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چکیده :تشخیص خودکار پالک خودروها به موضوع مورد عالقه بسیاری از پژوهشگران تبدیل شده است .با توجه به
اینکه الگوریتمهای تشخیص پالک به شدت به شرایط محیطی وابسته میباشند و کمترین تغییر در شرایط ثبت
تصویر می تواند باعث ایجادخطا در فرایند تشخیص پالک شود ،از روش شبکه عصبی کانولوشن مبتنی بر ناحیه
که در برابر تغییرات شرایط محیطی و نویز تصویر مقاوم میباشد ،برای تشخیص محل پالک و جداسازی آن از
تصویر پسزمینه استفاده شدهاست .شبکه عصبی کانولوشن مبتنی بر ناحیه نمونه کامل شده شبکه عصبی
کانولوشن میباشد که برای تشخیص شی در یک تصویر مورد استفاده قرار میگیرد و دارای سرعت آموزش و
اجرای باالتری میباشد .در این مقاله مرحله اول مربوط به تعیین محل پالک خودرو از روی تصویر و مرحله دوم
به استخراج کاراکترهای تشکیل دهنده پالک مربوط میشود .از مزایای ترکیب این دو روش میتوان به سادگی
الگوریتم ،سرعت آموزش باال ،و نیاز به دادههای آموزش با تعداد کم میتوان اشاره کرد .نتایج بدست آمده از
شبیه سازی الگوریتم ارائه شده نشان دهنده موفق بودن فرایند تشخیص پالک در شرایط مختلف و تصویرهای
مختلف میباشد.
کلمات کلیدی :شبکه عصبی کانولوشن ، RCNN ،شناسایی نوری حروف ،تشخیص پالک.
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 -1مقدمه

ساامانه تشاخیص پالک خودرو یک سایساتم کامال مکانیزه اسات ،الگوریتمهای موجود فقط تحت شرایط کنترل شده کار
میکنند ،برخی از ساایسااتمها نیاز به سااخت افزار پیدیده برای ضاابط تصاااویر با کیفیت باال دارند .هنوز هم شااناسااایی پالک و
شاناسایی کاراکترها یک کار اال

برانگیز است .مشکل در تنوع الگوهای کاراکتری مانند اندازههای مختلف ،فونتها و رنگها،

تحریفهای کاراکتری ناشای از مناساب نبودن روشانایی ،انسداد یا تار شدن در تصاویر با کیفیت پایین است .پس زمینه پیدیده
مانند متنهای تابلو فروشاگاه و ییره به عنوان نشاانه های درویین در فرایند تشاخیص پالک و اساتخراج شااماره مشکل ایجاد
میکند[.]1
تشاخیص پالک و شناسایی کاراکترهای پالک ،بخ

اول تشخیص پالک به معنی تعیین مکان پالک و ایجاد مستطیل با ابعاد

مناساب در اررا پالک اسات ،در حالی که شاناسایی پالک به من ور شناسایی کاراکترهای نشان داده شده در محدوده پالک
اسات.در روش مبتنی بر یادگیری عمیق(شبکه عصبی کانولوشن مبتنی بر ناحیه) بدلیل اینکه از الگوریتم استخراج ویژگی 1برای
اساتخراج خودکار ویژگی اساتفاده میشاود نسبت به الگوریتمهای قبلی که از ویژگیهای دستی استفاده میکردند عملکرد بسیار
قابل قبول تری دارد و حساااساایت آن در برابر نویز تصاااویر بساایار کم میباشااد .قویترین روشهای یادگیری عمیق شااامل
شبکههای عصبی کانولوشنی 2است .کانولوشنها عملکرد قابل توجهی را در وظایف مختلف از جمله ربقهبندی تصویر ،تشخیص
ابعاد ،تقسیم معنایی و ییره نشان دادهاند]3[.
 -2مروری بر کارهای انجام شده

در مراحل تشاخیص پالک که دارای ساه رویکرد ایالی تشخیص یفحه پالک ،جداسازی کاراکترها ،شناسایی کاراکترها ،دو و
همکاران[ ، ]2ژو و همکاران[ ، ]12آناگنوستوپول و همکاران [ ]13روشهایی ارایه کردند که با استفاده از  5مرحله ایلی تفکیک
یافحه پالک از تصااویر انجام شاود که شاملش تشخیص لبه ،روش مبتنی بر بافت  ،تشخیص کاراکتر و روشهای ترکیبی موارد
فوق ..ژنگ و همکاران در [ ]11و بوش و همکاران در [ ]15از فیلتر ساوبل 3برای تشاخیص لبه استفاده کردند .ژنگ و همکاران
در [ ]11از تشااخیص لبه عمودی اسااتفاده کردند زیرا تشااخیص افقی لبه با خطاهای زیادی مواجه بود.نر تشاایص در این مورد
 %..99بود .راشاد و همکاران در [ ]11از تشاخیص خط با اساتفاده از تبدیل هو  1اساتفاده کردند مزایای هو تشخیص خط
مساتقیم با زاویه  33درجه اسات .سانشی و همکاران در [ ]19از شناسایی نوری حرو  OCRدر مرحله تشخیص پالک و ارقام
اساتفاده می کردند که

با استفاده از OCR

حرو را شناسایی و از فیلتر سوبل برای تشخیص لبه مورد استفاده قرار داده اند که با

این روش به دقت  %.9رسیده اند.
کیم و همکاران در [ ]11از الگوریتم ژنتیک برای تشااخیص رنگ اسااتفاده کردند که با اسااتفاده از روشاانایی هر ناحیه از پالک
بخشااهایی از آن را تفکیک نموده که دقت این امر  % .291می باشااد .آناگنوسااتوپول و همکاران در [ ]13با اسااتفاده از پنجره
کشاویی کنسارسایوم روشای پیشانهاد کردند که در این روش یافحه پالک بصاورت بی ن می در تصاویر دیده میشود .لی و
همکاران در [ ]1با شاناساایی تمام کاراکترهای تصاویر با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی و سپس استفاده از یک کانولوشن
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جدید برای ار بین بردن تقساایم کاراکترها مورد اسااتفاده قرار میگیرد .لین و همکاران در [ ]1.از یک روش مبتنی بر اسااتحکام
تصویر استفاده شده است که ابتدا کاراکترها را تشخیص می دهد و سپس به جداسازی آنها با استفاده از روشهایی میپردازد.
لی و شان در [ ]1با آموزش  33کالس کانولوشانی برای تشاخیص کاراکترهای تصاویر و  1الیه کانولوشن و  .الیه کانولوشنی
عمیق برای تشااخیص سااری که  1الیه را با  39کالس آموزش داده و  .الیه را برای اسااتخراج کاراکتر با دقت  %.1953مورد
اساتفاده قرار داده است .یانگ و همکاران در []23از روش 5برای آموزش پالک خودروهای اینی استفاده شده است و از CNN-

 KELMبدون الیه کامال متصلف برای ربقه بندی و شناسایی داده های آموزشی با دقت  %13میباشد.
لی و همکاران در [ ]21از ساه ماژول (ماژول کانولوشان برای استخراج ویژگی ،ماژول دوم پنجره کشویی برداری ،ماژول سوم از
رگرسایون برای تشخیص پالک) استفاده کرده اند که دقت سیستم  %..92بوده است .داس و همکاران در [ ]22استفاده از شبکه
عصبی کانولوشنی روی  15نمونه از تصویر پالک هندی با پس زمینه های متفاوت که به دقت  %15913رسیده است.
کوساال و همکاران در [ ]23با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی کانولوشن برای تشخیص پالک که از شبکه عصبی
کانولوشن برای استخراج ویژگی و از  svmجهت شناسایی استفاده شده است دقت  %.3با معماری  9در  9الیه کانولوشن.
 -3روش پیشنهادی

برای توسعه سیستم تشخیص پالک خودرو برای شناسایی پالک خودرو ایرانی از روی تصاویر دیجیتال ثبت شده توسط دوربین
که براسااس روشهای شابکه عصابی کانولوشان مبتنی بر ناحیه 1و شناسایی نوری حرو  9میباشد ،روش آموزش شبکه برای
تشاخیص محل پالک در تصااویری که برای آموزش شابکه تعیین شدهاند ،با آموزش ،شبکه

RCNN

قادر خواهد بود از تصاویر

ثبت شاده با زم ینه های متفاوت محل پالک را تعیین نماید .الگوریتم تشخیص نوری حرو که بر اساس همبستگی بین تصویر
کاراکتر و تصویر الگوی کاراکتر به شناسایی کاراکترها میپردازد.
-1-3مراحل تشخیص پالک

.مراحل تشخیص و شناسایی پالک در بصورت نمودار بلوکی شکل  1نشان داده شده است.
تصویر خروجی

شناسایی کاراکترهای
پالک

تشخیص محل

تصویر ورودی

پالک

(رنگی)

شکل  :1مراحل تشخیص و شناسایی پالک

در مرحله اول به تشاخیص محل پالک خودرو از تصویر رنگی ثبت شده توسط دوریبنهای ترافیکی پرداخته میشود .وجود اشیا
و تابلوها ،عالئم و میزان روشانایی باعث میشاود تا پس زمینه تصاویر بسیار متنوع و دارای اختال زیادی باشند  .شبکه عصبی
کانولوشانی یکی از روشهای هوشامند در تشخیص اشیا میباشد مدل شبکه عصبی اشم توسعه یافته است در زمینههای بسیار
متنوع برای تشاخیص اشایا مشاخص در تصاویر اساتفاده شده است حاوی شی مورد ن ر باشد ارا که شبکه عصبی کانولوشنی
کلیت تصاویر را مالک ربقه بندی و تشخیص قرار میدهد همدنین اندازه تصاویر ورودی نیز میبایست یکسان باشد .استفاده از
این روش برای تشخیص محل پالک همراه با اال

خواهد بود برای حل این اال

استفاده از پنجره لغزان برای اسکن تصویر

5
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و یافتن شااای مورد ن ر می باشاااد .با توجه به دوری یا نزدیکی خودرو با دوربین و تغییر اندازه پالک در تصاااویر میبایسااات از
پنجرههای لغزان با اندازه های مختلف استفاده شود .که باعث افزای

شدید حجم محاسبات و کندی روند تشخیص پالک خواهد

شد.
الگوریتم شابکه عصابی کانولوشانی مبتنی بر ناحیه برای تشخیص محل پالک استفاده خواهد شد .این الگوریتم بر اساس روش
پیشانهاد ناحیه توساعه داده شده است و حدود  2333ناحیه کاندید که احتمال وجود شی مورد ن ر در آنها وجود دارد تولید شده و
به عنوان ورودی به شبکه عصبی کانولوشنی داده می شود تا تصمیم گیری شود .این روش با توجه به تولید ناحیههای کاندید در
تصویر نسبت به روش کالسیک  CNNدارای سرعت باالتری می باشد و حجم محاسبات نیز به شدت پایین می باشد.
پس از تشاخیص محل پالک خودرو ،محل مورد ن ر که شامل تصویر پالک میباشد از تصویر ایلی جدا شده و در مرحله دوم
به تشااخیص و شااناسااایی کاراکترها در پالک خودرو کاراکترهای مورد اسااتفاده در پالک دارای فونت ،ابعاد ،رنگ و هندسااه
مشاخصی می باشند ،از روش ساده تشخیص نوری حرو که بر مبنای همبستگی بین تصویر و تصویر الگو عمل میکند استفاده
شده است.
شرو
ع
تصویر خودرو

تعیین جعبه که پالک خودرو در آن قرار گرفته بصورت
دستی
استخراج مختصات جعبه
ذخیره نام و مختصات محل پالک در جدول w
بله
آیا قصد ادامه دارید؟
خیر

پایان
شکل  :2الگوریتم تولید داده های آموزشی برای RCNN

در هر دو مرحله یعنی تشخیص محل پالک و همدنین شناسایی حرو الگوریتمهای مورد استفاده میبایست تحت آموزش قرار
بگیرند تا پارامترهای موجود در الگو برای آموزش شاابکه عصاابی مبتنی برناحیه از تصاااویری مربوط به خودروهای ایرانی دارای
پالک می باشاد برای آموزش شناسایی نوری حرو از مجموعه ای که شامل کاراکترهای جداشده از تصاویر پالک استفاده شده
است .که با افزای

تعداد دادههای آموزش و تنوع آنها میتوان قابلیت اعتماد این روش را نیز افزای

-2-3مراحل شبکه عصبی کانولوشن مبتنی بر ناحیه

داد.
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الف) در مرحله اول تصااویر خودرو به عنوان ورودی دریافت میشااود و براساااس الگوریتم پیشاانهاد ناحیه ،به تولید  2333ناحیه
کاندید که احتمال وجود پالک خودرو در آن وجود دارد ،اقدام میکند .انتخاب ناحیه در این الگوریتم بر اساااس مشااابهت رنگ و
بافت و شادت نور پیکسلهای مجاور در تصویر میباشد .پس از اینکه به تعداد مناسب ناحیه ایجاد شد ،نواحی مختلف در تصویر
براسب گذاری میشود .شکل  3نحوه تعیین نواحی کاندید در شبکه  RCNNرا نشان میدهد.

شکل :3نحوه تعیین ناحیه کاندید در شبکه RCNN

ب) پس از ایجاد نواحی کاندید در تصویر برای استخراج ویژگیهای آنها هر ناحیه بصورت مستقل وارد شبکه عصبی کانولوشن
میشاود .شبکه عصبی کانولوشنی دارای یک الیه ورودی با ابعاد  ،32×32سه الیه داخلی و در انتها دارای دوالیه تماماً متصل
میباشد که خروجی این دوالیه ویژگیهای نهایی استخراج شده از ناحیه مورد ن ر میباشد.
ج)پس از تعیین ویژگیهای هر ناحیه در شبکه عصبی کانولوشنی ،یک ماشین بردار پشتیبان ) (SVMبر اساس ویژگیهای اقدام
به ربقه بندی تصاویر می نماید وساپس بر اساس الگوریتم رگرسیون خطی بهترین ناحیه از لحا وجود پالک خودرو با کمترین
ابعاد به عنوان انتخاب نهایی تعیین میگردد .شکل  1نحوه تعیین ویژگی انتخاب ناحیه را در شبکه  RCNNنشان میدهد.

شکل  :4تعیین ویژگی در ناحیه کاندید و انتخاب ناحیه در شبکه

-3-3شناسایی کاراکتر پالک به روش شناسایی نوری حروف

شااناسااایی نوری حرو مخفف( )Optical Character Regionمی باشااد و در واق نرم افزار متن خوانی اساات که وظیفه آن
تشخیص اتوماتیک متن در تصاویر می باشد
برای شاناسایی نوری حرو از همبستگی کاراکترهای الگو با تصویر کاراکتر مورد ن ر استفاده میشود .تصاویر الگوی مربوط به
کاراکترهای الگو ،از تصاااویر پالک خودروها انتخاب میشااود .کاراکترهای الگو شااامل یک نمونه 22تایی از حرو و ارقام مانند
حرو ب  ،ج ،د  ،س  ،ص  ،ط  ،ق  ،ل  ،م  ،ن  ،و  ،ه  ،ی و ارقام از  1تا  .میباشاااد .برای اینکه کاراکترهای الگو هم اندازه
شاوند و نسابت رول به عرت تصاویر دستخوش تغییر نشود .تمامی تصویر را به اندازه  12*21تغییر دادیم .تمامی کاراکترها را
بصورت الگویی تعریف و ذخیره کردیم سپس باید هر الگو برای  OCRشناخته شده باشد کاراکتر اول نماینده اه حرفی یا عددی
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اسات که با استفاده از تاب

read_letter

در متلب الگوهای تعریف شده را براسب گذاری کردیم تا وقتی خروجی پالک از مرحله

قبل که بصورت  boundingboxاست کاراکتر اول که میخواند بتواند تشخیص دهد که این الگوی کدام کاراکتر است.
 -4-3مراحل شناسایی نوری حروف

 -1باینری کردن تصاویرش در این مرحله یک تصاویر خاکساتری که شاامل مقادیر()3-255اسات باید به یک تصویر سیاه( )3و
سفید( )1تبدیل شود ،یرای باینری سازی تصویر حد آستانه بصورت مناسبی تعریف می شود و پیکسلهایی که مقدار آن کمتر از
حد آساتانه باشد  ،به یفر و پیکسلهایی که مقدار آنها از حد آستانه باال باشد ،به  1تبدیل میشود .برای تعیین مقدار حد آستانه
از هیستوگرام تصویر استفاده می شود در این پروژه استفاده از حد آستانه عمومی از حد آستانه سراسری استفاده شده است .تصویر
باینری شاده یک نمونه پالک خودرو ها رانشان می دهد.که پالک استخراج شده از شبکه مبتنی بر ناحیه مرحله قبل به باینری
تبدیل شده است سپس تمامی اشیا کمتر از  53پیکسل را حذ کردیم تا هد ایلی که کاراکتر و حرو است.

.1

شکل :5تصویر باینری ورودی

 -2بکارگیری عملگرهای مورفولوژیکیش اگر خروجی مرحله قبل شافا نباشاد ،از عملگرهای موفولوژیکی استفاده می کنیم در
یاورتی که تصاویر شاامل اندین حفره ابتدا باید حفرها پرشده و حجم تصویر را کم شود تا قسمتهایی که به اشتباه جز کالس
متن قرار گرفته شادهاند ،ناپدید شاوند  .از تاب

Strel

اساتفاده شاده اسات که شکل مطلوب عسو ساختاری را مشخص میکند

بصورت مرب است .در تولید اعسای ساختاری با شکل های رایج Strel ،دارای قابلیت های تولید اعسای ساختاری در فرم تجزیه
شده می باشد.
 -3قطعه بندیش در قطعه بندی ،یک تصاویر به اشایا سازنده آن تقسیم میشود در این مرحله قسمتهای مجزا بصورت کاراکتر
شناسایی شده و تصویر مربوط به هر کاراکتر از تصویرپالک جدا میشود.
 -1در نهایت با کاراکترهای جدا شااده از تصااویر پالک که

بصااورت boundingbox

می باشااد یعنی در این مرحله هر کاراکتر

براسااس الگوی تعریف شاده بصاورت جدا در جعبه ای قرار میگیرد و جداساازی حرو و اعداد بر اساس الگوریتم  OCRمورد
شاناساایی قرار میگیرند.و اون درشناسایی نوری حر و ابتدا الگو تعریف کردییم تا بتواند جدا جدا هر کاراکتر را شناسایی کند
نتایج را بصورت شماره پالک در فایل متنی نمای

دهد.

 -4نتایج ارزیابی

در مرحله اول که هد از ان تشاخیص محل پالک در تصویر خودرو میباشد ..تصاویر ورودی می بایست هم اندازه باشد تمامی
تصااویر را هم اندازه شادهاند.دادههای آموزش در شابکه  RCNNمی بایسات به یاورت جدول تهیه شوند که این جدول شامل
آدرس تصویر مورد ن ر به همراه مختصات ناحیه مستطیلی مربوط به پالک خودرو میباشد.
تصاویر ویژگیهای الیه دوم که مربوط به الیه کانولوشن می باشد تصاویر خروجی که الیه دوم شامل  32فیلتر یا آرایه دوبعدی
با ابعاد  32*32میباشاد که مقادیر آنها در ری فرایند آموزش تعیین شادهاند .با انجام عملیات کانولوشان بر روی تصااویر توسط
هریک از این فیلترها جنبهها و قسامتهای خایای از تصاویر برجساته شاده و بقیه قسامتها در تصویر تقریبا از بین میروند.
هرکدام از تصاویر خروجی در شکل ب با عملیات کانولوشن توسط فیلتر مربوره بر روی تصویر ورودی.
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(ب)

(الف)

شکل  :6الف)تصویرویژگی های الیه دوم

ب)تصاویر خروجی الیه دوم

تصااویر ویژگیهای الیه سااوم که مربوط به الیه ادیام میباشااد .در این بخ

ناحیه لغزان  3*3بر روی تصااویر ورودی حرکت

میکند  .پیکسال در داخل ناحیه باهم ادیام شاده و مقدار آن برابر حداکمرمقدار پیکسلهای این ناحیه قرار میگیرد از این الیه
برای کاه

تدریجی ابعاد تصویر استفاده میشود.

(الف)

(ب)

شکل  :7الف)تصویرویژگی های الیه سوم

تصاویر ویژگیهای الیه اهارم که مربوط

به الیه RELU

ب)تصاویر خروجی الیه سوم

میباشاد و هم انین تصااویر خروجی .این الیه عملیات حد آستانه را

انجام میدهد و پیکسلهایی که مقدار آنها کواکتر از حد آستانه میباشد برابر یفر قرار میدهد برخی از جزییات در تصویر حذ
و قسمتهای مهم برجستهتر میشود.
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(الف)

(ب)

شکل  : 8الف)تصویرویژگی های الیه چهارم

ب)تصاویر خروجی الیه چهارم

تصویر ویژگی های الیه پنجم که مربوط به الیه کانولوشن می باشد و هم انین تصاویر خروجی این الیه.

(ب)
(الف)
شکل  :9الف)تصویرویژگی های الیه پنجم

ب)تصاویر خروجی الیه پنجم

تصاویر ویژگیهای الیه ششم که مربوط به الیه  RELUمی باشد و هم انین تصاویر خروجی این الیه تصویر ویژگی های الیه
هفتم که مربوط به الیه ادیام می باشد

(ب)

(الف)
شکل  :11الف)تصویرویژگی های الیه ششم

ب)تصاویر خروجی الیه ششم

تصویر ویژگی های الیه هشتم که مربوط به الیه کانولوشن می باشد و هم انین تصاویر خروجی این الیه می باشد.
تصویر ویژگی های الیه نهم که مربوط به تاب

RELU

می باشد و هم انین تصاویر خروجی این الیه

سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر ،داده کاوی و داده های حجیم

تصویر ویژگی های الیه دهم که مربوط به الیه ادیام می باشد و هم انین تصاویر خروجی این الیه
تصاویر ویژگی های الیه یازدهم که مربوط به الیه تماما متصل می باشد و هم انین تصاویر خروجی این الیه  13می باشد .در
این الیه و الیه مشابه بعد از آن برداری از ویژگیهای تصویر ایجاد میشود که در ربقه بندی تصویر استفاده میگردد.
تصویر ویژگی های الیه دوازدهم که مربوط به تاب

RELU

می باشد و هم انین تصاویر خروجی این الیه  11می باشد.

تصاویر ویژگیهای الیه سایزدهم که مربوط به الیه تماما متصال می باشاد و هم انین تصاویر خروجی .در این الیه مقدار هر
پیکسال در تصاویر به عنوان مقدار یک ویژگی در ن ر گرفته می شاود .مقادیر ربقه بندی ناحیه انتخاب شاده از تصویر از لحا
وجود پالک یا عدم وجود آن ربقه بندی میگردد.
تصویر ویژگیهای الیه اهاردهم که مربوط به الیه  Softmaxمی باشد و هم انین تصاویر خروجی این الیه  13 -میباشد .این
الیه وظیفه ربقه بندی تصویر بر اساس ویژگیهای بدست آمده از مرحله قبل را برعهده دارد.

(الف)

(ب)
1.1.1.
شکل  :11الف)تصویرویژگی های الیه چهاردهم

ب)تصاویر خروجی الیه چهاردهم

نتایج شبیه سازی شناسایی نوری حروف برای شناسایی کاراکتر

مرحله دوم شاناسایی پالک و استخراج کاراکترهای پالک میباشد از الگوریتم شناسایی نوری حرو ابتدا تصاویر کاراکترها را با
اندازه ثابت  12×21آموزش داده شاد و یک نمونه داده ایجاد شد سپس با استفاده از الگوریتم شناسایی نوری حرو  ،ابتدا تصویر
خروجی از مرحله اول به تصاویر خاکساتری تبدیل شاده و سپس به تصویر باینری تبدیل شد .تصویر باینری برخی از نواحی که
شااامل کاراکتر نبودند ،حذ شااد و عملیات مورفولوژیکی اعمال گردید و با ری کردن مراحل کامل شااناسااایی نوری حرو ،
شاناساایی کاراکترها تک به تک یاورت گرفته و در نهایت شاماره پالک بصورت فایل متنی ذخیره شد .نتیجه حایل از اعمال
الگوریتم شناسایی نوری حرو و استخراج کاراکترهای پالک از تصویر پالک در شکل  12قابل مالح ه است.

سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر ،داده کاوی و داده های حجیم
شکل  :12تصویر ورودی

شکل  :13تصویر ورودی باینری شده

شکل :14جداسازی کاراکترهای تصویر

شکل  :15نمودار دقت آموزش شبکه RCNN

جدول  :1ارزیابی و مقایسه روش پیشنهادی با روشهای ارایه شده قبلی

دقت

ویژگی تصاویر ورودی

مجموعه
داده

روشها

%..95

 421×822پیکسل روی
پالک چینی

577

تشخیص لبه با فیلتر
سوبل[]41

%.599

پالک استرالیایی

75

Mean shift regionbased
]detection[34

%.89.

 2.9×7.8پیکسل روی
پالک تایوانی

841.

تشخیص کاراکتر با
شبکه عصبی
کانولوشن[]4

%444

 914×124پیکسل رویی
پالک کره ای

 4444قطعه
ویدیویی

شبکه عصبی با تاخیر
زمان[]47
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%.29.

 914×124پیکسل رویی
پالک نروژی

719

Cascade classifier
with
Haar-like
]features[36

%.298

 744×494پیکسل روی
پالک ایرانی

9.

روش پیشنهادی
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نتیجه گیری

 مرحله اول مربوط به تعیین محل.سامانههای تشخیص پالک خودرو در ری دو مرحله به تشخیص و شناسایی پالک می پردازد
 الگوریتمهای تشخیص.پالک خودرو از روی تصاویر ومرحله دوم به اساتخراج کاراکترهای تشکیل دهنده پالک مربوط میشود
پالک به شادت به شارایط محیطی وابساته میباشاند و کمترین تغییر در شارایط ثبت تصویر میتواند باعث ایجادخطا در فرایند
 از روش شبکه عصبی کانولوشن مبتنی بر ناحیه که در برابر تغییرات شرایط محیطی و نویز تصویر مقاوم،تشاخیص پالک شاود
 شبکه عصبی کانولوشن مبتنی بر. برای تشاخیص محل پالک و جداساازی آن از تصاویر پسزمینه استفاده شدهاست،میباشاد
 و دارای.ناحیه نمونه کامل شاده شابکه عصبی کانولوشن میباشد برای تشخیص شی در یک تصویر مورد استفاده قرار می گیرد
 تشخیص پالک با استفاده از الگوریتمهای شناسایی.سارعت آموزش و اجرای باالتری نسبت به شبکه عصبی کانولوشن میباشد
 سرعت، از مزایای ترکیب این دو روش میتوان به سااادگی الگوریتم.نوری به اساتخراج کاراکترهای پالک پرداخته شاده اسات
 نتایج بدست آمده از شبیه سازی الگوریتم ارائه شده نشان. و نیاز به داده های آموزش با تعداد کم می توان اشاره کرد،آموزش باال
.دهنده موفق بودن فرایند تشخیص پالک در شرایط مختلف و تصویرهای مختلف میباشد
راهبردهایی جهت تکامل روش برای پیاده سازی آیندهش
 استفاده از داده های آموزشی بیشتر برای آموزش-1
 در ویدیو بجای عکسYOLOV2  استفاده از انواع معماری شبکه عصبی کانولوشن شامل-2
. جم آوری و تهیه دیتا ست جام برای تشخیص پالک ایرانی-3
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