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تصوير پردازش هاي تكنيك توسط ايراني خودروهاي پالك ي شماره تشخيص  

عصبي ي شبكه و  

 

 
  2 ، سعیذ بُرامی سعادت آبادی 1 سارا میردریکًوذ

 

 s.mirdrikvand@gmail.com ،ٔذرط. 1

  ٔزوش آٔٛسػ ػاِی ػّٕی واربزدی جٟاد دا٘ؾٍاٞی بٙذرػباطٌزٜٚ وأپیٛتز ،  دا٘ؾجٛ،. 2

 

 

 چکیذٌ
 ؽذٜ تبذیُ ٘مُ ٚ حُٕ فٙؼت اس ٘اپذیز جذایی بخؾی بٝ رٚسٞا ایٗ (ITS) ٞٛؽٕٙذ ٘مُ ٚ حُٕ عیغتٓ

 تؾخیـ عیغتٓ ٕٞچٙیٗ پالن تؾخیـ عیغتٓ. باؽذ ٔی ٘یش (LPR) پالن تؾخیـ عیغتٓ ؽأُ آٖ ٚ اعت

 عزػت وٝ ٍٞٙأی ،LPR  عیغتٓ در. ؽٛد ٔی ٘أیذٜ ٘یش پالن ؽٕارٜ اتٛٔاتیه تؾخیـ عیغتٓ یا ٔاؽیٗ پالن

 ػىظ د٘باَ بٝ ٌیزد، ٔی ػىظ ٔاؽیٗ اس ٚ حظ را آٖ ردیاب باؽذ ٔغٙاعیغی ی حّمٝ اس بیؾتز ٘مّیٝ ٚعیّٝ یه

 تؾخیـ پالن جای یافتٝ، بٟبٛد تقٛیز ایٗ اس. ؽٛد ٔی ا٘جاْ خٛدرٚ تقٛیز ویفیت بٟبٛد بزای ٞایی پزداسػ پیؼ

 ا٘جاْ ؽذٜ اعتخزاج پالنِ رٚی بز ٔٛجٛد حزٚف ؽذٖ جذا/  بٙذی تمغیٓ ٔماِٝ ایٗ در  .ؽٛد ٔی اعتخزاج ٚ ؽذٜ دادٜ

 .ؽٛد ٔی ؽٙاعایی ػقبی ٞای ؽبىٝ اس اعتفادٜ با ؽذٜ جذا حزٚف ایٗ ٚ ؽٛد ٔی

 

 . حزٚف ؽٙاعایی حزٚف، جذاعاسی خٛدرٚ، پالن تؾخیـ ػقبی، ٞای ؽبىٝ تقٛیز، پزداسػ: كلمات كلیذی
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 مقذمٍ

حُٕ ٚ ٘مُ یه فٙؼت بٝ عزػت در حاَ تحَٛ اعت. بٝ تاسٌی پیؾزفت بغیار فٛق اِؼادٜ ای در ایٗ فٙؼت پیذا ؽدذٜ  

عیغتٓ تؾخیـ پالن بخؾی جدذایی ٘اپدذیز اس عیغدتٓ حٕدُ ٚ ٘مدُ       . (ITS)بٝ ٚیضٜ عیغتٓ حُٕ ٚ ٘مُ ٞٛؽٕٙذ 

ٔحبٛبیت عیغتٓ تؾخیـ پالن ػٕذتا بٝ دِیُ بز٘أٝ ٞای واربزدی ٔٛفك در سٔیٙٝ اسدحاْ تزافیده ٚ   ٞٛؽٕٙذ اعت.

ٚ  ٘ظارت، وٙتزَ بز درآٔذ ٔزبٛط بٝ اعتفادٜ اس جادٜ،  عیغتٓ ٞای أٙیتی فضاٞای باس ، عیغتٓ ٞای وٙتزَ دعتزعدی 

 ((Lee J. Nelson,2010 ...غیز

 

 :زحّٝ افّی اعتتؾخیـ پالن ٔتؾىُ اس عٝ ٔ

 تؾخیـ / اعتخزاج پالن  .1

 جذاعاسی ٘ٛیغٝ ٞا  .2

 تؾخیـ ٘ٛیغٝ ٞا  .3

 

در اِٚیٗ ٌاْ با اعتفادٜ اس وؾؼ  تقاٚیز ٚعایُ ٘مّیٝ بٝ ػٙٛاٖ ٚرٚدی عیغتٓ اعتفادٜ ٔی ؽٛد. ٕٞٛارٜدر ایٗ ٔماِٝ، 

بزای  Sobelعپظ در ٔزحّٝ بؼذ اس ػٍّٕز  .ٔیابذتقٛیز افشایؼ  Tophat Bothatوٙتزاعت تٛعظ تابغ تبذیُ 

 پظ اس تؾخیـ ِبٝ عزی ػّٕیات ٔٛرفِٛٛصیىی بٝ ٔٙظٛر ؽٙاعایی پالن ا٘جاْ ؽذ. تؾخیـ ِبٟا اعتفادٜ ٔی ؽٛد.

چپ بٝ عٕت راعت ففحٝ  عپظ جذاعاسی حزٚف با اعتفادٜ اس رٚػ اعىٗ خغی ا٘جاْ ٔی ؽٛد، اعىٗ اس عٕت 

بزای بٝ دعت آٚردٖ ٚیضٌی ٞای ٔٙحقز بٝ فزد ٞز  حزٚف، اعتخزاج ٚیضٌی ٞا ا٘جاْ ٔی ؽٛد. پظ اس تمغیٓ بٙذی

یىی ؽبىٝ  در ایٗ ٔماِٝ اس دٚ رٚػ ؽبىٝ ٞای ػقبی بزای تؾخیـ حزٚف اعتفادٜ ٔی ؽٛد، .حزف ا٘جاْ ٔی ؽٛد

اعاط وأُ بزدار تؼییٗ ٔیشاٖ. ٘تایج آٟ٘ا ٔمایغٝ ٔی ؽٛد بز آٔٛسػ  ٞای ػقبی باستابی ٚ دیٍزی ؽبىٝ ٞای ػقبی

بٛدٖ در تؾخیـ حزٚف. ٔؾاٞذٜ ؽذٜ وٝ ٘تایج بذعت آٔذٜ ؽٙاعایی ٘ٛیغٝ ٞا با اعتفادٜ اس ؽبىٝ ٞای ػقبی بزدار 

(. بٟزٜ BP NN( اس ٘تایج تؾخیـ حزٚف با اعتفادٜ اس ؽبىٝ ٞای ػقبی باستابی بٟتز اعت )LVQ NNتؼییٗ ٔیشاٖ )

 1تؼذاد فٛ٘ت ٞا بزای ایجاد ؽبىٝ ٞای ػقبی بٟبٛد بخؾیذ. ؽىُٚری اس عیغتٓ را ٔی تٛاٖ با اعتفادٜ اس افشایؼ 

 ٔذَ عیغتٓ تؾخیـ پالن ٔٛرد اعتفادٜ در ایٗ ٔماِٝ را ٘ؾاٖ ٔی دٞذ.
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 نویسه های پالک سیستم تشخیص: (1-1) ؽىُ 

جذاعداسی   3رٚػ اعتخزاج پالن را ٔؼزفی ٔی وٙذ. بخؼ  2بمیٝ ایٗ ٔماِٝ بٝ ؽزح سیز عاسٔا٘ذٞی ؽذٜ اعت: بخؼ 

ٔداصَٚ   5اعتخزاج ٚیضٌی ٘ٛیغٝ ٞای جذا ؽذٜ را تقاٚیز تٛضیح ٔی دٞدذ. بخدؼ    4٘ٛیغٝ ٞا را ؽزح ٔی دٞذ، بخؼ 

را ٕ٘ایؼ ٔی دٞذ. در ٟ٘ایت، ٘تیجٝ ای اس وار وؾیذٜ ٔی ؽٛد ٚ ٚیضٌی ٞای ٕٔىدٗ   LPRتؾخیـ ٘ٛیغٝ در عیغتٓ 

 ٔٛرد بحث لزار ٔی ٌیزد. 6وار در بخؼ 

 

 استخراج پالک

بٝ ٔٙظٛر ارتماء ویفیت تقٛیز خٛدرٚ بزای ٘تایج بٟتز در بیؾتز ػّٕیات بز رٚی ؽٕارٜ پالن، ػّٕیات پیؼ پزداسػ 

ٚ  Tophat Bothatیه رٚػ جإ٘ایی ؽٕارٜ پالن بز اعاط تغییز  "تقٛیز رٚی  تقٛیز افّی خٛدرٚ ا٘جاْ ٔی ؽٛد. 

، وُ فزایٙذ پیؼ پزداسػ تقٛیز ٚ تؾخیـ ٘احیٝ پالن را ( P G Hou, J Zhao and M Liu ,2004)"خظ اعىٗ

ٔؼزفی ٔی وٙذ. تقاٚیز ٌزفتٝ ؽذٜ با اعتفادٜ اس یه ٔجٕٛػٝ وارت بٝ فزْ دیجیتاَ تبذیُ ٔی ؽٛ٘ذ. عپظ ایٗ تقٛیز 

سػ تقٛیز اس رٚػ باال والٜ ٚ والٜ بٝ یه تقٛیز در ٔمیاط خاوغتزی تبذیُ ٔی ؽٛد. در ٌاْ بؼذی بزای پیؼ پزدا

ربات اعتفادٜ ٔی ؽٛد. ایٗ تىٙیه وٙتزاعت وّی تقٛیز را بٟبٛد ٔی بخؾذ. پظ اس باال بزدٖ ویفیت تقٛیز، تؾخیـ 

( ٕ٘ٛدار ػّٕیات اعتخزاج 2-1[. ؽىُ )4ؽٕارٜ پالن با اعتفادٜ اس ػّٕیات ٞای ٔختّف ٔٛرفِٛٛصیىی ا٘جاْ ٔیؾٛد ]

 ذ.پالن را ٘ؾاٖ ٔی دٞ

 
 .(: ػّٕیات اعتخزاج پالن2-1ؽىُ )                                                 

( اعتخزاج پالن را در عٝ ٔزحّٝ ٘ؾاٖ ٔی دٞذ. ابتذا تقٛیز افّی خٛدرٚ بٝ ػٙٛاٖ ٚرٚدی ٌزفتٝ، پیؼ 3-1ؽىُ ) 

 تقٛیز پیؼ پزداسػ ؽذٜ اعتخزاج ٔی ؽٛد.پزداسػ تقٛیز رٚی ایٗ تقٛیز ا٘جاْ ٔی ؽٛد ٚ در آخزیٗ ٔزحّٝ ٔىاٖ اس 
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 (: اعتخزاج پالن3-1ؽىُ ) 

 

 وًیسٍ َا بىذیتقسیم  -1-3

واراوتزٞای جذا  بزای بٝ دعت آٚردٖ پالن دارای واراوتزٞای عیاٜ ٚ عفیذ اعت. اعتخزاج بٝ دعت آٔذٜ اسپالن 

بزای جذا وزدٖ ٔتٗ درٖٚ  ( Linesخغی ) تبذیُ ٔی ؽٛد. عپظ تابغ بایٙزیبٝ تقٛیز  تقٛیز پالن، ابتذا ؽذٜ

پظ عیاٜ با رً٘ ٘ٛیغٝ ٞای   'وّیپ'تابغ اعتفادٜ ٔی وٙذ.  'وّیپ'وٝ اس تابغ  خغٛط رٚی پالن اس اعتفادٜ ٔی ؽٛد،

 بزیذٜ ؽذٜ بز رٚی تقٛیزػّٕیات  ٕٞاٖ ا٘جاْ ٔی ؽٛد ٚ، تغییز ا٘ذاسٜ تقٛیز بزػ اس پظ عفیذ را بزػ ٔی دٞذ.سٔیٙٝ 

 .[5]٘ٛیغٝ ٞا جذا ؽٛ٘ذ  ایٗ فزایٙذ د٘باَ ٔی ؽٛد تا ایٙىٝ تٕاْتىزار ٔی ؽٛد. 

 

 

 

 ٘تایج تمغیٓ بٙذی ٘ٛیغٝ ٞای پالن را ٘ؾاٖ ٔی دٞذ. (4-1)ؽىُ 

 

 
 ٘ٛیغٝ ٞا جذاعاسی(: 4-1ؽىُ )
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 خصًصیات استخراج -1-4

 ٟٔٓ اعت بزای آٔٛسػٚیضٌی یه ٌاْ ٔی ؽٛد. اعتخزاج  بزای تؾخیـ ٘ٛیغٝ اعتفادٜ ؽبىٝ ػقبی اسدر ایٗ ٔماِٝ، 

رٚػ  ا٘جاْ ٔی ؽٛد. دٚجذا ؽذٜ ٞز یه اس ٘ٛیغٝ ٞای بز رٚی  ٚیضٌی اعتخزاج. ؽبىٝ ٞای ػقبی ؽبیٝ عاسیٚ 

بز  دیٍز رٚػ ٚ  Fan-beamیىی تبذیُ .ؽبىٝ ٞای ػقبی دار٘ذ عاسی ؽبیٝ آٔٛسػ ٚعؼی در  ٚیضٌی اعتخزاج

 ؽىُ )ٞٙذعٝ( ٘ٛیغٝ. اعاط

ٌیزد  ٔی لزار اعتفادٜ پزتٛ افىٙی ٔٛرد اس اعتفادٜ با یه تقٛیز اس ٔحاعبٝ یه ٕ٘ایؼ ریاضیبزای  Fan-beamتبذیُ 

(1988,Kak, A.C., & Slaney, M) .  تابغ Fan-beam  ٔؾخقی ٔحاعبٝ  جٟت أتذاد درٔاتزیظ یه تقٛیز را

 ا٘تٍزاِٟای Fan-beamتابغ  .اعت خظ ا٘تٍزاَ ٞای ٔجٕٛػٝ ای اس F(X,Y)دٚ بؼذی افىٙی اس یه تابغ  پزتٛ. ٔی وٙذ

را تؾىیُ  Fan یه ؽىُعپظ  ٔحاعبٝ وزدٜتابیذٜ ٔی ؽٛ٘ذ را  یه ٔٙبغ ٚاحذ اس وٝ ٔغیزٞایی أتذاد در خغی

ٞای ٔتؼذدی را اس سٚایای ٔختّف اس عزیك چزخؼ ٔٙبغ  تابؼ Fan-beam تابغیه تقٛیز،  بزای ٘ؾاٖ دادٖٔیذٞذ. 

 ٔزوش چزخؼ ٚ Fan-beamبیٗ راط  فافّٝ. ( بز تقٛیز ٔی تابذفزك ٔی ؽٛد 100ساٚیٝ بٝ دٚر ٔزوش تقٛیز )

ایٗ فزك ٔی ؽٛد(،  پیىغُ  200فافّٝ ) ثابت در ٘ظز ٌزفتٝ ٔی ؽٛد تابؼ ٞا ٕٞٝ بزای( تقٛیزپیىغُ ٔزوشی )

 رچزخؼ دسٚایای در تٕاْ  Fan-beamراط اعٕیٙاٖ حافُ ؽٛد وٝ  بٝ ا٘ذاسٜ وافی بشري باؽذ تا بایذ فافّٝ

  360بزای پٛؽؼ دارد. تابؼ ٚجٛد ٞز بزای وٕاٖ دایزٜ ای أتذاد در با ا٘ذاسٜ یىغاٖ عٙغٛر 15باؽذ.  تقٛیز اس خارج

  540 تقٛیزِ Fan-beamخقٛفیات( عتٖٛ دادٜ ) تابؼ ٔٛرد ٘یاس اعت. بٙابزایٗ 36چزخؼ ساٚیٝ  درجٝ  10با  درجٝ

  اعت. عٙغٛر ٕ٘ٛ٘ٝ

رٚػ یه ؽىُ را بز اعاط . ٘ٛیغٝ ٔیباؽذ ؽىُ اعاط تؾخیـ ٘ٛیغٝ بزبزای  ٚیضٌی اعتخزاجیىی اس رٚؽٟای 

. ٘ٛیغٝ را ؽىُ ٔی دٞذ عاختٕاٖ وٝ افّی ا٘ذا٘ٛاع خظ ٞای  بز اعاط ایٗ ٚیضٌی ٞا ٚیضٌی تٛفیف ٔیىٙذ. اعتخزاج

عیغتٓ  ٞز در رایجٔمذار اعت. ایٗ یه ٘ظز  55بز اعاط اعخزاج ٚیضٌی ٞا دارای  ٘ٛیغٝٚیضٌی ٞا بزای ؽىُ  عتٖٛ

تؼذاد  افشایؼ ٔی یابذ. عاسی ؽبیٝ دلت ایجاد ؽٛد ٚیضٌی ٞا تؼذاد بیؾتزی اس با ؽبىٝ اٌز، وٝاعت ػقبی  ؽبىٝ

بٟتز  ٞٙذعٝ واراوتزٞا ٞا اس ؽیٜٛ ی  Fan-beamدر تؾخیـ ٘ٛیغٝ ، دلت اعت بیؾتزٞا  Fan-beamدر  ٚیضٌی ٞا

 .دارد ٔؾخقٝ ٚجٛد  540 ٞا Fan-beamأا در  ٔؾخقٝ  55ٞٙذعٝ واراوتزٞا اعت بٝ عٛری در ؽیٜٛ ی

 

 وًیسٍ شىاسی -1-5

٘ٛیغٝ ٞای جذا  آٖ در وٝ، ؽٛد ؽٙاعایی ٘ٛیغٝ ؽٙاختٝ ٔی ٔزحّٝ ٚ بٝ ػٙٛاٖ اعت افّی عیغتٓ بخؼایٗ ٔزحّٝ 

بزای ؽٙاعایی  .٘ٛیغٝ ٘یش ٘أیذٜ ٔیؾٛد ٘ٛیغٝ ؽٙاعی ٕٞچٙیٗ بٝ ػٙٛاٖ ؽٙاعایی ٘ٛری. ؽذٜ ؽٙاعایی ٔی ؽٛ٘ذ

 "اعاط فزَٔٛ بزؽٙاعایی "ٚ  "٘ٛیغٝ ؽٙاعایی ٘ٛری" (OCR)ؽٛد وٝ  ٔی اعتفادٜ ؽٕارٜ پالن رٚػ ٞای عٙتی

ؽٙاخت بٟتز  با عزػت ٕٞزاٜ بیؾتز دلت، وٝ باػث تضٕیٗ اعت ٞٛؽٕٙذٔٛتٛر ٔا٘ٙذ یه  ػقبیؽبىٝ  ٞغتٙذ.

 ٛد.ٔیؾ
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ػقبی  )ؽبىٝ BP ANNٌیز٘ذ:  ٔی لزار اعتفادٜ ٔٛردبزای ؽٙاعایی ٘ٛیغٝ ٞا  ؽبىٝ ٞای ػقبیرٚػ افّی  دٚ

٘ٛیغٝ ٞای پالن  پیذا وزدٖ اس پظ(، آٔٛسػ بزدار تؼییٗ ٔیشاٖ ؽبىٝ ٞای ػقبی)  LVQ NN ٔقٙٛػی( ٚ باستابی

ٚ   BPNNبیٗ  دلت خزٚجی، سٔاٖ ٌزفتٝ ؽذٜ ٚ ٔیشاٖبز اعاط بٟتزیٗ رٚػ  بزای پیذا وزدٖرٚػ،  ایٗ دٚ تٛعظ

LVQNN  ؽٛدا٘جاْ  رای ٌیزی ٔی تٛا٘ذ MengZe Zheng , QingYu Liu) ( 

 بازتابی شبکٍ َای عصبی  -1-5-1

پٟٙاٖ الیٝ ٚ  خزٚجی الیٝ، ٚرٚدی الیٝ الیٝ: عٝ با تحت ٘ظارت ٔی باؽذ، باستابی( یه ؽبىٝ ػقبی) ؽبىٝ ٞای ػقبی

(2004,Jacek M. Zurada) شآٔٛس بزای اعتفادٜ ٔٛرد یادٌیزی ٘زخBPNN 0.09  تابغ ا٘تماَ  ٚ اعتtansig اعت. 

 .خزٚجی ٌزٜ 36ٚ  پٟٙاٖ ٌزٜ  36٘ٛیغٝ دارد،  ٚیضٌی ٞز ٚرٚدی بزای ٌزٜ BP NN  ،540عزاحی 

 

 شبکٍ َای عصبی بردار تعییه میسان آمًزش  -1-5-2

عبمٝ بٙذی  ٘ظارت ؽذٜ بٝ ؽىُ یادٌیزی اس LVQٔماِٝ  اعت. در ایٗ تزویبی ؽبىٝ یه (LVQ) بزدار تؼییٗ ٔیشاٖ

ٞز عبمٝ اختقاؿ ٔیابذ،  عبمٝ یهبٝ  اَٚ الیٝ در ٘ٛرٖٚ ٞز LVQ ؽبىٝ در ( 1987)وٛٞٛ٘ٗ ، اعتفادٜ ٔیىٙذ ؽذٜ

 اختقاؿ ٔیابذ. دومالیٝ  ٘ٛرٖٚ در یه بٝ ٘یش

 :دارد ٚجٛد  LVQ  در اٍِٛریتٓ عٝ ٌاْ اعاعی

 دٞی اِٚیٝٔمذار .1

 رلابت.  2

 یادٌیزی. 3

LVQ NN  ٚرٚد بدٝ   فزْ درٔاتزیظ  ٞذف ٔغابك ؽٙاعٝ ی. بزدار ٘ظارت بارلابتی ٕٞزاٜ  ٞای آٔٛسػ اس تزویبی اعت

 اس اعدتفادٜ  بدا ؽٙاعایی ٘ٛیغدٝ   ٘تایج 1-1جذَٚ .ٔیباؽذ 0.01 ؽبىٝ آٔٛسػ بزای یادٌیزی. ٘زخ اعت عیٍٕٛئیذ عیغتٓ

 دٞذ. ٔی ٘ؾاٖ  (LVQNN) ػقبی ؽبىٝ آٔٛسػتؼییٗ ٔیشاٖ  بزدار ٚ  (BPNN) ٞای ػقبی باستابی ؽبىٝ

 

 NN ػذدی٘زخ  اِفبایی٘زخ  دلت

% 66.67 %62 %70 BPNN 

% 93.44 %91.15 %90 LVQNN 

 ٘تایج ؽٙاعایی ٘ٛیغٝ ٞا: 1-1جدول 

 

 ي وتیجٍ گیری بحث -1-6
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در ایٗ ٔماِٝ، رٚؽی بزای تؾخیـ ٘ٛیغٝ ٞای تقٛیز پالن بز اعاط دٚ رٚػ ؽبىٝ ٞای ػقبی ٚ دٚ رٚػ ٔؼتبز 

 دارای ٚیضٌی ٞا اعتخزاجرٚػ  ػٙٛاٖ بٝ fan beamاعتخزاج ٚیضٌی پیؾٟٙاد ؽذٜ اعت. ٔؾاٞذٜ ؽذٜ اعت وٝ 

ٚیضٌی ٞای بیؾتز بزای آٔٛسػ ؽبىٝ ٞای ػقبی اعت، در ٘تیجٝ دلت ؽبیٝ عاسی آٖ باالتز اعت. با اعتفادٜ اس  

Fan-beam  تالؽی ؽذٜ اعت بزای اعتخزاج ٚیضٌی باسٌؾت ا٘تؾار ٚ آٔٛسػ بزدار تذریجی ؽبىٝ ٞای ػقبی. اس

اعت. بٙابزایٗ تحمیمات بیؾتزی  باالتز BPNN اس LVQNNٔی تٛاٖ ٘تیجٝ ٌزفت وٝ دلت تؾخیـ  1-1جذَٚ 

ٔیتٛا٘ذ رٚی رٚػ ٞای دیٍز اعتخزاج ٚیضٌی ٞا ٔتٕزوش ؽٛ٘ذ وٝ ٔی تٛا٘ذ بزای آٔٛسػ ؽبىٝ ٞای ػقبی اعتفادٜ 

دلت تؾخیـ ٘ٛیغٝ ٞا  ؽبىٝ ٚ بٟبٛدآٔٛسػ  بزای  ٔی ؽٛد. ٕٞچٙیٗ تؼذاد بیؾتزی اس فٛ٘ت ٞا ٘یش ٔی تٛا٘ذ

 اعتفادٜ ؽٛد.
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