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   معرفی دادگان ایرپالک برای بازشناسی پالک خودروهای ایرانی

   ۳همایون رستگار، ۲عذرا دالوند، *،۱داور گیوکی

  دهیچک
و کارآمـد  یـقدق رود یانتظار مـ یشهمختلف حمل و نقل هوشمند است که هم های یستماز س یجزء اساس یکپالک خودرو  ییشناسا
مختلـف از جملـه  هـای ینـهخـودرو در زم یصتشـخ یبـرا یـادی، منجر به بـروز مشـکالت زها تعداد خودرو رویه یرشد ب. یردانجام گ

شـماره  یصخودکار جهت تشخ یستمس یکبا استفاده از . شده است یرهها و غ بزرگراه عوارضی ینگ،پارک یریتمد  یک،کنترل تراف
 یاربسـ ییارائه شده کـه تـا بـه امـروز کـارا یها وشر یناز بهتر یکی. مشکالت فائق آمد ینبر ا یادیتا حدود ز توان یپالک خودرو، م

 ینا ییکه کارا است ینبر ا یپژوهش سع یندر ا. است )CNN( یچشیپ یعصب یها پالک دارد، استفاده از شبکه یصدر تشخ ییباال
در  کـه یطور دیـرقـرار گ یـابیمقالـه، مـورد ارز ینشده در ا یجمع آور یدادگان یرو یرانیا یپالک خودروها یصتشخ یها برا شبکه
پالک خـودرو  ابتدا یشنهادیدر روش پ. ارائه شود یفارس یپالک خودروها یو بازشناس یصتشخ یخودکار برا یبتوان روش یتنها

نـت  الکـس یچشـیپ ۀبـا اسـتفاده از شـبک یـتو در نها شـوند یو اسـتخراج م یسپس حروف و اعداد آن جداساز  شود، یم یابی مکان
اسـتفاده  یرانـی،ا یاز خودروهـا یرتصو ۵۰۰۰با  یدادگان یآور به جمع توان یپژوهش م های یاز نوآور. ندشو یم یبند دسته ها یسهنو

. کرد اشاره یتوامان حروف و ارقام فارس یو بازشناس یرانیا یپالک خودروها یصتشخ یبرا )Transfer Learning( یریدگیااز انتقال 
آزمـون بـه دقـت  یهـا درصـد داده ۳۰آمـوزش و  یهـا درصـد داده ۷۰بـا دقـت شـده  یآور دادگان جمـع یرو یشنهادیروش پ ییکارا
  .است یدهدرصد رس ۲۰/۹۸

  ها یدواژهکل
 یقعم یادگیری یادگیری،نت، انتقال  الکس یچشیپ ۀ، شبکپالک خودرو یصتشخ

 

  مقدمه ۱
های جهان تـردد های زیادی در سرتاسر جادهدر حال حاضر خودرو

دروها شـماره شناسـایی مخصـوص بـه هر کدام از این خو. کنندمی
بـا ورود ایـن حجـم . ها استخود را دارند که در حکم شناسنامه آن

قابــل توجــه و چشــمگیر از خودروهــا و وســایل نقلیــه بــه شــهرها و 
هـای نیـروی هـا و قابلیـتها و با توجه به محدود بودن تواناییجاده

ر از گذشـته هـای کـامپیوتری بیشـتانسانی، نیاز به استفاده از سیستم

شود زیرا بازدهی نیروی انسانی با توجه به تعـداد و نیـاز  احساس می
دهــد کــه ســالیانه آمارهــا نشــان مــی. ]۱۹[رونــدی کاهشــی دارد آن، 

اساس عدم کنترل درست تخلفات راننـدگی جـان صدها هزار نفر بر
هـای از سـوی دیگـر اسـتفاده از سیسـتم. دهنـدخود را از دسـت مـی

ان کنترل و مدیریت ترافیک را با خطایی بسیار کمتر کامپیوتری امک
به همین علـت گـرایش بـه . کندتر، ایجاد می و در مدت زمانی سریع

های  ســامانه. ]۱۴[]۷[هــا اســت ســمت خودکــار شــدن سیســتم
بندی تشخیص به کمک کامپیوتر یکی از کاراترین ابزارها برای دسته

ی سیسـتم کـامپیوتری گیـربـه کـار. و تشخیص پالک خودرو هستند
شـود خطاهـای باعـث مـی برای تشـخیص خودکـار پـالک خـودرو،

بنـابراین یـک سیسـتم خبـره و . ها کاهش یابندگیری و هزینهتصمیم
تواند به تشخیص پـالک خـودرو کمـک شـایانی هوش مصنوعی می

تواننـد در هـای تشـخیص پـالک خـودرو مـیسيستم. ]۱۷[]۹[کند 
قــوانين  ینظــارت بــر اجــرا، کترافيــ كنتــرل، یكنتــرل خطــوط مــرز

ــای ــدگ یراهنم ــگ، یو رانن ــديريت پاركين ــام ــيع، عوارضــی  یه وس



 ۸۲ یرانیا یپالک خودروها یبازشناس یبرا یرپالکدادگان ا یمعرف 

-خـودرو یشناسـائ، یو عمـوم یاماكن خصوصـ یورودها، بزرگراه
خودروهــای متخلــف مــورد  یو رديــابهــای مســروقه، تحــت پيگــرد 

در این پـژوهش سـعی بـر آن اسـت . ]۱۱[]۱۶[استفاده قرار گیرند 
استفاده از انتقال یادگیری روشی جدید برای تشـخیص پـالک که با 

هـا  خودروهای ایرانی و بازشناسی توامان ارقام و حـروف ایـن پالک
هـای  همچنـین بـا توجـه بـه اینکـه دادگـان بزرگـی از پالک. ارائه داد

خودروهای ایرانـی تـا زمـان نگـارش ایـن مقالـه بـه طـور رایگـان در 
تصـویر  ۵۰۰۰ش دادگـانی شـامل است، در این پـژوه دسترس نبوده

یکـی  دیگـر از اهـداف . آوری شـده اسـت از خودروهای ایرانی جمع
از  ۱های خودروهـای ایرانـی که این دادگان پالک  این مقاله این است

این پس به صورت رایگان در اختیار همۀ پژوهشگران حـوزۀ بینـایی 
ایـن  هـای پیشـنهادی خـود را روی ماشین قرار گیرد تا بتواننـد روش

کـه در ابتـدا محـل پـالک  کار چنین است  روند.  دادگان اعمال کنند
های مختلـف پـردازش تصـویر  خودرو با استفاده از ترکیب الگوریتم

های تشـکیل دهنـدۀ پـالک  در گـام بعـدی نویسـه. شـود مشخص می
های جداسازی شـده  شوند و در گام آخر نویسه خودرو جداسازی می

یادگیری توسط شبکۀ پیچشی الکـس نـت  با استفاده از روش انتقال
  .شوند بازشناسی می

  

  :   های مقاله را به صورت زیر درنظر گرفت توان نوآوری بنابراین می
 ۵۰۰۰آوری دادگانی از تصـاویر خودروهـای ایرانـی شـامل جمع. ۱

  تصویر
ــرای حــل مســئلۀ تشــخیص . ۲ ــادگیری ب اســتفاده از روش انتقــال ی

  پالک خودرو
وف و ارقـام فارسـی بـا اسـتفاده از شـبکۀ پیچشـی بازشناسی حـر. ۳

  نتالکس
 ۲در بخـش . اسـتادامۀ این پژوهش به شرح زیر سـازماندهی شـده

روش پیشـنهادی  ۳در بخش . اند برخی از کارهای مرتبط مرور شده
ها و  سـازینتـایج شـبیه ۴در بخـش.  شوداین پژوهش شرح داده می

گیری پـژوهش  نتیجـه ۵بخـش اند و نهایتًا در  ها گزارش شدهمقایسه
  . شودذکر می

  کارهای مرتبط ۲
پـالک  یصدر تشـخ یاز پژوهشگران سع یاریبس یراخ یها در سال
هـا  روش یناز ا یدر ادامه به مرور برخ. اند مختلف کرده یخودروها
 یـدیهانـگ و همکـاران روش جد زا یژوهشـپدر . شود یپرداخته م

پـالک  یو بازشناس صیتشخ یبرا یقعم یعصب یها بر شبکه یمبتن
 یهـا از پـالک یدادگـان یرو هشپژو ینا. اند داده یشنهادخودروها پ
ــا ــیچ یخودروه ــادهپ ین شــده شــامل  یشــنهادروش پ. شــد ســازی ی

 یبا استفاده از شبکه عصـب یژگیاستخراج و  -۱: است یرز یها گام
. [6]نـت  با استفاده از شـبکه الکـس ها یسهنو یبازشناس -۲ یچشیپ

ــ ــرد یدر پژوهش ــ یگ ــان واقع ــاران از دادگ ــرا یکوانگشــو و همک  یب
                                                 
1 Iranian Plate Dataset (IPD) 

 یشدادگان فوق شامل بـ. اند خودروها استفاده کرده الکپ یصتشخ
 یـرآنها شـامل مراحـل ز یشنهادیروش پ. بوده است یرتصو K۲۰از 

 یعصـب ۀپـالک خودروهـا بـا اسـتفاده از شـبک یجداسـاز-۱: است
اسـتفاده از بـا   هـا یسـهنو یو بازشناس ییشناسا -۲ یقعم یمصنوع

و همکـاران  ونشیسا یگرد یدر پژوهش. [12] یچشیپ یشبکه عصب
روش . انـد استفاده کرده باشد؛ یم یرتصو ۱۰۰۰که شامل  یاز دادگان

محـل پـالک  یصتشـخ-۱: است یرها شامل مراحل ز آن یشنهادیپ
 یبازشناسـ-۲  لبـه سـوبل یصتشـخ یتمخودرو بـا اسـتفاده از الگـور

 یدر پژوهشــ. [10] یچشــیپ یشــبکه عصــب بــا اســتفاده از هــا یســهنو
ــان یشــتیپول یگــرد ــ یو همکــاران از دادگ ــا ب  یرتصــو ۱۰۰۰از  یشب

 یـرهـا شـامل مراحـل ز آن یشـنهادیروش پ. انـد خودرو استفاده کرده
 -۳پــالک  ایه یســهنو یمتقســ-۲محــل پــالک  یصتشــخ-۱:اســت
  .[11] یچشیپ یبا استفاده از شبکه عصب ها یسهنو یصتشخ

   
   
که  یرتصو ۳۵۷با  یو همکاران از دادگان یلمازترک یگرد یپژوهش در

ــا از صــحنه ــ یه ــده یواقع ــه ش ــرده گرفت ــتفاده ک ــد، اس ــد ان روش . ان
محـل پـالک  یصتشـخ-۱: است یرها شامل مراحل ز آن یشنهادیپ

درخـت  یکبا استفاده از  یزگابور و ن یلترهایخودرو با استفاده از ف
 هـای یتماسـتفاده از الگـور ها بـا سهینو یصتشخ -۲ یهتجز ییدودو
 یمونتـازول یگـرد یدر پژوهش. [21] یچشیپ یو شبکه عصب یکژنت

 یاز خودروهــا یرتصــو ۲۰۰۰کــه شــامل  یو همکــاران از دادگــان
شـامل مراحـل  یشـنهادیروش پ. انـد اسـتفاده کـرده باشد، یم یلیبرز
ـــرز ـــا اســـتفاده از روش  یصتشـــخ-۱: اســـت ی ـــالک خـــودرو ب پ

و  یژگـــیو هـــای کننـــده یفن توصـــبـــه عنـــوا HOG گـــر یفتوصـــ
بـا  هـا یسـهنو بنـدی یمتقسـ-۲ یبنـد طبقه یبرا یبانیپشت بردار ینماش

بـا اسـتفاده از  هـا یسـهنو یبازشناسـ-۳ ینریبـا یها استفاده از روش
ــک ــب ی ــبکه عص ــیپ یش ــ. [13] یچش ــرد یدر پژوهش ــگ و  یگ چون

شــد؛ با یخــودرو مــ یرتصــو ۲۷۱۳شــامل  کــه یهمکــاران از دادگــان
-۱: اســت یــرشــامل مراحــل ز یشــنهادیروش پ. انــد ردهاســتفاده کــ

ــرا یچشــیپ یاســتفاده از شــبکه عصــب -۲ هــا یژگــیاســتخراج و یب
 یصو تشـخ بنـدی یمتقسـ یبـرا یمصـنوع یاستفاده از شـبکه عصـب

 یرتصو ۳۰۰۰با  یاز دادگان یفرشا یگرد یدر پژوهش. [12] ها یسهنو
 یـرحـل زشـامل مرا ینهادیشـروش پ. ها استفاده کرده اسـت خودرو
 یبانبـردار پشـت ینبـا اسـتفاده از ماشـ هـا یژگـیستخراج وا-۱: است
ـــا یســـهنو یبازشناســـ-۲ یخطـــ ـــا اســـتفاده از شـــبکه عصـــب ه  یب

ـــرا یکومـــار یگـــرد یدر پژوهشـــ. [22]یمصـــنوع  یو همکـــاران ب
-۱: انـد اسـتفاده کـرده یـرپـالک از مراحـل ز یو بازشناس یصتشخ

محـل  یصتشـخ یه بـراآسـتان یاتسوبل و عمل یتماستفاده از الگور
 یصرا تشـخ ها یسـهپالک خودکار، نو ییدر مرحله شناسا-۲ پالک

شـده بـا دادگـان مطابقـت داده  ییداده و سپس شماره پالک شناسـا
 ۲۵۰ شـامل که یاز دادگان یسرنج یگرد یدر پژوهش. [21] شود یم

روش . تاســ و اســتفاده نمــوده یــهمختلــف از خودروهــا ته یرتصــو
محــل پــالک و  یــافتن-۱: اســت یــرل زشــامل مراحــ یشــنهادیپ



رستگار یون، همادرا دالون، عذیوکیداور گ  ۸۳ 

اسـتفاده از  -۲  ینـور یبـا اسـتفاده از الگـو هـا یسـهنو بنـدی یمتقس
ــرف ــرا یلت ــا یســهنو یصتشــخ یگــابور ب  یگــرد یدر پژوهشــ .[22] ه

 ینماشـ یهـا از پالک یرتصو ۲۰۴۹که شامل  یتسوراحمد از دادگان
 یبــرا یشــنهادیدر روش پ. اســت؛ اســتفاده شــده اســت یوانیتــا

. [23]استفاده شـده اسـت  یچشیپ یپالک از شبکه عصب یصتشخ
و  یصتشـــخ یبـــرا یـــدروش جد یـــکزارع از  یگـــرد یدر پژوهشـــ

 یشـنهادیروش پ. پالک استفاده نمـوده اسـت های یسهنو یبازشناس
 یهـاف بـرا یلتبـد یـابی، استفاده از  لبه-۱: است یرشامل مراحل ز

 یبـرا چشـییپ یسـتفاده از شـبکه عصـبا-۲ کپـال یهکردن ناح یداپ
 غالمرضا یگـرد یدر پژوهشـ. [3] هـا یسـهنو یو بازشناسـ یصتشخ
پـالک  یو بازشناس یصتشخ یبرا یدیاز روش جد خشیدر دمرراد

 یـرشـامل مراحـل ز یشـنهادیروش پ. خودروها استفاده کرده اسـت
ـــد یهـــا اســـتفاده از روش-۱: اســـت ـــه یمتقـــارن تعمـــ یلتب و  یافت
پـالک  یسـاز و نرمـال ییشناسـا یبـرا یر،تصـو یها لبه ارسازیآشک
 یبازشناسـ یبـرا یـهپرسـپترون چنـد ال یاستفاده از شـبکه عصـب-۲
فـرد، از  یو حضرت یاورانوس کاظم یگرد یدر پژوهش. [5] ها یسهنو

پالک خودروها اسـتفاده  یو بازشناس یصتشخ یبرا یدیروش جد
: اسـت یـرشامل مراحـل ز شپژوه یندر ا یشنهادیروش پ. اند کرده
و  یصتشــخ-۲ یــابی لبــهمحــل پــالک بــا اســتفاده از کــردن  یــداپ-۱

  .[4] یاصل های یسهبا نو یسهو مقا ها یسهتک نو تک یبازشناس
  

  روش پیشنهادی ۳
. شـوددر این بخـش، روش پیشـنهادی ایـن پـژوهش شـرح داده مـی

نشــان داده شــده اســت و ۱شــمای کلــی روش پیشــنهادی در شــکل 
  .شودسپس هر مرحله به صورت مختصر توضیح داده می

  : شودعملیات تشخیص پالک خودرو به دو بخش اصلی تقسیم می
  استخراج پالک خودرو از تصویر -۱
هـای  پـالک و بازشناسـی نویسـههـای تـک نویسـهجدا کردن تک -۲

  .شدهتشخیص داده
در بخش اول عملیات یافتن مکان پالک روی تصویر رنگی و بدون 

-صویر، مکان پالک پیـدا مـیتغییر اندازه آن با استفاده از پیمایش ت
بنابراین از انجام عملیـات سـنگین پـردازش تصـویر از جملـه .  شود

هـا و تبـدیل بـه ، تبـدیل هـاف، بـه دسـت آوردن لبـهتغییر انـدازه  آن
تصویر خاکستری و باینری و غیره در سطع وسیع و در قطاع بزرگ 

ل ذکـر شـد بـه دلیـ طورکـههمـان چنـینهـم. شـودتصویر انجام نمی
برداری و سرعت بـاالی پیشرفت و قابلیت اطمینان تجهیزات عکس

گرفتـه ی تصـاویر، به خصوص کیفیت باالهای عکاسیشاتر دوربین
، سـازی تصـویربرای بهینه ها، عملیات پیش پردازششده از دروبین

سـازی تصـویر کـاربرد کمتـری خصـوص شـفافزدایی و بـهپارازیت
نیاز بـه یـک مرحلـه افـزایش کیفیـت پس از یافتن محل پالک . دارد

ســازی نقــاط درون پــالک تصــویر، حــذف نقــاط پــارازیتی و شــفاف
تـک در بخش دوم، تک. توسط عملیات پردازش تصویر خواهد بود

هـا شـوند و پـس از جداسـازی نویسـههای روی پالک جدا مینویسه
  .شوندشناسایی مینت تشخیص و بازالکسبه وسیله شبکه 

  
  
  

  جمع آوری دادگان 1-3
آوری دادگــانی از تصــاویرواقعی یکــی از دســتاوردهای اصــلی جمــع

آوری شـده در ایـن پـژوهش  دادگـان جمـع. باشـد پژوهش حاضر می
برای اخـذ . باشدتصویر از انواع مختلف خودروها می ۵۰۰۰شامل 

  :است تصاویر از دوربینی با مشخصات زیر استفاده شده
  

   D3500بین نیکون مدلدور •
   CMOSاز نوع DX مگاپیکسلی فرمت ۲۴٬۲سنسور  •
  EXPEED 4پردازنده  •
  Low Pass بدون فیلتر •
 ۲۵۶۰۰تا  ۱۰۰امکان تنظیم حساسیت ایزو  •
  نمایش غیرلمسی ثابت سه اینچی صفحه •
   MultiCamاینقطه ۱۱سیستم فوکوس   •
  SnapBridge  افزار اتصال بلوتوثی با استفاده از نرم •
 AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VRمراه لنز به ه •

. اند هــای مختلــف در شــهر و در جــاده اخــذ شــده تصــاویر در مکان
های داخلی، پارکینگ در فضـای بـاز و برخی از تصاویر در پارکینگ

در ایـن . اند باشـد، گرفتـه شـدهکه در حال حرکت مـی ای وسایل نقلیه
گـذاری ی ایرانی نامهادادگان که به عنوان ایرپالک که مخفف پالک

هــای اســت، تصــاویر در شــرایط مختلــف بــرای ایجــاد نمونــهشــده
چند نمونه از تصاویر خودروها  ۲در شکل . استاستاندار تهیه شده

  .نمایش داده شده است

 ایرانی  تصاویر پالک خودرو ایجاد دادگان 

 یافتن مکان پالک و استخراج آن از تصویر

 های پالکتک نویسهجدا کردن تک

 ها کردن نویسههم اندازه

های استخراج شده با بندی نویسهص و دستهتشخی
 نتشبکه الکس

 ها و ارزیابیآزمایش

گام اول

دومگام

 شمای کلی روش پیشنهادی: ۱شکل



 ۸۴ یرانیا یپالک خودروها یبازشناس یبرا یرپالکدادگان ا یمعرف 

هـا  دادگان مذکور انواع مختلف چالش یآور در جمع ینکهقابل ذکر ا
ا و مخـدوش و ناخوانـ یهـا مختلف، پالک ینور یطشرا یز،نو یرنظ
 یناز ا یتعداد ۳شکل . تا حد ممکن در نظر گرفته شده است یتار

مختلف درنظر گرفته شده در دادگان را نشـان  یها و چالش یرتصاو
دادگــان  یافــتدر یمحتــرم بــرا حققــانم ینکــهقابــل ذکــر ا. دهــد یم

 یکـیارسـال نامـه الکترون یـقاز طر توانند یشده در پژوهش م یمعرف
 .اقدام کنند یرز ۱ ینکل یقاز طر یاو  ندگانیساز نو یکیبه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                 
1 http://www.afarinesh.ac.ir//پایگاه داده ایرپالکDataset train.rar  
   http://www.afarinesh.ac.ir/پایگاه داده ایرپالک/dataset test.rar  

 یرتـا از تصــاو ۳۵۰۰شـده،  یآور در دادگــان جمـع ینکـهقابـل ذکـر ا
آزمـون در نظـر  یرا بـرا یرتا تصو۱۵۰۰آموزش و  یخودروها را برا
دادگـان بـه همـراه  یراز تصـاو یا نمونه ۴در شکل . گرفته شده است

ــا ــرا یجنت ــافتن یاج ــا ی ــورت ب ــه ص ــودرو ب ــالک خ ــل پ  ینری،مح
 یـدهخودرو مشخص گرد الکپ یافتنپالک و  های یسهنو یجداساز

روش  یاجـرا یجنتـا تـوان یمـ یـرز ۲ینـکل یـقاز طر یناست، همچنـ
 یپـالک، رو هـای یسـهو اسـتخراج نو یصتشـخ یاستفاده شده بـرا

 .دادگان را مشاهده کرد یرتصاو یبرخ
 

                                                 
2 http://www.afarinesh.ac.ir/گرندتروث/گرندتروث.rar  

 تصاویری از خودروهای ایرانی:  ۲شکل 

 )ب( )الف(

 )ج(

 )د(
  های موجودبرخی از تصاویر اخذ شده و چالش.۳شکل

 شرایط نوری متفاوت): د(تصاویر نویزی و ): ج(تصاویر در زوایای مختلف و ): ب(یر ناخوانا و مخدوش و تصاو): الف(



رستگار یون، همادرا دالون، عذیوکیداور گ  ۸۵ 

 

  ز تصویراستخراج پالک خودرو ا ۲-۳
مختلـف پـردازش  هـای یتمالگور یـبمرحله با استفاده از ترک یندر ا
پـالک خـودرو  یـتو در نها ییمحِل پـالک خـودرو شناسـا یر،تصو

 یبـر مبنـا یتمالگـور یـنروش اسـتفاده شـده در ا. شـود یاستخراج م
پـالک  یـابی مکان یبرا یناست، بنابرا یرالگو در تصو یک ییشناسا

 یــهثابــت اســت کــه در کل یژگــیو یــک افتنیــبــه  یــازن یردرون تصــو
  . ها مشترک است پالک

  
 یملـ یهـا را شـکل پالک یژگـیو یـنا تـوان ینکتـه مـ ینبا توجه به ا

طبق . اند، دانست شده یهته یجهان یهاکه مطابق با استاندارد یدجد
ــنهادیروش پ ــان یش ــا مک ــ ییه ــال م ــه احتم ــند رود یک ــالک باش ، پ

 ۵در شــکل . یشــودجــدا م اســتخراج و یرمشــخص شــده و از تصــو
  .شود یداده م نشاناستخراج پالک  یتمالگور یروندنما

  

  پردازش عملیات پیش ۳- ۲- ۱ 

    یشده و به خاکستر یخودرو فراخوان یردر ابتدا تصو
آن   یخاکسـتر یو نمـا یورود یرتصـو ۶در شـکل . شـود یمـ تبدیل

  .باشد یقابل مشاهده م

  
 یزرفـع نـو یرتصـاو یتا حد ی،وسگ یلتربا استفاده از ف یدر گام بعد

  .شوند یم
  
  
  

 
 

 یافتن محل پالک تصویر اصلی

یافتن پالک خودرو

 های پالک خودرو جداسازی نویسههای پالک خودرو جداسازی نویسه

 یافتن محل پالک تصویر اصلی

 یافتن پالک خودرو

  آوری شدههای پالک، روی برخی تصاویر دادگان جمعنتایج اجرای روش استفاده شده برای تشخیص و استخراج نویسه :۴شکل 

دوم): ب(اول و ): الف(   

 )ب( )الف(

)گام اول(استخراج پالک یتمالگور یروندنما: ۵شکل   

 تصویر خاکستری) ب(تصویر ورودی، ) الف(: ٦شکل 

 )الف( )ب(



 ۸۶ یرانیا یپالک خودروها یبازشناس یبرا یرپالکدادگان ا یمعرف 

  ها در تصویر پیدا کردن لبه ۳- ۲- ۲

 یهـا اعمـال عملگر یر،محـل پـالک تصـو یـافتن یبـرا یبعد ۀمرحل
 یـابی لبـه یپـژوهش عملگرهـا یندر ا ینکهقابل ذکر ا. است یابی لبه

 یتدر نها. اند شده یاستفاده و بررس... و  یسوبل، کن یرمختلف نظ
 یبـرا ینبنـابرا. با استفاده از عملگر سوبل حاصل شد یجانت ینبهتر
 یتمدر الگـور. عملگـر اسـتفاده شـد یـناز ا وهشپژ ۀدر ادام یابی لبه

 ها یکسـلپ یرلبـه از سـا های یکسـلحدآسـتانه پ یک یفسوبل با تعر
 شـود یم یـینتع یحد آستانه به طور تجرب ینمعموالً ا. شوند یجدا م
پـژوهش حـد  یـندر ا. متفـاوت اسـت مقـدار ینا یرهر تصو یو برا

ــور تطب ــه ط ــقآســتانه ب ــذ ی ــا یریپ ــا اســتفاده از مق ــانگینم دیرب و  ی
 یـینتع شـود یمالحظه مـ) ۱(که در رابطه  یبه طور یرتصو یانسوار
  .گردد یم
  

Pm= 

                                                       

T=Pm+  

  .داده شده است یشنما یابی بعد از لبه یرصوت ۷ در شکل
  

  گسترش اشیاء موجود در پالک 3-2-3

ـــرا ـــه ب ـــا یدر ادام ـــا ییشناس ـــالک، از عملگره ـــل پ ـــر مح  یبهت
منظـور ابتـدا  ینبه هم. شود یاستفاده م) یمورفولوژ( شناسی یختر

 یـکهر عنصـر سـازنده از . کنیم یم یفرا تعر ۱سازندهمفهوم عنصر
در کنـار  هـا یکسلپ ینشده که با قرار گرفتن ا یلتشک یکسلند پچ یا

 یدهنـده عملگـر گسترش. دشو یم یلشکل خاص تشک یک یکدیگر
. کنـد  یمـ تر یمتـر و ضـخ را بزرگ یرموجـود در تصـو یایکه اشـ است

توسـط شـکل و انـدازه عنصـر  یـزن سـازی یمضـخ ینروش و اندازه ا
عملگـر  یـنا یکاربردهـا نیرت از سـاده یکـی. شـود یسازنده کنترل مـ

کـردن فواصـل اسـت و پر یردرون تصـو های یمتصل کردن جداشدگ

                                                 
1 strel  

Aرا با  Bو  Aگسترش . [2] [4] B یـرداده و به صورت ز یشنما 
  :کنیم یم یفتعر

 
  

  
کـه پـالک در آن قـرار دارد مشـخص  یریو مسـ شـود یپـر مـ یرتصو

و ) صـفر  یرقـادم(رنـگ  یاهسـ یهـا مرحله قسـمت یندر ا. شود یم
 یدهســتند را ســف یاهکــه بــه رنــگ ســ یرتصــو یــکدرون  یهــا حفــره

 هـای یکسـلها پر شده است و در واقع پمرحله حفر یندر ا. کنیم یم
  .شوند یم یلتبد) یک( ینهزم یشپ های یکسلبه پ )صفر( ینهزم پس

  
در . باشـدعنصـر سـازنده مـی Bتصـویر ورودی و  A، )۲(در رابطۀ 

هـای مـاتریس تصـویر تک روی پیکسلسازنده تکواقع مرکز عنصر
سـازنده بـا اگـر تنهـا یـک پیکسـل از مـاتریس عنصـر. گیـردقرار مـی
سـازنده در آن ، عنصـرپوشانی داشته باشـدزمینه همهای پیشپیکسل

سازنده لـوزی شـکل بـا شـعاع از این تابع و عنصر. گرددجا کپی می
در . کنـیمهـا اسـتفاده مـیلبـه برای افزایشمتر سانتی۱لوزی برابر با 

  .شوددهنده نشان داده مینتیجه حاصل از تابع افزایش ۸شکل 
  

  های تصویر پرکردن حفره ۳- ۲- ۴

 یـهو زاو متر یسانت۳به طول  یسازنده خط عنصر یکقسمت  یندر ا
 یــلدل. شــود یاعمــال م  یربــه تصــو یدرجــه بــه صــورت عمــود ۹۰

 بسـته هاییرمسـ در هـا فـرهپرکـردن حسـازنده  عنصر یناستفاده از ا
  .است

توان نقطۀ درون ناحیـه برای این کار با استفاده از تبدیل گسترش می
این عمل با استفاده از  .را تا حدی رشد داد که کل ناحیه را بپوشاند

  .آمده است، انجام گرفته است ۳رابطه مورفولوژی که در رابطه 
  

B) XK-1 = (  

  .شوند ینشان داده م ۹پر شده در شکل  یها هحفر  

 )۱( رابطه

یابیتصویر حاصل بعد از اعمال لبه:  ۷شکل   

 )2(رابطه 

دهیشده بعد از افزایش تصویر باینری:  ۸شکل   
 

 )۳(رابطه 



رستگار یون، همادرا دالون، عذیوکیداور گ  ۸۷ 

  

  های اضافی حذف قسمت ۳- ۲- ۵

به صورت  یکی( یسازنده خط حالت با استفاده از دو عنصر یندر ا
 یبـه صـورت عمـود یگرسازنده د صفر درجه و عنصر یهبا زاو یافق

. شـوند یحـذف مـ یرتصـو یاضـاف یهـا قسـمت) درجـه۹۰ یـهبا زاو
  .شود یمشاهده م ۱۰ل در شک یاتعمل ینا یجهنت
  

  سازی آن پیداکردن ناحیه پالک و بهینه ۳- ۲- ۶

سـازی در این مرحله ابتدا تصاویر باینری برای انجام عملیـات آمـاده
اشیاء درون یک تصویر بـاینری همگـی دارای مقـدار یـک . شوندمی

، یک سیستم مختلف روی این تصاویر برای انجام عملیات. هستند
بـرای مثـال شـیء . شیاء را از همدیگر متمایز بدانـدکامپیوتری باید ا

، اما همگی باید بـه رنـگ سـفید و یا بیشتر ۲، شیء شماره ۱شماره 
برای این کار تصویر بـه ماتریسـی تبـدیل . باشد و تغییر نداشته باشد

شـود و هـر یـک از اشـیاء امیـده مـین ۱شود، که ماتریس برچسبمی
مـاتریس برچسـب  ۱۱در شـکل . شمارۀ مخصوص به خـود را دارد

  .شودخورده دیده می
  
 
 
 

                                                 
1 label matrix 

0   0 0 0 0 0 0 000
0   0 30 0 20 11 0 
0   33 3 0 20 1 1 0 
0   0 00 0 20 1 1 0 
0   0 0 0 0 20 0 0 0 

 
 

ــه صــورت یــک  ــر ب ــاتریس در یــک متغی ــواع مشخصــات یــک م ان
اســتفاده از بــرای یــافتن ناحیــه پــالک بــا . شــودذخیــره مــی۲ســاختار

هایی که مسـاحت و شـکل آن بـه ماتریس برچسب، به دنبال قسمت
طبق آزمایشاتی که برای یافتن ناحیـه . گرددپالک نزدیکتر است؛ می
ایم، دریـافتیم بهتـرین پارامترهـایی کـه محـل دقیق پالک انجام داده

  :باشندگونه میدهند به اینپالک را به درستی تشخیص می
شـباهت بیشـتر بـه (بیشتر  باشد  ۰٬۸ظر باید از وسعت شیء مورد ن

برابـر آن  ۳، طول قسـمت مـورد نظـر بـه عرضـش بایـد از )مستطیل
ناحیه مشخص شـده  ۱۲در شکل . برابر آن کمتر باشد ۶بیشتر و از 

  .شودپالک نمایش داده می

  صحت شناسایی پالک ۳- ۲- ۷

اصـلی  در روش ارائه شده در این الگوریتم تنها یک نـامزد کـه مکـان
خصوصــًا کــه در  . شــودپــالک خــودرو اســت؛ یافــت و معرفــی مــی

هـا معمـوال تنهـا یـک خـودرو در تصاویر بـه دسـت آمـده از دوربـین
، هـر جـا کـه اما برای باال بردن قدرت اطمینان. شودتصویر دیده می

احتمال پالک بودن را داراست از تصویر جدا و مورد پـردازش قـرار 
بـرای ایـن شده تعیـین شـود حت پالک یافتهاکنون باید ص. گیردمی

رود پالک باشد از تصـویر جـدا شـده و منظور مکانی که احتمال می
، اگـر از به تابع تشخیص اعـداد و حـروف ارجـاع داده خواهـد شـد

، بـه ترتیـب یابی پالک خـودروتصویر به دست آمده از مرحله مکان
عــدد  از چــپ بــه راســت دو عــدد ســپس یــک حــرف و نهایتــًا پــنج

، ، مکان یافته شده حتمـا پـالک اسـتتشخیص داده و خوانده شود
  .]۳[]۲[در غیر این صورت پالک نخواهد بود 

  
  

                                                 
2 Structure 

 هاتصویر حاصل پس از پر کردن حفره :۹شکل 

ها و بازتصویر حاصل پس از پر کردن حفره:  ۱۰شکل 
 کردن آن با عنصرسازنده خطی

  ماتریس برچسب:۱۱شکل

 پیدا کردن ناحیه پالک: ۱۲ شکل



 ۸۸ یرانیا یپالک خودروها یبازشناس یبرا یرپالکدادگان ا یمعرف 

  برش پالک ۳- ۲- ۸

مورد نظر را نسبت بـه سـطح  یهناح یهشد زاو یداپالک پ یۀناح یوقت
داده شده بـه عنـوان  یصتشخ یهناح  یتدر نها. یدآ یافق به دست م

پالک بـرش داده شـده  یرتصو ۱۳در شکل .شود یپالک مشخص م
  .داده شده است یشنما

  
برای اینکه زاویه پالک به صورت افقی باشد، زاویه پالک را نسـبت 

نمـایش داده  ۱۴نتیجـه کـار در شـکل . کنـیمبه سطح افق  صفر مـی
  .شده است

  
-، تصویر به بـاینری تبـدیل شـده و حفـرهبعد از مرحله برش تصویر

ای و بـا سـازنده دایـرهند، سپس تصویر را با عنصـرشوهای آن پر می
سـازنده کنیم و در ادامه، تصویر را با عنصرمتر باز میسانتی۲شعاع 

متــر و زاویــه صــفر نســبت بــه ســطح افــق ســانتی ۵خطــی بــه طــول 
گـردی کـه هـای ، ناحیـهکـه در مرحلـه بـاز کـردن.دهـیمگسترش می

شـود و صـویر حـذف مـیمتر  هست از تسانتی۲ها کمتر از شعاع آن
ــا طــول ، خــطدر مرحلــه بســتن متــر و زاویــه صــفر ســانتی ۵هــای ب
تصـویر  ۱۵در شـکل .شـوندتـر مـیکننـد و ضـخیمگسترش پیدا مـی

  .شودحاصل از این مرحله دیده می
  

  شده های اضافی از پالک استخراج حذف قسمت ۳- ۲- ۹

آن پـر  هـایشـود و حفـرهدر این مرحله تصویر به باینری تبـدیل مـی
نتیجـه  ۱۶در شـکل . شوند تا بتوان قسمتهای زائد را حذف کـردمی

  .شوداین عملیات مشاهده می
  
  

  
تر ناحیه پالک را پیدا کـرد بـه در ادامه برای اینکه بتوان به طور دقیق

-زده می ابتدا اشیاء درون شکل برچسب. شوداین صورت عمل می
بــر شــی اصــلی کــه ممکــن اســت درون ایــن تصــویر عــالوه . شــوند

بیشترین مساحت را دارد شی دیگری هم وجود داشته باشد که بایـد 
کند که بیشترین مساحت را دارد ای را پیدا میپس شی. حذف شود

بنــابراین . متــر باشــدســانتی ۰٬۵و از طرفــی وســعت آن بیشــتر از 
. شـودیر بـرش زده مـیآید و از روی تصوبزرگترین شی به دست می
  .شوندمشاهده می۱۸ و۱۷های تصاویر این مرحله درشکل

 
پیکسـل باشـد،  ۵۰در این مرحله نواحی که مسـاحت آن کـوچکتر از 

حـال تصـویر جـدا . شـودرا در تصویر ماتریس برچسب، حـذف مـی
هـای حـروف و را بهینـه کـرده و نویسـه) در مرحله قبـل(شده پالک 

سپس تصویر را  بـه بـاینری . شوندراج میاعداد داخل تصویر استخ
حال تصـویر بـه دسـت آمـده . شوندهای آن پر میتبدیل کرده وحفره

های زائد آن را در متغیر را به ماتریس برچسب تبدیل شده و قسمت
نـواحی بـه . کنـیمکنیم و قسمت مورد لزوم آن را جـدا مـیحذف می

شـود، پـس مـی زمینه با رنگ سـیاه در نظـر گرفتـهرنگ سفید و پس
هـای زائـد را معکـوس باید تصویر حاصل از برش و حـذف قسـمت

نــواحی، طبــق آزمایشــات انجــام شــده  بــرای معکــوس کــردن. کــرد
. شـوندپیکسل، حـذف مـی ۹۰اشیاء کوچکتر از  دریافتیم، مساحت

-تصویر به دست آمده را به ماتریس برچسب تبدیل کـرده و قسـمت
-ت مورد لـزوم آن هـم جـدا مـیشوند و قسمهای زائد آن حذف می

شــده نشــان داده ۱۹نتیجــه معکــوس کــردن تصــویر در شــکل . شــود
  .است

 

تصویر پالک بعد از برش از تصویر اصلی:  ۱۳شکل

تصویر بعد از افقی کردن پالک: ۱۴شکل 

تصویر باینری از پالک: ۱۵شکل 

 افقی کردن و جداسازی نواحی مورد لزوم پالک: ۱۶شکل

 الکپیدا کردن محل دقیق پ: : ۱۷شکل 

 تصویر پالک بعد از برش دقیق: ۱۸شکل 
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  ها جداسازی نویسه ۳-۳
قبل از هر کاری نیاز است عناصر پالک خودرو یعنی هفـت عـدد و 

، بـرای ، به صورت مجزا استخراج شـودیک حرف موجود در پالک
تـرین راه بـه علـت دهسـا. هـای مختلفـی وجـود دارداین کار راه حـل

هـای ، تعیـین ناحیـهثابت بـودن مکـان عناصـر درون پـالک خـودرو
روش دیگـر اسـتفاده . باشدو استخراج عناصر می ۱ثابت برای برش

تـوان محـدوده هـا، مـیهاست که با بـه دسـت آوردن مکـان لبـهاز لبه
در ایـن الگـوریتم طـی مراحـل زیـر . عنصر را برای برش تعیین نمود

پــس از . شــود جداســازی و اســتخراج عناصــر انجــام مــی عملیــات
سـازی بهینه انتقال تصویر به سطح خاکستری با استفاده از عملیات

زدایـی و بـاال بـردن کیفیـت ، مات۲هاتصویر، سعی در تیز کردن لبه
زدن  تـوان بـا اسـتفاده از روش برچسـباکنون مـی. نماییمتصویر می

، کلیه عناصـر موجـود در پـالک را ردر تصوی ۳پیوستههای بهممولفه
در این روش هر شی کـه بـه صـورت . برچسب زده و استخراج نمود

پیوسته سفید در تصویر موجود باشـد، اسـتخراج شـده و بـه عنـوان 
طبق مطالب گفته شده در تصویر . شودیک تصویر در نظر گرفته می

نهایی هشت عنصـر یافـت شـده و هـر عنصـر بـه صـورت جداگانـه 
هـای روی بعد از مرحله جداسازی پالک، نویسـه. شوداج میاستخر

-ایـن روش جـدا. شـوندسازی مـیپالک را جداسازی کرده و ذخیره
با اسـتفاده از . سازی دارای کیفیت و عملکرد عالی و مطلوبی است

 :گیردها انجام میچند شرط زیر جداسازی نویسه
  

 .کمتر باشد برابر آن ۶طول شی مورد نظر به عرضش باید از -1
 .کمتر باشد ۰٬۳بیشتر و از  ۰٬۲مورد نظر باید از وسعت شی -2
 .شود، بیشتر باشد ۵شان اگرتقسیم بر طول اشیاء از عرض-3
 
در شـکل . شودهای پالک مشخص میها نویسهبا اعمال این شرط 

  .شودنتیجه عملیات این مرحله  نمایش داده می ۲۰

                                                 
1 Crop 
2 Edge Sharping 
3 Connected Component Labeling 

  های جداشده هاندازه کردن ابعاد نویس هم ۴-۳
انـدازه و در  رییـانـد، تغراکه جدا شـده هاسهینو نیحال هر کدام از ا

  .ردیگیقرار م ریمتغ کی
  

انـدازه آنهـا بـا هـم  امـا. ها از هم جداشده اسـتدرمرحله قبل نویسه
  .باشندها قابل نمایش مینویسه ۲۱در شکل. متفاوت است

  

  
  ای پالکهنمایی از جداسازی نویسه:  ۲۱شکل 

  
در اینجـا . هـا را بـا هـم برابـر کـردی همـه نویسـهبنابراین باید اندازه

 ۲۲در شکل . پیکسل تبدیل شده است ۶۰*۳۰ی تصاویر  به اندازه
 .]۴[ شودنتیجه عملیات این مرحله نمایش داده می

 

  
  هاهم اندازه کردن نویسه:  ۲۲شکل 

 
هـا، روی داسازی نویسـهالگوریتم استخراج پالک و ج ۲۳در شکل 

هـای مختلـف بـه صـورت تصـویر، گـام بـه گـام تصاویری با چـالش
 .نمایش داده شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

تصویر بعد از معکوس کردن: ۱۹شکل 

 هامشخص شدن نویسه: ۲۰شکل 



 ۹۰ یرانیا یپالک خودروها یبازشناس یبرا یرپالکدادگان ا یمعرف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یابی تصویرلبه نمای خاکستری تصویر ورودی هادهی لبهافزایش هاهپرکردن حفر 

یافتن مکان دقیق پالک برش دقیق پالک استخراج ناحیه پالک

مشخص کردن  حذف نویزها از تصویر جداسازی کاراکترها

 یافتن مکان پالک

 هاالگوریتم استخراج پالک و جداسازی نویسه:۲۳-۱شکل

دارها در تصاویر  زاویهالگوریتم استخراج پالک و جداسازی نویسه:۲۳-۳شکلها در تصاویر نویزدارالگوریتم استخراج پالک و جداسازی نویسه:۲۳-۲شکل  

 ها در تصاویر در شب و مخدوشی نویسهالگوریتم استخراج پالک و جداساز:۲۳-۴شکل
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 های پالک خودرو با شبکه بازشناسی نویسه ۵-۳
ــن  ــرای تشــخیص و شناســایی نویســهدر ای ــژوهش ب ــا از شــبکه پ ه

در ادامـه ایـن بخـش، ایـن . اسـتفاده شـده اسـت نـتپیچشی الکـس
 .شودشبکه و مراحل کار آن توضیح داده می

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تـوان نـام بـرد شـبکههای نورونی پیچشی مهمی که مییکی از شبکه
 ۲۰۱۲ال در ســ ۱نــت اســت کــه توســط الکــس کریزهوســکیالکــس

ی پیچشـی و سـه الیـه تمامـا الیـه ۵ایـن شـبکه دارای  .  معرفی شد
عمق قـرار گیـرد های کمشبکه متصل است که موجب شده در دسته

]۱۰[]۱۸[. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1Alex Krizhevsky 

 

 ]۱۸[ نت الکس یمعمار: ۲۴شکل
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 ۹۲ یرانیا یپالک خودروها یبازشناس یبرا یرپالکدادگان ا یمعرف 

  ها سازی و مقایسه نتایج شبیه ۴
شـده و  انجـام هـای یششده، آزمـا افزار استفاده بخش، سخت یندر ا
 شـده آوردهموجود  یها روش یگربا د یشنهادیروش پ یجنتا یسۀمقا

روش  ســازی یــادهپ یبــرا. انــد مــوارد ذکــر شــده یــندر ادامــه ا. اســت
 یسـتمس یـکو  Matlab2018aر افـزا پژوهش، از نـرم ینا یشنهادیپ

  مدل یمرکز ۀرم، پردازند حافظه یگابایتبا هشت گ یوتریکامپ
Intel® Core™ i ۷ -۲۶۴۰ M CPU @۲٬۸۰GHz 

  .است  استفاده شده
  

 HODAروی دادگان  ها تایج آزمایشن ۱-۴
ــر، روش پیشــنهادی روی دادگــان  ــه منظــور بررســی و ارزیــابی بهت ب

HODA دادگــان . نیــز آزمــایش شــدHODA  مجموعــه بزرگــی از
ــر  ــتمل ب ــه مش ــی اســت ک ــتنویس فارس ــام دس ــه  ۱۰۲۳۵۳ارق نمون

بـا توجـه بـه اینکـه در ایـن مقالـه . باشـد سفید می-نوشته سیاه دست
وری اصلی معرفی یک دادگان جدید از پالک خودروهـای ایرانـی نوآ

بوده است و تاکنون روی این دادگـان جدیـد آزمایشـی توسـط سـایر 
ایـم بـه محققان صورت نگرفته است، مـا در ایـن مقالـه سـعی کـرده

-منظور بررسی و نشان دادن کارایی انتقال یـادگیری و شـبکه الکـس
نـویس فارســی روی م دســتنـت از ایـن روش بــرای بازشناسـی ارقـا

هـا اسـتفاده کنـیم و بـه و مقایسه آن بـا سـایر روش HODAدادگان 
  هانتایج آزمایش ۲در جدول . ایمدرصد دست یافته ۹۹٬۴دقت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــا تعــدادی از پــژوهش HODAروی دادگــان  در روش پیشــنهادی ب
  .استهای موجود مقایسه  شده

  

  دادگان ایرپالک ها روی نتایج آزمایش ۲-۴
 هـــای یشآزمـــا  دینهاــــپیشروش  ییرایابیکاو ارز سیربر ربهمنظو
 ۲جـدول در . شـده؛ انجـام گرفتـه اسـت یجاددادگان ا یرو یمختلف
نمــودار آمــوزش  ۲۵در شــکل . آورده شــده اســت هــا یشآزمــا یجنتــا

نمــودار  یجــهنت ۳در جــدول  ینهمچنــ. شــود یداده مــ یششــبکه نمــا
  .  است آموزش شبکه آورده شده

  
  

  های موجود مقایسه کارایی روش پیشنهادی با سایر روش: ۲جدول 

  HODA  روی دادگان

  پژوهشگران  میزان دقت

  [29] ابراهیم پور  ۹۵٬۳۰

  [28] عبدی و سلیمی  ۹۷٬۱۰

  [27] اعالیی  ۹۸٬۷۱

  [26] زمانی و همکاران  ۹۹٬۳

 [30] حریفی و آقاقلی زاده  ۹۷٬۶۰

  روش پیشنهادی  ۹۹٬۴

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نمودار آموزش شبکه: ۲۵شکل

 نتیجه نمودار آموزش شبکه:۳جدول
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  ی شبکهها نتایج آزمایش ۴- ۲- ۱

-ها انجام شـده بـه وسـیله شـبکه الکـسدر این بخش نتایج آزمایش
انجـام  از خودروهـای ایرانـی تصـویر ۵۰۰۰که روی دادگـان بـا نت،

هـا نتـایج ایـن آزمـایش ۴در جـدول . گرفته است، آورده شده اسـت
 .باشدمشاهده میقابل 

 

 

  های شبکه تایج آزمایشن ۴- ۲- ۲

هــا بــه صــورت در مرحلــه شــروع آمــوزش شــبکه، یکســری از نویســه
از ایــن  نمونــۀ) الــف۲۶(در شــکل . شــوده مــیتصــادفی نمــایش داد

هـا سـپس نویسـه. انـدها به صورت تصادفی نمایش داده شـدهنویسه
هـا بندی نویسهنمونۀ از دسته) ب۲۶(در شکل . شوندبندی میدسته

  .دباشقابل مشاهده می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
دگیری نـت و روش انتقـال یـاشود شـبکه الکـسچنانچه مالحظه می

نـویس فارسـی توانسته اند به کارایی بسیار خـوبی روی ارقـام دسـت
نـت و انتقـال دهـد کـه از شـبکه الکـسبنابراین این نشان می. برسند

توان برای بازشناسی حروف و ارقـام پـالک خودروهـای یادگیری می
  .ایرانی نیز استفاده کرد

 

  گیری نتیجه ۵
م اطالعــاتی بــرای تــرین اقــالشــماره پــالک خــودرو یکــی از مناســب

سیسـتم تشـخیص پـالک خـودرو . باشـداحراز هویت خودروها مـی
سازد تا شماره موجـود در پـالک بـه صـورت این امکان را فراهم می
هـدف اصـلی مـا در ایـن . ، اسـتخراج گـرددخودکار توسط کامپیوتر

هـای ایرانـی پژوهش، تولیـد و معرفـی یـک دادگـان جدیـد از پـالک
های خودروهای ایرانی که بـه ن بزرگی از پالکاست، زیرا دادگابوده

ی بینـایی ماشـین و پـردازش صورت رایگان برای پژوهش در حـوزه
بنـابراین . تصویر در اختیار باشد، تا به امروز در دسترس نبوده است

 ۵۰۰۰دادگـان شـامل . ایـمما سعی در ایجـاد دادگـانی جدیـد داشـته
کـه در قابل ذکر ایـن. باشدهای مختلف میتصویر خودرو در اندازه

ها نظیر نویز، شـرایط  آوری دادگان مذکور انواع مختلف چالش جمع
های ناخوانا، مخدوش و تار، تا حد ممکن در  نوری مختلف، پالک

-همچنین برای تست دادگان، از شـبکه الکـس. استنظر گرفته شده
-ایم و به کارایی مطلـوبی رسـیدهنت و انتقال یادگیری استفاده کرده

توانیم بـه ایـن نکتـه های پژوهش میبه عنوان یکی دیگر از یافته. یما
نـت بـرای طور که همه مستحضـرند، شـبکه الکـساشاره کنیم، همان

آموزش و آزمایش روی تصاویر، طراحی شده اسـت، امـا مـا در ایـن 
ــام  ــی؛ حــروف و ارق ــرای بازشناســی ترکیب ــژوهش از ایــن شــبکه ب پ

روش . ایـمنتیجـه مطلـوبی دسـت یافتـهایم و به فارسی استفاده کرده
پیشنهادی روی دادگان جدید ایرانی  آموزش و آزمایش دیـده اسـت، 

-درصـد مـی ۲۰/۹۸دقت تشخیص به دست آمده در ایـن پـژوهش 
  .باشد

  بندیدقت دسته  نرخ یادگیری درصد آزمون آموزش درصد نوع شبکه

نتالکس  

۸۰ ۲۰ ۰٬۰۰۰۱  ۹۸٬۵۰  

۷۰ ۳۰  ۰٬۰۰۰۱  ۹۸٬۲۰ 

۶۰  ۴۰ ۰٬۰۰۰۱  ۹۷٬۶۰  

۵۰ ۵۰ ۰٬۰۰۰۱  ۹۶٬۸۰  

۴۰ ۶۰  ۰٬۰۰۰۱  ۹۵٬۳۰  

 )الف(

 

یی ازنما:)ب(وها به صورت تصادفینمایش نویسه:)الف(:۲۶شکل
هابندی نویسهدسته

 )ب(

 نت های شبکه الکسایج آزمایشنت:۴جدول
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مدرک کارشناسی ارشد علوم  داور گیوکی
از دانشگاه تهران، همچنین مدرک  وترکامپی

 دکتری مهندسی کامپیوتر از پژوهشگاه علوم و
را اخذ ) ایرانداک( یرانفناوری اطالعات ا

علمی  اکنون عضو هیئتایشان هم. نمود
  .باشدمی ۱۳۹۶دانشگاه مالیر از سال 

  
  
  

  مدرک کارشناسی خود را در رشته  عذرا دالوند
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزا از جهاد 

را  اراک و مدرک کارشناسی ارشد دانشگاهی
الی علم گستر آفرینش ع موسسۀ آموزشاز  نیز

  .اخذ نموده است بروجرد
 
  
 
  

  مدرک کارشناسی خود را در همایون رستگار
  دانشگاه آزاد بروجرد  رشته مهندسی کامپیوتر از

عالی مدرک کارشناسی ارشد را از موسسه  و
  .اخذ نموده است بروجردگستر آفرینش  علم
  

 

 


