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 چکیده

میالد  میهد مطالع   09  را  مجتلف ای اوایل در نججماهه یالک خیدهورا ای جنب  مسججال  تشجججید خیدااه

 را ویاوی  حرات  ریع خیدهورا ده صحن ، ، مانندا  ییاد  برا  تشجید یالکررنیی چالشالبت  .   ا جت راه گرفت

، تصاویر داها  چرخش و با ایفیت نامنا ب، تغییرات بینیو غیر  ابل ییش را  ییچیدهیمین یس را  مجتلف،فاصل 

 هوی، و غیره وجید داهد.ده طیا نبان یک تصییر، هوننایی غیر یکنیاخت و متغیر را  متعدد ده مقیاس، وجید یالک

و  (frames) را  ویدئی اببرا  آنججکاه ججای  و نججنا ججایی یالک ده  ی بالدهنگالایهیتم، نام ده این یایان

  تشججججید و  بال ده یمین  یم.انمی  جججای طراحی و ییاده ویدئییی  ابیی رمزمان چند یالک ده یک نجججنا جججا

تم، الایهی ثر آنها ب  بالدهنگ بیدننجنا جایی یک یالک خیدهو ده یک صجحن ، ااهرایی صجیهت گرفت  ا ت ا  ده اا

رمراه آنکاه ای  و ننا ایی صحیح را ب  تیج  امی نجده ا جت ده حالی ا  مسجال  افزایش  رعت ننا ایی یالک

رایی با ییچیدگی برخالف هوش برا  ااهبردرا  آن، ای ارمیت باایی برخیهداه ا جججت. ده صجججحن  چند یالک خیدهو

 را  حاو  انججیا  ده اببیدن ب  ااه گرفتیم. ابتدا  ا  ها برا  بالدهنگرا  میثر و  ججادهمحا ججباتی باا، ما تکنیک

یابی عمید  و آیند.  جج س نیاحی ااندید با لب ( بد ججت میGMMای مدا مجلیط گی ججی ) حاا حرات با ا جتفاده

اجزا  متصجججل ب  رم، تعیین محل و  آنالیزمیهفیلیژ  و را با عملیات نجججیند. بعد ای آن، یالکافکنش افقی ییجدا می

ایی جدا نده و ب   یستم ننا رایشان را آنکاه ای  ندند با الایهیتم دیار  نییس و تی یالک نیند.ا جتجراج می

 را ننا ایی نیند.نیند تا اه ام یالک بایننا ی نده و ده نهایت یالکیالک داده می

حاصل  90/09را اهییابی نجده و دهصد آنکاه ای    را  بزهگراهدوهبین وش ییشجنهاد  هو  ویدئیرایی ایه

 ای  نده ا ت. میاناین یمان یردایش ییاده OpenCV  با ا تفاده ای اتابجان و  ++C نجد. این  جیستم ب  یبان

ا ججت ا  ثانی  میلی 09  ابو میاناین یمان الی یردایش رر ثانی  میلی 52   آنججکاه ججای  یالکده مرحل   ابرر 

 یستم بالدهنگ . بد ت آمد 93/09ا تفاده نید. دهصد بایننا ی اه ام یالک نیز    بالدهنگتیاند ده ااهبردرا  می

 نشان رانتایج آیمایش اب تشججید درد و نجنا جایی اند.  ها ده رر ای انیاع مجتلف تیاند چند یالکمی ییشجنهاد 

بایننا ی آنکاه ای  و و دهصد  نسجبت ب  ااهرا  گذنجت   جرعت بااتر ما  جای ییاده  ا  هوش و نحیهدرد می

 .طیه  ا  آن ها برا  ااهبردرا  بالدهنگ بسیاه منا ب  اخت  ا ت بهتر  داهد

  بالدهنگ، مدا مجلیط گی ی،  جامان نجنا جایی یالک خیدهو، یالک خیدهو،  آنجکاه جای  المات الید :

   .نبک  عصبیگذاه ، آ تان اجزا  متصل ب  رم،  عملیات میهفیلیژ ، آنالیز یابی، افکنش،لب 
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 مقدمه 9-9

نقلی  با ا تفاده ای   ا  برا  خیاندن یالک و یل  امان  4خیدااه نماهه یالک خیدهو  جیسجتم نجنا ایی

ترین ا الم اطالعاتی جهت احرای رییت خیدهورا خیان نیه  ا ججت. نججماهه یالک خیدهو یکی ای منا ججبنییسجج 

ا  اامال مکانیزه ا جت ا  با ا تفاده ای یردایش تصییر خیدهورا  عبیه  ای یک  جامان  این  جیسجتم، بانجد.می

برا  ا ججتفاده ای این  ججامان ، نیای  ب  نصججب و تجهیز خیدهورا ب  اند. مکان، نججماهه یالک آنها ها ا ججتجراج می

وجید نداهد. این  ججامان  با ا ججتفاده ای  (برچسججب RFID-را  هادیییییا برچسججب GPS  دیار  )مانند و ججیل 

اند و آن تصییر ها ، تصجییر  ای خیدهو  ده حاا عبیه اخذ می(5-4نجکل و 4-4نجکل ) را  مجصجی دوهبین

 را تیان ده یمین اند. ای این  امان  میاه اا میافزاه تشججید یالک خیدهو ب  هایان  جهت یردایش تی جط نرم

 امنیتی و ترافیکی بسیاه بهره گرفت.

ا  برا  آنججکاه جای  و نججنا ججایی یالک خیدهو ده  ججای   جامان طراحی و ییادهمسجال  میهد یژورش ما 

 ت تاآن ا ا ت و تالنمان بر  تشجید و ننا ایی چند یالک خیدهو ده یک صحن طیه تصاویر ویدئییی و رمین

تشججید و نجنا جایی صحیح  باایی ده  جرعت تا حد امکان و انجدب 5ا  بالدهنگ  جای  انیمییاده ا  جامان 

   .دانت  باندرا یالک

                                                
4 License Plate Recognition 
5 Real-Time 
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 یالک خیدهو   ننا ایی: دوهبین  امان 4-4نکل 

 

 تشجید یالک خیدهو   امان  : دوهبین نصب نده5-4نکل 

 و نجنا ججایی یالک خیدهو ها بیان ااهبردرا  فراوان آنجکاه ججای یژورش و اججروهت انجام این فصجل،  ده

 انیم.می

 پژوهشضرورت انجام  9-2

خست  اننده  ااه   ججت وامرویه با افزایش و جایل نقلی  ده جاده را ب  طیه مداوم، هوند انترا ترافیک 

آمده بانند اما دوهبین را  ویدئییی ا  بسیاه  ای  را  مجتلفی جنسیهرافیکی ممکن ا جت ای را  تا جت. داده
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ا  نصب رستند رمراه با تکنیک را  بینایی مانین، جایازین آنها ده حاا حااجر برا  بره جی نبک  را  جاده

 ترافیکی می بانند. منا بی برا   نسیهرا 

نید، یک ااهبرد ا  ب  عنیان نجنا جایی خیدااه یالک رم نناخت  می، VLPR، 4خیدهو نجنا جایی یالک

را  محا باتی و  ابلیترا با ییشرفت  ریع دوهبین 4096را  نظاهت تصجییر  ا ت ا  ده  اا جالب  جیسجتم

دیجیتاا حاو   5 ابیردایش تصییر ا ت ا  نماهه یالک ها ای یک   یک  جامان  VLPRاام ییتر اختراع نجد. 

گیرد، می عیت نجامل یک دوهبین فیلمبرداه  ا ت ا  تصییر خیدهو ها می اند. این  جامان خیدهو ا جتجراج می

را ها ب  تصججاویر نییسجج  3بندآخر یک طبق ده  اند.را ها جدا میاند و  جج س نییسجج یالک ها ده تصججییر ییدا می

 اند.  الفبایی ترجم  میهنت 

برا  نجنا ایی خیدهورا ا تفاده نیز  ،RFID ،0  نجنا جایی با فراانس هادییییر  جامان رایی نظیفناوه 

رایی نقلی  ده محل یلانترا وهود و خروج و ا RFID وه ایکی ای ااهبردرا  بسیاه نایع ا تفاده ای فند. نجیمی

 با چسباندن یکه جد. این  جیسجتم را بسجیاه مهم و اجروه  ب  نظر میا جت ا  امنیت وهود و خروج مانجین

 .یدنیذیر میآن امکان  هو  و یل  نقلی  و  راهدادن الی  اطالعات مربیط ب  این و یل  ده حافظ  بر 2برچسجب

 بجل ای ه جججیدن و جججیل  نقلی  ب  دهب وهود  یا خروجی  مانجججین ای محلی ا  ده آن یک آنتن جهت دهیافت 

اطالعات میجید بر  Reader اند. د تااهداهد  عبیه میچسبیده نده بر هو  و یل  نقلی  وجید  برچسب اطالعات

نشانار مجیی وهود یا  برچسجب اند و ده صجیهتی ا  اطالعات میجید بر هو ها ای آنتن بایخیانی می برچسجب هو 

گین  برچسبی بر هو  مانین وجید ندانت  ده صجیهتی ا  ریچ. نجیدخروج بانجد، گیت وهود  یا خروجی بای می

                                                
4 Vehicle License Plate Recognition (VLPR) 
5 Frame 
3 Classifier 
0 Radio Frequency Identification 
2 Tag 
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نشججانار مجیی عدم خروج یا وهود بانججد، افراد امنیتی  برچسججب صججیهتی ا  اطالعات میجید بر هو بانججد و یا ده 

را  نام برده،  جیسججتم. دنان جی و جیل  نقلی  ا دام مییهمسجتقر ده محل دهب وهود  یا خروجی گیت جهت با

جهز ب  آن نیسجججتند و   خیدهورا مداها  مزایایی چین د ت باا و ییچیدگی ام رسجججتند اما ب  علت اینک  رم 

را  خیدااه ا  ها برا  صاحبان خیدهورا ب  رمراه داهد ای  یستمرا رزین نصجب تجهیزات ایم برا  این  یستم

ای  اند  هاهتیان گفت ا  رزین را میای معایب این  یستم نید.یالک خیدهو ا تفاده میو نجنا ایی تشججید 

عدم د، نرا و فلزات تداخل ایجاد اراانسممکن ا ت با  ایر فر ا ت، را  دیار بیشتآنها ده مقایسج  با  جیسجتم

حریم ب  تجاوی وجید داهد، امکان را را  فلز  ده بعضجججی ای برچسجججبرا  مایع و حایلنجججنا جججایی ده محیط

 .)می تیان ب  طیه غیرمحسیس حریم خصیصی افراد ها انترا ارد(وجید داهد افراد  خصیصی

، یک 4فریم انندهنججامل یک دوهبین، یک  خیدااه نججنا ججایی یالک خیدهو ب  طیه الی، یک  ججیسججتم

( ده فضا  بای و 4باید ) ا  ش تصییر، تحلیل و ننا ایی ا ت.اام ییتر، و نرم افزاه طراحی نجده ااهبر برا  یردای

( نسججبت ب  اندایه، مقیاس، و تغییرات فینت 3ا  ای نججرایط نیه ااه اند، )( ده طیف گسججترده5عمل اند، )بسججت  

( نسبت ب  می عیت 2را  چاپ، و انیاع دیار  ای نییزرا مقاوم باند، )را، نقد( نسبت ب  نکستای0ثابت باند، )

( با 9ها فرارم اند، ) بالدهنگ( یک یا جج  6یه فاصججل  معقیا حسججاس نبانججد، )نسججبی دوهبین و خیدهو ده یک با

 [.4] جایازین تجهیزات تهی  تصییر و رمچنین با تصاویر ای  بل گرفت  نده و تصاویر آهنیی نده ااه اند

جید را  تشرا  اصلی  یستمتنیع محیط ییست و نرایط ویدئی رمچنین تغییرات ده بافت یالک چالش

تیاند ده نجرایط نیه  مجتلف گرفت  نجید و ممکن ا ت نامل یک یا چند یالک ده بانجند. تصجییر میمییالک 

را، آلیدگی و انیاع یالک تغییر اند. رمچنین تیاند ب  دلیل  ای را  مجتلف بانجد. بافت یالک میرا و مکاناندایه

را و ... و را  جلی و   ر اتیمبیلرا، چراغرا، طبق را، نردهیمین  ممکن ا جت نجامل دهختان،  جاختمانیک یس

                                                
4 frame grabber 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
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 حاو  الایرا  نبی  ب  یالک باند.

درند ا  رنیی هوش  ابل اطمینانی برا  آنجکاه ای  و ننا ایی نتایج گزاهش نجده ده مقاات نشجان می

بر بالدهنگ یالک خیدهو و تشججید و نجنا جایی چند یالک خیدهو ده یک صحن  وجید نداهد و این مسال  ما ها 

و   بالدهنگ آنججکاه ججای   ججامان  ججای  آن دانججت تا ب  یژورش ده این ها ججتا ب رداییم و برا  طراحی و ییاده

 ننا ایی یالک تالش انیم.

خیدهو ده یک صحن  یالک یک ننا ایی تشجید و   ده یمین ای طرف دیار بیشجتر ااهرا  انجام نجده 

  تشججید و نجنا ایی چند یالک خیدهو ده یک صحن  ااهرایی با نتایج  ابل  بیا صیهت بانجد و ده یمین می

ج  امی نده ا ت ده حالی ا  تی ر ااهرا  انجام نجده ب  بالدهنگ بیدن  جیستمده ااثنارفت  ا جت. رمچنین 

  آن ردراا  ااهببربیدن الایهیتم  را  ویدئییی و بالدهنگ ابرا ده یالک صحیح نجنا اییتشججید و  جرعت 

انیم مشکالت دیار  ا  بر  ر هاه این نام  عالوه بر هفع این مسائل، تالش میده این یایان .ارمیت بسیاه  داهد

نجججده دید الی و عمیقی ای میاجججیع و  را  انجام  هوشمطالع رجا وجید داهد ها نیز هفع نمجاییم.  جججیسجججتم

حل بهتر مسججائل میجید  راه خید ها ده ها ججتا   درد ا  یژورشرا  ییش هو ب  ما میرا و اا ججتیمحدودیت

 دریم.

 پالک و شناسایی ی آشکارسازیی سامانهکاربردها 9-3

را  جدید  ده این علم ب  را  یردایش تصییر ناخ امرویه با ییشجرفت تجهیزات تصییربرداه  و الایهیتم

ااهبردرا  گیناگین آن رستیم. یکی را  تصییر  ییشرفت  ده    یستموجید آمده ا جت و رر هوی نجارد عرا 

 باند.  حمل و نقل میده یمین  ،ای ااهبردرا  یردایش تصییر

را   یستمتیان ب  ا  ای آن جمل  میا  داهند را  نجنا جایی یالک خیدهو ااهبردرا  گسجتره جیسجتم

ریت ریایی برا  نظاهت مدی را،را و آیادهاهیرداخجت خیداجاه عیاهض ده بزهگراهیجاهاینجگ، یرداخجت الکترونیکی 
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انی معابر و بدیده را با حکم بای برا  د تایر ،و نجنا جایی اتیمبیل را  ب   جر ت هفت ترافیک، باییابی اتیمبیل

را و مریرا و گزاهش  ججریع خیدهورا   ججر تی عبیه ارده ای آنها، ثبت اطالعات ترافیکی د یق و جامع ای گلیگاه

اشد تا خید ها ای   متی ط یمانی ا  طیا میرا   جرعت باا با مقایسج اتیمبیلگرفتن تردد خیدهورا ده معابر، 

یجک دوهبین ثابت ب  دوهبین ثابت دیار  بر جججانند، تعیین اینک  خیدهورا ب  یک یاهاینگ تعلق داهند یا نداهند، 

 [،5] فررآوهد مسیر    مدت  فر، بمحا ب  نسان برا  عبیه ای یاهاینگ،تسجریع یاهاینگ با حذف نیای ب  تایید ا

گیر   ججرعت متی ججط خیدهورا، انترا  ججرعت، اجرا   یانین هارنمایی و هانندگی، ثبت تجلفات، انترا اندایه

را  عمیمی و را،  جججیسجججتم مدیریت یاهاینگترافیجک، آماهگیر  هفت و آمد ده جاده ن ترافیجک، آنجالیزجریجا

یتی و را  انتظامی، امنن یالک، هدیابی خیدهورا، یمین خصجیصی، ننا ایی و ایل نقلی   ر ت هفت ، تعیین فقدا

آن، ده این تکنیلیژ  نیای ب  نصججب ریچ ابزاه  بر هو  اتیمبیل مانند  عالوه بر [.2[ ]0[ ]3] نظامی انججاهه ارد

 نداهیم. 5و یا یا   درنده 4فر تنده

 کنترل و اخذ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک 9-3-9

جمل  تهران( وهود خیدهورا ب  منطق  مراز  نهر ها ب  منظیه انترا ترافیک  امرویه نهررا  بسیاه  )ای

را   نتی ) راه دادن نیرورا  یلیس ده تمامی مباد  محدوده( اند. ای آنجا ا  ا تفاده ای هوشآن محدود  اخت 

یرتردد نهررا وهود ب  محدوده را  جدید  برا  انترا و اخذ عیاهض رم یررزین  و رم ام د ت ا جت، هاه حل

 نید( ا تفاده ای فناوه را )ا  برا  مثاا ده ا تکهلم و لندن ا تفاده میییشجنهاد نده ا ت. یکی ای این هاه حل

یالک خیدهو ده تمامی مباد  طرح نصب  را  نجنا جایییالک خیدهو ا جت. ده این هاه حل، دوهبین نجنا جایی

د.  ج س مانند هوش اخذ عیاهض، فرصتی ب  هاننده داده نجینجیند و وهود رر خیدهو ب  محدوده طرح ثبت میمی

نجججید تجا عیاهض وهود بج  طرح ها تا یمان مقره یرداخت اند. ده غیر این صجججیهت، هاننده طبق  انین ملزم ب  می

                                                
4 Transmitter 
5 Responder 
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 یرداخت جریم  خیارد بید.

 ها به صورت خودکار ها و بزرگراهاخذ عوارض جاده 9-3-2

ده عیاهاجی باع  اند نجدن حرات، ایجاد ترافیک، و ب  تبع آن  ای آنجا ا  وجید مانع بر  جر هاه خیدهورا

را ییشنهاد نده ا ت. یکی را  مجتلفی برا  حذف میانع میجید ده عیاهاینجید، هاهآلیدگی محیط ییسجت می

 ده این هاه حل، خیدهورا بدون نیای ب  تی ف ای باند.یالک خیدهو می   نجنا اییرا ا جتفاده ای  جامان ای این هاه

اند. برا جاس نماهه یالک خیدهو نجماهه یالک آنها ها ثبت می   نجنا جاییانند و  جامان را عبیه میعیاهاجی

نید و هاننده ملزم ب  یرداخت عیاهض ده یمان مشجصی خیارد بید. ده صیهت یالک، عیاهض مربیط  محا جب  می

 عدم یرداخت عیاهض ده یمان مقره، خیدهو طبق  انین جریم  خیارد ند.

 محاسبه مدت سفر 9-3-3

بانججد. ده این ااهبرد، را  ترافیک رینججمند میتجمین مدت یمان  ججفر یکی ای ااهبردرا  مهم  ججیسججتم

انند و تجمینی ای مدت یمان  فر میان مبدا تیانند ییش ای  فر ب  آماهرا و اطالعات مربیط  مراجع  مسافران می

را  منا ب جهت این ااهبرد ب  نماه یالک خیدهو یکی ای هاه حل ننا ایی امان   و مقصجد خید دانجت  بانجند.

نید )برا  مثاا ده یالک خیدهو ده نقاط مجتلف یک جاده نصب می نجنا ایی  هود. ده این هاه حل،  جامان می

اند. با تحلیل مبدا و مقصججد( و بنابراین مدت یمان  ججفر ها ب  صججیهت تفکیک نججده برا  رر خیدهو محا ججب  می

را  مجتلف هوی و تیان با د ت مطلیبی، متی ججط و تغییرات آن ده یمانه  این مدت برا  تمامی خیدهورا میآما

 گیر  ده اختیاه عمیم  راه داد.رفت  ها ده جاده اندایه گرفت و برا  تصمیم

 گیری سرعت متوسط خودروهااندازه 9-3-4

   جججرعت خیدهورا ها محا جججب    خاگیر   جججرعت ا  ده یک نقط رجا  معمیا اندایهعالوه بر هوش

گیر  جهت محا ججب   ججرعت متی ججط خیدهورا ده یک مسججیر وجید داهد. جهت اندایه رایی نیزانند، هوشمی
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 یالک ونجنا ایی بانجد. تشججید جرعت متی جط نیای ب  تشججید رییت خیدهورا ده ابتدا و انتها  مسجیر می

گیر   ججرعت متی ججط آنها ب  تبع آن اندایه را  منا ججب جهت تشجججید رییت خیدهورا وخیدهو یکی ای هاه

 نیند و با ثبت یمان ترددرا  تشجید یالک ده چندین نقط  ای مسیر نصب میده این هاه حل، دوهبین بانجد.می

خیدهو ای مقابل رر یک ای آنها، امکان محا جب   رعت متی ط خیدهو میان رر دو نقط  متیالی وجید داهد. ده این 

را ترمز انند تاثیر چندانی ده  جرعت متی ججط محا ب  نده ده ن دوهبینهانندگان ده مقابل ایحل، حتی اگر هاه 

 ا  برتر  داهد.را  مبتنی بر  رعت نقط مسیر نجیارند گذانت و بنابراین تا حد  ده مقایس  با هوش

 خودرو سنجیسرعت 9-3-5

ن ای اخیر مشهید بیده ا ت.را  را  انترا رینمند  رعت و ثبت تجلف ده  ااهنجد ا تفاده ای  یستم

یان تانند. ده این یمین  میرا  متفاوتی ا تفاده میرا برا  تشجید  رعت خیدهورا  عبیه ، ای هوش یستم

را  یردایش تصججییر ا ججتفاده ارد. با ا ججتفاده ای دو دوهبین و االیبره اردن آنها و یردایش تفاوت دید ای الایهیتم

نججید و با تیج  ب  دو دوهبین امکان تشجججید عمق خیدهو  عبیه  فرارم می میجید ده تصججاویر بد ججت آمده ای

 نجی ای مزایا  ا تفاده ای هوش  رعت را  مجتلف،  جرعت خیدهو  ابل محا جب  ا جت.مکان خیدهو ده لحظ 

هاداه و یا لیزه، یسجیی بیدن این هوش ا ت. بدین را مانند خیدهورا ب  امک یردایش تصجییر نسجبت ب  دیار هوش

وجید نداهد. رمچنین  4را  مجتل انندهترتیب امکان ثبت نشجججدن تجلف ب  علت ا جججتفاده متجلف ای د جججتااه

درند  نج ا  با آنکاه ای  امیاج هاداه ب  متجلف رشداه میرا   رعترا  رشداه درنده وجید  یستمد تااه

 [6]  نج داها  دو نیع رستند:را   رعتاین  یستم د دانت.ننیز دیار ااهبر  نجیار

 نیند.را نصب میرا و جادهرایی ده اناه بزهگراها  بر هو  یای  (3-4نکل )  نج ثابت رعت 

  تشججید  رعت و خیاندن یالک خیدهورا  عبیه  ها برعهده داهد، ای  جیسجتم ا  وفیف این 

                                                
4 Jammer 
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را  ییچیده یردایش تصججییر جهت  ججنجش  ججرعت و  رائت یالک و ججایل نقلی  بهره الایهیتم

باند و با این می  02خیانی آن بیش ای و د ت یالک  4 نجی این  یستم  رعتبرد. خطا  می

ه گیر  ای چند  یستم دباند. با بهرهترین  یستم ده این یمین  میصصیوصجف  امان  مذایه تج

تیان  جرعت متی ط خیدهورا  عبیه  ها ا تجراج خیانی تمامی خیدهورا مییک مسجیر و یالک

 ارد و ای آن جهت اعماا  انین ا تفاده ارد.

ده    مرئی و مادون  رمز  تیانایی ااها ججتفاده ای نیهیردای  ده محدوده با (0-4نججکل )  ججیسججتم

 بانججد. ا ججتفاده ای یردایش تصججییرهوی و انیاع نججرایط آب و ریایی ها داها میرم   ججاعات نججبان 

ای اندایه و نکل خیدهو ثبت  ستقل اید ا  ترددرا ها میا میاین امکان ها برا   یستم مه 4ا تریی

 بند  اند.ارده و ده دو د ت  خیدهورا   بک و  ناین طبق 

 داه، تاهیک ورا  ججای خیانی این  ججیسججتم بسججیاه یایداه ا ججت و ده صججیهتی ا  یالکتیانایی یالک

 مان  تا حد چشمایر  ااثیف و یا مجدوش بانجند تا حد  ا  برا  چشجم  ابل تشجید بانند 

   5آید.ای عهده  رائت آنها برمی

 نججید. ب  علت حرات خیدهو  یلیس  ججنج خیدهویی ا  بر هو  خیدهو  یلیس  جیاه می جرعت

ند. بارا  ثابت اننده تصجییر ب  منظیه حذف حرات خیدهو  یلیس ایم میا جتفاده ای الایهیتم

 نامحسیس یلیس ایران نصب نده ا ت.ای این نمین  بر هو  خیدهورا  یانتیا  انترا 

 

                                                
4 Stereo Vision 
5 http://www.pfkvision.com 



44 

 

 

 )ا تقراه (  نج ثابت:  رعت3-4نکل 

 

 : یک  یستم ننا ایی یالک خیدهو0-4نکل 
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 خوانی خودروپالک 9-3-6

ان ده تصییر بد ت آمده ای دوهبین تیآن تشجکیل نده ا ت میرایی ا  یالک خیدهو ای با آمیختن نییسج 

تیان ب  خیان خیدهو ااهبردرا  مجتلفی داهد ا  میرا  یالکرا گشجت.  جیستمخیان ب  دنباا آن نییسج یالک

 چند نمین  اناهه ارد:

 را  بزهگرا  مجتمعخیانی یاهاینگیالک 

 خیانی جهت انترا عبیه و مروه ده مریرایالک 

 را  ثبت تجلف و اعماا جریم خیانی خیدهورا  متجلف ده  یستمکیال 

یک ابزاه مهم برا  تجزی  و تحلیل و انترا و ایل نقلی  ده حاا حرات ده  4 یستم حمل و نقل رینمند

را  اخیر تحقیقات ییاد  بر هو  آن انجام نججده ا ججت. امرویه تشجججید و را ججت و ده  ججاانججهررا و بزهگراه

خیدااه یالک خیدهو، یک عنصر الید  برا  رر  یستم حمل و نقل رینمند ده رر یک ای ااهبردرا  ننا ایی 

 باند.گفت  نده می

را و ااهرا  انجام ب  مروه هوش نام یایان ده فصجججل دومنام  ب  این ترتیب ا جججت: ده ادام   جججاختاه یایان

ده فصل چهاهم دریم، نهاد  خید ها نرح میییش یرداییم، ده فصجل  یم هوش  گذنجت  ده این یمین  مینجده

 داتیییشنهاگیر  الی یژورش خید و نتیج فصل ینجم  نماییم و دهحاصجل ای هوش ییشجنهاد  ها اهائ  می نتایج

 انیم.می ا  آینده مطرحبرا  ااهر ها

 

 

                                                
4 Intelligent Transportation Systems (ITS) 
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 مروری بر کارهای انجام شده 2-9

ییشجرفت  جریع تکنیلیژ  ده ریش مصجنیعی و دانش علیم اام ییتر و  ج س احسجاس نیای ب  جستجی و 

را  رینجمند مبتنی بر یردایش تصجییر و گسترش این دانش را  خیدااه باع  فهیه  جیسجتمامنیت  جیسجتم

  برا  رینجمند ده یردایش تصجییر،  یستم ننا ایی خیدااه یالک خیدهو ا ت. یکی ای این  جیسجتمرسجتند. 

ای    بجش اصلی تشکیل نده ا ت: تشجید  ،ALPR، 4صیهت الی یک  یستم خیدااه ننا ایی یالک خیدهو

ده ااهرا  ییشین یا ب  رر    بجش  .هاآنرا، و نجنا جایی نییسج ، جدا جای  یا آنجکاه جای  یالک محل یالک

را  ب  ااه گرفت  نده ها اند ا  ده ادام  برخی هوشیرداخت  نجده و یا ب  یکی ای این  ج  میایع یرداخت مذایه 

 انیم. را  مجتلف بیان میده بجش

 پالک خودرو های آشکارسازیبرخی روش 2-9-9

ند. بامی خیدهورا خیدااه ننا ایی ا ت، نده مطرح آوه  فن و علم ییشرفت با امرویه ا  لیئمسجا ای یکی

 خیدهو یالک خیاندن. بجیاند ها آن یالک بتیاند خیدهو، ای گرفتن عکس با تا نید طرح  یستمی باید امر این برا 

 و اه ام ننا ایی و نید می مشجد تصییر ده یالک محل اوا، مرحل  ده .داهد مرحل  دو ییچیده تصجاویر هو  ای

 تصججییر بر مبتنی یالک، حروف و اه ام نججنا ججایی ا  آنجا . ایگیرد می صججیهت دوم مرحل  ده یالک حروف

 محل یافتن و بستای داهد   اوارحل و د ت  یستم تا حد ییاد  ب  مااهایی  لذا ا جت، اوا مرحل  ا جتجراجی

 مجتلف دید یوایا  مجتلف، نیه  نرایط تصجاویر، یایین ایفیتد. بانج می برخیهداه باایی ارمیت ای یالک د یق

 .رستند ااه مشکالت ای نیه نکست و انعکاس و ییچیده، صحن  یشت دوهبین،

را  متفاوتی برا  نججنا ججایی یالک خیدهو ده مراجع مجتلف اهائ  با تیج  ب  ااهبردرا  ییاد میجید، هوش

                                                
4 Automatic License Plate Recognition (ALPR) 
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 [:9] را  میجید ها ب     د ت  تقسیم اردتیان هوشنده ا ت. ب  طیه الی می

 انند. طح خااستر  ا تفاده می رایی ا  ای اطالعات بافت ده تصاویرالف( هوش

 انند.رایی ا  ای تصییر گرادیان ا تفاده میب( هوش

 انند.رایی ا  ای اطالعات هنای یالک ا تفاده میج( هوش

بند  نمیده و ده ادام  نجججرح ها د جججت  ای آنها برخی ا وجید داهد  مجتلفی هارکاهرا رمانطیه ا  گفت  نجججد 

 دریم.می

 رنگاز ویژگی استفاده  2-9-9-9

ند.  ججج س با انا جججتجراج می ها ابتدا با ا جججتفاده ای اطالعات هنای، نیاحی ااندید [9] چنا لی و هحمتی

یند. ن، وجید اه ام ده نیاحی ااندید بره ی میاندارده ا تفاده ای تعریف جدید  ا  برا  میهفیلیژ  هیاای اهائ 

یشججت  ججر رم میجید بانججند، ناحی  یالک مشجججد  ده انتها با تیج  ب  اینک  باید ده ناحی  یالک چندین ه م

یابی یالک خیدهو با ا تفاده ای اطالعات هنگ تصییر و با برا  مکان ها هوش جدید  [0] انتر  و فتحی نجید.می

 را  ننا ایی الای،. ده این هوش با گسجترش تکنیکهائ  و میهد بره جی  راه داده ا جتانجام ییمایش  جتینی، ا

بهبید  ها تصججییر، ایفیت تصججییر بافتابتدا ب  امک اطالعات  [49] هادمرد و فیضججی نججید.یمکان یالک تعیین م

ماهش تعداد دفعات تغییر  ججطح هنگ، محل  ججای  تصججییر و ا ججتفاده ای تکنیک نجج.  جج س با تکرنگدرندمی

را  آماه ، را  میهفیلیژ  و هوشنججیند. بعد با ا ججتفاده ای هوشااندیدرا  احتمالی یالک تشجججید داده می

 و رمکاهانش Jia گردد.نییزرا  تصجییر حذف نجده،  ج س صحت ااندیدرا بره ی نده و محل یالک تعیین می

د تا نیاحی ااندید ییدا نججیند. آنها ب  منظیه جدا نانا ججتفاده می 4نججیفت-بند  هنای میاناینای تقسججیم [44]

                                                
4 mean-shift color segmentation 
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الک تیان یاردند. برا اس تحلیل آماه  آنها، می   یالک ای مناطق نامزد دیار  ج  ویژگی ها تعریفاردن منطق 

ها با ترایبی منحصجر ب  فرد ای  ج  ویژگی مشججد ارد: مسجتطیل بیدن، نسججبت ابعاد و تراام لب . این الایهیتم 

تیاند با د ت ناحی  یالک ها ا جججتجراج اند اما نیای داهد ا  هنگ یالک ای هنگ خیدهو متفاوت بانجججد. عالوه بر می

رایی ا  بر ده هوش ( داهد.503×350ا  حتی برا  تصاویر هنای ایچک )وش محا جبات ییاد و فشردهآن، این ه

را  مبتنی بر نید. ده هوش ای میاند، نرایط نیه  خیلی مهم و مسال را مطرح نجده  اطالعات هنای یالکیای 

 را نید. یالکدرد و عیض میمی اند هنگ نیز یایداه  خید ها ای د تهنگ رناامی ا  نجرایط نیه  تغییر می

 برند.را  خااستر  میهنای یمان یرداینی ییاد  نسبت ب  یالک

 یابیلبه 2-9-9-2

اند. ده این هوش، حجم گرادیان و برا  ا تجراج یالک ا تفاده ارده 4فیلتر  جیبلای  [45] عطاهان و جارد

این ا ت ا  تغییر هوننایی ده یالک نید. ا اس این هوش مبتنی بر واهیانس محلی ده یک تصجییر محا جب  می

و  Zhengده هوش اهائ  نده تی ط  تر ا ت.را  دیار تصجییر بسجیاه چشجمایرتر و تکراهنیندهنسجبت ب   سجمت

 الایهیتمی با   س نجیند، می ا جتجراج  جیبل عملار با عمید  را لب  تصجییر، بهبید ای بعد [،43] رمکاهانش

 برا  جستجییی مستطیلی ینجره یک امک ب  نهایت ده و نده حذف یمین یس ب  مربیط و نییز  را لب  خا 

نججید تا   جسججتجی با تصججییر اانیاا میینجره ب  این صججیهت ا  گرددیم انجام با یمانده نیاحی ده یالک یافتن

ااه    مشججاب  دانججت  بانججند این هوش ده بهترین حالترا ده تصججاویر اندایه  یالکیالک ها ییدا اند. اگر رم 

ن محل یالک خیدهو ا تفاده ای جستجی  چند هدیف ده میان تصییر، برا  تعیی [40] برومندنیا و فتحی اند. می

. ده این مقال  ای هوش نجبک  عصجبی ب  عنیان هونی ناااهآمد یاد نده ا ت. ده این هوش اهائ  نده برا  دنانمی

را نید. اگر تعداد لب را  میجید نمرده مینده و لب  هدیف فاصل  جاهوب Nیالک خیدهو، تصجییر با ییدا نمیدن 

                                                
4 sobel 
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ک ، یالده صیهتی ا  ده اولین یردایش جاهوبنید. بزهگتر ای یک مقداه آ تان  ند، حضیه یک یالک مشجد می

 نید. این هوش نسبتا  رعترا تکراه میییدا نشجید الایهیتم با اارش مقداه  طح آ تان  جهت نمردن تعداد لب 

 [42] آ ایناه و هود ججر  نججید.می یان یک تصججییر جاهوبداهد ب  دلیل اینک  فقط چند هدیف ده م بهتر اجرا  

ش تیاند عالوه بر هورا  تراام لب  میویژگی .اندهعیت یالک ای ویژگی لب  ا ججتفاده اردجهت نججنا ججایی می نیز 

 بااتر بیدن  رعت یردایش برا  صبی مصنیعی تزهیق گردد امارا  عیردایش تصجییر  ب  وهود   جیستم نبک 

ند تیارا میده این هوش ای نجبک  عصجبی ا جتفاده نشجده ا ت. ده این مقال  نشان داده ا  ا تفاده ای این ویژگی

عالوه بر این ده صیهت یافتن چندین یالک ده تصییر،  جهت ننا ایی می عیت و محتیا  یالک  ابل اعتماد باند.

نججید. ده این هوش ای ینجره لغزان جهت یافتن الک خیدهو ا ججت، انتجاب و اد مییالای ا  با احتماا بیشججتر ی

ت ژئیمتریک و را ا ججتفاده نججده ا ججت و  جج س می عیت نیاحی مشججکیک ب  یالک با تیج  ب  خصججیصججیاویژگی

 نید.نید. رمچنین ده صیهت نیای ب  چرخش، تصییر یالک چرخیده میداوم، ا تجراج می اختاهرا  میای  و م

رر  و بعد هارد  جج س تصججییر ها ب  چهاه  سججمت تقسججیمند، اهداد ابتدا ایفیت تصجییر وهود  ها افزایش [46] هد

. یس ای انتجاب را ده رر  سمت ها مشجد نمیدندند و تعداد لب ا ب  صجیهت  طر ب   طر ییمایش ارد سجمت ه

بید آن ناحی  ب  عنیان ناحی  یالک انتجاب  را  یالکا  ا  تعداد عناصججر آن ب  اندایه نییسجج نیاحی ااندید ناحی 

یمین  ییچیده، ایفیت نامنا جب، هونججنایی ام، ییشجنهاد  این مقال  ده تصججاویر  ا  داها  یس نجید. هوشمی

را  متفاوت، تصجاویر تاه نجده و انیاع یالک بانند عملکرد را  متفاوت دوهبین ای مانجین، یالک با نجیبفاصجل 

 جج س ا ججتجراج و  را  میجید ده تصججییر، ابتدا لب [49] هوش ا ججتفاده ای چاالی لب ده  بسججیاه بهتر  داهد.

ا ا  ای آنج  .آیندرا  بیشتر  رستند، بد ت میرایی ای تصجییر ا  نسجبت ب  مساحت خید داها  تعداد لب مکان

اه انند. این اا تفاده میآلید یا باهانی مات نید، ای تیز اردن لب  تصییر ممکن ا ت ده اثر لریش، آب و ریا  م 

ا   های ما جکی مشجاب  ما ک ایالس ا تفاده ارد برا  تیز اردن لب  [49] دهاند. را امک میب  تشججید لب 

 آمده ا ت: 4-5نکل ده 
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 [49]را : ما ک ا تفاده نده برا  تیز اردن لب 4-5نکل 

  هونججن برا  ییدا اردن یمین را  عمید  بسججیاه، نیاحی خااسججتر  و نیاحی یسنیاحی با لب  [40] ده

نند. را ها ییدا انججیند تا این لب یابی ا ججتفاده میااندیدرا  یالک با رم ترایب نججده و عملیات میهفیلیژ  و لب 

نجججید. برا  تشججججید یالک ده آیمایی اعماا مینجججیند، فرآیند تایید یا ها جججتیبعد ای آن ا  ااندیدرا ییدا می

 نید تا یالک تشجیدرا  مجتلف، اندایه تصجییر ب  تدهیج عیض نده و فرآیند تعیین محل یالک انجام میاندایه

را یس نی ده این هوش اند. عالوه بر آن،شجید یک یالک ها ده رر تصییر تضمین میداده نید. این فرآیند فقط ت

  یالک بانجججند. یک هوش ا جججتجراج یالک ترایبی مبتنی بر آماه لب  و یمین تر ای یسده یالک بجایجد تجاهیجک

 ا عوآماه لب  راتبی برا اس ابتدا ااندیدرا ب  صیهت  لسل  م ییشجنهاد نجده ا جت ا  ده آن [59] میهفیلیژ  ده

ید. ده ن  ااندید  ییدا نشجد تعیین محل برا اس میهفیلیژ  ب  ااه گرفت  میند.  ج س اگر ریچ ناحی نجیمی

اند و رمچنین تعداد ااندیدرا  انتباه ا  ب  طیه مستقیم ده   ثابت بد ت آمدهاین مقال ، تصجاویر ای یک فاصل 

نید ی ای  میابی این ا ت ا   اده و  ریع ییادهمزیت هوش لب  د.تیاند باا باناین مقال  انجاهه نشجده ا ت می

ولی عیب آن، این ا ت ا  ب  تنهایی ااهبرد نداهد و بسیاه  ای نقاط خاهج ای یالک ها رم ب  عنیان یالک ننا ایی 

 اند.می

 یاب رنگیلبه 2-9-9-3

ده مکانی  راه داهد ا   یالکنیع ده نظر گرفت  ا جججت و چین  3یالک خیدهورجا  ایران ها بر  [9] مقجالج 

ت. ارده ا طراحی آنجکاه جای لب  هنای  اند بر این ا جاس یکمیزان ییاد  لب  ب  طیه مکره اناه رم  راه گرفت 

ده  . فید حساس ا ت-مشکی و  رمز-، یهدمشکی-ب     نیع لب ،  فید   این مقال ب  طراحی ندهآنجکاه جای ل
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نجده ا جت. ب  این صجیهت ا  ابتدا ب  جستجی  نیاه آبی هنگ یرداخت   ای اطالعات هنگ و لب  ا جتفاده مقال  این

یب ع گذاه  ابتکاه  محل یالک مشجد نده ا ت.یاب هنای و با یک آ جتان نجده و بعد ای آن با ا جتفاده ای لب 

گ )دید ده نب( ا  اطالعات هن IRانند این ا جت ا  برا  تصجاویر رایی ا  ای اطالعات هنای ا جتفاده میهوش

 نداهیم منا ب نیست.

 تبدیل هاف 2-9-9-4

 نججنا ججایی شا اناه خطیط با ها یالک بجیاریم ا  میاهد  ده خطیط، اردن ییدا منظیه ب  راف تبدیل

آیند، را  تصییر وهود  ب  د ت میبتدا لب ا [54] ده هوش ا تفاده ای تبدیل راف. نید وا ع مفید یاندتیم انیم،

نجججید. این هوش ررگاه ا  تصجججاویر ب  خیدهو ناحی  یالک ب  ااه گرفت  می ججج س تبدیل راف برا  ییدا اردن 

درد اما عیب این هوش این ا ت ا  ب  تغییر نکل مریرا  یالک محصیه نده باند نتایج خیبی ای خید نشان می

را  تبدیل راف، نیعی انتقاا تصججییر  ا ججت ا  ده طی آن خط حسججاس بیده و یمان یرداینججی آن ییاد ا ججت.

رایی ا  داها  طیا ب  نسججبت ییاد را  تصججییر، نججیب خطنججیند. یس ای یافتن خطید ده تصججییر ییدا میمیج

داه بیدن یالک ب  نید. تبدیل راف جهت هفع مشکل یاوی   انحراف محا ب  میرسجتند، جهت ییدا اردن دهج 

نشان  ن ب  امک تبدیل راف حل نده ا تداه بیدن آا  ای یالک ها ا  مشکل یاوی نمین  5-5نجکل هود. ااه می

 :[49]دردمی

 

 [49]داه بیدن یالک با تبدیل راف : حل مشکل یاوی 5-5نکل 

 فازیمنطق  2-9-9-5

نید. این هوش ب  هنگ ده این هوش، تعداد   یانین نهید  تعریف نده ا  با آنها ناحی  یالک تیصیف می
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نگ را  مبتنی بر هتر  نسبت ب  هوشو هوننایی یالک خیدهو بسیاه حساس بیده و نیای ب  یمان یردایش طیانی

 [.55] داهد

 عملگرهای مورفولوژی 2-9-9-6

را ها تیاند ای ویدئیرایی با وایح یایین یالکنید ا  میییشجنهاد می [53] هونجی مبتنی بر میهفیلیژ  ده

تیاند لب  ها بهبید درد و ناحی  رمان ها ای بین ببرد، بر هو  تصجججییر ا  می bottom-hatعملار  ا جججتجراج اند.

میهفیلیژ  برا   تیانجد انیاع مجتلف بافت ها بهبید درد، گرادیانای آنججایی اج  این عملار می نجججید.اعمجاا می

نده ننا ایی  closeنجید. اجزا  متصجل ب  رم ده تصییر باینر  نده و تر ا جتفاده میتشججید مناطق متراام

یالک فرض بر این ا ت ا   گردد. ده طیا تشجیدنجیند و رر جز برا جاس خیا  بافتی و رند ی تایید میمی

داهد تا جستجی فقط ده این منطق  محدود ییش یردایش برا  تشججید ناحی  حرات خیدهو وجید  یک  سجمت

ا  مشجججد انجام نججید. فرض دیار آن ا ججت ا  فاصججل  بین دوهبین ویدئییی و خیدهو  دیده نججده ده محدوده

 بیفتد.

 هاتبدیل 2-9-9-7

ی ای یک فیلم ویدئییی بره جججی نجججده ا جججت. ده این هوش برا   ابتشججججید یالک خیدهو ده  [50ده ]

 ای فیلم ویدئییی، هونی مبتنی بر تبدیل فیهی  ب  نام تحلیل طیفی مطرح نده ا ت.  ابتشججید یالک ده یک 

را  لب  یالک خیدهو ا جججتفاده ارده ا جججت. ده این هوش ابتدا برا  تشججججید محل 4IFTای تبدیل  [52] مقال 

  . ببانججند یالک برا  راییااندید جزو تیانندمی ییاد  لب  چاالی با نیاحی نججید.عمید  تصججییر ا ججتجراج می

 را لب  نماهش با ااه. این نیدمی محا ب  محلی رمسجایای یک ده رالب  چاالی ،این نیاحی تشججید منظیه

  اخت  اولی  تصییر ابعاد ب  ماتریسی ترتیب بدین. گیردمی صیهت تصجییر نقط  رر محلی رمسجایای ده میجید

                                                
4 Image Foresting Transform 
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 تیانمی ها ماتریس این. باندمی اولی  تصییر ده متنافر محل ده رالب  چاالی آن ییکسل رر اهیش ا  نجیدمی

 ده هوننایی بیشترین با نیاحی، راییکسل هوننایی گرفتن نظر ده با .گرفت نظر ده خااستر   طح تصجییر یک

 مریرا  نججنا ججایی برا  ها IFTنهایت تبدیل  دهنججید. می انتجاب یالک محل ااندیدرا  عنیان ب  تصججییر این

یک تصججییر ا  عمیما تصججییر گرادیان  IFTده الایهیتم تبدیل  .انندمی اعماا ااندید را محل ده یالک د یق

را )رمسای  چهاهتایی، رشت را و معیاه اهتباط ییکسلرا  تصجییر گرهنجید. ییکسجلا جت با یک گراف مدا می

ا  رمان یالک ا ت نروع ب  نجیند. با انتجاب یک گره ده دهون نی را ده گراف معادا میتایی و غیره( با امان

نید. با اعماا تابعی ب  انند. ده طی این مسیر ب  رر ناخ  اهینی نسبت داده می  گراف میحرات هو  نجاخ 

 [3] و رمکاهانش Wang نجججید.مسجججیررا  با امترین اهیش ب  عنیان مسجججیر بهین  انتجاب می 4نام تابع اهیش

ده این . دنانییشجججنهاد می ،5DWT ،ر تبدیل میجک گسجججسجججت مبتنی ب یالک تعیین محل برا  ی هاالایهیتم

را  ییچیده با ا جججتفاده ای دو فراانس ییرباند با ایفیت متفاوت ده محیط تیاند ای تصجججاویر یالک میالایهیتم 

را با چک نید و   س ویژگیرا  یالک ا جتفاده میبرا  جسجتجی  ویژگی HLا جتجراج نجید. ابتدا ای ییرباند 

تقریبا ده رر یک  نیند.یک خط افقی اطراف ویژگی وجید داهد یا خیر، بره جی می LHاردن اینک  آیا ده ییرباند 

د رر دو یالک جلی و تیانمی هوشاین تیان دو خط افقی و تعجداد ییجاد  خطیط عمید  ییدا ارد. رجا میای یالک

یالک  یمین  یشتهنگ یالک خیلی نزدیک ب  هنگ یس ا  ده میاهد  عقب و ایل نقلی  مجتلف ها ا تجراج اند.

ب  دلیل نیز  را  مذایهالایهیتماجرا   یمانمتی ججط . ا  تعیین محل یالک مشججکل نججید ممکن ا ججت بانججد

 .برا  ااهبردرا  بالدهنگ منا ب نیسترا  محا باتی ییچیدگی

 گیریآستانه 2-9-9-8

ا  را  ا  جزیرهرا   فید هنگ ییی ت ننا ایی حیاچ گیر  و   س با ا جتفاده ای آ تان  [56]مرجع 

                                                
4 Cost Function 
5 Discrete Wavelet Transform 
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 را ب  جیاه هنگ دهون خید داهند )یالک  جفید با عناصجر  جیاه دهونش( و با ده نظر گرفتن مساحت این حیاچ 

 د.ناعنیان یک معیاه ا  نباید ای حد آ جتان  بیشجتر یا امتر باند، نامزدرایی برا  مکان یالک خیدهو معرفی می

ید. نرا  میجید ده تصییر ب  دو االس  یاه و  فید تقسیم می، مقادیر ییکسل[49] گیر آیند آ تان ده طی فر

 تیان ب  صیهت ییر تعریف نمید:گیر  ها میب  صیهت الی الایهیتم آ تان 

 بید مقداه آن ها برابر مقداه هنگ  فید  راه بده. tاگر مقداه ییکسل بزهگتر یا مساو   -4

 آن ها برابر مقداه  یاه  راه بده. و اگر ن ، مقداه -5

 مقداه آ تان  ا ت. tا  ده آن 

نید ا  تشجید یالک ده رناامی ا  نیه ام یا ییاد باند و یا بر   باا باع  میا جتفاده ای الایهیتم  اده

ه دگیر  تطبیقی ا ججتفایذیر نبانججد. برا  حل این مشججکل ای آ ججتان هو  آن  ججای  افتاده بانججد، ده عمل امکان

 رد:دگیر  تطبیقی ها نشان می  ثابت و آ تان گیر  با حد آ تان ا  ای هوش آ تان مقایس  3-5نکل نید. می

 

 [49] گیر را  آ تان   هوش: مقایس 3-5نکل 

درد و (،  سجمت )الف( تصجییر اصجلی یک یالک ا  بر هو  آن  ای  افتاده ا ت ها نشان می3-5نجکل ده 

ین و گیر  با حد یای، تصییر آ تان گیر  با حد باارا  )ب(، )ج( و )د( ب  ترتیب تصجییر حاصل ای آ تان  سجمت

ید: نده برخی ااهرا  تحقیقاتی، تعیین محل یالک نامل دو مرحل  میدرند. گیر  تطبیقی ها نشان میآ جتان 
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هوش تایید ااندید ها برا ججاس باینر  اردن وفقی ییشججنهاد داده  [59] مرجع .5و تایید ااندید 4تشجججید ااندید

ه نید. درا  متفاوت ا تفاده میهوش متفاوت باینر  اردن برا  ا تجراج یالکا جت ا  ده آن ب  تدهیج،  ج  

 نیند.، افکنش و می عیت نییس  برا  تشجید یالک چک می3رر مرحل  نرایط مبنی بر خید رمبستای

 هندسی مشخصات 2-9-9-1

تا عرض نید را  خیدهورا  نججصجی ایران، با ا تانداهد اهویا تهی  نده ا ت، رمین دلیل باع  مییالک

را نسججبت طیا ب  عرض برا  این نیع یالک متر بانججد. ججانتی 25متر و طیا آن  ججانتی 2/44را  خیدهو یالک

د اند بنابراین آن ها بایداه بیدن یالک این مقداه تغییر میا جت. البت  باید تیج  دانت ده صیهت یاوی  2/0حدود 

  آبی تیاند ناحی   میجید ده یالک، می  نیاحی بسجججت مجمیع. ا  ای اعداد حقیقی تعریف نمیدب  صجججیهت بایه

تیان نیاحی بست  ها ب  یکی ای هنگ، حرف، عدد، لک  یا خیهدگی باند. با تیج  ب  مکان و نسبت طیا ب  عرض می

را نشجان داد ا  نسبت اهتفاع حروف و را  انجام نجده بر هو  یالک  مذایه نسجبت داد. بره جیییرمجمیع  3

و نسجججبت یهنا  حروف و اعداد ب  یهنا  یالک،  9/9تا  5/9ا  ای اعداد حقیقی بین اهتفاع یالک، ده بایه اعداد ب 

 [.49] راه داهد  5/9تا  92/9ا  ای اعداد حقیقی بین ده بایه

 چگالی گوشه 2-9-9-91

مید. نا  رسججتند ا  بتیان اجزا  مجتلف یالک ها ب  هاحتی تفکیک را  ب  ااه هفت  ده یالک ب  گین هنگ

دا را  میجید ده تصییر ابتبرا  یافتن گین  نید ا  تضاد هنگ ده این ناحی  ییاد نید.این تفاوت هنگ  جبب می

مید.   مجتلف ای تصییر تعریف نتیان انتراک بین دو لب  یا دو ناحی را  تصجییر ییدا نجیند. گین  ها میباید لب 

 آید:ب  د ت می (4-5)  چاالی لب  ای هابط 

                                                
4 Candidate Detection 
5 Candidate Verification 
3 Auto-correlation 
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(5-4) 𝜌𝐸 =
𝑛𝐸
𝐴

 

 محصیه رستند.  را  ناحی  محصیه و مساحت ناحی ب  ترتیب چاالی گین ، تعداد گین  Aو  𝜌𝐸 ،𝑛𝐸ا  

نشان  099×699را  نیاحی مجتلف بر هو  تصاویر با ابعاد حدود  را  انجام نده بر هو  چاالی گین بره جی

 راه داهد  92/9تا  95/9  رایی ا  ده آن یالک  راه داهد ده بایه  ناحی چاالی گینججج   00داد اج  بجا احتماا 

[49.] 

 تعداد قطعات تصویر 2-9-9-99

  میجید ده یالک ا ججت. این  طعات برا  انیاع یالک محدود رمان نیاحی بسججت منظیه ای  طعات تصججییر 

 سجمت ا ت ا  ب  ترتیب ای  مت چ  ب  ها ت  0ا جت. برا  مثاا یالک خیدهورا  نججصجی ده ایران داها  

ه یافتن ه م دیار با اندایه  لم ایچکتر. د« 5»ه م و « 3»حرف، « 4»ه م، « 5»باهتند ای: هوبان آبی هنگ، تصییر ع

 را  میجید بر هو  یالک و گردیالک ب  امک این مشججص  باید این نکت  ها ده نظر گرفت ا  گاه نییز، می  یر 

 [.49]نیند و غباه باع  افزایش یا اارش تعداد  طعات تصییر می

اد را  ییشنهبسیاه  ای هوشرا  بسجیاه  برا  تشججید ناحی  یالک خیدهو ا جتفاده نده ا ت. تکنیک

را نجامل تشججید یالک با اندایه ثابت و تشججید فقط یک یالک ده رر تصییر ها ده برخی ای این محدودیتنج

را  ییچیده و ییچیدگی محا باتی باا داهند. یمین داهند. آنها رمچنین ب  میزان باایی تشججید انجتباه ده یس

میاناین یمان اجرایشان  [،39[ ]50][ 59] را ا  بسیاه مهم ا ت  رعت ام آنها تنقط  اجعف دیار این هوش

 بیش ای حد بزهگ ا ت. د بالدهنگبیش ای یک ثانی  ا ت ا  این یمان برا  یک ااهبر
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 های پالک خودروهای شناسایی نویسهروشبرخی  2-9-2

تنی بر یادگیر  و تطبیق الای را  مبهوشتیان ای می 4LPRرا ده را  باینججنا ججی نییسجج الایهیتمبرا  

را  نشججان داده نججده ا ججت ا  با دانججتن مجمیع  بزهگ داده را  مبتنی بر یادگیر نمید. ده هوش ا ججتفاده

ن هوش تریخیبی د ت ییدا انند و لذا هایجتیانند ب  نتایج بایننا ی را  عصجبی مصجنیعی میآمیینجی، نجبک 

 رستند.  LPRرا  میهد ا تفاده ده  یستم

 [34را  عصبی مصنیعی رستند ا  ده ]ای جمل  نبک  ،5sMLPرا  عصجبی یر  ترون چند ای ، نجبک 

را  اتین ده یالک خیدهورا برا  ننا ایی نییس  [55]را  ایران و ده را  فاه ی یالکبرا  نجنا جایی نییس 

را  ای  و تعداد نرون گرددرا ای هوش یس انتشججاه خطا ا ججتفاده میبرا  آمییش این نیع نججبک  اند.ب  ااه هفت 

را  مجتلف هو  یالک ا  نججامل برا  نججنا ججایی نییسجج  [،35]نججید. ده نیز با آیمایش و خطا تعیین می مجفی

را  چینی، حروف و اعداد انالیسججی رسججتند، ای چهاه نججبک  عصججبی یر جج ترون چند ای  ب  ترتیب برا  نییسجج 

. عداد ا تفاده گردیده ا تبند  حروف چینی، حروف انالیسی، ترایب حروف و اعداد انالیسی و رمچنین اطبق 

دو نیع  [33ب  عنیان نمین ، ] ب  ااه هفت  ا ت. 3برا  بهبید  جرعت آمییش یس انتشجاه خطا نیز الایهیتم اهتجاع

ها  ،0LVQ ،یس انتشاه خطا     ای  با تابع انتقاا تانژانت  یامیید و نبک  ایانتیزا یین برداه  یادگیر نبک 

ا  ها بین این دو نیع نبک  بر مبنا  د ت ب  ااه برده و مقایس  LPRیک  جیستم را ده برا  باینجنا جی نییسج 

برا  بایننا ی یالک خیدهو اولین باه  ،2PNNs ،را  عصبی احتمالیای نبک ا تفاده  باینجنا ی انجام داده ا ت.

ده هوش معرفی نده آنها، ای دو نبک  احتمالی، یکی  معرفی نجد. [30]و رمکاهانش  6تی جط آناگ نی جتیییلیس

                                                
4 License Plate Recognition 
5 Multilayer Perceptron   
3 resilient 
0 Learning Vector Quantization 
2 Probabilistic Neural Network 
6 Anagnostopoulos 



56 

 

را  عدد  ا تفاده نده ا ت. مشاب  رمین هوش نیز برا  بایننا ی حروف الفبا و دیار  برا  بایننا ی نییس 

ب  ااه هفت  ا جت با این تفاوت ا  تنها ای یک نبک   LPRباینجنا جی ده یک  جیسجتم   برا  مرحل  [،32]ده 

PNN را  میهد را  عدد  و الفبایی میجید ده یالک ا تفاده نده ا ت. تعداد نرون جی ال نییس برا  باینجنا

را  ا ت اما نبک  4را  ا تانداهد یس انتشاه ییشجیهنبک  را  عصجبی احتمالی معمیا بیشتر اینیای ده نجبک 

PNN  البت  این خصججیص  مفید بینند را  ییشججیه، آمییش میده اسجر  ای یمان میهد نیای برا  آمییش نجبک

 اند.برا  عصبی مر یم میرمراه با ایرادرایی مانند نیای ب  حافظ  بیشتر و یمان اجرا  اندتر ده مقایس  با نبک 

ده باینجججنا جججی  را  مبتنی بر یادگیر  ب  ااه هفت نیز ای دیار هوش ،5SVMs ،را  برداه یشجججتیبانمانجججین

را و اعداد هدیف برا  ننا ایی نییس  SVMمبتنی بر بند ی چهاه طبق ا [،36]ده  را  یالک خیدهو ا جت.نییسج 

بندرا ب  تعداد اره جنیبی ا ججتفاده نججده ا ججت. ده رر یک ای این طبق  باا و یایین ده یالک خیدهورا  اشججیه

نجججبک   اند.ده نظر گرفت  نجججده و با ا جججتراتژ  یکی ده برابر رم  آمییش دیده SVMبند، را  آن طبق االس

، ای دیار [39] 3را  خید  ایمانده اهنننجبک  عصبی خید  ایمانده مبتنی بر ناانت و [39]بایگشجتی رایفیلد 

 اند.را  یالک ب  ااه هفت باند ا  ب  طیه محدود ده بایننا ی نییس را  عصبی مینبک 

بینند یعنی ب  می را  ذار نده فیق رمای بر هو  ال فضا  وهود  آمییشرا  یادگیر ده هوش یستم

اا ده با این ح را  خیبی انجام درند.بینیدنباا ییدا اردن مدلی رسجتند ا  بتیانند ده ال فضجا  مسجال ، ییش

افرای مسال  ب  چند  تر ده این میاهد،مسجائل ییچیده، ییدا اردن یک مدا خیب بسجیاه مشکل ا ت. هوش منا ب

 بند ده یمین  مسائل طبق  0بندرارا ت. ترایب طبق جیاب ییرمسجال  ایچکتر، حل اردن آنها و  ج س ترایب

را  معروفی ا ججت ا  برا  افزایش د ت و بهبید ااهایی ده مسججائل ییچیده را  یادگیر نیز ای هوشبا  ججیسججتم

                                                
4 Feed forward back propagation 
5 Support Vector Machine 
3 Kohonen 
0 Ensembles of classifiers 



59 

 

  یکسان ا تفاده نده و یا  بند  برا  حل یک مسال ده این هوش، ای چندین طبق  نید.بند  ا تفاده میطبق 

ذیر  یتیاند انعطافدرد، مینید. این نییه ده مدلی ا  نمایش میآنها با هوش مشجصی ده یک یا   ترایب می

تیاند ده دو  ججاختاه ا ججتاتیک یا دینامیک انجام گیرد ا  ده حالت بندرا میبیشجتر  دانججت  بانججد. ترایب طبق 

اختالط  [.30]را دخالت داهد خروجیب  طیه مسججتقیم ده مکانیزم ترایب  بندرادینامیک،  ججیاناا وهود  طبق 

معرفی گردید، مشججهیهترین هوش ده  ججاختاه دینامیکی  [09] و دیاران 4را ا  اولین باه تی ججط جاایبسخبره

 بندرا   اینده  اده خیارند بید ا اصل امنی ده این  اختاه، این ا ت ا  طبق  [.04] بندرا جتترایب طبق 

بندرا  خبره را  خاصججی ای فضججا  وهود  تجصججد ییدا انند و فضججا  وهود  ب  نیعی بین این طبق ب  بجش

را  یالک خیدهو، ای مدا ترایبی برا اس  اختاه افزایش نرخ باینجنا ی نییس  برا  [05ده ]نجید. تقسجیم می

را   ججاینده  ججاختاه عنیان بلیک را  چند ای  ب نججید. ده این مدا، یر جج ترونرا ا ججتفاده میاختالط خبره

را  یالک ب  عنیان وهود  این نججیند. یک برداه ویژگی مسججتجرج ای تصججاویر باینر  نییسجج اختالط ا ججتفاده می

ده هوش ییشنهاد  این مقال  ای تصییررا  جهتی، خروجی آنکاه ای لب   نجید.بند ترایبی ب  آن اعماا میطبق 

این   جج سگردد. را  باینر  ا ججتفاده میان برداه ویژگی تیصججیفار نییسجج را  محلی ب  عنیایرش و میاناین

  بندرا طبق بندرا، با نام اختالط خبرهبرداهرجا  ویژگی بجا ا جججتفجاده ای یجک  جججاختاه دینامیکی ترایب طبق 

ار یبندرا  یای  و یک نبک  یر  ترون دنجیند. این  اختاه نامل    نبک  عصبی یر  ترون ب  عنیان طبق می

گیرد می بندرا  یای  ها یادب  عنیان نبک  میانجی ا ت ا  ده یک فرآیند ه ابتی، تقسیم فضا  وهود  بین طبق 

 نتایج تجربینماید. بند یای  اعماا میو رمزمان اجریب صالحیتی ها متنا ب با داده وهود ، ب  خروجی رر طبق 

را منجر ب  افزایش د ت ده یر  ترون،  اختاه اختالط خبرهرا  عصبی درند ا  ده مقایسج  با نجبک نشجان می

گردد اما  رعت بیشتر  یستم و بالدهنگ بیدن الایهیتم ها فرارم را  فاه ی یالک خیدهو میباینجنا جی نییسج 

 اند.نمی

                                                
4 Jacobs 
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 فصل سوم 3
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 با تیج  ب  نصب تبدیل نده ا ت. نایذیر  ای این صجنعت جیسجتم رینجمند حمل و نقل ب  بجش جدایی

را  ااهآمد نجنا ایی خیدااه نماهه وآمد، وجید  جیسجتمرا و مسجیررا  یر هفترا  مجتلف ده چهاههاهدوهبین

را  مجتلفی ای جمل  یک  ججیسججتم رینججمند حمل و نقل داها  بجشه ججند. یالک، اججروه  و مهم ب  نظر می

 .بانججدتشجججید یالک، تشجججید االس خیدهو، تعیین  ججرعت، تشجججید تجلف، تشجججید هنگ خیدهو و ... می

ماهه ن  یستم ننا ایی خیدااه . ده یکآید جیستم ننا ایی یالک  سمتی ای این  یستم رینمند ب  نماه می

  نجنا جایی محل یالک خیدهو ده یک تصییر طبیعی دیجیتالی جهت خیاندن نماهه ،یالک خیدهو ردف اصجلی

 باند.یالک و تبدیل ب  اد ا کی معادا می

یح را  واانند مثل دوهبینافزاه خاصی ها ا تفاده میرا  ننا ایی یالک،  جتامرویه بیشجتر  جیسجتم

ا  عمل د درند و آنها ده نججرایط انترا نججدهباا یا  ججنسججیهرا  مادون  رمز تا ایفیت تصججییر وهود  ها بهبی

 ت. را  بعد  ا ابانند. یک هاه حل متفاوتی ا  ده این ااه ییشجنهاد نده ا ت، تحلیل ییی ت  و تیج  ب  می

انی  یردایش انیم تا ها ده ث  اب 59ئیرا، باید حدا ل ده ویدرا  انجام نجججده ده این یمین  بجا تیجج  بج  یژورش

را  اشیه نیای را و بزهگراهبیشتر  برا  جاده 4بر ثانی   اببانجد. با این حاا ممکن ا جت  هنگبالدالایهیتممان 

ی یعنی عملیات بالدهنگعملیات  نام یایانهانند. ده این را  بااتر  میهانندگان با  ججرعت رابانججد چرا ا  ده آن

 ها صرف نظر ای  رعتش ای د ت ندریم. ده صحن  حرات، ا  حتی یک و یل  نقلی  ده حاا ب  اندایه اافی  ریع

یالک، جدا ای   آنکاه ای   ویدئی، نده ا ت: تهی تشکیل  بجشمعمیا ای چهاه  VLPRیک  جیسجتم 

ننا ایی آنکاه ای  و ه الی یک  یستم خیداا اختاه  4-3نکل  .اه ام یالکنجنا جی بای، و   یالکرانییسج 

ترین بجش مهم یالک خیدهو و تعیین محل آنججکاه ججای   ده بین اینها مرحل  درد.یالک خیدهو ها نشججان می

  تدانایم ها د ت ننا ایی یالک  جیسجتم  . برا  آن ا بانجدمیترین مرحل  یرچالش ا جت چرا ا  این بجش

                                                
4 Frame per Second (fps) 
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باید برا  هفع نیایرا   رمچنینها تشجججید درد  یالک ب  ده ججتی ده نججرایط متفاوت مرحل این بانججد، باید 

  یستم انتقاا رینمند، ب  اندایه اافی  ریع باند.

 

 :  اختاه الی  یستم خیدااه آنکاه ای  و ننا ایی یالک خیدهو 4-3نکل 

 داجرا  رر یالک ها ارده  جج س نییسجج  ویدئی ییدا  ابالایهیتم ییشجنهاد  ابتدا محل یالک را ها ده رر 

   نماید.را ها ننا ایی مییالک اه ام ند و ده انتهاامی

 را  مجتلفی ها آیمایش اردیمهوشنام ، برا  ه یدن ب  ارداف  رعت و یافتن چندین یالک ده این یایان

 .یشنهاد  خید ها ده    بجش نرح دادیمی هوش و ده نهایت

  SIFTهای استفاده از ویژگی: 9روش    3-9

ا جججت ا  برا  ا جججتجراج  بینایی مانجججینده  الایهیتمیک ، 4SIFT ،تبدیل مسجججتقل ای مقیاس ویژگی

برا  ) صحن یا  جسمااهرایی چین تطبیق نمارا  مجتلف یک ر، برا  ا تفاده ده را  مشججد ای تصجاویویژگی

                                                
4 Scale Invariant Feature Transform 

Static camera
Capturing video 

sequences
Background 
estimation

Frame 
containing 

moving objects

Localization of 
plate

Plate extraction

Character 
segmentation

Character 
recognition

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87
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تصییر و چرخش  مقیاسب   را  بد ت آمدههود. ویژگیمیب  ااه  نجنا جایی اجسجامو  ی(دید دوچشجمنمین  ده 

نابسججت  . نام تبدیل مقیاسوابسججت  نیسججتا  تا اندایهنیز  نیهیردای و تغییرات  دیدگاهب  تغییر  و وابسججت  نیسججت

تبدیل  را  محلیا  نسبت ب  ویژگینابست  را  تصییر ها ب  مجتصات مقیاسداده ،ویژگی ای آن  ی ا  الایهیتم

 جاخت  ند، ا  امتیای  بریتیش المبیا دانشجااهده  [03] دییید لیوالایهیتم تی جط این  .اند بر آن نهاده نجدمی

 .ثبت اختراع آن ده ایاات متحده ها نیز داهد

ه  ای یک هوش  ی  و  ابل اطمینان برا  بسججیا ا ججت را  محلیویژگی انندها  تیصججیف SIFTتبدیل 

 حلی مهم و مفیدرا  ما  ده آن ویژگی سججائلای ما  تیاند ب  طیف گسججتردهارداف تشجججید الای ا ججت و می

 یستم تشجید یالک خیدهو ا  ای یک نمین  [0] ده یالک خیدهو. فوحر ننا ایینجید، مانند بانجد اعماا می

مجتلف یردایش  را هوشبا  ها بد تشجیداهد ناه ایی و یا برخی می ا  بره جی نده SIFTرا  مبتنی بر ویژگی

 ایازینرا  جب  بره ی بیشتر و هوش تشجید یالک اتیمبیل اما بعضجی انیاع ناه اییا جت،  دادهصجییر بهبید ت

  ب اتیمبیل برا  تشججججید می عیجت یالک ها رجا  عمید بنجابراین، یجک هوش مبتنی بر تیییع لبج نیجای داهد. 

اده نده ده تصاویر دانیاء  ننا اییده جهت تصجییر الید   قاطرا  محلی نیافتن و تیصجیف ویژگی .ااهگرفتیم

نی  آننقش مهمی برا  نجنا ایی و تشجید را  منا جب ای یک نجی این هوش، تیصجیف ویژگیده . بانجدمی

ب   نسججبتاج نججده ای تصججاویر آمیینججی باید را  ا ججتجرا  ای ویژگیمجمیع بنابراین، . خا  ده رر تصججییر داهد

 SIFTی اننده ویژگتیصیفانجام نید.   تشجید  ابل اعتماد تا بانند مقاوم و نیه نییز مقیاس تصجییر، تغییرات

ا  ای انجججیاء ای مجمیع  SIFT الید  قاطن بنابراینثابت ا جججت.  گیر  و اعیجاج تکراه هتب  جاغلب نسجججبت 

 کب  ی ها یک تصییر هوشاین ، ده مرحل  بعد نیند.ذخیره می یایااه داده یک ده نده و ا جتجراج تصجاویر مرجع

 تندثابت رس مقیاس تغییر و ، چرخشجایی تصجییرا  با جاب اند تبدیل می بزهگ ای برداهرا  ویژگی  مجمیع 

هود با ، انتظاه میSIFT را تیج  ب  نیرومند  ویژگیبا  نجججیند.یثابت م نیز ب  تغییرات نیهنسجججبت و تا حد  

  ب ه ید اما ی ابل  بیل ا جاییمیزان نجنب   تیانی بالحگین  اصجخالد و بدون رر SIFT را ویژگیا جتفاده ای 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B4%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B4%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D9%84%D9%88%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D9%84%D9%88%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7
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د ا  ندررا نشان میآیمایش .ند 94 ما حدود  دهصد آنکاه ای  نتیج  هخ دادهرا  ناه جایی ای بسجیاه  دلیل

اء ده ا  نامل برخی ای انی ا ناحی الید  ب  نقاط تطبیق  نانجی ای افتندرایی ا  اتفاق میناه جایی بسجیاه  ای

ها بره ی ارده ا ت  SIFT  خطاآنالیز  [0] مرجع باند.را  بسیاه  داهد میلب  جاده ا  یمین  مانند  طحیس

د ، وجیاجی ییاد، ی، ماتاندهگرفت  ند   اعیفنیهنرایط ده تصجاویر  ا  ده  میاهد ناه جایی دردنشجان میا  

 منظیه ب  بنابراین .افتداتفاق می ده تصییر  یا وجید مانین دیاربسجیاه  ای خطیط عمید  و افقی ده تصجییر و 

این ااهبرد، ای یک  برا  SIFT را ویژگی  رااا جججتیبا تیج  ب   ا  ده این برنام  هخ داده، یمشجججکل بر غلبج 

را یمان ییاد  ها اما این ییش یردایش دها بهبید درن تشجید دهصجد میزان د ا اننا جتفاده می یرداینجیییش

 ،4چرخش مانند تغییراتی مقابل ده  ا ا ججت تیصججیفاررایی یرااهبردترین ای یکی SIFTتیصججیفار . ایم داهد

 بر نده ا تجراج ویژگی نقاط یای  بر هوش این. داهد باایی ا تیاه  نیهیردای  و تصییر 3اشجیدگی ،5بزهگنمایی

و  داهد تشجید و تطبیق فای ده ییاد  یمان صجرف ب  نیای این نقاط تعداد بیدن باا ا ند امی ااه تصجییر هو 

   مثالی ای نتیج بانججد منا جب نیسججت.ده نتیج  برا  ااهبرد میهد نظر ما ا  طراحی یک  جیسجتم بالدهنگ می

 آوهده نده ا ت. 5-3نکل  ای  این الایهیتم ده ییاده

                                                
4 Rotation 
5 Scale 
3 Affine 



30 

 

 

 SIFT الایهیتم  : مثالی ای نتیج 5-3نکل 

 اهاستفاده از افکنش: 2روش  3-2

  یمین را یساردیم و با ا تفاده ای مدا مجلیط گی ی جداویدئی  میهد نظرمان ها را   اببعد ای آن ا  

یمین  ب  تنهایی ها حذف نمیده را  یس ابرا ها تجمین یدیم ا  ده هوش ییشنهاد  آن ها نرح خیاریم داد،  اب

  یمینحاو  ییش  ابیردایش ما ب  این صیهت بید ا  یمین  انجام دادیم. را  حاو  ییش ابو یرداینمان ها هو  

گذاه  رمزمان اتسی و باینر  معکیس بد ت آوهدیم. ها ابتدا خااستر  ارده و   س تصییر باینر  ها با آ تان 

قی   یالک  فید نید و افکنش افیمین انیم ا  اه ام یالک  یاه و یستصییر باینر  ها ب  صیهتی معکیس می

ا  را  تعداد ییکسل انیمن صیهت حساب میب  ای ها افکنش افقیانیم. ها هو  این تصییر باینر  حساب می

 را  افکنش افقی. این منحنیآوهیمیک منحنی بد ت می  ابو برا  رر  نماهیم فید ده رر  طر تصییر ها می

نرم  4یرگفیلتر میاناینرا ها با یستی بلندیها  بسیاه ییاد  داهند برا  رمین منحنیرا  بسیاه ام، ده فاصل 

منحنی افکنش افقی برا  یک  3-3نکل  دهاند. هود و آن ها نرم میجلی میا  این فیلتر بر هو  منحنی  انیممی

 تصییر نمین  آوهده نده ا ت.

                                                
4 Moving Average Filter 
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 : افکنش افقی3-3نکل 

انیم. ده نقاط مینیمم محلی ب  نرط را  محلی ها ییدا می  افکنش افقی مینیممحاا ده منحنی نرم نده

نیم و یها برش می اصلی  ابباند  دا ل عرض تقریبی یالکحمم محلی متیالی بیشتر ای آن ا  فاصل  دو مینی

ها برش خیهده  را  ابحاا دوباهه  دریم.می انجام برش خیهده را  ابرا  بعد  خید ها هو  این یردایش

الک ی دریم ا  ده تصاویر باینر  حاصل اه اما  انجام میگفت  نده ها ب  گین را  گذاه خااستر  ارده و آ تان 

فید  را  نید ا  تعداد ییکسل. افکنش عمید  ب  این صیهت حساب می  یالک  یاه باندیمین یس فید و 

 را  افکنش عمید  رمآوهد. این منحنییک منحنی بد ت می رر تصییر نماهد و برا ده رر  تین تصییر ها می

گیر اناینفیلتر میبا  نیز ها   آنراداهند برا  رمین منحنی تی بلندیها  بسیاه ییاد یس را  بسیاه ام،ده فاصل 

 منحنی افکنش عمید  آوهده نده ا ت. 0-3نکل ده  انیم.نرم می

  

 : افکنش عمید 0-3نکل 

محلی ب  انیم. ده نقاط مینیمم را  محلی ها ییدا می  افکنش عمید  مینیممحاا ده منحنی نرم نجججده

ینیم و ها برش می ینیمم محلی متیالی بیشجتر ای حدا ل طیا تقریبی یالک باند تصییرنجرط آن ا  فاصجل  دو م

آیند. دهصجد آنجکاه ای  ده ت یالک ده این هوش را بد جت میانیم و یالکتصجاویر برش خیهده ها ذخیره می

را هو  ویدئیرا  مجتلف ب  این نتیج  ه یدیم ا  هوش ب  ااه گرفت  نده نجد. یس ای انجام آیمایش 90حدود  

ی   ا  ییادهمثالی ای نتیج  ده میا ع بسجیاه  امکان داهد دچاه انجتباه نید.د ت و  جرعت  ابل  بیلی نداهد و 
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 آمده ا ت. 2-3نکل را ده هوش افکنش

 

 : اب اصلی

 

  :  افکنش افقینتیج 

  :  افکنش عمید نتیج 

 را  هوش افکنش: مثالی ای نتیج 2-3نکل 

را رمیش  ای آنجایی ا  ده یالکآوهده ند چهاه نیع یالک ده ایران وجید داهد.  4-3جدوا رمانطیه ا  ده  

بنابراین فرآیند یمین  تضاد بسیاه  وجید داهد ا  ا  بین هنگ اه ام و هنگ یسا  اه ام رست ب  گین مجمیع 

 .اینفک الایهیتم ما باندیابی باید جز لب 

 را  ایرانرا  خیدهو: انیاع یالک4-3جدوا 

 رنگ حروف رنگ پالک بندی خودروهادسته

 مشکی  فید خیدهو نجصی

 مشکی یهد تااسی

  فید  رمز خیدهو دولتی

  فید  بز خیدهو یلیس 
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 یند.را  یژورشمان ها ب  ده تی ه م میهوش ییشنهاد  خید ها ب  صیهت ییر اهائ  اردیم ا  ردف یس

 روش پیشنهادی: 3روش  3-3

 آشکارسازی پالک 3-3-9

ده این بجش هویکرد  جدید و ااهآمد ها برا  آنججکاه ججای  و تعیین محل بالدهنگ یالک با ا ججتفاده ای 

را  یییا برا  نجنا ایی، انیم. این  جیسجتم ده صجحن یرا  میجید ییشجنهاد م  هوش  اصجالح نجدهنسجج 

نما   6-3نکل نید. را  وهود  و  ج س ا جتجراج یالک ای آنها ا تفاده می ابتشججید و ییایر  خیدهو ای 

 درد.نشان میالی ای هوش ب  ااه گرفت  نده ها ده این بجش 

 

 هوش ییشنهاد  ده بجش آنکاه ای  یالک: 6-3نکل 

 زمینهتخمین پس 3-3-9-9

نی،  4بند را  نظاهت تصجییر  عباهتند ای تشجید حرات، طبق  جیسجتموفیف  اصجلی ده بسجیاه  ای 

                                                
4 Classification 

Static camera
Capturing 

video 
sequences
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Frame 
containing 

moving objects 

Noise 
reduction

Enhancement
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را  اب را  نظاهت تصییر  با تشجید نی ده حاا حرات ده هدیابی، دهک فعالیت و تیصجیف معنایی.  یستم

 جججایند. ما ای مدا را  تصجججییر  وهود  می ابا   ابل اعتماد ای یمین انند و یسویجدئی اجاه خید ها آغای می

 یمین  ا تفاده اردیم.یمین  ای یسبرا  جدا اردن نی ده حاا حرات ییش 4لیط گی یمج

احتماا مشارده مقداه  [.00نجید ]تیییع گی جی مدا می Kب  صجیهت ترایبی ای  tیک ییکسجل ده یمان 

 آمده ا ت. (4-3)فعلی ییکسل ده معادل  

(3-4) 
𝑃(𝑋𝑡) =∑ 𝑤𝑖,𝑡 ∗ 𝜑(𝑋𝑡, 𝜇𝑖,𝑡 , 𝐶𝑖,𝑗)

𝑘

𝑖=1
 

ام ده مجلیط ده  iوین تجمینی، مقداه میاناین و ماتریس ایاهیانس گی جججی  𝐶𝑖,𝑗و  𝑤𝑖,𝑡 ،𝜇𝑖,𝑡ججایی اج  

,𝜑(𝑋𝑡 رستند. tیمان  𝜇𝑖,𝑡 , 𝐶𝑖,𝑗)   آمده ا ت. (5-3)تابع چاالی احتماا گی ی ا ت ا  ده معادل 

(3-5) 
𝜑(𝑋𝑡, 𝜇𝑖,𝑡 , 𝐶𝑖,𝑗) =

1

(2𝜋)
𝑛
2|𝐶|

1
2

exp(−
1

2
(𝑋𝑡 − 𝜇𝑡)

𝑇𝐶−1(𝑋𝑡 − 𝜇𝑡)) 

یمین  ب  تنهایی را  یس اب ججتفاده اردیم. یمین  ابعد ای آن ا  ای مدا مجلیط گی ججی برا  تجمین یس

را  حاو   ابآیند. را  بعد  بد جججت مییمین  برا  یردایشاطالعات ییشرجا  حاو   جاب حجذف نجججده و

 اب یک   یمین یمین  و یسبانند. ییشرا  مطلیب می ابیمین  رمان انیا  ده حاا حرات رستند ا  ییش

 اند.بد ت آمده GMM ا تفاده ای الایهیتم اند ا  اینها بانشان داده نده 9-3نکل مطلیب ده 

                                                
4 Gaussian Mixture Model (GMM) 



30 

 

 

 یک  اب مطلیب

 

 مطلیب  اب  یک یمین ییش

 

 مطلیب  اب  یک یمین یس

 9-3نکل 

 کاهش نویز 3-3-9-2

را  مطلیب وجید داهد ا  برا  حذف نییزرا ابتدا  ابانید نییزرا  بسججیاه  ده رمانطیه ا  مشجارده می

فیلتر میان ، فیلتر  ا ت  دریم.نییز ها اارش می 4 ج س با ا تفاده ای یک فیلتر میان  را ها خااسجتر  ارده اب

درد )این اش تغییر میرا  رمسججای   ییکسججلمیان  هود و رر ییکسججل ها ب ا  بر هو  رر عنصججر  ججیاناا می

اند(. مثالی ای ب  ااه بردن   مربعی اطراف ییکسجل اهییابی نده  راه گرفت را  رمسجای  ده یک رمسجای ییکسجل

 نشان داده نده ا ت. 9-3نکل این فیلتر ده 

                                                
4 Median Filter 
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 اصلی یس ای اارش نییز  اب

 

 لیاص  ابیک 

 9-3نکل 

 بهبود کیفیت تصویر 3-3-9-3

را  ویدئی وجید نداهد، ای  ابهونجججنایی منا جججبی ده  4را خیلی تیره رسجججتند یا تضجججاد جابو تی اج  

را ها اهتقا دریم. الایهیتم ییشنهاد  ما ده این  سمت  ابانیم تا ایفیت بهبید تصجییر ا تفاده میرا  الایهیتم

ا  خطی ا ججت. انتجاب این تابع خطی باید درد متشججکل ای یک تابع انتقاا تک ا  ایفیت تصججاویر ها بهبید می

متر ای اا  ا  ریستیگرام تجمعی برا جاس اطالعات ریستیگرام تصییر باند طیه  ا  ای یایین تا ندت هوننایی

دهصججد مجمیع  09و ای باا رم ای جایی ا  ریسججتیگرام تجمعی بیش ای  نججیددهصججد مجمیع ریسججتیگرام می 5

 نهاد  دهالایهیتم بهبید ییش  نید، ب  عنیان نقاط نروع و یایان تابع تبدیل انتجاب نیند. نتیج ریستیگرام می

 نشان داده نده ا ت. 0-3نکل 

  

                                                
4 Contrast 
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 انترا ت یایین را  اب بهبیدیافت را   اب

 0-3نکل 

 یابی عمودیلبه 3-3-9-4

اش یمین تعداد  عدد و حرف ا جججت ا  هنگ آنها ب  طیه  ابل تیجهی ای یسرر یالک خیدهو عمیمجا حجاو  

 را نسججبت ب بسججیاه ییاد  داهد. لب   ا  منطق  یالک اطالعات بافت و لب متفاوت ا ججت. این ب  این معنا ججت 

احی  لب  ها ده ناطالعات  یابی، ااثرانیم ییرا این لب یابی عمید  ا جججتفاده میرسجججتند. ای لب  تغییرات نیه مقاوم

 نججید فرآیند تعییناند. این باع  میرا  افقی اطراف یالک ها حذف میاند و تعداد ییاد  ای لب یالک حفظ می

ها انتجاب  4یابی عمید  وجید داهد. ما عملار  یبلرا  منا ب بسیاه  برا  لب تر گردد. هوشمحل یالک آ جان

ا جججت و مقاومت  ابل  بیلی نسجججبت ب  نییز داهد. عملار  جججیبل ب  لحاظ محا جججباتی ام رزین  اردیم چرا ا  

 اند.مشتقات یک تصییر ها محا ب  می

                                                
4 Sobel Operator 
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عملار  جیبل یک عملار دیفرانسجیلی گسجست  ا ت ا  تقریبی ای گرادیان تابع چاالی یک تصییر ها محا ب  

 اند.ها ترایب می 4  گی ی و دیفرانسیلاند. عملار  یبل نرم انندهمی

نید. ب  با اندایه فرد حساب می 𝐺𝑥با یک ارنل  Iباند، این تی ط اانیلینن  Iک  تصجییر میهد نظر با فرض این

یابی عملار  جججیبل برا  لب  𝐺𝑥نجججید و حسجججاب می (3-3)با معادل   𝐺𝑥، 3عنیان مثاا برا  یک ارنل با اندایه 

 باند.عمید  می

(3-3) 
𝐺𝑥 = [

−1 0 +1
−2 0 +2
−1 0 +1

] ∗ 𝐼 

  یمین را  مشججد هونن هو  یسبا لب  بریم و تصجییر خروجی تصجییر ما عملار  جیبل ها ب  ااه می

 (.49-3نکل تیره ا ت )

 

 یابی افقیلب 

 

 یابی عمید لب 

 49-3نکل 

تیاند ب  جا  عملار می scharrرا  ویدئی خیلی مات رسجججتند عملار  ابده برخی میاهد، مثال و تی اج  

اند. و تی ا  اندایه حساب می 3تر  ها برا  یک ارنل با اندایه مشتق د یق scharr جیبل ا جتفاده نید. عملار 

بل تیجهی ها تیلید اند، چرا ا   یبل  ا ا جت ارنل  جیبل نشان داده نده ده باا ممکن ا ت انتبارات 3ارنل 

رم  ریع ا ت اما د ت بیشتر  ای تابع  یبل ا تانداهد داهد. آن با ارنل  عملار . اینتنها یک تقریب مشتق ا ت

                                                
4 Differentiation 
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 نید. ای  مییابی عمید  ییادهبرا  لب  (0-3)معادل  

(3-0) 
𝐺𝑥 = [

−3 0 +3
−10 0 +10
−3 0 +3

] ∗ 𝐼 

بد ت  5گذاه  اتسیبا آ جتان  4لب  باینر   نجیند و یک نقشج را  عمید  تشججید داده می ج س لب 

 نشان داده نده ا ت. 44-3نکل یک نقش  لب  باینر  ده مثالی ای آید. می

 

   لب  باینر : یک نقش44-3نکل 

 تشخیص نواحی کاندید 3-3-9-5

را با احتماا بیشججتر  حضججیه داهند. برا  ییدا اردن رسججتند ا  یالک  ابا  ده رر نیاحی ااندید، نیاحی

انیم. افکنش افقی با نجججمردن تعداد را  لب  باینر  اعماا میافقی ها بر هو  نقشججج  3نیاحی اجانجدید، افکنش

  را  ندید  ا  ده دامن آید. ب  دلیل هیزمیجه م نمیداه بد ت میرا   جفید ده رر  جطر تصییر و ییکسجل

انیم. بعججد ای آن مججاازیمم نرم می  0گیررججا  افکنش افقی وجید داهد، افکنش افقی ها بججا فیلتر میججاناینمنحنی

رم ن نیند ا  مقداه افکنش افقیرا  لب  باینر  حذف مینجید.  طررایی ای نقش افکنش افقی نرم نجده ییدا می

 آید.بد ت می 45-3نکل  دهصد ماازیمم ا ت بنابراین 29امتر ای    آنهانده

                                                
4 Binary Edge Map 
5 Otsu Thresholding 
3 Projection 
0 Moving Average Filter 
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 ااندید: تشجید نیاحی 45-3نکل 

 عملیات مورفولوژی 3-3-9-6

 انند. آنها یکرایی خا  یردایش میعملیات میهفیلیژ ، عملیاتی رسججتند ا  تصججاویر ها بر مبنا  نججکل

 آوهند.انند و تصییر خروجی ها بد ت میعنصر  اختاه  ها بر هو  تصییر وهود  اعماا می

ا  داهد ا  درا  آنها طیف گسججترده. ااهبر5و انبسججاط 4ترین عملیات میهفیلیژ  دوتا ججت:  ججایشا یای 

 عباهتند ای:

 حذف نییز 

 جدا ای  عناصر منحصر ب  فرد و ییی تن عناصر نارماین ده یک تصییر 

 را ده یک تصییررا یا  یهاخیافتن ندت برجستای 

ا  تیاند رر نکل یا اندایهمی Bباند ا  ارنل می Bبا ارنل  Aعملیات انبسجاط نامل اانیاا اردن تصییر 

  لنار تعریف نجده داهد ا  معمیا و ط ارنل ا ت. یک نقط  Bمعمیا یک مربع یا دایره، دانجت  بانجد. ارنل 

نید و حساب می Bاند، بیشجترین مقداه ییکسجل رم ینانی نده با رمانطیه ا  این ارنل تصجییر ها جاهوب می

لیات ب  بینید، این عم. رمانطیه ا  مینیدلنار با آن بیشترین مقداه جایازین می ییکسجل تصجییر ده محل نقط 

                                                
4 Erosion 
5 Dilation 
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 نید نیاحی هونن ده یک تصییر هند اند بنابراین انبساط نام داهد.حدااثر ه اندن باع  می

تصجججییر ها  Bاند. رمانطیه ا  ارنل یک مینیمم محلی ها ده ناحی  ارنل محا جججب  مییش عملیات  جججا

نید و ییکسل تصییر ده محل نقط  لنار حساب می Bاند، امترین مقداه ییکسجل رم ینجانی نده با جاهوب می

ر تبینید، این عملیات نیاحی هونجن ده یک تصییر ها نایکنجید. رمانطیه ا  میبا آن امترین مقداه جایازین می

 نیند.اند ده حالی ا  مناطق تاهیک بزهگتر میمی

انبساط ها ده تصاویر  ایش ب  ااه  انیم و بعد ای آن،ابتدا ده تصجاویر نیاحی ااندید ای  جایش ا جتفاده می

نکل درد و ده یایان این مرحل  تصجییر  جمت ها جت را ها نشجان میاین عملیات  نتیج  43-3نجکل  بریم.می

 آید.بد ت می 3-43

 

 4تصییر حاصل ای انبساط بعد ای  ایش

 

 تصییر حاصل ای  ایش

 43-3نکل 

 5اجزای متصل به هم آنالیز 3-3-9-7

را و نججیند. این اجزا با تیج  ب  نسججبت ابعاد یالکانبسججاط، اجزا  متصججل ب  رم ییدا میبعد ای عملیات 

را  ویدئی  اب 3گردند. اندایه یک یالک خیدهو بر مبنا  وایحرا آنجکاه ای  می  آنها چک نجده و یالکاندایه

رایی ای مثاا 42-3نججکل و  40-3نججکل نججیند. اصججل  بین دوهبین و و ججایل نقلی  تعیین میو با ده نظر گرفتن ف

                                                
4 Opening 
5 Connected Components Analysis 
3 Resolution 
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نکل ده  ییدا نجده یی ای نیاحی یالکراد. مثااندرنیاحی ا جتجراج نجده تی جط هوش ییشجنهاد  ها نشجان می

 نشان داده نده ا ت. 42-3نکل ده  ییدا نده رایی ای نیاحی غیریالکو مثاا 3-40

  

  

  

  

 ی ای نیاحی یالک ا تجراج ندهیرا: مثاا40-3نکل 

 
 

  

  

 رایی ای نیاحی غیریالک ا تجراج نده: مثاا42-3نکل 

 های پالکجداسازی نویسه 3-3-2

 نشان داده نده ا ت. 46-3نکل  نما  الی ای هوش ب  ااه گرفت  نده ده این بجش ده
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 را  یالکهوش ییشنهاد  ده بجش جدا ای  نییس : 46-3نکل 

ارنلی مشجد اندای مات ابتدا یالک ا جتجراج نجده ای مرحل   بل ها خااسجتر  ارده و  ج س آن ها با 

میهد نظرمان ها بر هو  یالک انجام دادیم  وفقی گذاه با ا تفاده ای یالک خااستر  و مات نده، آ تان  .4نمیدیم

دهصد هوننایی ییکسل یالک مات  02ب  این صجیهت ا  اگر هونجنایی ییکسجل یالک خااستر  امتر یا مساو  

ده بد ت گذاه  ن  این عمل، یالک باینر  یا آ تان د. ده نتیج بید آن ییکسل ده تصییر باینر   فید نی نده

 نشان داده نده ا ت. 49-3نکل آمد ا  مثالی ای آن ده 

 

 یالک هنای

 

 یالک خااستر 

 

 ندهیالک مات 

 

 گذاه  ندهیالک آ تان 

 49-3نکل 

را  یالک ها اجزا  متصل ب  رم ها انجام دادیم و نییس گذاه  نجده، آنالیز  ج س بر هو  تصجییر آ جتان 

                                                
4 blurring 

Grayscale Blurring
Adaptive 

Thresholding

Connected 
components 

analysis

Extraction of 
Characters
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 آوهده نده ا ت. 49-3نکل حاصل ااه ده مثاا  جدا نمیدیم.

 

 

        
 

 را  یک یالک: جدا ای  نییس 49-3نکل 

ده اسر  ای صدم را تمام یالکبرا  ایم ب  ذار ا جت ا  یمان اجرا  این الایهیتم بسجیاه ایتاه ا جت و 

 .گیردثانی  انجام می

 بازشناسی ارقام پالک 3-3-3

 نما  الی مراحل بجش ننا ایی اه ام یالک نشان داده نده ا ت. 40-3نکل ده 

 

 هوش ییشنهاد  ده بجش بایننا ی اه ام یالک: 40-3نکل 

Dataset 
Collection

Feature 
Extraction

System Training

System Testing 
on videos

Recognition of 
license plate
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 مجموعه داده 3-3-3-9

د. برا  آمییش  یستم ابتدا را ها نجنا ایی انها آمییش دریم تا بتیاند یالکده این مرحل  باید  جیسجتم 

برخی ای این  5-3جدوا ده . االس فرارم نمیدیم 39ها ده    آمییش نمین 59939ا  متشجججکل ای داده مجمیع 

 هوند.بایننا ی اه ام ب  ااه می  مرحل  نمادرا  رر االس ده و اندرا  آمییش نشان داده ندهنمین 

 را  آمییشرایی ای نمین : مثاا5-3جدوا 

 هامثال نماد کالس هامثال نماد کالس هامثال نماد کالس

 A 49   * نا معتبر
  

59 Gh 
  

4 1   
44 B   

54 K   

5 2 
  

45 P 
  

55 L 
  

3 3   
43 T   53 M 

  

0 4   
40 D   50 N   

2 5   42 J   
52 V   

6 6   
46 C   56 H   

9 7   49 S   59 E   

9 8   
49 Ta   

59 Y   

0 9   40 Aa   
50 Ch   

نجججید. یک یالک بانجججد، می تیاند دها  میرف باا ح 49و یک حرف ای  0تا  4ه م ای  9نجججامل رر یالک 

ده باا   دانججت  بانججد. وجیدامکان داهد ده یالک داه نیز مجصججی  خیدهورا  معلیان   صججندلی چرخنییسجج 

ا  معمیا ده طیا ننا ایی یالک    ایران با فینت ایچکی نینت  نده ا ترا الم   یالک جمت ها جت رم 
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ا ججت و یرچم ایران رم ده  5ب   0را حدودا   ایچکش حذف خیارد نججد. نسججبت ابعاد رم  یالکب  دلیل اندایه

 را  راه داهد.باا   مت چ  یالک

 استخراج ویژگی 3-3-3-2

را ویژگی منا جبی ا جتجراج انیم و  یستم ها آمییش را  آمییش، باید ای نمین رم اردن نمین بعد ای فرا

  ا ججتفاده و چاینای ده ادام  نحیه ا ججت ا  4داهرا  جهتنججده، ریسجتیگرام گرادیانا جتجراج ویژگی  دریم.

 دریم.رح مینها آن  عملکرد

نیسججت بلک  ب  تغییرات نججدت هونججنایی  داه ب  نججدت هونججنایی حسججاسرا  جهتریسججتیگرام گرادیان

م انیرا  هنای ها خااستر  میرا  آمییش یا تصجییر نییسج حسجاس ا جت. برا  ا جتجراج ویژگی، ابتدا نمین 

را ده یالک ا ت ب    نییس دریم این اندایه ا  متی جط اندایهتغییر می 09×09آنها ها ب    رم    ج س اندایه

ده رر بلیک یک انیم. تقسججیم می 49×49بلیک  46رر تصججییر نییسجج  ها ب   طیه تجربی بد ججت آمده ا ججت.

، یس ده مجمیع گرددویژگی ا تجراج می 46ای رر بلیک  یعنینید بین محا جب  می 46ریسجتیگرام گرادیان با 

 09×09ب  ایا  رر ییکسل تصییر  ده این الایهیتم حاا تایی ا ت. 526برداه ویژگی نانجی ای رر تصجییر نییسج  

 yو  xرا   یبل ده جهت ب  این صجیهت ا  ابتدا تصییر با ا تفاده ای ارنل یک یاوی  و یک اندایه بد جت آوهدیم

 .بد ت آید yو  xنید تا گرادیان تصییر ده ها تا  فیلتر می

(3-2) 𝐺𝑥 = 𝐼 ∗ 𝐷𝑥 

(3-6) 𝐺𝑦 = 𝐼 ∗ 𝐷𝑦 

 𝐺𝑦و  y ،𝐺𝑥و  x ججیبل ده ها ججتا  را  ارنل 𝐷𝑦و  𝐷𝑥تصججییر اصججلی،  I ،(6-3)و  (2-3)ا  ده هوابط 

درند.   س اندایه و جهت گرادیان ده عمل اانیلینجن ها نشان می *و عالمت  yو  xگرادیان تصجییر ده ها جتا  

                                                
1 Histograms of Oriented Gradients (HOG) 
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 د.نآیبد ت می (9-3)و  (9-3)را  رر ییکسل با معادل 

 

(3-9) |𝐺(𝑖, 𝑗)| = √(𝐺𝑥(𝑖, 𝑗))2 + (𝐺𝑦(𝑖, 𝑗))2 

(3-9) 𝜃𝐺(𝑖, 𝑗) = tan−1(
𝐺𝑦(𝑖, 𝑗)

𝐺𝑥(𝑖, 𝑗)
) 

را    نججماهه  ججطررا و  ججتینب  ترتیب نشججان درنده jو  iجهت گرادیان و  𝜃𝐺  گرادیان، اندایه |G|ا  

 369تا  9  بین   گرادیان ا  فاصل   ریستیگرام گرادیان ده رر بلیک، ابتدا یاوی برا  محا ب  تصجییر رستند.

را  ریستیگرام را  گرادیان یا رمان بین، تعداد جهت46نید ا    مساو  تقسیم میفاصل  46دهج  ا جت ب  

رمانطیه ا  گفت  ند ای رر  درند.را یک ااناا ریستیگرام ها تشکیل میدرد و رر ادام ای این فاصل ها نشجان می

ویژگی  526بلیک داهیم ده مجمیع ای رر تصججییر  46نججید و چین ده رر تصججییر ویژگی ا ججتجراج می 46بلیک 

 .بد ت آمده ا ت (49-3)   تجراج خیارد ند. رر ویژگی ا تجراج نده ده رر بلیک با هابط ا

(3-0) 𝐴 = |𝐺(𝑖, 𝑗)| 

(3-49) 𝑓𝜃 =∑𝐴𝑘

𝑘

 

ده رر بلیک رر ویژگی، مجمیع  یک بلیک ا جججت. بنابراینرا ده اندایه  نجججماهه  نشجججان درنده kاج  

را  آمییش ها بانججد. بعد ای آن ا  برداهرا  ویژگی نمین می 𝜃  آنها ده بلیک جاه  ا  یاوی رایی ا ججت اندایه

آنها ها برا   انیم و  جج س بین صججفر و یک نرماابد ججت آوهدیم ایم ا ججت مقادیر این برداهرا ها ب  مقادیر  

اردن مقادیر برداه ویژگی ب  این صیهت انجام ند ا  تمام عناصر برداه ویژگی  نرماا آمییش  جیستم ب  ااه بریم.

ا تجراج ویژگی این تعداد  برداه بعد ای نرماا ندن یک خیارد ند. 4نجیند و نرمب  اندایه برداه ویژگی تقسجیم می

                                                
4 Norm 
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تیان گفت ب  طیه متی ججط یمان ا ججتجراج ویژگی رر ا  می ثانی  طیا اشججید 435را  آمییش ده حدود نمین 

 .باندثانی  میمیلی 9/0نمین  

 آموزش سیستم 3-3-3-3

 ها تصجادفی اردیم و بعد  جیستم ها آمییش دادیم. را  آمییشنمین  ابتدا برداهرا  ویژگیین مرحل ، ده ا

  آنها ب  این نتیج  و مقایسجج  مانند آدابی ججت را  یادگیر   الایهیتمرا  انجام نججده ده یمین یس ای بره ججی

بیشترین  رعت و د ت ها برا  ااهبرد ما خیارد دانت بنابراین    مجفیبا یک ای  عصبی  نجبک ه جیدیم ا  

عنی را یرا  وهود  ب  تعداد ویژگیب  ااه بردیم ب  این صیهت ا  تعداد نرون برا  آمییش  یستم ها این نجبک 

ب  صججیهت  را  مجفی هاتا ججت و تعداد نرون 39را یعنی را  خروجی ب  تعداد االستا ججت، تعداد نرون 526

ثانی  طیا اشجید و دهصد آمییش  349  آمییش دوهه 599آمییش  جیسجتم ده طی  گرفتیم.ده نظر  29 بیتجر

.بد ت آمد 2/09 



23 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم 4
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 نتایج تجربی 4-9

 نتایج آشکارسازی پالک 4-9-9

را  حاو  یالک  اب 009 اند. این ویدئیرا نججاملرا  ویدئییی انجام نججدهرا بر هو  یایااه دادهآیمایش

ییکسججل  4059×4999تا  069×209را ای  ابرا بیدند. واججیح را  بزهگراهده نججرایط مجتلف ای دوهبین فاه ججی

د درد و ده این را  حاو  یالک تشجججی ابرا ها ده ک  یالتیاند رم متفاوت بید. هوش ییشججنهاد  تقریبا می

را  را  ویدئی حاو  یالک ابا ت. اما ای آنجایی ا  بیشتر  90/09  صحیح یالک   سجمت دهصجد آنکاه ای 

  خیدهورا با را  رم را  متفاوت ده ویدئیرا یعنی یالکیالک 499  تیان گفجت تقریبا تکراه  رسجججتنجد می

را  حاو   ابای   ابحدا ل ده یک  یالک خیدهو نججیند. چرا ا هوش ما ب  صججیهت بالدهنگ تشجججید داده می

 ا تجراج خیارد ند. تکراه ،یالک 

 را ویدئی ا ت و بر هو  ای  نده ییاده OpenCV  ، با ا تفاده ای اتابجان ++VCهوش ییشجنهاد  ده 

HD این بجش  را  ما ده  مهم دیار ده ااه ما، مدت یمان اجرا ت. آیمایشرایمان ها انجام دادیم. مسجالآیمایش

 میاناین یمان اجرا برا  انجام نججده ا ججت وگیاا بایت  6و هم  CPU Corei7با یک  GHZ 9/5یک اام ییتر  ده

 09. این یعنی بد ت آمد 4599×959ثانی  ده وایح میلی 52هوش ما حدود  محل یالک باتعیین  آنکاه ای  و

ا   تا   ابدایش رر تیاند ده ااهبردرا  بالدهنگ ا جتفاده نید. این یمان، میاناین یمان یربر ثانی  ا  می  اب

 ، یمان یردایش اارش خیارد یافت.با اارش هیولینن

نشججان داده نججده ا ججت. رمانطیه ا   4-0نججکل یالک با هوش ییشججنهاد  ده  آنججکاه ججای  رایی ایمثاا

د نوهآمشکلی ب  وجید نمی اهدمی نیند. این  غیریالک نیز ا جتجراج میرا یک یا دو ناحی  اببینید ده برخی می

ک جدا نده و با ا تفاده ای را  یالنییسج  را ا یعنی جدا جای  نییسج  ALPRچین ده مرحل  بعد   جیسجتم 

 د.دوه انداخت  خیارند ن طیه خیدااهب   نیاحی غیریالک نیزنیند، اجزا  متصل ب  رم ا تجراج می آنالیز
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 را  ویدئی ابرایی ای آنکاه ای  یالک ده : مثاا4-0نکل 

آنجججکاه جججای  اند.   ابها ب  طیه رمزمان ده رر  ای انیاع مجتلف تیاند چند یالکرمچنین، هوش مجا می

 نشان داده نده ا ت. 5-0نکل مثالی ای آن ده 
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  ابآنکاه ای  چند یالک ده یک  ای ییرا: مثاا5-0نکل 

را  فاه ججی ا  مشججاب  داهد. ما هو  یالکرا  متفاوت نیای ب  یایااه دادهعادان  بین هوش  یک مقایسجج 

برا  محققان ده این یمین  ب  وجید نیامده ا ججت. با این وجید، ا  عمیمی انیم و تاانین ریچ یایااه دادهااه می

 دریم. اهائ  می 4-0جدوا   دهصد آنکاه ای  یالک و یمان اجرا  هونمان ها با ااهرا   بلی ده مقایس 
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   هوش ییشنهاد  با ااهرا   بلی: مقایس 4-0جدوا 

 هیولینن راتنیع یالک راهوش
تشجید 

 چند یالک

دهصد 

 آنکاه ای 

یمان 

 آنکاه ای 

 ms 0599 00/03   - 4599×4950 - [9]4399و هحمتی، چنا لی 

Li  وXie ،5999 [39] 2/06   - 4950×969 آبی ms 3999 

 ms 5269 0/00   - 609×069  فید [50] 5990ه تااه و رمکاهانش، 

Yu ،5945 [59] 05   - -  فید ms 5999 

 ms 5999 2/99   - 609×099 - [52] 4396فرد، ابیالقا می و احمد 

Zhang  ،2/03   - -  فید [22] 5996و رمکاهانش ms 999 

Duan  ،9/09   - 999×699  فید [02] 5990و رمکاهانش ms 629 

Deb  وJo ،5990 [06] - - -   0/09 ms 099 

Anagnostopoulos  ،و رمکاهانش

5996 [09] 
- - -   3/00 ms 399 

Wang  وLee ،5999 [09] - 526×969 -   09 ms 599 

Wang  ،33/09   - 099×399  فید [3] 5944و رمکاهانش ms 499 

Shi  ،2/06   - - - [00] 5992و رمکاهانش ms 444 

Sarfraz  ،6/00   - 969×230  فید [29] 5993و رمکاهانش ms 499 

Lee  ،0/00   - - - [24] 5990و رمکاهانش ms 92 

Sarfraz 00   - 369×599  فید [29] 5943، و رمکاهانش ms 52 

   % 71/18 ms 25 9281×721 انواع پالک روش پیشنهادی
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را   بلی ده یمان اجرا بهتر   هوشانید هوش ییشججنهاد  ای رم رمانطیه ا  ده این جدوا مشججارده می

تیاند ده رر  اب چند یالک ها عمل ارده ا ججت و دهصججد  ابل  بیلی برا  آنججکاه ججای  یالک داهد، رمچنین می

 را ها ننا ایی نماید.درد و انیاع یالکتشجید 

 نتایج بازشناسی ارقام پالک 4-9-2

ها  93/09  د بایننا ی یس ای آمییش  جیستم، ب  آیمایش آن بر هو  ویدئیرا  مجتلف یرداختیم و دهص

ا  رویدئی ای ابتدا یعنی آنکاه ای  یالک تا بایننا ی اه ام یالک  ابل  رعت یردایش رر بد جت آوهدیم. ده ا

دانت. بنابراین تیانستیم  بر ثانی  خیاریم  اب 52ثانی  نجد ا  این یعنی یردایش  90/9ب  طیه متی جط   ابرر 

ک خیدهو ده تصاویر ویدئییی بر یم ا  نسبت ب  ااهرا  بالدهنگ ده آنجکاه جای  و نجنا ایی یال ا ب   جامان 

 ای  این رایی ای نتایج طراحی و ییادهمثاا .(5-0جدوا ) ییشجین  جرعت بااتر و دهصجد نجنا ایی بهتر  داهد

 نشان داده نده ا ت. 3-0نکل  یستم ده 

 

79 C 875 54 

 

52 Ta 513 54 
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82 C 584 54 45 S 547 54 

 

22 L 544 65 

 

78 J 254 54 

 

66 S 452 54 

 

29 C 473 54 

 

59 C 138 54 

 

57 D 383 54 

 

 

12 V 478 73 
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85 V 192 55 

 

65 C 359 54   14 L 849 64 

 

54 391 S 75 

 

64 952 S 37   54 648 J 99 

 

64 952 S 37    54 685 C 97 

 

 33 577 B 36    54 168 C 47 

 

54 669 J 6    54 189 D 46 

 

12 832 gh 61 

 

58587 639  
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 را  ویدئییی ابرایی ای بایننا ی اه ام یالک خیدهو ده : مثاا3-0نکل 

ها با برخی ااهرا   الی الایهیتممان اجرا    دهصجد بایننا ی یالک و یمانمقایسج مانند  سجمت  بل، 

 انیم.اهائ  می 5-0جدوا ده گذنت  

   هوش ییشنهاد  با ااهرا  گذنت : مقایس 5-0جدوا 

 هیولینن راتنیع یالک راهوش
ننا ایی 

 چند یالک

دهصد 

 بایننا ی

یمان الی 

 یردایش رر  اب

Wang  ،09   - - - [25]5949و رمکاهانش s 42 

Chang  ،5/00   - - - [39] 5990و رمکاهانش s 45/3 

 s 9/5 5/00   - 609×069  فید [50] 5990ه تااه و رمکاهانش، 

Deb  وJo ،5990 [06] - - -   6/02 s 0/5 

Comelli  ،6/09   - - - [23] 4002و رمکاهانش s 4/4 

Naito  ،5/09   - 609×099 - [20] 5999و رمکاهانش s 4 

Duan  ،2/09   - 999×699  فید [02] 5990و رمکاهانش s 92/9 

Duan  ،92/05   - 999×699  فید [54] 5992و رمکاهانش s 62/9 

Shi  ،4/90   - - - [00] 5992و رمکاهانش s 596/9 

 s 96/9 9/09   - 099×390 انیاع یالک [26] 5942خسرو ، 

   % 83/17 s 14/1 9281×721 انواع پالک روش پیشنهادی
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 گیرینتیجه    5-9

را  برا  آنججکاه ججای  و نججنا ججایی یالک خیدهو ده  ابیک هوش د یق و بالدهنگ ، نام ده این یایان

را ها آنججکاه ججای  و نججنا ججایی اند و ده کممکن یال  ججای  نججد تا ده امترین یمانویدئییی طراحی و ییاده

 را یمین  و بد ت آوهدن  ابای مدا مجلیط گی ی ب  منظیه تجمین یس ااهبردرا  صجنعتی مفید وا ع نجید.

را  بهبید تصجییر ا تفاده حاو  انجیا  ده حاا حرات ا جتفاده اردیم. برا  بهبید د ت تشججید، ای الایهیتم

یابی عمید  ها ب  ااه گرفتیم. بعد ای آن ای افکنش افقی ا تفاده را، لب ط چاالی لب  ده یالکاردیم. ب  دلیل نرای

را ها بیابیم.   س ای عملاررا  میهفیلیژ  ا تفاده   د یق یالکاردیم تا نیاحی ااندید یالک و ده نتیج  ناحی 

ا ججتجراج ارد. هوش ییشججنهاد  ها هو   را ها تعیین محل واردیم. ده نهایت، آنالیز اجزا  متصججل ب  رم یالک

ها ب  صججیهت  90/09را اجرا اردیم و دهصججد تشجججید صججحیح  را  بزهگراه اب حاو  یالک ای دوهبین 009

را  تکراه  رسجججتند، هوش ما را  ویدئیرا حاو  یالکبالدهنگ بد جججت آوهدیم. اما ای آنجایی ا  بیشجججتر  اب

را  ویدئی تشجججید درد. ده هوش ییشججنهاد  ما متفاوت ها ده  ابرا  خیدهورا  یالک 499تیانسججت تقریبا  

و میاناین یمان الی یردایش رر  اب ثانی  میلی 52 اب برا  تعیین محل یالک حدود  میجاناین یمان اجرا  رر

دهصد بایننا ی  اند.اهبردرا  بالدهنگ منا جب عمل میا ا  برا ا جت  4599×959ده هیولینجن ثانی   90/9

را  ویدئیرا ها ب  صججیهت بالدهنگ یردایش تیاند  اباین هوش میبد ججت آمده ا ججت.  93/09ک نیز   اه ام یال

و نجنا ایی  ها ب  صجیهت رمزمان ده یک  اب تشججید درد ای انیاع مجتلف تیاند چند یالکاند و رمچنین می

هوش را ااهایی نتایج آیمایش  ای  نده ا ت.ییاده OpenCV  با ا تفاده ای اتابجان  ++Cاین  یستم ده . اند

 جای  ما برا  ااهبردرا  بالدهنگ بسجیاه منا جب ا ت   ییادهو اینک  هوش و نحیه اندمی ییشجنهاد  ها اثبات

 چرا ا  نسبت ب  ااهرا  گذنت   رعت بااتر و دهصد آنکاه ای  و بایننا ی بهتر  داهد.
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 پیشنهادات 5-2

جهت تیان مطرح ارد این ا جججت ا    این یژورش میآیندهرا  ای جملج  ییشجججنهاداتی ا  برا  فعالیت

 و یداهائ  نجج را  دیار ده نججرایط مجتلف، هارکاهرا و یا ییش یردایشییشججنهاد  الایهیتم  نتایج بیشججتر بهبید

  ا  اب  ااه گرفت  نید، ب  گین یالک باینجنا جی اه ام آمییش  جیسجتم و را  یادگیر  دیار  جهت الایهیتم

 .دناف اارش یمان و افزایش  رعت و د ت ها ده یی دانت  بانرمچنان ارد

 انیم:هارکاهرا  ییر ها ییشنهاد میاین ارداف  رر چ  بیشتر برا  تحققما 

  ا تفاده ای یردایش میای 

  ا تفاده ای یرداینار گرافیکی ب  امک اتابجان  CUDA  یاOpenCL 
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Abstract 

Automatic license plate recognition problem from different aspects of the early 90s were 

studied. There are still many challenges for license plate recognition, such as fast moving vehicles 

at the scene, angles and different distances, so complex and unpredictable backgrounds, poor 

quality images and rotation of them, scaling, existence of multiple plates within an image, non-

uniform and variable lighting throughout the day, and so on. 

In this thesis, a real-time algorithm is designed and implemented for detection and 

recognition of plates in video sequences, and simultaneous recognition of multiple plates in a video 

frame. Already, in the field of detection and recognition of one plate in a scene is being done works 

that in most of them has been little attention to systems with real-time algorithms, while 

acceleration problem of recognition with correct detection and recognition of multiple plates on 

the scene is very important for its applications. Unlike methods with high computational 

complexity, we apply simple and effective techniques for being real-time. First, frames containing 

moving objects are obtained by using Gaussian Mixture Model (GMM). Then, candidate regions 

are found by vertical edge detection and horizontal projection. After that, license plates are 

localized and extracted by morphological operations and connected components analysis. When 

plates were detected, their characters are separated with another algorithm and recognized plate 

numbers with license plate recognition system. Finally, the plates are recognized. 

The proposed method is evaluated on videos from highways cameras and correct detection 

rate is obtained 98.79 %. This system is implemented in C++ using OpenCV library. The average 

processing time of 25 ms per frame and the overall average processing time 40 ms per frame was 

achieved that can be used in real-time applications. Correct recognition rate is obtained 97.83 %. 

Our real-time system can also recognize multiple plates of different types in each frame. 

Experimental results show that our method and how to implement have higher speed and better 

recognition rate than previous works therefore it is suitable for real-time applications. 

Keywords: License plate detection, License plate recognition, Real-time system, Gaussian 

mixture model, Edge detection, Projection, Morphological operations, Connected components 

analysis, Thresholding, Neural network. 
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