاشت.عملكرد سيستم 

دهد. زيرا هدف اصلي در  يابي بيشتر خود را نشان مي سنج مبتني بر پالك هاي سرعت مشكالت فوق در سامانه

سنجي) خودرو تنها با استفاده از پارامترهاي داخلي دوربين (مانند  يابي (و در نتيجه سرعت ها، عمق اينگونه روش

باشد. اما براي اين منظور، تشخيص دقيق محدوده پالك در  و ابعاد پالك مي) CCDني و اندازه فاصله كانو

ناپذير است. زيرا، كوچكترين خطاها در تشخيص محدوده پالك سبب بروز خطاهاي  چندين فريم متوالي اجتناب

  باشد: شرح ذيل مي به بيناپالكخوانسنجي خواهد شد. بنابراين، هدف اصلي ما در طراحي  بزرگ در سرعت

] 1پارامتري [ 2پذير هاي فرم جستجوي پالك با استفاده مدل هندسي دقيق پالك و بر اساس روش مدل •

 OCRمستقل از 

 استخراج محدوده دقيق پالك  •

و اثر پرسپكتيو كه در نهايت سبب افزايش دقت  1و پن 3بازسازي پالك و جبرانسازي اثرات زواياي تيلت •

OCR .نيز خواهد شد 

                                                 
1 Optical character recognition (OCR) 
2 Deformable models 
3 Tilt 
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 سنجي پالك با استفاده از ابعاد پالك و هندسه تصويربرداري مقع •

 يابي و حذف كانديداهاي غيرقابل قبول در هر تصوير بهبود دقت پالك •

اي  كاهش احتمال تشخيص غلط كانديداهاي غيرپالك به عنوان پالك در تصوير: اين ويژگي از اهميت ويژه •

اسباتي آن برخوردار است. بر اساس اطالعات ما، اكثر خوان و كاهش حجم مح در افزايش دقت سامانه پالك

برند. يعني در صورتي كه پالكي در  خوان موجود در ايران به نوعي از اشكال فوق رنج مي هاي پالك سامانه

تصوير نبوده يا پالك خودرو قابل تشخيص نباشد ، احتمال دارد نواحي غيرپالك به اشتباه پالك تلقي 

 گردند.

توان  هاي مثبت نور مادون قرمز: به اين ترتيب مي از طيف نور مرئي در كنار استفاده از ويژگياستفاده مؤثر  •

خوان  در صورت كافي بودن نور محيط نورافكن را از سيستم حذف نمود. به عبارت ديگر، سامانه پالك

ن ويژگي خصوصا پيشنهادي بايد هم در نور مرئي و هم در نور مادون قرمز عملكرد مشابهي داشته باشد. اي

ها معموال امكان استفاده  سنج خودرويي و تاكتيكي اهميت دارد زيرا در اينگونه سيستم هاي سرعت در سامانه

 از نورافكن وجود ندارد.

سنجي خودروها را تنها با استفاده از ابعاد  توان سرعت هاي مذكور، مي خواني با ويژگي با طراحي سامانه پالك

  سنجي عبارت است از: خلي دوربين انجام داد. مزاياي عمده روش فوق در سرعتپالك و پارامترهاي دا

سنج و حذف فريم بسيار محكم مورد  هاي سرعت سازي بينايي استريو به بينايي تك دوربين در سامانه ساده •

 نياز در بينايي استريو

 هاي مربوط به بينايي استريو حذف پردازش •

 سنج و سرعتخوان  پالك هاي يكپارچه سازي سيستم •

افزار واحد: اين ويژگي در  استقراري، درون خودرويي و تاكتيكي با يك نرم هاي سنج سازي سرعت پياده •

افزار مشترك از اهميت بسزايي  كاهش هزينه تحقيقات و توليد محصوالت متنوع با استفاده از يك نرم

 شود.  محصوالت نيز ميبرخوردار است. خصوصا آنكه قابليت فوق منجر به كاهش قيمت تمام شده 

                                                                                                                                                             
1 Pan 
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بر اساس ايده فوق، در شركت بيناتوس  را كخوانبيناپالاشت كه سامانه هاي فوق، ما را بر آن د مجموعه قابليت

بعالوه، بدليل دقت بسيار قابل توجه اين سامانه در استخراج مرز پالك و قابليت بازسازي  طراحي و اجرا نماييم.

يابد. به  لت و پن) عمال دقت سامانه در قرائت پالك بسيار افزايش ميمحدوده پالك (جبرانسازي اثر زواياي تي

  عملكردي مناسب در سامانه بيناكمپ نيز داشته است. بيناپالكخوانهمين دليل، 

  

  بيناپالكخوانكاربردهاي سامانه  -2- 1
، به طور خالصهخوان به تفصيل شرح داده شده است.  هاي مختلف يك سامانه پالك بخش ،الفدر ضميمه 

  شرح ذيل دانست:هاي حمل و نقل هوشمند را به  خوان در سيستم مختلف پالكتوان كاربردهاي  ميهمچنين، 

 خوان پاركينگي پالك •

 خوان درون خودرويي پالك •

 خوان تاكتيكي پالك •

 سنج استقراري سرعت •

 سنج تاكتيكي سرعت •

 خودرويي سنج درون سرعت •

 سنج درون خودرويي و تاكتيكي و سرعتخوان  يار پليس شامل پالك سامانه يكپارچه ديده •

 بيناپالكخوانافزار مشترك يعني الگوريتم  نكته مهم در اينجا آن است كه همه محصوالت فوق براساس يك نرم

توليد هفت محصول مختلف با  ،شركتاين باشند. به عبارت ديگر، برنامه  سازي مي قابل طراحي و پياده

باشد. بديهي است كه واسط گرافيكي كاربر نيز  افزار پايه مشترك مي افزارهاي متفاوت اما براساس يك نرم سخت

  در هر يك از محصوالت فوق بايد بر اساس نياز طراحي گرديده و يكسان نخواهد بود.

توان سامانه بيناكمپ را اولين محصول جدي از مجموعه محصوالت فوق دانست كه توانسته در سطح قابل  مي

خودرويي را نيز آزموده بوديم (بخش  خوان درون چند كه قبل از بيناكمپ، ما پالكقبول توليد و اجرا گردد. هر

  را ببينيد). 5- 1
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  خواني بينا. نمودار بلوكي الگوريتم پالك: 1-1شكل 

  

  بيناپالكخوانافزار  نرم -3- 1
، جستجوي عمومي 1پردازش پيشرت است از: عبا بيناپالكخوانافزار  هاي مختلف نرم ، بخش1- 1مطابق شكل 

، 7، تطبيق نهايي6بندي كاراكترها ، ناحيه5سازي تصوير پالك ، نرمال4، تطبيق اوليه3، جستجوي محلي پالك2پالك

كه در ادامه به صورت اجمالي شرح داده  10سنجي ، عمق9، قرائت شماره پالك8، استخراج كاراكترها7نهايي

  خواهند شد.

  

  پردازش پيش -3-1- 1
باشد. در اين  پردازش، محاسبه تصوير وزن از تركيب تصاوير چگالي لبه و گوشه مي از مرحله پيش هدف

قبال  باشند. هاي مربوط به ناحيه پالك نسبت به ساير نقاط تصوير داراي مقادير بزرگتري مي تصوير، پيكسل

اي پالك در تصوير سود هاي عمودي براي تشخيص نواحي كانديد محققين، در كارهاي متعددي از چگالي لبه

ها در الگوريتم  مراجعه شود). اما استفاده از ويژگي چگالي محلي گوشه 2- الف] (به بخش 4- 2اند [ جسته

هاي  باشد. ايده اصلي آن است كه در محدوده پالك عالوه بر لبه خواني بينا كامال جديد و نوآورانه مي پالك
                                                 
1 Preprocessing 
2 Global search 
3 Local search 
4 Initial fitting 
5 Normalization of LP region 
6 Segmentation of characters 
7 Final fine fitting 
8 Extracting characters 
9 OCR 
10 Depth measurement 

 

Preprocessing 
 

Global Search 
 

Local Search 
 

Initial Fitting 

Segmentation of 
Characters 

Final Fine 
Fitting 

 

OCR Depth 
Measurement  

 

Input Image 

Extracting 
Characters 

Normalization 
of LP Region 
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، نتايج حاصل از مرحله 2-1رخوردار هستند. در شكل هاي محلي نيز از تراكم بااليي ب عمودي، گوشه

به ترتيب تصاوير  ب-2-1و  الف- 2-1هاي  پردازش براي يك تصوير نمونه نشان داده شده است. در شكل پيش

شود در هر يك از تصاوير  اند. همانطور كه مشاهده مي ها نشان داده شده چگالي محلي لبه عمودي و گوشه

در حالي كه در تصوير  نوان كانديداي پالك معرفي گرديده؛لفي از تصوير به عهاي مخت چگالي فوق، بخش

محدوده مربوط به پالك بهتر بر در تصوير تركيبي، بعالوه،  است. تركيبي تعداد نواحي كانديدا بسيار كاهش يافته

ر دو تصوير چگالي باشد. به عبارت ديگر، تصوير تركيبي عالوه بر نكات مثبت ه ناحيه اصلي در تصوير منطبق مي

  شود. هاي مفيد منحصر بفردي است كه در هيچ يك از تصاوير اوليه ديده نمي لبه و گوشه، داراي ويژگي

  

  (ب)  (الف)

  (د)  (ج)
تصوير وزن  )دهاي افقي و ( چگالي لبه )جهاي عمودي، ( ) چگالي لبهبتصوير نمونه، ( )الفالگوريتم پيش پردازش: (: 2-1شكل 

  يتركيب
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  براي تطبيق مدل پالك بر محدوده كانديدا در تصويرتغييرات تابع شباهت در حين اجراي الگوريتم جستجوي عمومي : 3-1شكل 

  

  جستجوي عمومي پالك -3-2- 1
استراتژي ما در جستجوي پالك مبتني بر استفاده از يك مدل ساده در مراحل اوليه و بهبود دقت تطبيق با 

باشد. در مرحله اول جستجوي پالك كه هدف يافتن پالك در  ر مراحل بعدي ميافزايش پيچيدگي مدل د

ترين مدل پالك بكار گرفته شده است. مدل مذكور شامل مستطيلي با هشت  باشد، ساده محدوده تصوير مي

باشد. براي تطبيق مدل در تصوير از الگوريتم  هاي مشخص و نسبت طول به عرض ثابت مي كاراكتر در موقعيت

Tabu Search ]5اي از كانديداهاي جديد كه بر  ] استفاده شده است. به اين ترتيب كه در هر مرحله مجموعه

اند بررسي گرديده و بهترين كانديدا به عنوان موقعيت جديد مدل در  اساس بهترين كانديداي فعلي بدست آمده

  شود.  نظر گرفته مي

هاي ناحيه كانديدا در  ت بين مدل مستطيلي شكل و پيكسلتابع هزينه مورد استفاده در اين الگوريتم، شباه

سازي فوق بيشينه كردن تابع هزينه مذكور  كند. بديهي است كه هدف الگوريتم بهينه تصوير وزن را محاسبه مي

براي اولين ناحيه  Tabu Searchتغييرات تابع شباهت فوق در حين اجراي الگوريتم  3-1باشد. در شكل  مي

مرحله تكرار به  16شود، الگوريتم پس از تنها  نشان داده شده است. همانطور كه مشاهده مي كانديداي پالك

نتيجه الگوريتم جستجوي  4- 1همگرا گرديده است. در شكل  الف-2-1محدوده پالك مورد نظر در تصوير 

جستجوي سه كانديداي قابل قبول در مرحله  ،عمومي براي همان تصوير نشان داده شده است. مطابق شكل
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عمومي بدست آمده است. باالي هر بالك كانديدا در تصوير، دو عدد (درون پرانتز) شامل رتبه كانديدا در بين 

شود، بهترين كانديدا  همه كانديداها و ميزان شباهت نرماليزه آن نشان داده شده است. همانطور كه مشاهده مي

باشد، مربوط به ناحيه پالك در تصوير است. در  ت نيز ميكه در واقع همان كانديداي اول با بيشترين مقدار شباه

تصوير داراي دو پالك  10تصوير ( 534اي شامل  دقت الگوريتم جستجوي عمومي براي پايگاه داده 1-1جدول 

% محدوده 79/97شود اين الگوريتم توانسته است با دقت  هستند) نشان داده شده است. همانطور كه مشاهده مي

  نديداي اول تشخيص دهد.پالك را در كا
  

  جستجوي محلي پالك -3-3- 1
در اين مرحله نيز از يك مدل مستطيلي شكل با نسبت ابعاد مشخيص استفاده شده است. با اين تفاوت كه 

تابع هزينه مورد استفاده در اين مرحله، بر اساس مجموعه كاراكترهاي موجود در ناحيه كانديدا، موقعيت قرار 

شود. در اين  ه يكديگر در پالك و همچنين كنتراست پيش زمينه و پس زمينه محاسبه ميگرفتن آنها نسبت ب

  سازي تابع هزينه فوق استفاده شده است.  براي كمينه Tabu Searchمرحله نيز از يك الگوريتم 

  
مقدار تابع شباهت  باالي هر بالك رتبه ناحيه ونواحي كانديداي تطبيق داده شده در مرحله جستجوي عمومي. در : 4-1شكل 

  باشد. شود، بهترين كانديدا با بيشترين مقدار شباهت، مربوط به پالك مي نرماليزه نشان داده شده است. همانطور كه مشاهده مي
  

  هاي جستجوي عمومي، محلي و الگوريتم تطبيق اوليه . دقت الگوريتم1-1جدول 
Uncorrectly Detected Third Candidate Second Candidate First Candidate  

0% 0.37%1.84%97.79%Global Search 

0% 0%0.37%99.63%Local Search 

0.18% 0% 0%99.82% Initial Fitting 

3.0% 0% 0% 97.0% OCR 
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  يربراي تطبيق مدل پالك بر محدوده كانديدا در تصوتغييرات تابع هزينه در حين اجراي الگوريتم جستجوي محلي : 5-1شكل 

  

هاي تصوير كه بر  تابع هزينه مورد استفاده در اين الگوريتم شباهت بين مدل و مجموعه كاراكترها و ويژگي

سازي فوق بيشينه كردن تابع  كند. بديهي است كه هدف الگوريتم بهينه اند را محاسبه مي مدل منطبق گرديده

حين اجراي الگوريتم جستجوي محلي نشان تغييرات تابع هزينه فوق در  5-1باشد. در شكل  هزينه مذكور مي

داده شده است. مقدار نهايي تابع هزينه فوق نيز معياري بسيار مناسب براي تعيين بهترين كانديداي پالك در 

  باشد. تصوير مي

خوان را نيز  الگوريتم جستجوي محلي عالوه بر تطبيق دقيق بر محدوده پالك دقت تشخيص الگوريتم پالك

، با كمك اين الگوريتم، دقت تشخيص پالك در كانديداي 1- 1ست؛ به طوري كه مطابق جدول بهبود بخشيده ا

  % افزايش يافته است.63/99% (جستجوي محلي) به 79/97اول از 

  

  تطبيق اوليه -3-4- 1
هاي ذيل  شود. سپس، ويژگي بيق داده ميپس از جستجوي محلي، مدل كامل پالك بر ناحيه بدست آمده تط

  گردند: بيق يافته بررسي شده و كانديداهاي غيرقابل قبول حذف ميبراي مدل تط

 تعداد كاراكترهاي موجود در پالك •

 طول و عرض پالك •
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  جستجوي محلي و تطبيق اوليه هاي ناحيه پالك تطبيق داده شده با استفاده از الگوريتم: 6-1شكل 

  

  (ج)  (ب)  (الف)
، (ب) پالك نرمال و (ج) كاراكترهاي بدست 6-1پالك استخراج شده از تصوير  : (الف)نتيجه الگوريتم نرمالسازي پالك: 7-1شكل 

  گذاري پالك نرمال آمده از آستانه
  

  
  محدوده كاراكترها بر اساس مدل بهينه پالك: 8-1شكل 

 
 نسبت طول به عرض •

 نسبت سطح كاراكترها به سطح كل پالك •

 يكنواختي ارتفاع كاراكترها •

 كاراكترهايكنواختي فواصل بين  •

نشان داده شده، نتيجه فرآيند فوق تشخيص پالك در همان كانديداي اول با دقت  1- 1همانطور كه در جدول 

شده كه بسيار مناسب (يك پالك) ها  % پالك18/0باشد. الگوريتم تطبيق اوليه تنها سبب حذف  % مي82/99

نشان داده شده  6-1، در شكل 4- 1تصوير باشد. نتيجه اعمال الگوريتم جستجوي محلي و تطبيق اوليه بر  مي

  است.
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  نرمالسازي پالك -3-5- 1
پس از تطبيق اوليه مدل بر پالك، اثر زواياي تيلت و پن و اثر پرسپكتيو بر تصوير پالك جبرانسازي شده و 

هاي  كآيد. تصوير نرماليزه داراي دو ويژگي بسيار مهم است: اوال همه پال اي از پالك بدست مي تصوير نرماليزه

راستا بوده و ثانيا اعوجاجات تصويربرداري در آنها جبرانسازي شده است. اين بدان  اندازه و هم نرماليزه مشابه، هم

در اين  OCRتوان انتظار داشت كه دقت  معني است كه كاراكترها در اين تصوير بسيار شبيه به هم بوده و مي

و پالك نرمال متناظر با آن را  6- 1ك استخراجي از تصوير پال 7-1گيري بهبود يابد. شكل  تصوير به شكل چشم

  دهد. نشان مي
  

  بندي كاراكترها ناحيه - 3-6- 1
در اين مرحله، با محاسبه يك آستانه بهينه براي ناحيه مربوط به هر كاراكتر، كاراكترهاي موجود در پالك 

هاي مربوط  ر اساس روشنايي محلي پيكسلگذاري مورد استفاده مقدار آستانه را ب شوند. روش آستانه استخراج مي

باشد نيز بخوبي قادر  به هر كاراكتر تنظيم مي نمايد؛ به طوري كه حتي زماني كه روشنايي كاراكتر يكنواخت نمي

نشان  ب-7-1نتيجه الگوريتم فوق را براي تصوير نرمال شكل  ج- 7-1باشد. شكل  به تنظيم بهينه آستانه مي

  دهد. مي
  

  هايي و استخراج كاراكترهاتطبيق ن -3-7- 1
بندي كاراكترها در مرحله قبل، به منظور افزايش دقت الگوريتم، مجددا مدل پالك بر محدوده  پس از ناحيه

شود. سپس، بر اساس مدل بدست آمده، محدوده هر كاراكتر محاسبه و از تصوير  آن در تصوير تطبيق داده مي

ترهاي بدست آمده با استفاده از مدل نهايي نشان داده شده محدوده كاراك 8-1گردد. در شكل  استخراج مي

  است.
  

  قرائت شماره پالك -3-8- 1
ايم.  ] و يك ساختار تركيبي استفاده نمودهSVM ]6ما براي قرائت كاراكترهاي استخراجي از شبكه عصبي 

ي پايگاه تصوير يابي پيشنهادي بر رو نشان داده شده است، دقت الگوريتم پالك 1-1همانطور كه در جدول 
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% بوده است. بايد توجه داشت كه از تصاوير اين پايگاه براي آموزش شبكه عصبي فوق استفاده نشده 97مذكور 

  است. 

  

  سنجي عمق -3-9- 1
با داشتن تابع تبديل هندسي پالك كه طي مراحل قبل با دقت بسيار بااليي بدست آمد، ابعاد واقعي پالك و 

توان فاصله پالك را از  و اعوجاج لنز به آساني مي CCDامل فاصله كانوني، ابعاد پارامترهاي داخلي دوربين ش

  باشد. سنجي خودروها مي گيري بويژه در سرعت دوربين محاسبه نمود. اهميت اين اندازه

  

  

  

  
  براي چهار پالك كج بيناپالكخوانپاسخ الگوريتم : 10-1شكل 
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  راي چهار پالك ناقصب بيناپالكخوانپاسخ الگوريتم : 11-1شكل 

  

  نتايج تجربي - 4- 1
در تطبيق دقيق بر محدوده پالك و جبرانسازي اعوجاجات مربوط به تصويربرداري  بيناپالكخواناهميت ويژه 

، عملكرد الگوريتم پيشنهادي براي چهار پالك كج نشان داده شده است. 10- 1باشد. به عنوان مثال، در شكل  مي

گوشه پالك در تمام موارد بخوبي تشخيص داده شده است. در نتيجه، در  شود چهار همانطور كه مشاهده مي

نيز در  OCRپالك نرماليزه نيز اثر زواياي تيلت و پن و اثر پرسپكتيو بخوبي جبرانسازي شده است. همچنين، 

كرده ريخته است)، شماره پالك را صحيح قرائت  8راست (كه در آن، رنگ كاراكتر -تمام موارد بجز تصوير پايين

  است. 

پاسخ الگوريتم پيشنهادي براي چهار پالك ناقص نشان داده شده است. همانطور  11-1همچنين، در شكل 

نه تنها توانسته كادر پالك را بازسازي نمايد بلكه توانسته كاراكترهاي ناقص را  بيناپالكخوانشود،  كه مشاهده مي
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راست عليرغم وجود يك پالك ليزري، - صوير پايينتشخيص داده و جاي آنها را نيز مشخص نمايد. بعالوه، در ت

بخوبي توانسته پالك ايران را تشخيص داده و ناحيه حذف شده آن را بازسازي نمايد. در  بيناپالكخوانباز هم 

براي چهار پالك كه تصوير آنها تحت تأثير نور خورشيد يا كثيفي  بيناپالكخوانعملكرد الگوريتم  12-1شكل 

چپ عليرغم كثيفي شديد سطح پالك الگوريتم عالوه بر -است. در تصوير باالتخريب شده، نشان داده شده 

 بيناپالكخوانالگوريتم استخراج پالك توانسته شماره آنرا نيز صحيح قرائت نمايد. بعالوه، در ساير تصويرها نيز 

ت نمايد. توانسته پالك مطلوب را با وجود تخريب نور خورشيد، بدرستي استخراج نموده و با كمترين خطا قرائ

  .)13- 1باشد (شكل  ، تشخيص بيش از يك پالك در يك تصوير ميبيناپالكخواندر نهايت، قابليت مهم ديگر 

  

  

  

  
  ك تحت تأثير نور خورشيد و كثيفيبراي چهار پال بيناپالكخوانپاسخ الگوريتم : 12-1شكل 
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  باشد. ام شامل دو پالك ميبراي دو تصوير كه هر كد بيناپالكخوانپاسخ الگوريتم : 13-1شكل 

  

  
  ، مدل درون خودروييبيناپالكخوانسامانه : 14-1شكل 

  

  خوان درون خودرويي پالك - 5- 1
خوان درون خودرويي  در طراحي و ساخت پالكعالوه بر سامانه بيناكمپ،  بيناپالكخوانما از الگوريتم 

شود، در اين سامانه  كه مشاهده مي نشان داده شده است. همانطور 14- 1ايم. اين سامانه در شكل  استفاده كرده

به دليل لپ تاپ، ها از يك دستگاه  دوربين بر روي باربند در باالي خودرو نصب گرديده است. براي انجام پردازش

از يك دستگاه اينورتر ، 15-1مطابق شكل  نيز،استفاده گرديده است. براي تأمين برق  ،حجم، وزن و مصرف كم
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جربي بيانگر كارايي سيستم پيشنهادي چه در حال حركت و چه در حال سكون بوده استفاده شده است. نتايج ت

 آوري خراسان تست و تأييد گرديده است ن سيستم توسط كارشناسان پارك علم و فنياست. بعالوه، عملكرد ا

  . )به پيوست اين گزارش(تأييديه 

  

  بيناپالكخوانبرنامه توسعه سامانه  -6- 1
شد. بخش اول مربوط به توسعه با شامل دو بخش عمده مي بيناپالكخوانسامانه برنامه رشد و توسعه 

سنج  هاي سرعت خوان براي كاربردهاي مختلف بوده و بخش دوم شامل طراحي و توسعه سامانه محصوالت پالك

  باشد. مي الك خودروهابر اساس پ

خوان  پاركينگي، پالكخوان  خوان شامل پالك هدف ما در مرحله اول طراحي و توسعه سه محصول پالك

هاي درون خودرويي  خوان توان پالك باشد. بعالوه، مي خوان تاكتيكي (قابل حمل) مي درون خودرويي و پالك

خواني در حين توقف) را به صورت يكپارچه و در قالب  خواني در حين حركت خودرو) و تاكتيكي (پالك (پالك

كافي است يك دوربين قابل حمل بر روي سه پايه به سامانه  يك سامانه واحد ارائه نمود كه در اين صورت تنها

بيني شده، براي طراحي و توليد محصوالت فوق  زمانبندي پيش خوان درون خودرويي اضافه گردد. در برنامه پالك

  در فاز صنعتي دو سال زمان در نظر گرفته شده است.

استقراري، درون  هاي سنج رعتسنج شامل س مرحله دوم فعاليت شركت شامل توليد محصوالت سرعت

بندي ما براي اين  باشد. مطابق برنامه زمان يار پليس مي خودرويي، تاكتيكي و در نهايت سامانه يكپارچه ديده

ايم. به عبارت ديگر، محصوالت فوق در برنامه رشد پنج ساله شركت به نتيجه  منظور سه سال در نظر گرفته

  به تفصيل شرح داده شده است.شركت  1طرح كاريو رشد شركت در خواهند رسيد. جزئيات برنامه توسعه 
  

                                                 
1 Business plan 
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  گيري نتيجه - 7- 1
معرفي گرديد. مهمترين ويژگي اين الگوريتم تشخيص دقيق  بيناپالكخوانخواني  الگوريتم پالكدر اين فصل 

در  باشد؛ به طوري كه با داشتن ابعاد واقعي پالك و كادر دقيق آن مي OCRكادر پالك در تصوير مستقل از 

توان با  توان زواياي تيلت و پن دوربين و فاصله پالك از دوربين را محاسبه نمود. بعالوه، مي تصوير، مي

جبرانسازي اثر زواياي تصويربرداري بر روي كادر پالك، تصوير پالك را نرماليزه نمود. اين قابليت در افزايش 

براي تشخيص كادر پالك از يك مدل هندسي ، بيناپالكخوانخواني اثر چشمگير دارد. در الگوريتم  دقت پالك

شامل ابعاد پالك، ابعاد كاراكترها و موقعيت آنها در ناحيه پالك استفاده شده است. براي تطبيق اين مدل در 

سازي شده مدل در تصوير جستجو گرديده و در هر مرحله بر جزئيات  تصوير بر ناحيه پالك، ابتدا شكل ساده

ز استخراج مدل نيز، موقعيت دقيق هر كاراكتر در تصوير مشخص شده و فرآيند مدل افزوده شده است. پس ا

% 97بندي كاراكترهاي پالك به صورت محلي در نواحي مربوط به كاراكترها انجام شده است. دقت باالي  ناحيه

باموفقيت  باشد. از الگوريتم بيناكمپ خواني بيانگر عملكرد مناسب روش پيشنهادي مي سامانه بيناكمپ در پالك

  خوان درون خودرويي استفاده شده است. در سامانه بيناكمپ و پالك

  

  منابع
[1] C. Xu, D. Pham, and J.L. Prince, “Image segmentation using deformable models,” In J. Fitzpatrick and M. 

Sonka (editors), Handbook of Medical Imaging. vol. 2: Medical Image Processing and Analysis, pp. 175–272, 
London, 2000. 

[2] F. Dellaert, D. Pomerleau, and C. Thorpe, “Model-based car tracking integrated with a road-follower,” IEEE 
Int. Conf. Robotics & Automation, 1998, pp. 1889-1893. 

[3] R. Gonzalez and R.E. Woods, Digital Image Processing. Addison Wesley, pp. 413–478, 2002. 
[4] V. Nikzade, M. Saadatmand-Tarzjan, “A new block-wise algorithm for license plate location,” Submitted to 

17th Iranian Conf. Electrical Engineering, 2009. 
[5] A. Misevičius, “Using iterated tabu search for the traveling salesman problem,” Informacinés Technologijos 

ir Valdymas, vol. 3, no. 32, pp. 29–40, 2004. 
[6] S.Haykin, Neural networks: A comprehensive Foundation. Prentice-Hall, 1999. 
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 ك سامانه تشخيص پالك خودرومعرفي اجزاي ي: ضميمه الف
  

  مقدمه -1-الف
) LPR2آوري تشخيص پالك خودرو ( )، فنITS1هاي حمل و نقل هوشمند ( امروزه با پيشرفت سريع سيستم

نيز توسعه چشمگيري يافته است. از آنجا كه پالك هر خودرو منحصر بفرد است، تشخيص پالك خودرو يكي از 

، 3وها است. تشخيص و شناسايي پالك مباحثي چون تحليل تصويرهاي شناسايي خودر ترين راه پراهميت

، در زمينه مراقبت و نظارت LPRگيرد. بيش از يك دهه است كه به  و هوش مصنوعي را در بر مي 4تشخيص الگو

ويديويي توجهي ويژه شده است. امروزه، تشخيص اتوماتيك پالك خودرو به عنوان روشي پراهميت در 

بندي تردد وسايط نقليه، شناسايي متخلفين، شناسايي وسايط نقليه مسروقه،  رافيكي، نرخآوري اطالعات ت جمع

طوركلي شناسايي خودرو با استفاده از  باشد. به ها و ... مي كنترل ورود و خروج خودروهاي مجاز، كنترل پاركينگ

  توان به سه بخش ذيل تقسيم نمود: بينايي مصنوعي را مي

 پردازد. ر يا عدم حضور خودرو در يك صحنه ميكه به بررسي حضو 5تشخيص •

 كه سعي دارد نوع خودرو را بر اساس مشخصات ظاهري تشخيص دهد. 6بندي دسته •

 نمايد. كه از طريق شناسايي پالك، خودرو را شناسايي مي 7شناسايي •

ا در بندي فوق در طيف وسيعي از كاربردها پذيرفته شده است. تشخيص خودروه طي دو دهه اخير، تقسيم

ها و نظارت بر خودروهايي كه  آوري اطالعات آماري، مديريت فضاهاي اشغال شده در پاركينگ زمينه جمع

) و ETC( 8آوري عوارض بندي در سيستم الكترونيكي جمع اند، كاربرد دارد. دسته بصورت غيرمجاز پارك شده

هاي  ها، در سيستم الوه بر پاركينگرود. شناسايي نيز ع نمايش فضاهاي خالي موجود در يك پاركينگ بكار مي

                                                 
1 Intelligent transporation systems (ITS) 
2 License plate recognition (LPR) 
3 Image manipulation 
4 Pattern recognition 
5 Detection 
6 Classification 
7 Identification 
8 Electronic toll-collection system (ETC) 
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هاي حفاظتي از قبيل سيستم شناسايي خودروهاي مسروقه و سيستم  و تحليل زمان سفر و سيستم 1باني ديده

هاي اوليه تشخيص پالك،  در سيستم ].1گيرد [ نظارت بر ورود و خروج وسايط نقليه، مورد استفاده قرار مي

هاي هوشمند مناسب  ها براي كاربردهايي چون پاركينگ ين نوع سيستمبود. ا عمدتا بايد سرعت خودرو كم مي

هستند، اما در ساير كاربردها از قبيل نظارت نامحسوس، عملكرد مناسبي ندارند. براي رفع اين نقيصه معموال از 

گر ها دي ]. اين نوع سيستم2گردد [ افزار ويژه براي فعال نمودن دوربين تصويربرداري استفاده مي يك سخت

هاي القايي يا فرستنده و  اي چون حلقه مشكل محدوديت سرعت را ندارند، اما نيازمند سخت افزارهاي ويژه

شود كه  هاي اخير هنوز هم متداول هستند، اما امروزه سعي مي هاي مادون قرمز هستند. با اينكه سيستم گيرنده

  ]. 3انجام شود [تصويربرداري با استفاده از اطالعات موجود در تصاوير ويديويي 

با وجود اين كه نزديك به دو دهه است كه متخصصين و محققين در زمينه طراحي و ساخت سيستم خودكار 

]، اما در كشور ما تحقيقات انجام شده در اين زمينه عمدتا محدود 4تشخيص پالك مشغول به فعاليت هستند [

]. بعالوه 6،5ستمي خودكار منجر نشده است [به چند مقاله و پروژه دانشگاهي است كه هيچ يك به ساخت سي

هاي هوشمند متمركز بوده است كه عمدتا در فضاي باز و در كنار  اكثر تحقيقات بعمل آمده بر روي پاركينگ

ها كارايي چنداني ندارند. امروزه، با توسعه فرهنگ شهرنشيني ازيك سو و افزايش سريع تعداد وسايط نقليه  جاده

ر، ضرورت وجود سيستمي خودكار جهت نظارت بر وسايط نقليه بصورت روزافزون احساس در كشور از سوي ديگ

پردازد.  افزار مورد نياز آن مي شود. اين فصل به معرفي سيستم خودكار تشخيص پالك خودرو و سخت مي

  هاي مورد استفاده در فصل بعد بررسي خواهند شد. افزاري و الگوريتم جزئيات نرم
  

 LPRيك سيستم  كاربردهاي -2-الف

LPR هاي تشخيص هويت در زمينه كنترل نامحسوس و استخراج اطالعات آماري  همانند ديگر سيستم

  توان به موارد ذيل اشاره نمود: كاربرد فراواني دارد. از آن جمله مي

ها  نگذاري خيابا هاي تردد و نرخ زمان سفر از مبدا تا مقصد، اخذ ماليات آوري اطالعات ترافيكي شامل جمع •

 و ايجاد بانك اطالعات جامع به منظور مديريت ترافيك و كنترل وسايط نقليه
                                                 
1 Monitoring 
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  هاي مختلف آن. متعارف و بخش LPR: نمودار بلوكي يك سيستم 1-الفشكل 

 
 نظارت نامحسوس بر اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي •

به سرقت رفته و يا شناسايي خودروهايي كه بصورت  هاي حفاظتي مانند شناسايي خودروهاي سيستم •

 كنند. غيرقانوني در منطقه خاصي تردد مي

 هاي هوشمند ايجاد پاركينگ •

  .ها و ... هاي اطالعاتي، حفاظتي، كارخانه مجموعه چوني يها نظارت بر ورود و خروج وسايط نقليه در محيط •
  

  LPRاجزاء يك سيستم  -3-الف
  متداول عبارتند از: LPRهاي اصلي يك سيستم  نشان داده شده است، بخش 1-الف همانطور كه در شكل

 دوربين يا سنسور تصويربرداري •

 خودروسنسور تشخيص  •

 دوربين 1كنترل كننده شاتر •

 2ساز رقومي •

 واحد پردازشگر •

  نمايشگر يا هر وسيله ديگري كه با توجه به كاربرد براي اعالم نتيجه پردازش در نظر گرفته شده است. •

آغاز با ورود خودرو به ميدان ديد دوربين، سنسور تشخيص اتوموبيل وجود اتوموبيل را تشخيص داده و  در

] و يا 1تواند يك حلقه القايي [ فرستد. سنسور تشخيص اتوموبيل مي سيگنالي به كنترل كننده شاتر دوربين مي

   ].7هاي مادون قرمز باشد [ ها و گيرنده اي از فرستنده مجموعه

                                                 
1 Shutter controller 
2 Frame grabber 

Shutter Control 
Board 

Frame 
Grabber 

Sensor 

Application 
based 

Peripheral 
Devices 
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  اي از يك سيستم خودكار اخذ عوارض. : نمونه2-الفشكل 

  

شود. بصورت همزمان سيگنالي نيز به  كنترل كننده، شاتر دوربين را فعال كرده و يك تصوير ايجاد مي

ساز يك فريم ديجيتالي دريافت  شود. پردازنده با دريافت سيگنال مذكور، از طريق رقومي پردازنده ارسال مي

گردد. سپس پردازنده با توجه به كاربردي كه  ن فريم، شماره پالك استخراج و شناسايي ميكند. با پردازش اي مي

گيري الزم را انجام خواهد داد.  به عنوان مثال، در صورت معتبر بودن  ريزي شده است، تصميم براي آن برنامه

  كند.  شماره پالك درب پاركينگ را باز مي

ها بيشتر در  كنند. تفاوت تبعيت مي 1-الفاز نمودار بلوكي شكل  LPRهاي  توان گفت، تقريبا تمام سيستم مي

براي ارتباط  Web] از 8شوند. به عنوان مثال، در [ اجزائي است كه براي كاربردهاي خاص در نظر گرفته مي

به صورت  1-الفهايي از نمودار شكل  سيستم به كاربرها استفاده شده است. همچنين در بعضي موارد، بخش

افزاري و با استفاده از پردازش  ] بصورت نرم3يابد، مانند بخش كنترل كننده شاتر كه در [ فزاري تحقق ميا نرم

 LPRآوري  سازي شده است. در ادامه چهار سيستم نمونه كه از فن اي از تصاوير ويديويي متوالي پياده مجموعه

  شوند.  برند، به تفصيل معرفي مي سود مي
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  .Webآوري  ي سيستم تشخيص پالك بر اساس فن: ساختار كل3-الفشكل 

  

  سيستم اخذ عوارض - 1-3-الف
هاي ژاپن ارائه شده است. اين سيستم عوارض هر  ] سيستمي خودكار براي اخذ عوارض در بزرگراه2در [

اي  كند. نوع خودرو براساس اطالعات مندرج در پالك و مجموعه خودرو را بر اساس نوع آن محاسبه و دريافت مي

شود. دقت سيستم بر اساس نتايج تجربي ارائه شده در  گيري طول، تشخيص داده مي ها مانند اندازه گيري ز اندازها

  % است. 99مقاله 

دهد. اين سيستم از يك دوربين، يك نورافكن مادون قرمز،  عملكرد سيستم مذكور را نشان مي 2-الفشكل 

سخ يك ميلي ثانيه و يك پردازنده تشكيل شده است. با ورود ، شاتر الكترونيكي با پا1لنز با ديافراگم خودكار

كنند. المپ مادون قرمز  ها خودرو را تشخيص داده، شاتر دوربين را فعال مي OVDخودرو به محل اخذ عوارض، 

كند. استفاده از نورافكن مادون قرمز عالوه بر اينكه سبب افزايش پايداري و  به صورت يك نورافكن عمل مي

كند. سرعت شاتر  شود، براي راننده نيز ايجاد مزاحمت نمي دن سيستم در برابر تغييرات روشنايي ميروباست ش

                                                 
1 Auto iris 
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به اندازه كافي زياد است تا مانع از ايجاد اعوجاج ناشي از حركت در تصوير گردد. دوربين، تصاوير ايجاد شده را 

هاي الزم و تشخيص  نيز پس از انجام پردازشكند. پردازنده  هاي الزم به پردازنده ارسال مي براي انجام پردازش

  كند. نوع خودرو، برگه عوارض متناسب با آن را صادر مي
  

  Webآوري  سيستم تشخيص پالك بر پايه فن - 2-3-الف
] ارائه شده است. در اين سيستم از دو مجموعه سنسور مادون 8و همكارانشان در [ Yanاين سيستم توسط 

اي از  سازي و انجام مجموعه يافت تصوير استفاده شده است. پس از رقوميقرمز براي تشخيص خودرو و در

ها، تصوير حاصل براي تعيين محل پالك و استخراج اطالعات مندرج در آن، در اختيار پردازنده قرار  پردازش پيش

عبور از  گيرد. پس از شناسايي پالك، اطالعاتي از قبيل نوع خودرو، مشخصات مالك، سوابق قبلي خودرو در مي

  شود.  هاي داده سيستم استخراج مي ها و غيره از پايگاه عوارض

اي  و پايگاه داده توزيع شده با قابليت پشتيباني از امكانات چندرسانه Webآوري  اين سيستم براساس فن

 انجام Web Browser/Web Server (B/S)ريزي شده است. انتقال اطالعات در پايگاه داده مذكور بروش  پايه

 1و با استفاده از صفحات خدمتگذار فعال Win 98يا  Windows NTشود. سيستم مذكور تحت سيستم عامل  مي

)ASPافزاري تحت  سازي گرديده است. براي كاربران، يك واسط نرم ) پيادهWeb  طراحي گرديده است. به اين

شكال و نگهداري از آن) وجود ندارد. افزار (يا رفع ا ترتيب، براي استفاده از سيستم، ديگر نيازي به نصب نرم

دريافت نمايد. همچنين  Web siteخريدار قادر است بالفاصله خدمات يا اطالعات مورد نياز خود را از طريق 

- الفها سود جست. ساختار سيستم مذكور در شكل  توان از اين قابليت براي خدمات رساني به ساير سيستم مي

يابد، اطالعات  (مربوط به سيستم) اجازه مي Webاز ورود به صفحات كاربر پس  نشان داده شده است. 3

اند را بررسي كند. از طريق شبكه تلفن سراسري امكاناتي نظير جستجوي  ها گذشته خودروهايي كه از عوارضي

بر گيرد. بعالوه، هر كار ها، اعالم هشدار و غيره در اختيار كاربر قرار مي فازي اطالعات، مشخصات آماري داده

تواند با مشخص نمودن يك محدوده زماني، اطالعات مربوط به آن محدوده را دريافت نمايد. به عنوان مثال،  مي

  10:05:00تا  03/02/2000  10:03:00هايي كه از يك عوارضي، در محدوده زماني  اتوموبيل 4-الفدر شكل 

                                                 
1 Active server pages (ASP) 
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ها، اطالعاتي از قبيل رنگ  آمده از پردازش اند، نشان داده شده است. عالوه بر نتايج بدست گذشته 03/02/2000

پالك، نوع خودرو، شماره ورودي عوارضي، زمان ثبت شده و تصاوير گرفته شده از پالك و خودرو در اختيار 

  نشان داده شده است. 5-الفگيرد. اجزاء اصلي تشكيل دهنده سيستم در شكل  كاربران قرار مي
  

  
  اند. از يك عوارضي گذشته 03/02/2000  10:05:00تا  03/02/2000  10:03:00ر دوره زماني هايي كه د : ليست اتوموبيل4-الفشكل 

  

  
  .Webآوري  : اجزاء اصلي تشكيل دهنده سيستم تشخيص پالك برپايه فن5-الفشكل 
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  .LPR: يك پاركينگ خودكار مبتني بر 6-الفشكل 

  

  
  : يك سيستم كنترل ترافيك.7-الفشكل 

  

  خودكارپاركينگ  - 3-3-الف
و همكارشان، يك سيستم خودكار كنترل پاركينگ برپايه تشخيص پالك ارائه  Shirithinaphong] 7در [

كنيد، اين  نشان داده شده است. همانطور كه در شكل فوق مشاهده مي 6- الفاند. سيستم مذكور در شكل  داده

ساز، يك رايانه و يك نمايشگر  رقومي، خط انتقال داده، يك CCDسيستم از دو سنسور مادون قرمز، يك دوربين 

گيرد، با فعال شدن سنسور مادون قرمز  تشكيل شده است. هنگامي كه خودرو مقابل ورودي پاركينگ قرار مي

هاي الزم به رايانه  كند. تصوير پس از رقومي شدن جهت انجام پردازش اول دوربين تصويري از خودرو توليد مي

شود.  هاي الزم و شناسايي پالك، نتيجه بر روي نمايشگر نمايش داده مي زششود. پس از انجام پردا داده مي
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شود. با فعال شدن سنسور مادون قرمز دوم،  چنانچه ورود خودروي مذكور مجاز باشد، ورودي پاركينگ باز مي

  شود. شود كه درنتيجه ورودي پاركينگ مجددا بسته مي ورود خودرو به پاركينگ تشخيص داده مي

  

  سيستم محاسبه و توزيع اطالعات زمان سفر -4-3-الف
بسيار  1986اندازي شد. عملكرد سيستم تا سال  راه 1966اولين سيستم كنترل ترافيك در ژاپن در سال 

رضايتبخش بود و توانست ترافيكي نرم و ايمن را ايجاد كند. اما به تدريج با رشد سريع تعداد خودروها و با 

شد. به همين منظور  بايست در نظر گرفته مي افيكي، تمهيدات جديدي ميافزايش تقاضا براي خدمات تر

دهد. ايده اصلي  ها قرار مي انداز گرديد كه اطالعات ترافيكي را بصورت همزمان در اختيار راننده سيستمي راه

ين دو نقطه ها است. چنانچه ب طراحي اين سيستم مشاركت رانندگان در توزيع ترافيك و استفاده بهينه از بزرگراه

رود  چندين مسير وجود داشته باشد و اطالعات ترافيكي هر يك از مسيرها در اختيار راننده قرار گيرد، انتظار مي

كه راننده مسيري را انتخاب كند كه داراي كمترين تراكم است. به اين ترتيب بصورت خودكار ترافيك در سطح 

هوشمند عمل  1ن سيستم بصورت يك كنترل كننده توزيع شده]. در حقيقت اي9شود [ ها توزيع مي تمام بزرگراه

  كند.  مي

هاي يك سيستم كنترل ترافيك و ارتباط بين آنها نشان داده شده است. همانطور كه  بخش 7-الفدر شكل 

و  زيرسيستم كنترل سيگنال، زيرسيستم مديريت عملياتكنيد اين سيستم از سه بخش  مشاهده مي

 زمان واقعي]. وظيفه زيرسيستم كنترل سيگنال، كنترل 9تشكيل شده است [ كيزيرسيستم اطالعات ترافي

هاي دريافتي از سنسورهاي مافوق صوت است. هر يك از اين سنسورها اطالعاتي درباره حجم ترافيك و  سيگنال

  دهد.  سرعت حركت آن، در اختيار سيستم قرار مي

هاي ترافيكي و تعدادي  براي استخراج اطالعات از دادهزير سيستم اطالعات ترافيكي، از يك پردازنده مركزي 

آوري شده شامل اطالعات زمان حركت (كه از  پردازنده جانبي تشكيل شده است. اطالعات ترافيكي جمع

آيند)، اطالعات ترافيكي مربوط به سنسورهاي مافوق صوت و اطالعات اپراتور  هاي ويديويي بدست مي پايانه

                                                 
1 Distributed smart control system 
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هاي جانبي بخشي از  هاي در دست تعمير است. هريك از پردازنده ها و يا جاده جاده درباره تصادفات در سطح

سازي اطالعات  هاي جانبي نيز به آماده نمايند. بعالوه، يكي از پردازنده هاي ترافيكي را استخراج مي داده

ديگر اطالعات  آوري شده (بمنظور توزيع بين رانندگان خودروها) اختصاص يافته و يك پردازنده جانبي جمع

  كند. ترافيكي را بين مراكز كنترل ترافيك ديگر رد و بدل مي

باني كل سيستم كنترل ترافيك را برعهده دارد.  هاي مديريتي و ديده زيرسيستم مديريت فرآيند، ساير عمليات

سيستم اند. اين بخش قادر است عملكرد  هاي اطالعات ترافيكي در اين بخش جاي داده شده همچنين، پايگاه

  ها، ارزيابي نمايد. سازي ترافيك جاده كنترل را با استفاده از شبيه
  

  
  : نمودار بلوكي يك ترمينال ويديويي.8-الفشكل 

  

  
  گيري زمان سفر. : ساختار يك سيستم اندازه9-الفشكل 
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ن سيستم از كنيم. اي گيري زمان سفر را معرفي مي با اين مقدمه درباره سيستم كنترل ترافيك، سيستم اندازه

به ترتيب نمودار  9- الفو  8-الفهاي  دو يا چند دوربين ويديويي و يك پردازنده تشكيل شده است. در شكل

گيري زمان سفر نشان داده شده است. پردازنده از يك  بلوكي يك ترمينال ويديويي و ساختار يك سيستم اندازه

ترمينال ويديويي را به زيرسيستم  CCUاست.  ) تشكيل شدهCCU( 1كامپيوتر شخصي و واحد كنترل ارتباطات

نمايد. هر پايانه ويديويي از يك دوربين و يك بخش پردازش تصوير تشكيل شده  آوري اطالعات متصل مي جمع

است. دوربين بين دو نورافكن مادون قرمز نصب  1msاست. دوربين مجهز به يك شاتر الكترونيكي با سرعت 

مورد نياز براي تصويربرداري را برعهده دارند. بخش پردازش تصوير، سيگنال شده است كه وظيفه تأمين نور 

نمايد.  هاي بعدي بر روي تصاوير در يك حافظه ذخيره مي ويديويي را رقومي نموده و براي انجام پردازش

وسيله دو اند. فرآيند تخمين زمان سفر ب ها متصل شده هاي ويديويي از طريق يك خط ارتباطي به پايانه پردازنده

كنند، را شناسايي  يابد. هر ترمينال خودروهايي كه از مقابل آن عبور مي يا چند ترمينال ويديويي تحقق مي

  كند.  مي

رسد. فرآيند تخمين  زمان سفر، عبارت است از مدت زماني كه يك خودرو از يك پايانه به پايانه بعدي مي

رسند،  زماني كه خودروها از يك پايانه به پايانه ديگر مي گيري مدت ) اندازه1زمان سفر شامل سه مرحله است: 

) تخمين زمان سفر با استفاده از اطالعات بدست آمده براي ساير 3گيري مرحله قبل و  ) بررسي صحت اندازه2

  ] مراجعه شود).9خودروها، بر اساس الگوي تغييرات زمان سفر در يك روز (براي مطالعه بيشتر به [

  

 هاي فرآيند تشخيص پالك دشواري -4-الف

هايي كه با آنها مواجه هستيم، مد نظر قرار گيرد. معموال از  همواره در طراحي يك سيستم بايد محدوديت

  رود كه: انتظار مي LPRيك سيستم 

 در فضاي آزاد، عملكرد مناسبي داشته باشد. •

 بتوان از آن در تمام شبانه روز استفاده نمود. •

 جاد نكند (تا بتوان از آن در كاربردهاي نظارت نامحسوس استفاده نمود).مزاحمتي براي رانندگان اي •
                                                 
1 Communication control unit (CCU) 



  
 .Binatooth Machine Vision and Image Processing Co                 (سهامي خاص) شركت بينايي ماشين و پردازش تصوير بيناتوس

  

  www.binatooth.ir، وب سايت: +98 912 515 7462همراه:  دانشگده مهندسي، گاه فردوسي مشهد،دانشبلوار وكيل آباد، آدرس: مشهد، 
 

29

  وابستگي كمي به محل قرار گرفتن دوربين داشته باشد. •

  ]:1،10بايد داراي خصوصيات ذيل باشد [ LPRهاي فوق، سيستم  براي تحقق خواسته

 قادر باشد تحت شرايط نوري بسيار متنوع بخوبي كار كند. •

 ايي كه بسرعت در حال حركت هستند، تصاوير مناسب و واضح ارائه دهد.بتواند از خودروه •

  هاي آشكارسازي پالك، چندان وابسته به موقعيت نسبي دوربين نسبت به خودرو نباشند. الگوريتم •

در كنار سه فاكتور مهم روشنايي، سرعت شاتر دوربين و زاويه تصويربرداري (كه در ادامه اين فصل بررسي 

  نكات ذيل نيز بايد مد نظر قرار گيرند:خواهند شد)، 

 استاندارد نبودن محل نصب پالك •

 كثيف بودن سطح پالك •

 هاي خودرو روشنايي چراغ •

  تشخيص اتوماتيك حروف و اعداد فارسي •

مسأله بعدي انتخاب پالك مناسب از ميان دو پالك جلو و عقب خودرو است. بطور كلي پالك عقب نسبت به 

  مزاياي ذيل است:پالك جلوي خودرو داراي 

 هاي جلو است. هاي عقب خودرو در تصوير به مراتب كمتر از چراغ اثر چراغ •

هايي وجود دارد كه ممكن است به اشتباه بجاي پالك در نظر گرفته  ها عالمت در جلوي بسياري از كاميون •

 شوند.

 پالك عقب معموال تمييزتر است. •

  شود.  نصب مي تقريبا در سراسر دنيا پالك عقب بر روي خودروها •

] سيستم تشخيص پالك تنها براي پالك عقب خودروها طراحي شده است. با وجود اين، 3،10رو در [ از اين

افتد كه ناگزير به استفاده از پالك جلو و يا هر دو پالك در شناسايي خودرو باشيم. بنابراين، يك  بسيار اتفاق مي

  هر دو پالك باشد. آل تشخيص پالك بايد قادر به تشخيص  سيستم ايده
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  : رنج ديناميكي مورد نياز براي شرايط نوري مختلف در جاده.10-الفشكل 

  

  روشنايي -1-4-الف
دهد كه روشنايي تحت  دهد. اين شكل نشان مي روشنايي اشياء در فضاي آزاد را نشان مي 10- الفشكل 

د. از اين رو، براي تصويربرداري با كن تغيير مي cd/m2 104×1.5تا  cd/m2 1شرايط مختلف در محدوده بين 

نياز است. بنابراين، در يك سيستم  104×1.5به طول  1استفاده از نور محيط به سنسوري با محدوده ديناميكي

دارند، استفاده  500تا  300هاي متداول كه محدوده ديناميكي (تقريبا) بين CCDتوان از  تشخيص پالك، نمي

  نمود. 

  

  ربينسرعت شاتر دو -2-4-الف
، از نظر كاربردي، تشخيص پالك خودروهايي كه در حال حركت هستند از اهميت LPRدر يك سيستم 

ها) اين قابليت  اي برخوردار است. اگرچه در مواردي كه خودروها مجبور به توقف هستند (مانند پاركينگ ويژه

عرض و ارتفاع ميدان ديد به  ،km/h 100رسد. به عنوان مثال، اگر سرعت يك خودرو  چندان ضروري بنظر نمي
                                                 
1 Dynamic range 



  
 .Binatooth Machine Vision and Image Processing Co                 (سهامي خاص) شركت بينايي ماشين و پردازش تصوير بيناتوس

  

  www.binatooth.ir، وب سايت: +98 912 515 7462همراه:  دانشگده مهندسي، گاه فردوسي مشهد،دانشبلوار وكيل آباد، آدرس: مشهد، 
 

31

پيكسل باشد، آنگاه پالك در مدت  480×640شود  متر، و ابعاد تصويري كه از اين ميدان تهيه مي 2و  7/2ترتيب 

شود. حداكثر جابجايي مجاز پالك در تصوير به اندازه  تقريبا به اندازه سه پيكسل جابجا مي .sec 1/600زمان 

هاي ايراني تحت شرايط  ]. به عنوان مثال، براي پالك11ه شود بستگي دارد [كاراكترهايي كه بايد تشخيص داد

  ياد شده حداكثر جابجايي سه پيكسل قابل قبول است.

 

  زاويه تصويربرداري -3-4-الف
شكل پالك در تصوير، به موقعيت نسبي دوربين و خودرو بستگي دارد. اعوجاج افقي و عمودي پالك ناشي از 

چند تصوير نمونه كه با  11-الفبين راستاي ديد دوربين و راستاي حركت خودرو است. شكل  tiltو  panزواياي 

دهد. دامنه تغييرات مجاز براي زواياي  اند را نشان مي هاي متفاوت، تهيه شده قرار گرفتن سنسور در موقعيت

درجه نيز  40حدوده تا ] اين م1]، هرچند كه در [11،12درجه است [ 25تا  20مذكور در اكثر مقاالت كمتر از 

نشان داده شده است، اعداد پالك در  11-الفگسترش داده شده است. بايد توجه كرد كه همانطور كه در شكل 

  شوند. درجه، به سختي خوانده مي 40) بزرگتر از tiltو  panزواياي (
  

  
  د.نشو درجه بسختي خوانده مي 40ياي بيش از پالك در زواشماره متفاوت.  tiltو  pan: تصاويري از پالك در زواياي 11-الفشكل 



  
 .Binatooth Machine Vision and Image Processing Co                 (سهامي خاص) شركت بينايي ماشين و پردازش تصوير بيناتوس

  

  www.binatooth.ir، وب سايت: +98 912 515 7462همراه:  دانشگده مهندسي، گاه فردوسي مشهد،دانشبلوار وكيل آباد، آدرس: مشهد، 
 

32

  
  : ساختار سيستم تصويربرداري با دو دوربين براي دستيابي به محدوده ديناميكي وسيع.12-الفشكل 

  

  هاي تصويربرداري روش -5-الف
به دوربيني با قابليت تنظيم الكتريكي شاتر نياز دارد تا بتوان  LPRهمانطور كه در بخش قبل ذكر شد، 

شاتري  LPRت و زمان باز و بسته شدن شاتر را كنترل نمود. براساس مستندات موجود، براي يك سيستم سرع

  تواند به دو طريق انجام شود: رسد. تصويربرداري مي با سرعت يك ميلي ثانيه مناسب به نظر مي

دوربين حساس  ذكر گرديد)، از 1- 3-الف: در اين شيوه (همانطور كه در بخش استفاده از نور مادون قرمز •

شود. در اين روش، براي تأمين روشنايي الزم جهت تصويربرداري از يك يا  به نور مادون قرمز استفاده مي

شود. مزيت اصلي استفاده از نور مادون قرمز، استقالل سيستم  چند نورافكن مادون قرمز استفاده مي

ها نامرئي  هاي مادون قرمز براي راننده نورافكن تصويربرداري از تغييرات نور محيط است. بعالوه از آنجا كه نور

توان به صورت نامحسوس بر تردد وسايط نقليه نظارت داشت. در كنار اين مزايا، اين شيوه يك  است، مي

توانند با كشيدن يك روكش كه دربرابر نور مادون قرمز كدر و در  نقص عمده نيز دارد. متخلفين براحتي مي

ت بر روي پالك، بدون اينكه شناسايي شوند از مقابل سيستم عبور نمايند. براي برابر نور مرئي شفاف اس

 ها به ضميمه الف مراجعه كنيد.  CCDمطالعه بيشتر درباره 

شود كه در ادامه به  : در اين شيوه از نور مرئي محيط براي تصويربرداري استفاده مياستفاده از نور مرئي •

  پردازيم.  بررسي آن مي

ذكر گرديد چنانچه بخواهيم از نور مرئي براي تصويربرداري استفاده كنيم،  1- 4-الفدر بخش مطابق آنچه 

  نمايند: نياز فوق را برآورده مي CCDنيازمند دوربيني با محدوده ديناميكي وسيع هستيم. سه نوع 
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 شود. ، تا دماي معيني خنك مي1هايي كه بخش حسگر آنها، بمنظور كاهش نويز حرارتيسنسور •

 ].15-13هايي كه پاسخ لگاريتمي دارند [رسنسو •

 ].16[ 2دامنه ديناميكي وسيعداراي هاي سنسور •

ها قيمت باالي آنها است. روش ديگر، توليد تصوير با محدوده ديناميكي وسيع با CCDمشكل اساسي اينگونه 

يب تصاويري كه با ها با ترك ]. اين روش19-17استفاده از پردازش چند تصوير بدست آمده از يك دوربين است [

تر بدست  شوند، تصويري با دامنه ديناميكي پهن متفاوت، توسط يك دوربين معمولي توليد مي 3شرايط نوردهي

  آورند. مي

با وجود اين، هنوز سيستمي يكپارچه كه تقاضاهاي يك سيستم تشخيص پالك از قبيل محدوده ديناميكي، 

] 1و همكارانشان در [ Naitoسازي نشده است.  ورده نمايد، پيادهو هزينه را برآ 4قدرت تفكيك، نرخ تصويربرداري

كنيم. در جدول  آن را معرفي مي 6-الفاند، كه در بخش  سيستمي جديد براي تصويربرداري از پالك ارائه داده

  آورده شده است. LPRمشخصات سيستم تصويربرداري چند سيستم  1- الف

  

  سيع با استفاده از دو دوربينتصويربرداري با دامنه ديناميكي و - 6-الف
، نور ورودي 5كننده منشوري دهد. يك تفكيك را نشان مي Naitoساختار سيستم تصويربرداري  12- الفشكل 

كند. بخشي را عبور داده، بخش ديگر را منعكس  را بر اساس طول موج (شدت روشنايي) به دو بخش تقسيم مي

21ابشي (كند. نسبت طول موج نور عبوري به نور بازت مي / λλشود.  ) بوسيله يك فيلتر چند اليه كنترل مي  

امواج  12-الفشوند. در شكل  دريافت مي CCDامواج نوري تفكيك شده بطور همزمان توسط يك جفت 

شود. اين  بيشتر نوردهي مي CCD2نسبت به  CCD1تر از امواج بازتابشي هستند. بنابراين  نوري عبوري قوي

دهد تا بطور همزمان دو تصوير مشابه با شرايط نوري متفاوت بدست  به سيستم تصويربرداري اجازه مي ساختار

تر نسبت به تصاوير اوليه بدست آورد.  توان تصويري با دامنه ديناميكي وسيع آورد. با تركيب اين دو تصوير مي

                                                 
1 Temperature noise 
2 Hyperdynamic range 
3 Exposure 
4 Frame rate 
5 Prism beam splitter 
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الگوريتم سنتز نشان داده  13-الفشكل ] مراجعه كنيد. در 19براي مطالعه بيشتر درباره جزئيات اين روش به [

به اشباع رفته باشد، آنگاه  ،CCD1، f1(x,y)در تصوير  (x,y) اگر پيكسل شود، همانطور كه مشاهده ميشده است. 

)شدت روشنايي آن پيكسل در تصوير تركيبي، از معادله  )yxf
E
E ,2

1

2

γ








 شود و در غير اينصورت  محاسبه مي

)روشنايي پيكسل در تصوير تركيبي همان  )yxf خواهد بود. نسبت  1,
1

2

E
E  بر اساس دامنه ديناميكي مورد نياز

  ] مراجعه كنيد.1شود. براي مشاهده جزئيات به [ سيستم تعيين مي

  
  .LPRري چند سيستم : مشخصات سيستم تصويربردا1-الفجدول 

  نام سيستم مشخصات سيستم تصويربرداري
½” LXR sensor 
High resolution 570 TVL 
Robust Aluminum casting and extrusion 
-50°C to 50°C (-58°F to 122°F) 
Integral 6 watt heater & Sunshield 
 
Up to 50 m 
Parking model LPR 

Sensor 
Resolution 
Construction 
Temperature 
Environmental 
 
Effective Range 
Max. Vehicle Speed 

Extreme CCTV 
Model: REG License Plate Rec. 

CCD B/W (CCIR System) 
Operation:  -10°C to 50°C 
Storage:      -10°C to 60°C 
PCI card 
 
6-15 m 
130 km/hr (78 mph) 

Sensor 
Temperature 
 
Frame Grabber 
 
Effective Range 
Max. Vehicle Speed 

Insignia LPR ANPR 

Infra-Red or Visible-Range illumination 
 
2-5.5 m 
Parking model LPR 

Illumination 
 
Effective Range 
Max. Vehicle Speed 

SEECAR 
Model: C³-Compact Car Controller 

NTSC:    320×240    640×240 (pixels) 
PAL:       384×288    768×288 (pixels) 
NTSC:    120 
PAL:       100 
10°C to 40°C 

Video Input Resolution 
 
Video Recording Performance (fps) 
 
Temperature 

IVS Plate Recognition 

CCD 1/3” B/W CCIR 
625 Line interlaced 
380 TV lines 
1/1000 
F1.2-16C / 8,12,16 mm 
 
Near Infra-Red 
30° 
3 Levels Pulsed 
 
8 m (reflective plates) to 2.5 m (non-reflective) 
Parking model LPR 

Sensor 
Scan 
Resolution 
Sutter 
Lens 
Illumination 
Spectrum 
Angle 
Intensity 
 
Effective Range 
Max. Vehicle Speed 

Secom 
Integrated License Plate Recognition 
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 تر با استفاده از دو تصوير كه تحت شرايط نوري متفاوت گرفته : فرآيند سنتز تصويري با دامنه ديناميكي وسيع13-فالشكل 

  اند. شده

 

  انتخاب پردازنده -7-الف
  گيرد: معموال در انتخاب يك پردازنده، عوامل ذيل مد نظر قرار مي

 ها حجم محاسبات الگوريتم •

 نرخ پردازش مورد نياز •

 هسرعت پردازند •

 ها پردازنده در اجراي دستورالعمل  توانايي •

 قيمت تمام شده •

 سهولت در تأمين قطعات مورد نياز •

 المللي مطابقت با استانداردهاي بين •

اي مهم و حياتي است. به عنوان مثال استفاده از يك پردازنده  مسأله LPRنوع پردازنده در يك سيستم 

از نوع پاركينگي، تنها سبب افزايش قيمت تمام شده محصول  LPRالعاده در يك  هاي خارق گرانقيمت با قابليت

كاهد. بديهي است كه اولين انتخاب براي پردازش تصاوير در  نهايي شده و از مقبوليت و قدرت رقابت سيستم مي

، بردهاي پردازش ديجيتالي هستند. همچنين كامپيوترها با توجه به افزايش قابل توجه سرعت LPRيك سيستم 

هاي فوق داراي مزايا و معايبي هستند.  توانند انتخاب ديگر ما باشند. هريك از گزينه هاي آنها، مي اييو توان

از سرعت و قابليت اطمينان بااليي برخوردارند، اما عموما هزينه تمام شده باالتري دارند و براي  DSPبردهاي 
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مزاياي ذيل بسيار ها به جهت PCكه  د. درحاليانجام وظايفي چون ارتباط با كاربر به تجهيزات جانبي نياز دارن

  مورد توجه هستند:

 دسترسي آسان •

 ها توانايي قابل قبول در انجام پردازش •

 همه منظوره بودن •

 نويسي سهولت در برنامهو قيمت تمام شده پايين  •

 افزارها توسط سيستم عامل مديريت سخت •

 افزارها قابليت حمل آسان نرم •

اند (براي  سازي شده طراحي و پياده PCتجاري برپايه  LPRهاي  از سيستم به همين جهت امروزه بسياري

اطالعات بيشتر به ضميمه د مراجعه شود). از بردهاي پردازش ديجيتال معموال زماني كه حجم محاسباتي 

]. امروزه 21-20شود [ ها نياز داشته باشيم، استفاده مي ها باال باشد و يا به نرخ بااليي در پردازش فريم الگوريتم

را  LPRتوان به كمك آنها تقريبا تمام نيازهاي يك سيستم  ها تا بدانجا رسيده است كه ميPCهاي  توانايي

و زمان محاسباتي آنها  LPRسيستم عامل چند سيستم  مشخصات پردازنده و 2-الفبرآورده نمود. در جدول 

ثانيه كاهش داده شده  2/0حاسباتي تا حدود ها، زمان م بينيد در اين سيستم بيان شده است. همانطور كه مي

، غيرقابل PCهاي مبتني بر  است كه تقريبا براي هركاربردي قابل قبول است. با وجود اين، مشكل عمده سيستم

در دراز مدت است. هنگ كردن سيستم  Linuxو  Windowsهاي عامل آنها از قبيل  اطمينان بودن سيستم

ماه سال) مورد نظر است، مشكالت  12روز هفته و  7روز،  ساعت شبانه 24مي (عامل، در مواردي كه كاركرد دائ

مشاهده  DSPهاي مبتني بر بردهاي  آورد. مشكلي كه در سيستم بوجود مي ي غيرقابل جبرانعمده و گاه

كمتر  PCهاي برپايه  از سيستم DSPهاي مبتني بر  شود. بعالوه در توليد انبوه، قيمت تمام شده سيستم نمي

توان از مزاياي  هاي گرافيكي مي در كارت 1با وجود اين، امروزه با استفاده از واحد پردازنده گرافيكي باشد. مي

  سادگي و سهولت در دسترسي و توسعه سيستم و سرعت پردازش باال را به صورت يكجا بدست آورد.

  
                                                 
1 Graphical processing unit (GPU) 
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  اتي آنها.و زمان محاسب LPR: مشخصات پردازنده و سيستم عامل چند سيستم 2-الفجدول 
زمان محاسباتي براي

  يك فريم
  نام سيستم مشخصات پردازنده

Less than 1 sec. Pentium II+ 
Windows NT Workstation 4.0 

CPU 
Operating System 

Insignia LPR ANPR 

Real-time 
Pentium IV 2.4 GHz 
Windows 2000 (other OS upon request)

CPU 
Operating System 

IVS Plate Recognition 

Real-time 

Mobile Pentium III 500 MHz processor 
Embedded 64 MHz Multimedia processor 
Windows® 95/98/2000, Windows® NT/XP,  
Linux Mandrake® 7.6.

CPU 
 
Operating System 

CARMEN Mobile ANPR Unit 

Less than 1 sec. 
Less than 1 sec. 

1.2 sec. 
Less than 0.2 sec. 

1.2 sec. 
8 sec. 

Less than 1 sec.

PC Pentium Pro 2000 
PC Alpha-AXP (Windows NT) 
PC Pentium 166 MHz (Linux) 
PC Pentium III 500 MHz 
DEC 3000/300 AXP OSFI 
IBM RISC 6000 AIX 
Sun Sparc Ultra 1 

CPU & Operating System TarGet (software) 

Less than 0.15 sec. 

Pentium IV 1 GHz or above 
Windows 2000 Professional Version, Windows 
XP Professional Version, Windows NT are 
supported 

CPU 
Operating System 

Vislog 
LPD (License Plate Detector) 
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 هاي تشخيص پالك بررسي الگوريتم: ضميمه ب
  

  مقدمه -1- ب
هاي متنوعي براي تشخيص پالك ارائه شده است. به طور كلي هر الگوريتم تشخيص پالك از  تاكنون روش

) شناسايي پالك تشكيل شده است. در بعضي 3) تشخيص پالك، و2) تشخيص خودرو در تصوير، 1سه بخش 

هاي خودكار كه يك سنسور جانبي (مثال يك سنسور مادون قرمز) وظيفه تشخيص  ردها مانند پاركينگكارب

شود. اما در فرآيند شناسايي پالك براساس  خودرو را برعهده دارد، بخش تشخيص خودرو در نظر گرفته نمي

آيند كلي تشخيص پالك فر 1- بيابد. در شكل  اي مي ها، اهميت ويژه تصاوير ويديويي اين مرحله از پردازش

هاي سطح پايين از قبيل فيلترگذاري  نشان داده شده است. پس از تصويربرداري از صحنه، با استفاده از پردازش

هاي مورد استفاده در اين بخش بر اساس  يابد. الگوريتم براي حذف نويز، بهبود كنتراست و غيره تصوير بهبود مي

بندي تصوير ازقبيل  هاي ناحيه ود. در مرحله دوم با استفاده از الگوريتمش نوع سنسور و شرايط محيط انتخاب مي

]، 5هاي تصادفي ماركوف [ ]، ميدان4هاي ژنتيكي [ ]، الگوريتم3- 1هاي كالسيك پردازش تصوير [ الگوريتم

ن ]، نواحي پراهميت مانند خودرو، پالك و مندرجات آ9،8هاي شبكه عصبي [ ]، يا مدل7،6هاي فازي [ مجموعه

) مندرجات پالك شناسايي OCR( 1هاي تشخيص كاراكتر گردد. سپس با استفاده از روش از تصوير استخراج مي

  شود.  مي

  
  : فرآيند كلي تشخيص پالك1-بشكل 

                                                 
1 Optical character recognition (OCR) 
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  گذاري : الگوريتم تشخيص حضور خودرو در تصوير با استفاده از پنجره2-بشكل 

  

  تشخيص خودرو -2- ب
هايي كه از يك سنسور جانبي براي تشخيص  از تصوير است. در سيستم هدف از اين بخش استخراج خودرو

هاي بسيار متنوعي براي شناسايي  شود. تاكنون روش كنند اين بخش ناديده گرفته مي اتوموبيل استفاده مي

  توان به موارد ذيل اشاره نمود: خودرو در تصوير ارائه شده است كه ازآنجمله مي

 ]12-10ها بر اساس مدل موانع [ لبهبندي  جداسازي نواحي و دسته •

 ]13[ 1اي استفاده از تبديل فاصله •

 ]14تحليل سه بعدي نقاط به صورت كيفي و كمي [ •

 ]15هاي شكل شناسي [ روش •

 ]16گذاري [ هاي مبتني بر پنجره روش •

 ]17هاي مبتني بر تفاضل [ هاي تشخيص و تخمين حركت مانند روش الگوريتم •

 ]18هاي محلي [ پيكربندي ويژگي •

 ]19هاي عصبي مصنوعي [ شبكه •

  ]20استفاده از فيلتر كالمن [ •

                                                 
1 Distance transform 
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كننده محدوده كاربرد آنها است. ما در اين  ها داراي مزايا و معايبي هستند كه تعيين هر يك از اين روش

كنيم.  هاي تفاضلي در تشخيص حركت را بررسي مي گذاري تصوير و روش بخش تنها الگوريتم مبتني بر پنجره

  ها به مراجع مربوطه (كه در باال معرفي شده است) مراجعه شود. لعه بيشتر درباره ساير الگوريتمبراي مطا

گذاري تصوير براي تشخيص وجود خودرو در تصوير استفاده  ] از پنجره17و همكارانشان در [ Kimآقاي 

هاي متوالي  از فريم اي هاي يك پنجره عمودي در رشته اند. به اين ترتيب كه تغييرات روشنايي پيكسل كرده

شود و چنانچه اين تغييرات بيشتر از يك مقدار آستانه از پيش تعيين شده باشد الگوريتم، حضور  محاسبه مي

عملكرد اين الگوريتم براي يك تصوير نمونه نشان داده شده  2- بدهد. در شكل  خودرو در تصوير را تشخيص مي

هاي خودكار و سيستم اخذ عوارض كه ميدان ديد دوربين  است. اين شيوه براي كاربردهايي چون پاركينگ

  باشد. محدود است، بسيار مناسب مي

زمينه است. در اين  هاي پركاربرد در تشخيص خودرو استفاده از تفاضل تصوير پس يكي ديگر از الگوريتم

ياء ثابت تصوير شود. درنتيجه اش زمينه كه حاوي اشياء ثابت صحنه است از تصوير جاري كم مي روش تصوير پس

بر  LPRهاي  مانند. سپس با اعمال الگوريتم حذف شده و تنها اشياء متحرك تصوير از جمله خودوروها باقي مي

]. براي توليد تصوير 17توان پالك خودروها را شناسايي نمود [ نواحي متناظر با اشياء متحرك تصوير، مي

گيري بر  ها استفاده از ميانگين از پركاربردترين اين روشهاي متنوعي ارائه شده است. يكي  زمينه الگوريتم پس

اي از تصاوير متوالي است. اين الگوريتم بر مبناي اين فرضيه بنا نهاده شده است كه احتمال حضور  روي مجموعه

  اشياء متحرك در محل هر پيكسل از تصوير كم است.

  

  تشخيص پالك -3- ب
است  LPRهاي يك  است. تشخيص پالك از مهمترين بخشهدف از اين مرحله استخراج پالك از تصوير 

شود. تاكنون  طوري كه هرگونه ضعف در آن مستقيما بر نتايج اثرگذاشته، سبب كاهش دقت نهايي مي به

هايي كه بيشتر در تشخيص پالك مد نظر  هاي گوناگوني براي تشخيص پالك ارائه شده است. ويژگي الگوريتم

  گيرد عبارتند از: قرار مي

 نتراست باالي كاراكترها در پالكك •
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  هاي عمودي براي سه تصوير نمونه. عملكرد الگوريتم تطبيق لبه :3-بشكل 

  

 فراواني نسبي خطوط افقي در تصوير يك خودرو در مقايسه با خطوط عمودي •

 فراواني نسبي خطوط عمودي در پالك در مقايسه با خطوط افقي •

 ابعاد نسبي پالك و شكل آن •

 ه و ارقامرنگ پس زمين •

 يكنواختي رنگ بدنه اتوموبيل در مقايسه با پالك •

  تغييرات محلي سطح خاكستري در يك پالك •

تبديل   هاي متنوعي چون تبديل هاف، هاي فوق، از الگوريتم براي آشكارسازي پالك با استفاده از ويژگي

هاي  بي مصنوعي، الگوريتمهاي عص هاي ژنتيكي، شبكه رادون، تبديل هتلينگ، تحليل فضاي مقياس، الگوريتم

  گيرند.  ها، مورد بررسي قرار مي فازي و ... استفاده شده است كه در ادامه تعدادي از اين الگوريتم

  

  هاي عمودي تطبيق لبه -1-3- ب
  ] ارائه شده با تكيه بر مشاهدات ذيل طراحي گرديده است:Yu ]21بار توسط آقاي  اين الگوريتم كه اولين
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 در تصوير اكثر خودروها بيشتر از تعداد آنها در راستاي قائم است.تعداد خطوط افقي  •

توان چهارگوشه آن را بدست آورد، حتي  اگر دو لبه جانبي پالك بدرستي تشخيص داده شود، بسادگي مي •

 اگر شكل ظاهري پالك، بدليل مايل بودن زاويه ديد، تغيير كرده باشد.

 ه ديد، تقريبا مشخص و ثابت است.نسبت طول پالك به عرض آن، صرف نظر از زاوي •

 دو لبه جانبي موازي و هم اندازه هستند. •

  پوشانند. % سطح پالك را مي40% تا 10كاركترها مساحتي بين  •

هاي عمودي آشكار  گذاري تصوير حاصل، لبه در اين روش ابتدا با اعمال يك فيلتر گرادياني افقي و آستانه

]، ابعاد و شكل نواحي آشكارشده در تصوير لبه، مورد seed filling ]22شوند. سپس با استفاده از روش  مي

اي از تصوير لبه، كه بشكل خطي با شيب قابل قبول و داراي سطحي  گيرند. اين الگوريتم نواحي بازرسي قرار مي

هاي فوقاني و تحتاني  نمايد. سپس پيكسل بزرگتر از يك مقدار معين هستند را حفظ و مابقي را حذف مي

گذاري، اين امكان  شوند. در فرآيند آستانه هاي بعدي استخراج مي هاي باقيمانده تصوير، براي انجام پردازش لبه

ها تكه تكه شوند. براي رفع اين مشكل نواحي كه داراي شيب يكسان بوده و نقطه پاييني يكي  وجود دارد كه لبه

شوند. بديهي است كه نقاط چهار گوشه  مي بسيار نزديك به نقطه بااليي ديگري است، به يكديگر پيوند زده

ها (از بين نقاط  پالك در ميان نقاطي است كه در مرحله قبل از تصوير استخراج گرديد. براي تشخيص گوشه

  شود:  بدست آمده) از خصوصيات هندسي پالك به شرح ذيل استفاده مي

 د.مؤلفه عمودي نقاط فوقاني و تحتاني يك لبه بايد تقريبا برابر باشن •

 هاي جانبي پالك تقريبا هم اندازه هستند. لبه •

 نسبت طول به ارتفاع پالك بايد در محدوده معيني باشد. •

توان پالك را با دانستن مختصات چهارگوشه آن، بسادگي از تصوير استخراج نمود. پس از استخراج پالك،  مي

ن مرحله از الگوريتم، سطح ارقام نسبت به كنند. در اي بندي مي بمنظور آشكارسازي ارقام، تصوير حاصل را ناحيه

گردد. چنانچه اين نسبت در محدوده معيني نباشد، ناحيه فعلي حذف، و ناحيه ديگري  كل پالك محاسبه مي

  هاي عمودي نشان داده شده است. چند نمونه از عملكرد الگوريتم تطبيق لبه 3-بگردد. در شكل  انتخاب مي
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 گذاري تطبيقي آستانه -2-3- ب

اند، بلكه  اي جداگانه براي تشخيص پالك در نظر نگرفته ] عمال مرحله25- 23و همكارانشان در [ Naitoقاي آ

گذاري تطبيقي، سعي شده ارقام پالك مستقيما آشكار گردد.  پس از دوسطحي نمودن تصوير با استفاده از آستانه

گذاري تطبيقي هر بالك با  پس با آستانههايي تقسيم نموده و س در ابتدا تصوير را به بالك Naitoالگوريتم 

نمايد. در مرحله بعد اشياء موجود در تصوير دو سطحي  ] آن را دو سطحي ميOtsu ]26استفاده از روش 

ها  اي از پردازش گردد. سپس با انجام مجموعه شناسايي و مستطيل محاطي و مركز جرم هريك استخراج مي

  كند. گيري كاراكترها را شناسايي و استخراج مي الگوريتم تصميمشوند. درنهايت يك  اشياء اضافي حذف مي

  

   1همبستگي -3-3- ب
شود. در راستاي افقي، سطوح خاكستري  در اين روش به الگوي تغييرات سطح خاكستري توجه مي

توان با استفاده از همبستگي  هاي پالك داراي تغييرات پريوديك هستند. اين الگوهاي متناوب را مي پيكسل

] پس از آنكه 29]. در [28] يا پردازش سيگنال در حوزه فركانس آشكار نمود [27ها در حوزه مكان [ يكسلپ

ها در راستاي افقي  گذاري بهينه دو سطحي گرديد، با محاسبه همبستگي پيكسل تصوير با استفاده از آستانه

مرحله بعد، با توجه به الگوي ها متمايز گردد. اين الگوريتم در سعي شده است ناحيه پالك از ساير بخش

  پردازد.  كاراكترها در تصوير همبستگي به جستجوي پالك مي

  

  تبديل هاف -4-3- ب
]. اگر شيب خطي 30هاي شناسايي خط (و منحني) در تصوير است [ تبديل هاف، يكي از پركابردترين روش

ت معادله اين خط مطابق ذيل تعريف باشد، در اين صور ρو فاصله آن از مبدا  θها  xدر صفحه، نسبت به محور 

  شود. مي

))                                              1-(ب ) ( )θθρ sincos yx +=  

                                                 
1 Correlation 
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  : مراحل آشكارسازي پالك با استفاده از ترسيم.4-بشكل 

  

ست. معادله تمام خطوطي كه اين نقطه بر روي يك خط در صفحه واقع ا A(x,y)دانيم نقطه  حال فرض كنيد مي

با   ρ-θ) قابل تعريف است. بنابراين اگر در صفحه 1-بتواند بر روي آنها قرار داشته باشد نيز توسط معادله ( مي

رود، در نهايت خطوط  شود را رسم نماييم، انتظار مي ) تعريف مي1-بخطي كه با معادله ( (x,y)ازاي هر نقطه 

 ρ-θيكسان هستند) بصورت يك نقطه در صفحه  θو  ρه همه پيكسلهاي آنها داراي (ك x-yراست در صفحه 

توان از تبديل هاف  آشكار گردند. با توجه به اينكه پالك از چهار خط متقاطع تشكيل شده است، بنابراين مي

  ].31براي آشكارسازي آن سود جست [

ترتيب كه ابتدا با استفاده از فيلتر  اين ت. به] براي آشكارسازي پالك از تبديل هاف استفاده شده اس29در [

Sobel ]30ها تبديل هاف اعمال  گردد. سپس بر تصوير لبه هاي تصوير آشكار مي گذاري تطبيقي لبه ] و آستانه

گردند. در مرحله بعد الگوريتم با  شود. با اعمال يك آستانه بر تصوير هاف، خطوط موجود در صفحه آشكار مي مي

اي كه از چهار پاره خط تشكيل شده و  نمايد. هر ناحيه بسته ك مدل مفهومي پالك را آشكار مياستفاده از ي

  گردد: داراي خواص ذيل باشد به عنوان پالك آشكار مي

 ، مقادير ماكزيمم يكسان دارند. ρ-θهاي مدل يكي در ميان، در صفحه  خط پاره •

 دارند كه نشان دهنده موازي بودن آنها است.يكسان  ρ-θ  ،θهاي مدل يكي در ميان، در صفحه  خط پاره •

• θ هاي مجاور، در صفحه  خط پارهρ-θ  ،90 .درجه اختالف فاز دارند 

  مقداري مشخص است. ρ-θهاي مجاور در صفحه  خط نسبت مقادير ماكزيمم پاره •
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اصلي به  ترتيب كه در آغاز تصوير اين ] نيز براي تشخيص پالك از همين شيوه استفاده شده است. به32در [

برداري شده، با استفاده از تبديل  شود. سپس در تصوير نمونه منظور كاهش حجم محاسبات نمونه برداري مي

گردد. براي استخراج پالك از تصوير اصلي، ابتدا پالك و بخشي از نواحي اطراف آن كه در  هاف پالك آشكار مي

هاي تحليل مرز، پالك  سپس با استفاده از روش گردد. مرحله قبل آشكار گرديده است، از تصوير استخراج مي

گردد. در اين مرحله از اطالعاتي چون شكل پالك و نسبت طول به ارتفاع آن نيز  بطور كامل استخراج مي

  استفاده شده است.

  

  1استفاده از ترسيم -5-3- ب
 4-بمطابق شكل  اند. در اين روش و همكارانشان از ترسيم براي استخراج پالك استفاده كرده Yanآقاي 

گردند. و  ها بر دو راستاي عمودي و افقي ترسيم مي گردند. سپس لبه هاي عمودي تصوير آشكار مي ابتدا لبه

  ].33گردد [ هاي حاصل، محدوده پالك شناسايي مي هاي محلي منحني درنهايت از تحليل ماكزيمم

  

  2تحليل فضاي مقياس - 6-3- ب
اي از فيلترهاي گاوسي در  نمودن يك تصوير مرجع با مجموعه اي از تصاوير كه از فيلتر به مجموعه

شود. با افزايش  آيند، فضاي مقياس آن تصوير گفته مي هاي متفاوت) بدست مي هاي متفاوت (با واريانس مقياس

شوند و درنتيجه شكل عمومي اشياء بيشتر و بيشتر آشكار  تر مي مقياس، تصاوير فضاي مقياس، مات و مات

هاي حبابي شكل  اي از خطوط و از ديدگاه عمومي بشكل لكه راكترها از ديدگاه محلي بشكل مجموعهشود. كا مي

] از اين شيوه 34توان براي آشكارسازي آنها از تحليل فضاي مقياس تصوير سود جست. در [ هستند. بنابراين مي

  براي آشكارسازي كاراكترها استفاده گرديده است.

  

  

                                                 
1 Projection 
2 Scale space analysis 
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  براي يك تصوير نمونه. Kimيتم آقاي : عملكرد الگور5-بشكل 

  

  1شناسي عملگرهاي ريخت -7-3- ب
]. 35اند [ شناسي استفاده كرده و همكارانشان براي تشخيص پالك از عملگرهاي ريختChamberlain آقاي 

بندي تصوير از خصوصيات سطح خاكستري و بافت پالك استفاده شده است. طراحان  در اين روش براي ناحيه

ها به اين نتيجه رسيدند كه اوال تقريبا سطح خاكستري  يتم با بررسي تصاوير مجموعه وسيعي از پالكاين الگور

است.  73/0بيشتر از  Sobelقرار دارد و ثانيا پاسخ آنها به فيلتر  [0.10,0.57]ها در محدوده  تمام پيكسل

س با استفاده از عملگرهاي كند. سپ الگوريتم با اعمال اين دو محدوديت بر تصوير، آن را دو سطحي مي

شوند. پس از حذف اشياء غيرقال قبول از تصوير (بر اساس  شناسي نواحي مجاور يكپارچه مي ريخت

  گردد. هاي اندازه)، پالك آشكار شده و از تصوير استخراج مي محدوديت
                                                 
1 Morphological operators 
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 سازي برداري. : دياگرام كلي يك الگوريتم چندي6-بشكل 

  

  هاي ژنتيكي الگوريتم -8-3- ب
] از يك الگوريتم 4در [ Kimسازي هستند. آقاي  هاي بهينه هاي ژنتيكي از پركاربردترين روش الگوريتم

هاي ژنتيكي  براي تشخيص پالك استفاده نموده است (براي مطالعه بيشتر درباره الگوريتم 1ژنتيكي توزيع شده

]. سپس با 36شود [ منتقل مي HLSبه فضاي  RGBبه ضميمه ب مراجعه شود). در ابتدا تصوير از فضاي رنگي 

يابد. در اين الگوريتم ژنتيكي، هر كروموزوم متناظر با يك  كننده، نويز تصوير كاهش مي اعمال يك فيلتر نرم

هاي تصوير  برابر با تعداد پيكسل 2هاي جمعيت پيكسل در تصوير است كه به اين ترتيب تعداد كل كروموزوم

بخش است. بخش اول بيان كننده كالسي است كه پيكسل متناظر با خواهد بود. هر كروموزوم داراي دو 

شود.  كروموزوم متعلق به آن است و بخش دوم بيانگر يك بردار ويژگي است كه در طول فرآيند تكامل تعيين مي

ها در همان  شوند. تعداد كالس ها بصورت تصادفي مقدار دهي مي در آغاز فرآيند تكامل هر دو بخش كروموزوم

ها بر اساس كالسي كه به  بعدي، بردارهاي ويژگي كروموزوم 3هاي شود. در توليد نسل ثابت در نظر گرفته مي آغاز

)آن تعلق دارند و با استفاده از توزيع نرمال  )σμ ),(lN شود. براي كروموزوم  تعيين مي)],,(,[ yyy SLHly  كه

),,(متناظر با پيكسل  xxx SLHx ) شود. همانطور كه  ) تعريف مي2- باست تابع شايستگي مطابق معادله

كنيد طبق اين تعريف، هرچه اختالف بين بردار ويژگي يك كروموزوم و بردار رنگ پيكسل متناظرش  مشاهده مي

  در تصوير كمتر باشد، شانس بيشتري براي توليد نسل دارد.

))                                       2-(ب ) ( )yxyxyx SSLLHHkf −+−+−−=  

                                                 
1 Distributed genetic algorithm 
2 Population 
3 Generation 
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  هايي با اندازه متغير. سازي برداري با استفاده از بالك : دياگرام كلي يك الگوريتم چندي7-بشكل 

  

شود و در هر همسايگي كروموزومي كه  ها در نظر گرفته مي كروموزوم 5*5هاي  در هر توليد نسل، همسايگي

به اين ترتيب عمل  1گردد. عملگر جهش وم مركزي ميبيشترين شايستگي را دارد انتخاب و جايگزين كروموز

 مورد نظركند كه در همسايگي كروموزوم مفروض نزديكترين كروموزومي كه متعلق به كالس كروموزوم  مي

شود. و درنهايت يكي  اي اعمال مي بر بردارهاي ويژگي آنها عملگر برش يك نقطه ،شود. سپس انتخاب مي ،است

شود. در پايان هر توليد نسل، پايداري الگوريتم با محاسبه  جايگزين كروموزوم مفروض ميهاي فرزند  از كروموزوم

شود. چنانچه پايداري الگوريتم بيش از  هاي بدون تغيير نسل فعلي نسبت به نسل قبلي ارزيابي مي درصد پيكسل

كنيد، اين  ر كه مشاهده مييابد. همانطو مرحله گردد، تكامل خاتمه مي 100% باشد يا تعداد تكرارها بيش از 95

عملكرد  5-بكند. در شكل  بندي مي ها ناحيه الگوريتم تصوير ورودي را با توجه به خواص همسايگي پيكسل

  الگوريتم فوق براي يك تصوير نمونه نشان داده شده است.

  
  .TDNN: مشخصات شبكه 1-بجدول 

  
  

                                                 
1 Mutation operator 
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 .TDNN: ساختار شبكه 8-بشكل 

  

  1سازي برداري چندي -9-3- ب
]. 38،37هاي دوبعدي، مقايسه دو سيگنال است [ سازي در پردازش سيگنال يكي از كاربردهاي اساسي چندي

سازي برداري نشان داده شده است. در  ، دياگرام كلي يك الگوريتم كدگذاري تصوير برپايه چندي6- بدر شكل 

}هاي اوليه ( اي از بالك ابتدا تصوير ورودي به مجموعه }BxxX ,,1 =ها بردارهاي  شود. اين بالك ) تقسيم مي

}( 2سازي، بردارهاي رمزنگاري فضاي داده را تشكيل داده و فرآيند چندي }BwwW ,,1 = را از فضاي مذكور (

سازي يك تابع هزينه مانند متوسط مربعات خطا  كند. معموال بردارهاي رمزنگاري بر اساس كمينه استخراج مي

سازي  ]. هنوز هم الگوريتم كالسيك متوسط مربعات خطا پركاربردترين روش فشرده41-39د [آين بدست مي

توان تمهيداتي انديشيد. روش  سازي برداري، مي است. براي بهبود عملكرد الگوريتم چندي 3غيرقابل بازگشت

MRC4 هاي آن بالك را  هاي هر بالك، ميانگين مقادير پيكسل ها، از پيكسل سازي برداري بالك قبل از چندي

]. به اين ترتيب كدهاي حاصل، وابسته به روشنايي تصوير نخواهند بود. همچنين براي 42كند [ كسر مي

دهد تا نواحي  ]. اين نوع كدگذاري به ما اجازه مي43توان از بالكهايي با ابعاد متغير استفاده نمود [ كدگذاري مي

بندي تصوير به  هاي كوچكتر رمزنگاري نماييم. تقسيم را با بالك هاي بزرگتر و نواحي كوچكتر بزرگتر را با بالك

شود. به اين ترتيب كه در تصوير، چنانچه  ] انجام ميQuadtree ]44هايي با ابعاد متفاوت توسط الگوريتم  بالك
                                                 
1 Vector quantization 
2 Codebook 
3 Lossy compression 
4 Mean residual coding 
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طرح  7-بشود. در شكل  واريانس يك بالك از يك آستانه معين بيشتر باشد آن بالك به چهار بالك تقسيم مي

و  Zuninoسازي برداري با درنظر گرفتن تمهيدات فوق نشان داده شده است. آقاي  كلي الگوريتم چندي

شامل دو  Zunino]. الگوريتم 45اند [ سازي برداري استفاده كرده همكارش براي آشكارسازي پالك از چندي

ونه، بردارهاي رمزنگاري و اي از تصاوير نم سازي مجموعه مرحله است. در مرحله آموزش با استفاده از چندي

اي كه به  گردد. در مرحله بازرسي با استفاده از اطالعات مرحله قبل، نواحي اطالعات آماري آنها استخراج مي

  شوند.  احتمال زياد متعلق به پالك هستند، آشكارسازي مي

  

  هاي عصبي مصنوعي شبكه - 10-3- ب
هاي  ندي الگو هستند (براي مطالعه در زمينه شبكهب هاي دسته هاي عصبي يكي از پركاربردترين روش شبكه

براي آشكارسازي پالك  TDNNو همكارانشان از شبكه عصبي  Kimعصبي به ضميمه ج مراجعه شود). آقاي 

نمايد و سپس با  ]. اين الگوريتم تصوير را با استفاده از دو شبكه عصبي فيلترگذاري مي16استفاده كرده است [

نمايد. دو شبكه مذكور كه آنها را به  ها دو تصوير فيلتر شده را با يكديگر تركيب مي ردازشاي از پ انجام مجموعه

هاي كوچكي از مقاطع عمودي و افقي يك تصوير را مورد  ناميم، پنجره ترتيب فيلترهاي عمودي و افقي مي

مقاطع، حاوي  كنند كه آيا پنجره مذكور متعلق به يك پالك است يا خير. بررسي قرار داده و مشخص مي

]. 47و چنداليه است [ 1رو اي پيش شبكه TDNNزمينه هستند.  اطالعات كافي براي تشخيص پالك از پس

دهد. در اين جدول  مورد استفاده قرار گرفته را نشان مي Kimاي كه در الگوريتم  مشخصات شبكه 1- بجدول 

را  TDNNساختار  8- بشده است. شكل  نشان داده Rwinو  Rlenهر اليه با  2هاي طول و عرض ميدان ورودي

شوند. در مرحله آموزش،  آموزش داده مي 3انتشار خطا دهد. هر دو شبكه با استفاده از الگوريتم پس نشان مي

هاي مذكور  شوند. الزم بذكر است كه نمونه زمينه آموزش داده مي هايي از پالك و پس ها با استفاده از نمونه شبكه

زمينه نيستند. پس از اعمال فيلترهاي عمودي و افقي بر تصوير ورودي، تصاوير  و پس شامل مرزهاي بين پالك

  شود: حاصل طي مراحل ذيل با يكديگر تركيب شده، پالك از تصوير استخراج مي
                                                 
1 Feed-forward 
2 Receptive fields 
3 Back-propagation 
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 براي يك تصوير نمونه. Kim: عملكرد الگوريتم 9-بشكل 

  

 كنيم. باشند را آشكار مي دهد متعلق به پالك در هر دو تصوير، نواحي كه شبكه احتمال مي •

نواحي نويزي كه داراي سطح كمي هستند را از هر دو تصوير حذف كرده، نواحي مجاور را به يكديگر پيوند  •

 زنيم. مي

نماييم. سپس با توجه به  اند، را مشخص مي نواحي كه توسط هر دو فيلتر بصورت توأم آشكارشده •

عرض و غيره، پالك آشكار شده و از تصوير استخراج  خصوصيات پالك مانند اندازه، شكل، نسبت طول به

  شود. مي

  نشان داده شده است. Kimاي از عملكرد الگوريتم  نمونه 9-بدر شكل 

  

  هاي فازي مجموعه -11-3- ب
هاي فازي  پردازيم، مجموعه هاي آشكارسازي پالك كه در اينجا به بررسي آنها مي آخرين دسته از الگوريتم

]. 50-48هاي گوناگون براي آشكارسازي پالك استفاده شده است [ هاي فازي به روش وعهاست. تاكنون از مجم

اند  اي ارائه داده و همكارانشان براي آشكارسازي پالك خودروهاي كره Nijhuisدر اين بخش الگوريتمي كه آقاي 

  كند: تعريف ميهاي ذيل  اي با ويژگي ، پالك را بصورت ناحيهNijhuisدهيم. الگوريتم  ] را شرح مي6[
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 براي يك تصوير نمونه. Nijhuis: عملكرد الگوريتم 10-بشكل 

  

 اي زردرنگ بر روي خودرو است كه چند كاراكتر مشكي را در بر گرفته است. پالك ناحيه .1

  پايين جلو يا عقب خودرو نصب شده است.- پالك عموما بر روي قسمت وسط .2

شود. تابع عضويت  فازي زرد بودن و بافت نسبت داده ميبر اساس دو قانون فوق به هر پيكسل دو خصوصيت 

ترتيب كه ابتدا تعدادي پالك كه  اين آيد. به زرد بودن با استفاده از يك روش مبتني بر هيستوگرام بدست مي

اين تصوير  RGBدهيم. هيستوگرام  اند را دريك تصوير در كنار يكديگر قرار مي بصورت دستي از تصوير جدا شده

اش  پيكسل همسايه 8كند. بافت يك پيكسل بر اساس سطوح خاكستري  يت زرد بودن را معرفي ميتابع عضو

خوشه استفاده شده است.  فازي با دو c-meanبندي  بندي تصوير از الگوريتم ناحيه شود. براي ناحيه تعيين مي

ده قابل قبول است را هايي كه به شكل مستطيل هستند و نسبت طول به ارتفاع آنها در محدو خوشه الگوريتم

  دهد. عملكرد اين الگوريتم را براي يك تصوير نمونه نشان مي 10- بنمايد. شكل  توصيه مي
  

  شناسايي پالك - 4- ب
پس از تشخيص و استخراج پالك از تصوير، اكنون بايد كاراكترهاي پالك تشخيص و شناسايي شوندكه اين 

توان به دو  هاي شناسايي پالك را مي طوركلي پردازش باشد. به ها مي وظيفه برعهده اين بخش از پردازش

  پردازيم. زيرمجموعه ذيل تقسيم نمود كه در ادامه به بررسي آنها مي

 1بندي پالك ناحيه .1

 1شناسايي كاراكترها .2
                                                 
1 License plate segmentation 
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  : الگوريتم استخراج كاراكترهاي پالك با استفاده از ترسيم.11-بشكل 

  

  ابندي پالك و استخراج كاراكتره ناحيه -1- 4- ب
هدف از اين بخش، تشخيص كاراكترها و استخراج آنها از تصوير پالك است تا بتوان در مرحله بعد (شناسايي 

هايي كه تاكنون براي استخراج كاراكترها از پالك معرفي  كاراكترها)، هر كاراكتر را شناسايي نمود. اكثر روش

ابتدا  11- ب]. در اين روش مطابق شكل 53-1،3،51اند [ ها طراحي گرديده اند، بر اساس استفاده از ترسيم شده

شوند. از بررسي فضاهاي خالي موجود در منحني ترسيم (كه  هاي تصوير بر روي محور عمودي ترسيم مي پيكسل

شوند. سپس  ناشي از فضاهاي خالي بين سطور پالك است)، سطرهاي پالك شناسايي و استخراج مي

شده و از تحليل فضاهاي خالي منحني حاصل، كاراكترها از تصوير هاي هر سطر بر محور افقي ترسيم  پيكسل

  شوند.  استخراج مي

  شود: هاي مختلف، ترسيم برروي دو نوع تصوير اعمال مي طوركلي در الگوريتم به

 ].16تصوير سطح خاكستري پالك [ .1

  ].23،21آيد [ بندي تصوير پالك بدست مي تصوير دوسطحي كه از ناحيه .2

نياز  گذاري تصوير پالك بي سطح خاكستري داراي اين مزيت است كه ما را از آستانهاستفاده از تصوير 

] مطابق شكل 16كند، هرچند كه ممكن است بر عملكرد آن در شرايط نوري نامناسب خدشه وارد شود. در [ مي

يانس آنها ها بر محور افقي با وار ، براي از بين بردن اين مشكل از منحني حاصل از جمع ترسيم پيكسل12-ب

                                                                                                                                                             
1 Character recognition 
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] براي استخراج سطرهاي پالك از ترسيم تصوير لبه استفاده گرديده است براي كم 53استفاده شده است. در [

  ] استفاده شده است.30كردن اثر شرايط نوري قبل از ترسيم سطرها از تطبيق هيستوگرام [

باشند. در  گذاري تطبيقي مي انهكنند مبتني بر آست بندي تصوير پالك استفاده مي هايي كه از ناحيه تمام روش

اي كه  شود و سپس هر بخش با استفاده از آستانه ] ابتدا تصوير پالك به سه (يا چهار) بخش تقسيم مي21[

گردد. در  شود، دوسطحي مي هاي هر بخش محاسبه مي برمبناي ميانگين و واريانس سطوح خاكستري پيكسل

  استفاده شده است.] براي انتخاب آستانه 26[ Otsu] از روش 23[

  

   شناسايي كاراكترها - 2- 4- ب
است.  OCRهاي  وظيفه اين مرحله، شناسايي كاراكترهاي استخراج شده در بخش قبل با استفاده از الگوريتم

هايي از قبيل نرماليزه  ، پيش پردازشOCRهاي  هاي شناسايي كاراكتر قبل از بكاربردن الگوريتم تمام الگوريتم

هايي كه تاكنون در شناسايي كاراكترهاي پالك مورد  طوركلي الگوريتم دهند. به انجام مينمودن كاراكترها 

  توان به دو دسته ذيل تقسيم نمود: اند را مي استفاده قرار گرفته

اي از الگوهاي پيش فرض شناسايي  ]: در اين شيوه نوع كاراكتر با استفاده از مجموعه23،21[ 1تطبيق الگو •

يب كه اختالف بين كاراكتر استخراج شده با هر يك از الگوهاي مذكور محاسبه شده و در ترت اين شود. به مي

 گردد. نهايت الگويي كه كمترين اختالف را داشته باشد، انتخاب مي
  

  
  : استفاده از تصوير سطح خاكستري و واريانس در استخراج كاراكترهاي با استفاده از ترسيم.12-بشكل 

                                                 
1 Template matching 
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  درجه. 40مونه براي تشخيص كاراكترها با زاويه انحراف حداكثر : الگوهاي ن13-بشكل 

  

اي از الگوهاي  ]: در اين روش ابتدا شبكه عصبي با استفاده از مجموعه51،6[ هاي عصبي مصنوعي شبكه •

شود و سپس از شبكه عصبي حاصل در شناسايي كاراكترهاي استخراج شده استفاده  اوليه آموزش داده مي

  شود. مي

هاي عصبي قادر به  سي روش تطبيق الگو، سادگي و پايداري آن در برابر نويز است. در مقابل شبكهمزيت اسا

هاي خود براي الگوهاي غيرآموزشي هستند. پايداري آنها در برابر نويز و اعوجاج نيز درحد  گيري تعميم تصميم

  مطلوبي است. 

اي از الگوها با زاويه  مجموعه 13-بكل ] براي شناسايي كاراكترها بروش تطبيق الگو، مطابق ش23در [

هاي پاييني و بااليي پالك با افق، در تصوير  هاي متفاوت تهيه شده است. در اين روش ابتدا زاويه لبه انحراف

گردند. با  شود و سپس متناسب با اين زاويه مجموعه الگوهاي الزم جهت تشخيص پالك انتخاب مي محاسبه مي

  اي قابل توجه است. اند كه نتيجه درجه شناسايي شده 40اويه انحراف حداكثر هايي با ز اين شيوه پالك

شوند. در شناسايي  بندي الگوها محسوب مي هاي عصبي جزء بهترين ابزارها براي شناسايي و دسته شبكه

لگو بر هاي آن استفاده نمود. استفاده از ا توان از خود الگو و يا ويژگي الگوها با استفاده از شبكه عصبي مي

افزايد، اما ممكن است سبب كاهش دقت شبكه و افزايش حجم محاسبات گردد.  پايداري شبكه نسبت به نويز مي
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هاي مذكور به شكل مناسب  كنند (چنانچه ويژگي هاي الگوها استفاده مي هايي كه از ويژگي كه شبكه درحالي

براي شناسايي كاراكترها استفاده  MLP1عصبي  ] از شبكه6ها نيستند. در [ انتخاب شده باشد) داراي اين كاستي

اند كه با آموزش شبكه با استفاده از  هاي فراوان به اين نتيجه رسيده سازي شده است. مؤلفين اين مقاله طي شبيه

رو،  توان دست يافت. ازاين % (در حين آموزش) نمي1خود الگوها (تصوير الگو به طور كامل) به خطايي كمتر از 

 36*15*24اند. در اين مقاله از يك شبكه  هاي الگوها آموزش داده را با استفاده از ويژگي MLPشبكه عصبي 

هاي غيرصفر در هر ستون و هر  هاي شبكه عبارتند از تعداد نرماليزه شده كل پيكسل استفاده شده است. ورودي

سطر. در اليه خروجي شبكه هاي به هم چسبيده در راستاي هر ستون و هر  سطر و تعداد نرماليزه شده پيكسل

 85/0، از aكه چنانچه مقدار خروجي نرون متناظر با مثال حرف  طوري هر نرون متناظر با يك كاراكتر است، به

شود.  شناخته مي aباشد الگوي ورودي  25/0ها كمتر از  بيشتر باشد و در همان حال مقدار خروجي ساير نرون

  ه شده است.نشان داد 14-بساختار اين شبكه در شكل 

  

  
  براي شناسايي كاراكترهاي پالك. MLP: ساختار شبكه عصبي 14-بشكل 

  

                                                 
1 Multi-Layer Perceptron (MLP) 
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