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 چکیده 

. است  هانویسه  تشخیص  و  كاراكترها  استخراج  ، تصویر)های(  پالك   شناسایی:  بخش  سه  شامل  خودرو  پالك  تشخیص  سامانه  یك

 مبتنیكارا و    روش  یك  مقاله  نیا  در.  است   ریتصو  در  پالك  هیناح  ییشناسا  پالك،   صیتشخ  سامانه  كی  در  مرحله  نیترمهم  و  نخستین

 بهبود  جهت  ییکردهایرو  و   شده  شنهادیپ  تصویر  در  ایرانی  خودروهای(  ی)هاپالك   ییشناسا   برای  مراتبیسلسله  كنندهبندیطبقه  بر

  ای مرحلهدو    یآموزش  کردی رو  كیفاقد پالك(،    ی)نواح  یمنف  یها نمونه  از  گرفتنبازخورد  با  ابتدا  در.  است  شده   شنهادیپ  سامانه  ییكارا

است.    ارائه  یامرحلهدوآزمایش    کردیرو  كی  ه، یناح  ییشناسا   دقت  شیافزا  و  غلط  هشدار  تعداد  كاهش  یبرا  سپس  و نهایت در شده 

قابل    یرو خاكست  یرنگ  ری تصاو   یبر رو  سامانه  نیشده است. ا  یمعرف  یامرحلهدو  آزمایشآموزش و    کردیبا ادغام دو رو  یبیترك   یروش

توانا  استاعمال   تصو  ییشناسا   ییو  در  پالك  نما  ر، یچند  عقب خودرو   یاز  و  شرا،  جلو  مح  ینور   طیدر  در  و    شلوغ  یهاطیمختلف، 

. نیستپالك حساس    نهیزم رنگ پس  نیاز پالك و همچن  یخاص  هیناح  ایدارد و به محل نصب پالك و  را    های مختلفها با مقیاس پالك

پالك دادهمجموعهشده،  ارائه  یکردهایرو  یابیارز  یبرا تصاویر  از  دهایی  ایرانی  شراهای  است.  آوری  جمعف  ل مخت  طیر    جینتاشده 

شده را بهبود داده  افتهی  هی پالك و دقت ناح  ینواح   یابینرخ باز  ،توانسته است  یخوب شده بهدهد كه رویکردهای ارائهیها نشان میابیارز

 كاهش دهد.   یخوببه زیو نرخ هشدار غلط را ن
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Abstract 

Automatic license plate recognition is widely used in intelligent transport systems to automatically and 

quickly read license plates of vehicles. A license plate recognition is a computer vision system containing 

three main steps: plate detection, character segmentation, and character recognition. The first and 

foremost step of this system is the plate detection stage where the plate is located from the input image. 

This step has many challenges, including low-resolution images, illumination change, complex 

background, multiple plates, and different plate sizes. The plate detection methods can be categorized 

into connected component-based, color-based, and classifier-based methods. The two first approaches 

are not reliable in real-world environments, and they are too sensitive to illumination change and plate 

sizes compared to the classifier-baed techniques. In this context, the Cascade classifier has successfully 

been applied to various object detection problems. This classifier sequentially combines several weak 

classifiers based on the AdaBoost Algorithm. In this paper, an effective Iranian vehicle license plate 

detection approach is developed based on a cascade classifier. A two-phase training approach is 

proposed to enhance the cascade classifier by getting feedback from the negative data. Then, a new 

testing approach is suggested to reduce false-positive detection and improve detection precision. We also 
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collected an Iranian license plate dataset which is publicly available for research purposes. The dataset 

covers images in different real-world conditions. The proposed system evaluated on this dataset is able 

to be applied on gray as well as color images, in a way that can detect multiple plates at front or rear of 

the cars in different illuminations. Moreover, the proposed method is invariant to the size, position or 

where the plates are located in the image. The experimental results provided in different conditions 

show that the proposed approach can improve the precision and recall rate while reducing the false-

positive rate. 

 
Keywords: Iranian license Plate, Plate detection, Cascade classifier, Two-phase training/testing. 

 

 مقدمه -1
  آن   یپ   در  و  یشهر  یها تردد  ،خودرو  زانیم  شیافزا  با

  ت، یپرجمع  مناطق  در  خصوصبه  یشهر  کیتراف  شیافزا

  اعمال   ک،یتراف  کنترل  جهت  انسانی  یروین  از  استفاده

  ک، یتراف  طرح  محدوده  به   ورود  عوارض  افت یدر  و  قانون

بسیار پر هزینه بوده    تواندیم   آن  امثال  و   پارکنیگ  مدیریت

ا نیز نداشته باشد. در   طیشرا  ن یو دقت و کارایی کافی را 

از   م  صیتشخ  سامانهاستفاده  خودرو    بسیار   تواندیپالک 

  سامانه   یک  اصلی  فازهای  یکل  صورتبه.  باشد  مفید

 مرحله   سه  به  توانمی  را  خودرو  پالک  صیتشخ  هوشمند

 استخراج   پالک،  هیناح  شناسایی :  کرد  میتقس  یاصل

 جمله  از.  پالک  نویسه  تشخیص  و   پالک  هاینویسه 

پرداخت   هایسامانه  به  توانیمپالک    صیتشخ  یکاربردها

،  [1]مدیریت و نظارت بر ترافیک    هایسامانه،  [1]عوارض  

 اشاره کرد.    رهیو غ [2] ایجاده تیامن هایسامانه

مهم  نخستین یک  و  در  مرحله    سامانه ترین 

خودرو پالک  تصویر   ،تشخیص  در  پالک  نواحی  شناسایی 

ن  است چالشسکه  با  دیگر  مراحل  به  بسیاری  بت  های 

جمع  جمله:  از  است؛  کافی،  همراه  و  مناسب  داده  آوری 

تصویر،    ن ییپا  وضوح روشنایی  شدت  تغییرات  تصویر، 

به پیچیده تصویر  شلوغبودن  چند علت  وجود  محیط،  بودن 

تفاوت و  تصویر  در  به  پالک  پالک  اندازه  در  علت  مقیاس 

 بودن خودرو در تصویر. دور و نزدیک

  و   متصل  یایاش  روش   ،هاروش  نیترعیشا  از  یکی

.  است  پالک  هیناح  استخراج  جهت  کیمورفولوژ  ی هاعملگر

پژوهش   که    [3]در  است  شده  ارائه    از   استفاده  با روشی 

 در  و  کاسته  را  ریتصو  ی هایناهنجار  مناسب  یهالتریف

نواحی    یاشیا  روش  لهیوسبه  ادامه را    نامزد متصل  پالک 

می نواحی  شناسایی  ابعاد  نسبت  مقایسه  با  ادامه  در  کند. 

می  نامزد مشخص  پالک  ناحیه  آستانه  حد  و    لین  شود.با 

توابع براساس    پالک  شناسایی  سامانه  کی  [4]همکارانش  

از   استفاده   با  شدهارائه   روش .  انده کرد  ارائه  کیمورفولوژ

در  لبه،  2خوردگی  تمیالگورو    1کنی   یابیلبه   تمیالگور را  ها 
 

1 Canny edge detection 
2 Corrosion Operation 

جدا    نهیپالک را از پس زم  هیو سپس ناح  یی شناسا  ریتصو

 هی ناح  استخراج  جهتنیز    یبندقطعه  روشاز    .کند یم

شده  خودرو  پالک گرفته   از  راستا  نیا  در.  [5]است  بهره 

بررس  3مرکزهم  لغزان  پنجره  تمیالگور   ی هایژگیو  یو 

  نامزده   ینواح  نکرد  بندیقطعهدر هر پنجره جهت    ریتصو

  ک یمورفولوژ  توابع  یریگارگ هب  با  سپس شده؛  استفاده

شناسا  نامزد  ینواح  5انبساط و    4ش یفرسا خودرو    یی پالک 

است.   ب یترک  از  استفاده  با  [6]  همکارش  و  تبریزی  شده 

برا  یروش  6هم   به  متصل   یاجزا  و  ستوگرامیه  توابع  ی را 

  ؛ و ارائه کردند   ی رانیا  یپالک در خودروها  هیناح  صیتشخ

  نسبت   مانند  پالک  نامزد  هیناح  یهایژگیو  یسپس با بررس

  نامزدهای   تعداد...    و  هیناح  اندازه  ه،یناح  آن  طول  به  عرض

روش   تی نهادر ؛اند هداد  کاهش   را  پالک از  استفاده  با 

ماش  7هیهمسا  نیترکینزد پشت  یهانیو   8بان یبردار 

تشخ  هاینویسه  شده  صیپالک  پژوهش  اند.  داده  در 

پس  [7]  دیگری ابتدا  پالک  ناحیه  شناسایی  زمینه  برای 

سپس    وهای گوسی شناسایی و حذف  لفه ؤتصویر توسط م

لبه یافتن  اجزا با  تحلیل  از  تصویر  در  عمودی   یهای 

نواحی  بهمتصل شناسایی  جهت  استفاده    نامزدهم  پالک 

  ی مبتن  یهاروش  یهاچالش  نیترمهم  جمله  ازشده است.  

 راتییتغ  به  تیحساس  کی مورفولوژ  توابع  و  متصل  یایاش  بر

هشدارهای    ادیز  دیتول  جهینتدر  و  طیمح  بودنشلوغ   نور،

تغ وجود  هنگام  در  لبه  راتییکاذب  تصو  اد یز  یهاو    ر یدر 

 است.

  در   پالک   یی شناسا  متداول  یهاکردیرو  گرید  از

 [8]و همکارانش   اشتری  . است  رنگ  بر   مبتنی  روش  ریتصو

مبتن  کی تطب   یروش  و  رنگ  برا  قیبر   ییشناسا  یالگو 

کرد  یرانیا  یهاپالک  هیناح ااهمطرح  با    نیند.  روش 

ونظردر پالک   یمشترک  یرنگ   یژگیگرفتن  در    ی هاکه 

  پالک،   چپ   سمت  ی آب  لیمستط  یعن ی  ، دارد  وجود  یرانیا

 . کندیم  ییشناسا  را پالک هیناح
 

3 Sliding Concentric Window (SCW)  
4 erosion 
5 dilation 
6 connected components 
7 nearest neighbor 
8 Support Vector Machines 
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پژوهش    تشخ  ی روش  [9]در    ی هاپالک  صیجهت 

است  ارائه  یتیملچند   رنگ،   از  فارغ  را  ها پالک  که  شده 

  با   روش  نیا  در.  دهدیم  صیتشخ  ها آن   یمحتوا  ای   و  اندازه

  قرمز   که  ریتصو  در  خودرو  عقب  یهاچراغ   دادنص یتشخ

  در   خودرو  پالک   که  نکته  نیا  دانستن   با   و   است  رنگ

  در   پردازش  هیناحقرار دارد،    هیاز آن ناح  یمشخص  ة محدود

  ی عمود  لبه  اطالعات  ادامه  در.  کنندیم  محدود  را  ریتصو

 1ی اکتشاف  یانرژ  نقشه  از  استفاده  با  را  نظر  مورد  مناطق

ناح و  باالتر  یاکه دار  یاهیمحاسبه کرده  با    یتراکم  باشد 

از    هیعنوان ناحبه  ستوگرامیبر ه   یروش مبتن  کیاستفاده 

 ریروش در انتخاب تصاو  ن ی. اکند یپالک خودرو انتخاب م

تصاو  ت یمحدود  یورود تمام  و  زاو  د یبا   ریدارد  عقب    هیاز 

 خودور باشند.   

  ی مبتن  یهاروش  ی اصل  مشکل   توانیم  ی کلطور به

  ر یغ   ر یتصاو  ی رو  بر  استفاده   ت یقابل  عدم   برعالوه  را  رنگ  بر

مع  ؛دانست  یریپذنانیاطم  عدم   ، یرنگ   ی رنگ   اریزیرا 

های کشورهای مختلف و یا حتی یک  شده در پالکانتخاب

علت اندازه  تر ممکن است به کشور ثابت نبوده و از آن مهم

پالک در  پالک  آبی  ناحیه  )مانند  در  کوچک  ایرانی(  های 

های رنگی  این، ویژگیبرعالوه  ؛ شندمشاهده نباتصویر قابل  

محیطی   نوری  شرایط  به  وابسته  به  هستندبسیار  علت  و 

سا و  خودروها  شیشه  در  نور    طیمح  ی ایاش  ریتشعشات 

 شوند. باعث ایجاد هشدارهای کاذب زیادی نیز می

  یی کارا  2ق یعم  یعصب   ی هاشبکه   ریاخ  ی هاسال  در

شناسا  یخوب تصو  ایاش  ییدر  ا  ریدر  است.  داده   نینشان 

بهره گرفته شده    زیپالک خودرو ن  ییشناسا  یها براشبکه 

پژوهش  است.   عصب  [10]در  شبکه  از  استفاده    ی با 

ارائه   یی شناسا  سامانه  کیکانولوشن   پالک  خواندن  و 

آموزش شبکه استفاده   یبرا  ریهزار تصو  460اند که از  داده

چالش  ی کیاند.  کرده شبکه  یهااز  از    ی عصب  یهااستفاده 

زآن   ازین  ،قیعم تعداد  به  داده  اد یها  برااز  آموزش    یها 

  ار یها بسآن   یگذارو برچسب   هیعمل تهشبکه است که در 

از قبل    یهاها از شبکهاز پژوهش  ی. در برخاست  برنهیهز

  ی انتقال  یریادگیو    اد یز  یها شده با تعداد دادهآموزش داده

  ی پارامترها  یکمتر  یهااستفاده شده است تا با تعداد داده

 [11]و    [12]  یمثال از شبکه عصب  رایشود. ب  میشبکه تنظ

]  استفادهپالک    ییشناسا  یبرا است  ]13شده  و   ]14 .]

که در استفاده از    یگریبر چالش تعداد داده، چالش دعالوه

 GPUافزار  ها به سختآن  ازیوجود دارد، ن  قیعم  یهاشبکه 

منظور   نیا  یبرا  اریبس  یمال   نهیصرف هز  جهینتاست و در
 

1 Heuristic Energy Map (HEM) 
2 Deep Neural Networks 

  ه یمختلف توج  یدر کاربردها  نهیهز  نیطرف ا  کی. از  است

د  یاقتصاد طرف  از  و  بس  گرینداشته  موارد   یاریدر  از 

کارا  توانندیم  کیکالس  ی هاتم یالگور دست    ییبه  مناسب 

 . ابندی

  که   ریتصو  در  ءیش  یی شناسا   یهاتمیالگور  از  یکی

  یی شناسا  در  را  یخوب  ییکارا  توانسته  ریاخ  یهاسال  در

  تم یالگور  دهد،  نشان  خود  از  ریتصو  در  مختلف  یایاش

 مثال  رایب.  است  3یمراتبسلسله  کنندهیبندطبقه   بر  یمبتن

از  هایسامانه  در  کنندهیبندطبقه  نیا از  حام دجلوگیری 

 اینکه فردی ماسک صورت پوشیده، تشخیص  [15]ترافیک  

یا خیر    ،[17]  اده ی پ   نیعابر، شناسایی هوشنمد  [16]است 

حالت   صیتشخ  ، [18]خودرو  هوشمند  صیتشخ و  چهره 

 کاربرد دارد.  [20] ردیابی خودرو و صیو تشخ [19] چهره

و    ویوال  انی در ابتدا توسط آقا  کنندهیبندطبقه  نیا

. در دشارائه    ریصورت در تصو  ییجهت شناسا  [21]  جونز

با استفاده    یاساده  ی هایژگ یروش، و  نیمرحله نخست از ا

کرنل با    یهااز  دوم  مرحله  در  و  شده  استخراج  مختلف 

طبقه از    های ویژگیو    AdaBoostکننده  یبنداستفاده 

ترکاستخراج  قبل،  مرحله  در  از    یبیشده 

  یی شناسا  جهت  یمراتبسلسله  صورتهب  هاکنندهبندیطبقه 

  .شوندیم  داده آموزش ریتصو در انتظار مورد ینواح

  کننده یبندطبقه بر    یمبتن  یروش  [22]در پژوهش  

 را  پالک   هیناح  مرحله  دو  ی ط  که   داد  ارائه  یمراتبسلسله 

 کانولوشن از استفاده با  نخست مرحله در . دهد یم صیتشخ

  و   نور  به  نسبت  تیحساس  تا   است  شده   ی سع  یریگنمونه  و

 مرحله  در .ابدی   کاهش  ر یتصو  حجم  نیهمچن  و  چرخش

 ینواح  یمراتبسلسه  کننده یبندطبقه  از  استفاده   با   دوم

 [23]و همکارانش    البمبی  . شوندیم  ییشناسا  پالک   نامزد

  ش یتابع پ  ک یآن با استفاده از  ی را ارائه دادند که ط یروش

در    کندیم  استخراج  را  پالک  هیناح  نامزدهایپردازش   و 

درخت   از  استفاده  با  مبتن  LBPادامه  بر    ی که 

 را  پالک   نامزد  ینواح  ،است  یمراتبسلسه  کنندهبندیطبقه 

 .  کندیم  ییشناسا

  ی مراتبسلسله  کنندهیبندطبقه  ییکارا  به  توجه  با

  سامانه   کی  مقاله  نیا  در   ر،یتصو  در  ایاش  ییشناسا  در

 از  یریگبهره  با  یرانیا  یخودروها  یبرا  پالک  آشکارساز

  ن یا  در.  است  شده  ارائه  یمراتبسلسله  کننده یبندطبقه 

  یی کارا  در  یمنف  یهانمونه  تیاهم  به  توجه  با  راستا

 آموزش  کارراه  کی  افته، یآموزش  کنندهیبندطبقه 

  کردن فراهم  و  ی منف  یهاداده  یآورجمع   یبراای  مرحلهدو
 

3 Cascade classifier 
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 نویسه  آموزش  جهت  آن  به  مربوط  بازخورد

  دقت   شیافزا  کارراه  نیا.  است  شده   ارائه  کنندهبندیطبقه 

  مراه هبه  ج ینتا  در  را  غلط  هشدار  نرخ  کاهش  و  یآشکارساز

اعالوه  ؛است  داشته ا  نیبر  نیز   یامرحلهدو  آزمایش  ده یاز 

افزا و  غلط  ناح  شی جهت کاهش هشدار  استخراج   ه یدقت 

است. شده  گرفته  بهره  ا  نیهمچن  پالک  مقاله    نیدر 

پالک  هایی دادهمجموعه  شرا  یفارس  یهااز  مختلف    طیدر 

و  ورآجمع  دسترسی  کارهای    یامکان  انجام  برای  آن  به 

داده قرار  حوزه  این  در   یابیارز  یبرااست.    شده  پژوهشی 

تصاوشنهادیپ   یکردهایرو مختلف   طیپالک در شرا  ر یشده 

و روز،    ینور  طیمانند شرا های شلوغ،  محیطمتفاوت شب 

با   نما  یهااسیمقپالک  از  عقب خودرو،   ایجلو    یمختلف 

  ؛شده است  هیچند پالک ته  ای  کیشامل    ریتصاو  نیهمچن

با    ی هاپالکاز    دیسف  نهیزمبا پس  یهاجز پالکهعالوه بهب

)عموم  نهیزمپس تاکس  ی زرد  همچنی و  و    ی هاپالک  نی( 

 استفاده شده است.   زی( نیقرمز )دولت

ب  ی هابخش  ریسا زهمقاله  در  هستند  ریصورت   :
معرف به  دو    یمراتبسلسله  کنندهیبندطبقه  ی بخش 

 کرده  یبررس  را  یشنهادیپ   روش  سوم  بخش  در.  پردازیممی
  ی واقع  یهاداده  یرو  بر  جی نتا   ی ابیارز  به  چهارم   بخش  در  و

  بخش   در  تینهادر  ؛پرداخت  میخواه  مختلف  طیشرا  در
 . میپردازیم  ندهیآ ی کارها ارائه و یبندجمع  به آخر

 
طبقه  -2 بر  كننده  بندیمروری 

 مراتبی  سلسله

سال    مراتبیسلسله  کننده بندیطبقه  توسط    2001در 
  کننده بندیطبقه   چند  بی ترک  از[21]   جونزو    ویوال  انیآقا

شناسایی  مراتبی)سلسله   سری  صورتهب   ء یش  کی( جهت 
ارائه   باال  با سرعت و دقت  ادشدر تصویر  بر    نی. در  روش 

 سری   صورتهب  کننده بندیطبقه چند    [24]  تمیاساس الگور
 یک  خروجی  نتیجه  کهطوریهب  ؛شوندمی  ترکیب  گرییکد  با

  در   یورود  اطالعات  عنوانبه  کننده بندیطبقه 
م  یبعد  کنندهبندیطبقه  ارائه شودیاستفاده  روش  شده  . 
پس  کند می  سعی نواحی  در تا  را    زمینه 

و   هایکنندهبندیطبقه  حذف    ابتدایی 
نواحی    هایکنندهبندیطبقه  باالتر  را    ءشی  نامزدسطوح 

 . کندشناسایی  
  ازمند ین  یمراتبسلسله  کنندهیبندطبقه   آموزش

مورد نظر( و نمونه    ءیش  رینمونه مثبت )تصو  یادیتعداد ز
برااست(  ءیفاقد ش  ری)تصاو   یمنف از   ،یژگیاستخراج و  ی. 

کرنل  haar  یژگیو )  یهابا  شکل  مطابق  (  1استخراج 

م و  کهیطورهب  ؛ شودیاستفاده  تفر  یژگیهر  مجموع   قیاز 
سف  هاکسلیپ   یخاکستر  ریمقاد بخش  از   دیدر  کرنل 

کرنل    اهیدر بخش س  ریتصو  یمجموع مقدار سطح خاکستر
 حاصل خواهد شد.  

سلسلهبندیطبقه  صورت به  یمراتب کننده 
در   ئش  کیو توانایی تشخیص  کند  عمل می  یاسیچندمق
  که نیبر امختلف را دارد. برای این منظور عالوه  یهااندازه

متفاوت   یبا اندازها ئش ریهای آموزشی، تصاودر بین نمونه
کننده،  بندیطبقه  آزمایش آموزش و    ند یوجود دارد، در فرآ

شکل   مشابه  تصویر  مق  (2)هر  تغ  یهااسیدر   رییمختلف 
و   داده شده  اندازهاندازه  با  تصاویر  های  جستجوی شئ در 

 شود.  مختلف انجام می
 

 
 یژگیو استخراج یهاكرنل(: 1-شکل)

(Figure-1): Feature extraction kernels 
 

 

 
ی. مستطیل  اسیمقچند  صورتبه ایاش  صیتشخ(: 2-)شکل

 دهد. رنگ پنجره جستجو را نشان میآبی

(Figure-2): Multi-scale object detection. Search windows is 

shown by blue rectangle. 
 

 یشنهاد یپ تمیالگور -3

  از   استفاده  با  و  یریادگی  بر  یمبتن  یروش  مقاله  نیا  در

 هیناح  شناسایی  برای  مراتبیسلسله  کنندهی بند طبقه

برا  یرانیا  یهاخودرو  پالک است.  منظور   نیا  یارائه شده 

  کننده یبندطبقه  بر  یمبتن  آشکارساز  سامانهابتدا  

ارز  کیکالس  مراتبیسلسله  و  ا  یابیآموزش  است.    ن یشده 

نام    کردیرو از آن    شده  یگذارنام  LPD1با  بعد    ک یاست. 

با    سامانه  کیو    LPD2با نام    یامرحلهدو  آزمایشبا    سامانه

دو  بهره  یامرحله آموزش  بازخورد  یریگبا    ر یتصاو  یهااز 

با    ت ینهاارائه شده و در  LPD3و آموزش مجدد با نام    یمنف

 یامرحله و آموزش دو  یامرحلهدو  آزمایش   یهادهیا  بیترک

از    کیاست. در ادامه هر    ارائه شده  LPD4با نام    یکردیرو

شده به  کردهایرو  نیا داده  شرح  مختصر  است.    صورت 

عبارت    گفتنی که   License Plateمخفف  LPDاست 

Detection  استیا همان شناسایی پالک خودرو. 
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شدهمان  .LPD1  کردیرو  عنوان  که  در   ،طور 

طبقه  هایسال سلسلهبندیاخیر،  بکننده  صورت  ه مراتبی 

و  موفقیت پیاده،  عابر  چشم،  صورت،  شناسایی  در  آمیزی 

ب  یاشیا تصویر  در  گام  ه دیگر  در  است.  شده  گرفته  کار 

مراتبی برای شناسایی  کننده سلسلهبندینخست یک طبقه

داده   آموزش  تصویر  در   در  کردیرو  نیا  در.  شودیمپالک 

  ر یتصاو  شامل   ازین  مورد  یریتصو  یهاهداد  نخست  مرحله

  فاقد   ر ی)تصاو  یمنف  ریتصاو  و(  پالک   یدارا  ر ی)تصاو  مثبت

  مناسب   یهایژگ یو  سپس  ؛ شوندیم  یآورجمع(  پالک

از ناحیه مورد نظر در تصویر    2  بخش  حاتیتوض  با   مطابق

طبقه و  شده  سلسلهبندیاستخراج  برای  کننده  مراتبی 

پالک   شامل  نواحی  پسشناسایی  نواحی  آموزش  از  زمینه 

 .  شودمی داده

 

  

 LPD2)ب(  LPD1)الف( 

  

 LPD4)د(  LPD3)ج( 

 LPD کردیچهار رو  ی(: نمونه خروج3-شکل)
(Figure-3): Output sample of four LPD approaches 

 

رو  جینتا  یبررس.  LPD2  کردیرو از    کرد یحاصل 

LPD1  (  3عنوان نمونه قسمت )الف( از شکلنشان داد )به

برخ در  تشخ  یکه  تعداد  تصاو  یهاصیموارد  در    ر یغلط 

ب  ادیز و  ناحهاست  داراییشناسا  هیعالوه  پالک  از   یشده 

مناسب  ی اضاف  ینواح دقت  و  رویکرد    یاست  در  ندارد. 

LPD2    کردیرو  مشابهآموزش مدل  LPD1  ؛ شودیم  انجام  

؛  شودمی  انجامای  مرحله صورت دوهپالک ب  یی شناسا  سپس

 عنوانبه  ریتصو  ی فضاکل    نخست،  مرحله  در  کهی طورهب

 تنهادر مرحله بعد    شود؛یم   دادهکننده  یبندطبقه   یورود

قسمت   ریدر تصو  قرمز  ی)نواح   شده  ییشناسا  نامزد  ینواح

را در    هیاول  ریاز تصو  یکوچک  ینواح( که  3شکل    از  )الف(

گرفته کوچک   اندبر  مراتب  به  ابعاد  تصو  یترو   هی اول  ریاز 

ورودبه  ،دارند داده میبندهطبقبه    یعنوان    .دن شویکننده 

توانسته    دهیا  ن یکه ا  دهند یم   نشان   شده انجام  ی هایابیارز

برخ نواح  یاست  را  یاز  به  نامزدی  مرحله  که  در  اشتباه 

تشخ  ،نخست بودند  صیپالک  شده    د؛ کنحذف    داده 

 صیپالک تشخ  نامزد  یدرستکه به  یعالوه در مورد نواحهب

ا بودند،  شده  است  ده یا  ن یداده  استخراج    ،توانسته  دقت 

  . دهدهبود  ب  LPD1  کردیرواطراف پالک را نسبت به    هیناح

ا خروجی  شکل  نینمونه  از  )ب(  قسمت  در    ( 3)  رویکرد 

مشاهده   که  طور  همان  است.  شده  داده    شود مینشان 

بهبود منابسی    LPD1به رویکرد    ترویکرد نسب  ننتیجه ای

 را ایجاد کرده است. 

 
   LPD4 کردی(: مراحل آموزش آشکارساز پالك با رو4-شکل)

(Figure-4): The training steps of the license plate detector in LPD4 approach 
 

نتایج   LPD2رویکرد  .  LPD3  کردیرو توانست 

را در موارد زیادی بهبود دهد. با این وجود    LPD1رویکرد  

تشخیص تعداد  موارد،  از  برخی  در  در  همچنان  غلط  های 

ا و  بود  زیاد  مستصویر  رضایتأین  نبود.  له  بخش 

مراتبی کننده سلسلهبندیمتعدد بر روی طبقههای  آزمایش

)فاقد پالک(  های منفی  کردن دادهدهد که فراهمنشان می

طبقه کارایی  در  تعداد  بندیزیاد،  کاهش  و  کننده 

م بسیار  غلط  ایدهؤهشدارهای  است.  رویکرد  ثر  در  که  ای 
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LPD3    افزایش شد،  گرفته  کار    با   ی منف  ی هانمونهبه 

این  .  بود  اولیه  کنندهیبندطبقه  از  گرفتنبازخورد  برای 

مدل  یبندطبقه  کی  ابتدامنظور   مشابه    LPD1کننده 

مدل    نیبه ا  یآموزش  یهانمونه  یآموزش داده شده و تمام

د. با  شوها استخراج  پالک در آن   نامزد   یداده شده تا نواح

  ر یاز هر تصو  یی هاهیآمده، ناحدستبه  های خروجی  یبررس

به شناسا  هیناح  عنوانبهاشتباه  که  )هشدار    یی پالک  شده 

. این  شوندمی  مستقل استخراج  ریتصو  کیصورت  هکاذب( ب

به داده  نمونه  ،عنواننواحی  به  اولیه منفی  آموزشی  های 

داده  کنندهبندیطبقهو    شده اضافه   های آموزشی جدید  با 

می  درباره داده  بازخورد   استفادهشود.  آموزش  از 

از هشدارهای  تدسهب داده  کاذب آمده  به   ،یآموزش  یهااز 

خواهد کرد تا نواحی هشدار کاذب  کننده کمک  بندیطبقه

برای فراهم اینجا  البته در  را تشخیص دهد.  کردن کمتری 

اندازه   به  تصویر  هر  بیشتر،  منفی   90-  ،درجه  90تصاویر 

به    زین  ریتصاو  نیا  ودرجه چرخش داده شده    180  و  درجه

 شوند. آموزشی اضافه می یهاداده

رویکرد   خروجی  از    LPD3نتیجه  )ج(  قسمت  در 

رویکرد 3)شکل   شکل  این  در  است.  شده  داده  نشان   )

LPD3    با مقایسه  ایجاد    LPD1در  کمتری  کاذب  هشدار 

به را  پالک  ناحیه  و  دقیقکرده  کرده  صورت  شناسایی  تر 

همان  ؛است ماما  مالحظه  که   ر یتصو  نیا  در  شود،یطور 

روش   با    LPD3نمونه،  مقایسه  هشدار   تعداد،  LPD2در 

 کرده است.   دایجا راکاذب بیشتری 

م  جینتا   یکل  یبررس.  LPD4  کردیرو   دهد ینشان 

از موارد رویکرد   از    LPD2که در برخی   عمل  LPD3بهتر 

موارد   برخی  در  و  بود  گریدکرده  بنابراین    ؛است  هبرعکس 

ها را مکمل بتواند آن  کردی دو رو  نیا  بیترک  رود یانتظار م

را   ا  بهبودیکدیگر قرار داده و کارایی نهایی    جا نیدهد. در 

 و  یامرحلهدو  آزمایش  دهیا، با تلفیق نمودن  LPD4رویکرد  

  ی هانمونه   بازخورد  از  یری گبهره  با  یامرحله دو  آموزش  دهیا

 آموزش  یکل  مراحل(  4)  شکل.  شودیم  ارائه  یمنف

  نی. در ادهدمی  روندنما نشانصورت  هرا ب  هکنندیبندطبقه 

رو مشابه   آموزش  هیاول  مدل  ابتدا  ،LPD3  کریمرحله 

  یآموزش  ی هانمونه  در  کاذب  ی هشدارها  سپس  و   شده داده

  مدل   ت ینهادر  و   شده   اضافه  آموزش  ریتصاو  به  و  استخراج

 .شودیم  داده دوبارهآموزش  کنندهیبندطبقه 

 
 پالك آشکارساز آزمایش مراحل: (5-شکل)

(Figure-5): The test steps of the license plate detector 
 

مطابق با    LPD2، مشابه با رویکر  آزمایشدر مرحله  

( می5شکل  عمل  در  (  به   نی اشود.  تصویر  یک  مرحله 

آموزش  کننده بندیطبقه  داده    افتهی)مدل  قبل(  مرحله  در 

سپس   ؛اولیه در آن استخراج شود  نامزد تا نواحی    شودمی

صورت مجدد  هصورت یک تصویر مجزا ببه  نامزد هر ناحیه  

میبندیطبقه  نیهمبه   داده  خروجی  کننده  نتیجه  شود. 

  ( نشان داده شده 3در قسمت )د( از شکل )  LPD4رویکرد  

  LPD2  دهیا  بیترک  با شود،  که مشاهده میطور است. همان

نواحی  نه   ، LPD3و     بلکه   اند؛ شدهکاذب حذف    نامزد تنها 

رویکرد  سه  به  نسبت  مناسبی  بسیار  دقت  با  پالک  مکان 

 قبل شناسایی شده است.

 

 نتایج و ارزیابی روش پیشنهادی-4

 و  آموزش  برای  شده استفاده  ریتصاو  ابتدا  بخش  این  در

  معیارهای   سپس  ،شودیم   ی معرف  پیشنهادی  سامانه  ارزیابی

  یی نها  جینتا  ارزیابی  به  نهایتدر  و  شده   بیان  ارزیابی

 . پردازیممی

 

 آزمایش  و  آموزش  ریتصاو كردنفراهم  -1-4
  های پالک  از  استاندارد   و  محک  های داده  نبود   به  توجه  با 

 داده  از  مشخص  مجموعه  کی  یرو  بر  ی ابیارز  امکان  ایرانی،

 شرایط  در  متنوع  تصاویر  شد  یسع  نیبنابرا.  نداشت  وجود

  در   تصویر  در  خودرو  مختلف  فاصله  و  نوری  مختلف

  ابعاد   به  نسبت  متفاوت  ی هااسیمق  در  پالک  که  یطیشرا

  رو هروب  نمای  از  و  پالک  چند  یا   یک  شامل  دارد،  قرار  ریتصو

 . دشو تهیه خودرو عقب  یا

پالک پالکعالوه  ی رانیا  یهادر    ی خودروها  یهابر 

پس  یشخص پس  ی هاپالک  د، یسف  نهیزمبا    ی هانهیزمبا 

وجود دارد که   زی( نی( و قرمز )دولتیو تاکس  یزرد )عموم

ا پالک  نیهمه  مجموعهنوع  در  گرفته  داده  ها  نظر  در  ها 
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امکان    شده  آماده  یریتصو  داده   1179  تینهادر  ؛شد که 

شده  فراهم  نیز  پژوهشی  کارهای  برای  آن  به    دسترسی 

داده  .1است  کل  مجموع  تصویری،  از  درصد    هشتادهای 

ها  درصد آن  بیستهای آموزشی و از  عنوان نمونهها بهداده

ب  آموزش  در  نشدهه که  گرفته  جهت  کار  و    آزمایشاند 

  از  آموزشی،  هایداده  برای  د.شاستفاده    سامانهارزیابی  

  مثبت   هاینمونه   عنوانبه  پالک   چند   یا  یک  حاوی  تصاویر

  پالک،   فاقد   تصاویر  برعالوه  منفی  هاینمونه  برای  و

  تصویر  و  شد  پوشانده   مثبت  تصاویر  در  پالک)های(  ناحیه

  هر   اینبرعالوه  و  استفاده  منفی  نمونه  عنوانبه   نیز  حاصل

 چرخش  درجه  180  و  -90،  90  جهت  سه  در  یمنف  ریتصو

 . دش  اضافه منفی های نمونه به نیز تصاویر آن و داده

  ر یتصاو  تعداد  شدهیاد  تابع  ییکارا  شیافزا  یبرا

  گرفته   نظر   در  مثبت ریتصاو   برابر  دو   طورتقریبیبه  یمنف

 طیشرا  در  را  مثبت  ریتصاو   از  یانمونه(  6)  شکل.  شد

  عقب،   و  جلو  ینما  ،یرنگ  و  یخاکستر  ریتصو  مانند  مختلف

  با   پالک  کج،   پالک   پالک،  چند  ریتصو  روز،   و  شب

  نشان   ره یغ   و   شلوغ  یهاطیمح  مختلف،  یهااسیمق

 طیشرا  در  یمنف  ریتصاو  از  یانمونه(  7)  شکل.  دهدمی

 . دهدیم نشان را مختلف
 

  
 جلو ینما ،یخاکستر ک،ینزد ریتصو پالک  چند شامل دور ریتصو

 
 

  
  پالک کی و قرمز پالک  دو شامل ریتصو عقب ینما ،یرنگ ک،ینزد ریتصو

 د یسف
 

  
 زرد  پالک دو ریتصو   کج دور، ریتصو

 

 پالك هیناح مثبت ریتصاو از یانمونه: (6-شکل)

(Figure-6): Examples of positive images including plate area 

 

 

1 https://pws.yazd.ac.ir/yazdian/LPR/LPR.html 

  
 . است شده حذف یمشک رنگ با هاآن  در پالک هیناح  که یمثبت  ریتصاو از یانمونه 

  
 پالک  فاقد یمنف ریتصاو از یانمونه 

 یای از تصایر منفنمونه: (7-شکل)
(Figure-7): Examples of Negative Images 

 

  مقاالت   با  شده   انجام  یهاسه یمقا   -2-4

 مرتبط 
پ   ییکارا  یبررس  جهت روش    ن یا  ،یشنهادیروش  با  روش 

از    سهیمقا   یف یصورت کبه [5]   و  [6]،  [9]  ،[8] شده است. 
بوده    یرانیا  یهاپالک  یما بر رو   یکه تمرکز اصل  ییجاآن 

که    [6]و    [8]ی  هاروش  سازی شبیه  با   یکم  سهیاست، مقا
  شده   انجام   زین  ،بودند   شده   ارائه  یرانیا  یهاپالک  یبرا

 .است

 ن یشیپ  یهاروش  با   ی فیك  سهیمقا  -1-2-4

روش    یهامقاله  با   ما   یشنهادیپ   روش  سهیمقا  جینتا

  در است.    شده   داده  نشان(  1جدول )  در [5] و  [6]،   [9]،[8]

بهروش  ،جدولاین   مشاهده    یکلصورت  ها  اساس  بر  و 

ا  یبصر  جینتا مقا  ی ذات  یدهیو  روش  اند.  شده  سهیهر 

روش  به مثال  و[9]   و  [8]عنوان  برا  یژگیاز   یرنگ 

کرده  ییشناسا استفاده  کاراپالک  که  است  واضح    ییاند. 

محروش  نیا در  که    ی هاطیها    ی نواح  ،است  ممکنشلوغ 

.  است  فیرنگ با رنگ مورد نظر وجود داشته باشد، ضعهم

تغ  نیهمچن و  ییروشنا  راتییدر  که  تحت    ی ژگ ینور  رنگ 

م   ریثأ ت زروش  نیا  تیحساس  رد، یگیقرار  از  است  اد یها   .

حساس روش    تینظر  پالک،  اندازه  از    [8]به  حاشیه که 

ها  در پالک  کند،یم  دهاستفا  یرانیا  ی هاپالکدر  رنگ  آبی

اندازه کوچک، کارا   اما روش   نخواهد داشت؛  یمناسب  ییبا 

 تیکند، حساسیعقب استفاده م  یهاکه از رنگ چراغ   [9]

  [6]روش    هینسبت به اندازه پالک خواهد داشت. پا   یکمتر

و    ریوتص  یهاو لبه  یسطوح خاکستر  راتییتغ  افتن ی،   [5]و

عملگرها از  استفاده  جهت    ش یفرسا  یسپس  انبساط  و 

مح  نامزد  ینواح  ییشناسا در  در    یهاطیاست.  و  شلوغ 

وجود   لیدلنور همراه هستند، به  راتییکه با تغ  ییهاطیمح

تصو  ادی ز  یهالبه  همراه  روش  نیا  ر،یدر  چالش  با  ها 
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پنجرهاستفاده  دلیل  بهعالوه  هب  ؛ شوندیم جهت    از  ثابت 

انبسا  ش یفرساعملگرهای  اعمال   حساسطو    ن یا  تی، 

اندازه پالک نروش   ی هااست. در مقابل روش  اد یز  زیها به 

  کننده یبندمقاله که از طبقه   نیا  یشنهادی، روش پ شده یاد

م  یمراتبسلسله  در   یترمناسب  ییکارا  کند، یاستفاده 

همان  یهاطیمح و  داشته  نشان   جینتا  کهطور  شلوغ 

کمتر  ، دهندمی غلط  هشدار  ا  ینرخ  .  کند می  جادیرا 

طبقه   لیدلبه   نیهمچن بهیبندآموزش  صورت کننده 

پ یمراتب)سلسله  مقیاسیچند روش  به   یشنهادی(،  نسبت 

ن  راتییتغ پالک  است؛  مقاوم  زیاندازه  است    گفتنیتر 

  دگان دامجموعه  ریتصاو  نیاندازه ارتفاع پالک در ب  راتییتغ

بی آورجمع    ادامه   در.  است  کسلیپ   650تا    30  نیشده 

مقاله،    یشنهادیروش پ   یهایخروج  از  یریتصو  نمونه  چند

 .  ( آمده است8) در شکل [6]روش  و [8]روش 

  شده مطرح  یهاروش  جینتا  یشهود  یبررس  با

روش    شودیم  دهید(  8)  شکل  مطابق در    [6]  و  [8]که 

  هیناح  ی ابیباز  نرخ  و  ادیز   اریبس  غلط   هایتشخیص   زانیم

  ن یا  در  شدهارائه   یشنهادیپ   روش  مقابل  در.  است  کم  پالک

  پالک،   هیناح  ق یدق  صیتشخ  و   ی ابی باز  ضمن  در   مقاله

 .شودیم موجب زین را یکمتر نادرست یهاصیتشخ
 ن یشیپ یهاروش با یشنهادیپ روش كیفی سهیمقا :(1-جدول)

(Table-1): Qualitative comparison between the proposed approach and the previous methods 

 

 [6] [8] یشنهادیپ روش ی ورود ریتصو

  

 ست ین   اجرا قابل 

 

    

    
 [6] و LPD4 ، [8] یشنهادیروش پ ی(: نمونه خروج 8-شکل)

(Figure-8): Output of the proposed LPD4 method, [8],[6]  
 

 

 

 شب به تیحساس

 روز و

 ( ادی)كم/متوسط/ز

 به تیحساس

 نور  راتییتغ

 ( ادی)كم/متوسط/ز

 به تیحساس

  پالك ریتصو اندازه

( ادی)كم/متوسط/ز  

  تیمحدود

  از یربرداریتصو

 جلو  ای عقب

 خودرو 

 )دارد/ندارد( 

  یواقع طیمح در ییكارا

 ده یچیپ و  شلوغ  و

 متوسط/خوب( /فی)ضع

  به روش یوابستگ

  از یخاص هیناح

 پالك  ای خودرو

 یابیارز اریمع

 

 

 

 ی بررس مورد روش

 یشنهادیپ روش ندارد  خوب ندارد  کم کم کم

 فیضع ندارد  متوسط اد یز اد یز
 کوچک یآب هیناح

 پالک  چپ سمت
[8] 

 فیضع دارد  کم اد یز کم
  عقب قرمز چراغ

 خودرو
[9] 

 [6] ندارد  فیضع ندارد  اد یز اد یز متوسط

 Wasif Shafaet ندارد  فیضع ندارد  اد یز اد یز متوسط

Chowdhury[5] 
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 ن یشیپ  یهاروش   با  یكم  سهیمقا  -2-2-4

بررس  نیا  در با  روش  دستبه  یکم   ج ینتا  یبخش  از  آمده 

روشارائه   یشنهادیپ  با    ییکارا  زانیم  [6]  و[8] شده،  آنها 

-2-1  بخش )مطابق    شدهفیتعر  ی ابیارز  ی هااریتوجه به مع

 .است گرفته قرار سهیمقا و  یابیارز مورد( 2-4

 

 ارزیابی   معیارهای  -1-2-2-4

 نرخ  یارهایمع  از  یشنهادیپ   روش  جینتا  یابیارز  جهت

  استفاده   3و نرخ هشدار غلط    fscoreاری مع  ،2دقت   ،1ی اب یباز

 :است ری ز صورتهب ها آن  محاسبه  که شده

(1) 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒+𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒  
  

(2) 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒+𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒
  

(3) 𝑓𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ×
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛×𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
  

(4) 
𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠

𝑎𝑙𝑙 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑠
  

 

 ج ینتا  یابیارز  -2-2-2-4

ارز  یشنهادیپ   سامانه  یابیارز  جهت  ریثأ ت  زانیم  یابیو 
پ  ا  شنهادیمراحل  در  رو  سامانه  نیشده    کرد یچهار 

  گر یکد یرا با  LPD4و  LPD1 ،LPD2 ،LPD3شده شنهادیپ 
روش با  توسط  شنهادیپ   یهاو   سهیمقا  [6]  و  [8]شده 

بهروش  نیا  . میاکرده   ، [8]اشتری  صورت  به  بیترتها 
در نمودارها    LPD4  و   LPD1،LPD2 ،LPD3  ، [6]تبریزی

شده داده  )نشان  شکل  در  خروج9اند.  از  نمونه  چند    ی ( 
نشان داده شده است.    سامانه است    گفتنیدر شش روش 

شده و  یسازادهیپ   ینبودن کدهابا توجه به در دسترسکه  
مقالهاستفاده  ی هاداده  نیهمچن در    سعی   [6]  و   [8]  شده 

مذکور   یهاروش سازی ممکن از  شده است تا بهترین پیاده

شود مجموعه   سهی مقا  یبرا  تینهادر  ؛انجام  از  عادالنه 
نیز   کسانی  طورکاملبهدادگان   عمومی  دسترس  قابل  که 
 است.  شدهاستفاده هستند، 

 

 
 ی اصل ریتصو

 

1 Recall 
2 precision 
3 false positive rate 

  
Ashtari [8] Tabrizi[6] 

  
LPD1 LPD2 

  
LPD3 LPD4 

 های ی روشازابه ستمیس یخروج نمونه (:9-شکل)

 LPD ،[6]  [8]و   

(Figure-9): Output for LPD methods, [6] , [8] 

 

پارامتر   یدارا  یمراتبسلسله  کنندهیبندطبقه  دو 

غلط  هشدار  طبقه4نرخ  تعداد   جهت .  است  کنندهیبندو 

  ی اعتبارسنج  از  پارامترها  ن یا  یبرا  مناسب   ر یمقاد  افتن ی

مقاددش  استفاده 5متقابل  در    ری.  غلط  هشدار  نرخ  مختلف 

و    یابیارز] 1...9[  کنندهیبندطبقه  تعداد   و   ]07/0...8[  بازه

بهتر با  مع  جینتا  نیمدل  .  دشانتخاب    یابیارز  یارهایطبق 

که نسبت به   یارهایآمده بر اساس معدستبه  یعدد  جینتا

بودند  جینتا  نیبهتر  گری د  یهاحالت کرده  کسب  در    ،را 

 .( نشان داده شده است11( و )10شکل )

 
   هامقایسه كمی روش (:10-شکل)

تعداد  و07/0 با نرخ هشدار غلط ،LPDهای )روش

 اند.( اجرا شده  8  كنندهبندیطبقه
(Figure-10): Quantitative Results of the methods (LPD 

methods with false alarm rate=0.07 and number of 

classifiers=8 ) 
 

4 false alarm rate 
5 cross-validation 
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   هامقایسه كمی روش (:11-شکل)

تعداد  و  1/0 با نرخ هشدار غلط ،LPDهای )روش

 اند.( اجرا شده  9 كنندهبندیطبقه
(Figure-11): Quantitative Results of the methods (LPD 

methods with false alarm rate=0.1 and number of 

classifiers=9 ) 
 

م   هاشکل  که  طورهمان انتظار    دهند ینشان  و 

( [8]پالک )روش    ییشناسا  یاستفاده از رنگ برا  ،رفتمی

  ، است  داشته  همراه  به  را  یی باال  غلط  هشدار  نرخ  تنهانه

  گر ید  یهاروش  ریسا  به  نسبت  زین  آن  یاب یباز  نرخ  بلکه

  شود یمشاهده م  [6]روش    یبرا  نیبوده است. همچن  نییپا

  ی درست  و   صحت  زانیم  باال   غلط   هشدار  نرخ  بر عالوه  که

.  است  نییپا  اریبس  هاروش  ریسا  به  نسبت  آن  یهاصیتشخ

 بودن نرخ هشدار غلط در دو روشعلت باالاست به  گفتنی

  داده   نشان  4/1  عدد  تا  فقط  نمودار  در  مقدار  نیا  ،[6]  و  [8]

 . است شده

 یپارامترها  یازابه   مقاله  یشنهادیپ   روش
  کرده   کسب  را  ج ینتا  نیبهتر(  10)  شکل   مطابقشده  مطرح
رو  شودیم   مشاهده .  است مرحله   ی شنهادیپ   کردیکه  در 

LPD2  وLPD3  طبقه به   یمراتبسلسله  کنندهیبندنسبت 
و    کیکالس  صورتبهکه   است    آزمایشآموزش  شده 

(LPD1)،  آزمایش . آموزش و  اندکرده  کسب  یبهتر  جهینت  
نسبت به آموزش   ،توانسته است  زین  (LPD4)  یادو مرحله

  کرد ی. روابدی  دست   یبهتر  جیبه نتا  (LPD1)  یامرحله   کی
LPD4  رو دو  به  باز  LPD3و  LPD2  کردینسبت    ی ابینرخ 
 یثرؤرا به طور م  هاصیدقت تشخ  زانیاما م  ؛دارد  یکمتر

 داده است.   شیافزا
شکل تصو  (12)  در  داده   ریچند  نشان    شده   نمونه 

از   یبرخ  ییموفق به شناسا LPD یشنهادیپ   یهاکه روش
  دهند یآمده نشان مدستبه  جینتا   یاند. بررسها نشدهپالک

برخ در  دل  یکه  پالک    ک ینشدن  ییشناسا  لیموارد 
بکج  ا یو  بودن  ناقص تصو  شیبودن  اندازه  بوده    ریاز  پالک 

برا م  نیا  دبهبو  یاست.  با    توانیمشکل  که  داشت  انتظار 
دورب م  کیدر    نینصب  ثابت،  را    یکج  زانیمکان  پالک 

ا احالت در صورت کج  نیمحدود کرد. در    ن یبودن پالک، 
ن ابتدا تصو  زیامکان  تا حدود  ریوجود دارد که  نسبت   یرا 

پالک    ینواح  یی به پالک صاف کرده و سپس جهت شناسا
 ریدر تصو  نییوضوح پا  لیدلبه  ر،یتصاو   ید. در برخکراقدام  

  ی پالک نسبت به نواح  هیناح  نییپا  زیتما  جهیپالک و در نت
 نشده است یی پالک شناسا هیناح ز،ین گرید

 

  

  

  

  

 
 ی شنهاد یپروشدر  نشده ییشناسا یهاپالك نمونه( 12-)شکل

(Figure-12): Sample of miss-detected plates 
 

براساس نور ناحیه   جینتا  یابیارز  -3-2-2-4.

 پالك 
به آن   یراب بتوان  کمّکه  پالک  ،یصورت  با  تعداد  ها 

سطح خاکستری در هر    نی انگیزد، م  نینور زیاد/کم را تخم

آن توزیع  و  شده  محاسبه  هیستوگرام به  پالک  صورت 
پالک  یازابه مجموعهتمامی  در  )دادگان  ها  شکل  (  13در 

 است.   رسم شده

 
 سطح خاكستری نیانگیم هیستوگرام :(13-)شکل  

 هاپالك هیدر ناح 
(Figure-13): Histogram of mean gray value of license plates 
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نمودار   این  آبی  به در  رنگ  با  ستون  مثال  عنوان 
می نشان  تعداد    دهد پررنگ،  میانگین    123که  با  پالک 
خاکستری   مجموعه   110سطح  ودر  داشته  دادگان  جود 

به  این  که  صورتیدراست.   از وسط محور افقی  هیستوگرام 

شود تقسیم  بخش  قرمز(،    دو  پالک  56)خط  را  درصد  ها 
پالکبه  توانیم بعنوان  نور  با  )نیمه   شتریها  متوسط  از 

و   هیستوگرام(  پالک  44باالی  از   ها درصد  کمتر  نور  با  را 
   پایین هیستوگرام( در نظر گرفت. ةمتوسط )نیم

 ةمیهای نها برای پالککارایی روش(  14در شکل )
پا  و  است  ستوگرامیه  نییباال  شده  داده  هنشان  طور مان. 

اند  داشته   یشتریکه نور ب  یی ها رفت، در پالککه انتظار می
آشکارسازستوگرامیه  ی باال  ةمین  یها)پالک دقت   ی(، 

ها  است. نکته قابل توجه در خصوص پالک بهتر بوده ی اندک
( )شکل  کم  نور  ا14با  ب(  رویکرد    ن ی(  دو  در  که  است 

LPD2    وLPD4    از استفاده   یادومرحله  آزمایشکه 
ما    یکاهش داشته است. بررس  مقدار نرخ بازیابی   کنند، یم

پالک  دهدمینشان   در  بهکه  کم،  نور  با  کاهش  ها  علت 
تمایز   پس  هاینویسهسطح  به  نسبت  پالک،  پالک  زمینه 

ای باعث حذف برخی از نواحی  مرحلهدو  آزمایشاستفاده از 
 شده است.  یابیکاهش نرخ باز نتیجهپالک و در  نامزد

 

 

 
 ها با نور بیشتر از متوسطنتایج پالک   )الف(

 
 ها با نور کمتر از متوسط نتایج پالک )ب( 

 

 براساس یشنهادیپ یهاروش سهیمقا :(14-)شکل

 پالك نور ناحیه  
(Figure-14): Comparison of the proposed approaches in 

different plate illuminations  

 

 بندی گیری و جمعنتیجه -5

 یخودروها  یبرا  پالک  آشکارساز  سامانه  کی  مقاله  نیا  در

 کیکه    یمراتبسلسله  کنندهیبندطبقه   بر  یمبتن  یرانیا

برا کارا  تصو  ءیش  کی  ییشناسا  یروش  ارائه   ،است  ریدر 

ادش در  دو  کردیرو  کی  ، سامانه  نی.  و   یامرحلهآموزش 

دو هب  آزمایش کار  راه   کی  نیهمچن   ی امرحلهصورت 

ارزد ش  شنهادیپ  و  آموزش  جهت    ی هاداده  ، سامانه  یابی. 

شرا  یواقع جمع  طیدر  نتادش  یآور مختلف    ج ی. 

بازدستبه نرخ  بهبود  را    ، یاب یآمده،  غلط  هشدار  و  دقت 

روش   به  ارائه   ،[8]نسبت  در  روش  روش   [6]  مقالهشده  و 

طبقه  م  یمراتبسلسله   کنندهیبندمعمول  نشان  دهد.  یرا 

کارها رو   میبرآن  نده یآ  یدر  بر    سامانه   ی بعد  یفازها  یتا 

و    های نویسه   یجداساز   ی عنیپالک    صیتشخ پالک 

  یی کارا ی کارهاده و راهکرپالک تمرکز    هاینویسه  صیتشخ

 . می ارائه ده زیدو فاز ن نیانجام ا یبرا
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