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هاي تاييد هويت خودروها استفاده از شمارة يكي از مهمترين روش  -  چكيده
خودرو باشد. در اين مقاله روش جديدي براي تشخيص اتوماتيك پالك پالك آن مي

يابي فعال استفاده كرده و كنيم. ابتدا براي يافتن ناحية پالك از روش لبهمعرفي مي
كنيم. در را به عنوان نواحي كانديد انتخاب مي دارندنواحي كه تراكم لبة بااليي 

مرحله بعد با اعمال شرايط خاص محدودة ابتدايي پالك را به صورت فازي استخراج  
اف اين ناحيه را نسبت به تغييرات زاوية تصويربرداري كرده سپس توسط تبديل ه

شناسي، هيستوگرام فعال و اعمال سازيم. با استفاده از عملگرهاي شكلمقاوم مي
كنيم. براي شناسايي كاراكترها از شرايط خاص، كاراكترهاي پالك را استخراج مي

هاي ورودي كتردار بهره برديم، از آنجاييكه شكل كاراوزن SVMبندي كنندة طبقه
دار كه ماكزيمم حاشية وزن SVMنسبت به هم از همپوشاني بااليي  برخوردارند، از 

ها استفاده كرديم. استفاده از لبه و پذيري كالسدهد، در تفكيكاطمينان را مي
همچنين مراحل مختلف تصحيح، الگوريتم را در برابر شرايط مختلف تصويربرداري 

-تصوير مختلفي كه در شرايط نورپردازي و زاويه 400م را با سازد. الگوريتمقاوم مي

هاي متنوع تصويربرداري شدند مورد آزمايش قرار داديم. زمينههاي مختلف در پس
% به دست 91% و نرخ شناسايي كاراكترها 5/94نرخ استخراج صحيح ناحية پالك 

 آمد. نتايج نشان از كارامدي روش پيشنهادي دارد.
 

ژه د وا دار، وزن SVMيابي دقيق، هيستوگرام فعال، ناسايي پالك، مكانش -كلي
PCA-LDA 

1- 1Bاختصاري عالئم 
SVM  :Support Vector Machine  
PCA  :Principle Component Analysis 

LDA :  Linear Discriminant Analysis 

IFT  :Inverse Fourier Transform 

2- 2Bقدمهم 

اي، شناسايي و تشخيص دههاي حمل و نقل جابا مكانيزه شدن سيستم
پالك از اهميت بسزايي برخوردار است. از كاربردهاي متنوع تشخيص پالك 

توان به كنترل عبور و مرور پاركينك، كنترل تردد در بزرگراه، كاربردهاي مي
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 هاي رنگي براي تشخيص] از ويژگي2]. در [1[نمود   اشارهامنيتي و نظامي 
آنها در برابر تغييرات نورپردازي از  وش. البته رشده استاستفاده  پالك

حساسيت بااليي برخوردار بوده و مدت زمان بيشتري را نسبت به پردازش 
استخراج خطوط افقي و عمودي بر  از] 3باشد. در [تصاوير خاكستري دارا مي

هاي مربع (Hough) و به كمك تبديل هاف استفاده شدهيابي اساس لبه
 در د.شوسپس ناحية پالك انتخاب مي كرده و ج موجود در پالك را استخرا

هاي تصويربرداري مختلف، ساختار شكلي پالك زاويه اين روش در
د. يكي شودستخوش تغيير شده و روش آنها را با مشكل اساسي مواجه مي

هاي تطبيق الگو است. هاي تشخيص پالك بهره بردن از روشديگر از روش
] از تبديل موجك براي شناسايي استفاده كردند. 5] از فيلتر گابور و در [4در [

 تشخيص را كه ها اشاره كرد كلي بودن آن مي توان بهها از معايب اين روش
آشكارسازي ] از روشي مبتني بر ويژگي براي 6. در [كند با خطا همراه مي

يابي، توسط ماسك . آنها با استفاده از لبهه استدشاستفاده  ناحية پالك
ن نواحي كانديد بهترين ناحيه را انتخاب كرده، سپس توسط از بي ،خاصي

 پالكناحية دقيق به استخراج  (Morphology)شناسيعملگر شكل
به معرفي  (AdaBoost)] توسط الگوريتم تقويت انطباقي7پرداختند. در [

تواند محدودة پالك را در ويديوهايي با نوعي آشكارساز پرداختند كه مي
ي كند. آنها بعد از هموارسازي و اعمال عملگرهاي كيفيت پايين شناساي

شناسي، با گرفتن تفاضل از تصاوير حاصله و اعمال مقدار آستانة معين، شكل
 IFT] از تبديل 8كنند. در [گذاري و بررسي مينقاط كانديد را برچسب
-شود. آنها ابتدا لبهبراي تشخيص پالك استفاده مي (تبديل فوريه معكوس)

كنند. سپس چگالي لبه را در هر نقطه از تصوير را استخراج ميهاي عمودي 
تصوير محاسبه كرده و نواحي كه چگالي آن شبيه چگالي پالك است را 

، مرزهاي پالك را با IFTكنند. در نهايت با استفاده از تبديل مي   استخراج
 كنند. دقت مناسبي استخراج مي

اتيك پالك خودرو معرفي در اين مقاله روش جديدي براي تشخيص اتوم
اوليه پالك  يابي فعال براي تخمين ناحيه  شده است. در اين روش از لبه

استفاده شده است. در مرحله بعد با اعمال شرايط خاص محدودة ابتدايي 
پالك را به صورت فازي استخراج  كرده و با تبديل هاف اين ناحيه را نسبت 

سازيم.  با استفاده از عملگرهاي يبه تغييرات زاوية تصويربرداري مقاوم م
شناسي، هيستوگرام فعال و اعمال شرايط خاص، كاراكترهاي پالك را شكل

بردار  بندي كنندةكنيم. براي شناسايي كاراكترها از طبقهاستخراج مي


