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 چکیده -4

رشکد بی رویه تعداد خودرو ها در شهر ها ، منجر به بروز مشکالت زیادی برای تشخیص خودرو در  

زمینه های مختلف از جمله کنترل ترافیک ، مدیریت پارکینگ ، عوارضککی بزرگراهها و غیره شککده است . 

غلبه بر این مشکککالت نیازمند اسککتفاده از منابع مالی و انسککانی متنوعی اسککت و نیروی انسککانی قادر به   

مدیریت و کنترل کارآمد خودروها نخواهد بود . با استفاده از یک سیستم اتوماتیک جهت تشخیص شماره 

 پالک خودرو ، می توان تا حدود زیادی بر مشکالت فائق شد .

 یص پالک خودرو چیست ؟سیستم اتوماتیک تشخ

سکیسکتم تشخیص پالک خودرو این امکان را فراهم می سازد تا شماره موجود در پالک موجود در   

تصکویر به صکورت اتوماتیک توسط کامویوتر از تصاویر متحرک یا عکس استخراج گردد و بتواند به صورت   

 عددی مورد استفاده قرار گیرد .

 گام اساسی میباشد :شناسایی شماره پالک خودرو شامل سه 

  تشخیص محل پالک 

  جداسازی کاراکترهای پالک 

  تشخیص کاراکترهای پالک 

هر سه گام مذکور و فعالیت های انجام شده در آن حوزه ها در این پروژه مورد بررسی قرار میگیرد 

ک ت.از تکنیک های اسکتفاده شکده در سکیسکتم پیشنهادی می توان به تکنیک های تعدیل هیستوگرام ،     

برای حذف نویز ، برچسکککب گذاری برای جداسکککازی  رنگ سکککازی تصکککویر ، روش های موروفولوژیکی

 کاراکترهای پالک و مقایسه یا نمونه های اصلی برای تشخیص کاراکترهای پالک اشاره کرد . 
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 های آن  مقدمه بر سیستم شناسایی پالک خودرو و کاربرد -4-4

با توجه به وجود این سککیل عظیم از خودرو ها و سککایر وسککایل های نقلیه بدیهی اسککت که نیروی  

انسانی به تنهایی و بدون استفاده از سیستم کامویوتری قادر به کنترل و مدیریت چنین ترافیکی حتی در 

ال یروی انسانی بسیار باابعاد کوچک مانند یک پارکینگ عمومی نمی باشکد . همننین هزینه اسکتفاده از ن  

بوده و بازدهی بسکیار نازلی را نیز دارا میباشد . لذا نیاز به مکانیزه شدن در این حوزه بسیار پررنگ و قابل  

تعمل می باشکد . در سکیسکتم تشکخیص اتوماتیک شماره پالک خودرو هدف اصلی شناسایی محل پالک     

مفهوم شناسایی خودکار پالک خودرو در واقع خودرو در یک تصویر جهت خواندن شماره پالک میباشد . 

چیزی بیشکتر از خودکار سکازی ورود داده ها به سکیستم کامویوتری نمی باشد . شناسایی خودکار پالک    

 .  خودرو جایگزین عمل دستی نوشتن شماره پالک خودرو ها شده است

 بیان مسئله-4-1

بسیار زیادی در زندگی روزمره دارد . مسئله تشخیص هوشمند و اتوماتیک پالک خودرو کاربردهای 

از آنجایی که پالک برای خودرو شککناسککه ای منحصککر به فرد و یکتاسککت میتوان کاربردهای فو  العاده   

مختلف و مهمی را برای اسکتفاده از سکیسکتم های هوشمند و اتوماتیک قرائت پالک خودرو یافت به طور    

شناسایی پالک ، درب ورودی برای اتومبیل های مجاز  نمونه در پیاده سازی پارکینگ های هوشمند که با

 باز و بسته خواهد شد .

در عملیات کنترول سکککرعت خودرو ها با اسکککتفاده از زمان طی مسکککافت خودروها میان دو پایگاه 

میتوان به میانگین سککرعت خودرو در طول مسککیر دسککت یافت . هم چنین مدیریت و کنترل خودروها از 

در سطح شهر و محل اخذ عوارض و خروجی شهر ها به منظور جلوگیری از خروج یا  طریق نصب پایگاه ها

تردد اتومبیل های ممنوع و مسکروقه در سکطح شکهر و یا خارج از شکهر ، ردیابی و شکناسایی خودروهای      

متخلف با نصب سیستم های فو  در محل های دارای چراغ راهنمایی ، چهارراه ها و خیابان های یکطرفه 

ور کلی مناطقی که نیاز به کنترول مداوم پلیس دارند ؛ ایجاد برگ جریمه الکترونیک برای پلیس و و به ط

 حذف اپراتور اضافی و غیره را می توان از کاربرد های یک سیستم دقیق شناسایی پالک خودرو دانست .
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 هژو کاربرد پرو اهداف تحقیق-4-3

 کاربرد سیستم در دولت الکترونیک 

  تشخیص پالک خودرو در پارکینگ های عمومیکاربرد سیستم 

 کنترل و اخذ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک 

 اخذ عوارض جاده ها و بزرگراه ها به صورت خودکار 

 محاسبه مدت سفر 

 اندازه گیری سرعت متوسط 

 شناسایی خودروهای مسروقه 

 کنترل مرز ها 

 کنترل ترافیک 

 سیستم های متحرک شناسایی پالک خودرو 

 ده از سیستم شناسایی پالک خودرو در پمپ بنزیناستفا 

 کنترل ورودی و خروجی در مناطق حفاظت شده 

 

 رونیک  تکاربرد سیستم در دولت الک-4-3-4

چهارراه ها و تقاطع ها نصب شده  در سال های اخیر تعداد زیادی دوربین توسط دولت یا پلیس در

.اگر سیستم های تشخیص خودکار شماره پالک در اداره اند .این دوربین ها تصاویر زیادی را ثبت میکنند 

پلیس نصب شده باشند ، شبکه های بی سیم یا معمولی می توانند دوربین ها و اداره پلیس را بهم متصل 

کنند .این دوربین ها تصکاویر را به طور مرتب اخذ میکنند .هنگامی که یک دوربین تصویری را ضبط کرد  

لیس ارسکال کند و شکماره پالک آن می تواند توسکط سککیسککتم تشخیص خودکار    میتواند آن را به اداره پ

به دست آوردن هر نوع اطالعاتی درباره خودرو  شکماره پالک خوانده شکود .این شماره پالک میتواند برای  

اسکتفاده شکود وشکماره پالک ، تاری  و زمان ، مکان و غیره در سکیسککتم ضبط شود .از این طریق پلیس     

ات مختلفی از جمله عبور از چراغ قرمز ، انحراف به چپ یا راست ، سرعت و سبقت غیر مجاز میتواند تخلف

، گردش و دور زدن غیر مجاز ، توقف در مکان های ممنوعه ، خودروهای فاقد پالک یا پالک دست کاری 

زوج  شده ، خودروهای تخلف کننده از طرح طرافیکی )مانند طرح تقسیم روز های هفته برای پالک های

و فرد ( ردیابی خودروهای تحت تعقیب در عملیات پلیسکککی ، ردیابی خودروهای مسکککروقه ، تصکککادفات  

 رانندگی و غیره را تشخیص داده و مدیریت نماید .
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 کاربرد سیستم تشخیص پالک خودرو  در پارکینگ های عمومی -4-3-1

برای تشخیص مدت پارکینگ های عمومی می توانند از سکیسکتم تشکخیص خودکار شماره پالک    

توقف و پارک خودرو ها در پارکینگ با ضبط کردن زمان ورود و خروج خودرو محاسبه و دریافت هزینه از 

طریق کارت های اعتباری یا صککدرو شککماره اشککتراک و دریافت هزینه از طریق حسککاب بانکی مشککترکین 

ا دقت و کارائی را افزایش میدهد و با استفاده نموده و عالوه بر رفع نیاز از نیروی انسانی و کاهش هزینه ه

 .تسریع عملیات رضایت مشتریان را جلب نمایند

 

 : کاربرد سیستم در پارکینگ های عمومی    4 -4شکل    

 کنترل و اخذ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک -4-3-3

امروزه شکهر های بسکیاری از جمله تهران ورود خودروها به منطقه مرزی شهر را به منظور کنترل   

ترافیک آن محدود سککاخته اند . از انجا که اسککتفاده از روش های سککنتی )قرار دادن نیروهای پلیس در   

عوارض  تمامی مبادی محدوده ( هم پر هزینه هم کم دقت است ؛ راحل های جدیدی برای کنترول و اخذ

ورود به محدوده پرتردد شکهر ها پیشکنهاد شکده اسکت .یکی از این راحل ها استفاده از فناوری تشخیص     

پالک خودرو اسککت .در این راه حل ها اسککتفاده از فناوری تشککخیص پالک خودرو اسککت . در این راه حل 

و به محدوده دوربین های تشککخیص پالک خودرو در تمامی مبادی طرح نصککب میشککوند و ورود هر خودر

طرح ثبت می شکود . سکوس مانند روش اخذ عوارض ، فرصتی به راننده داده می شود تا عوارض ورود به   

 .طرح را تا زمان مقرر پرداخت کند 

 اخذ عوارض جاده ها و بزرگراه ها به صورت خودکار-4-3-2

، ایجاد ترافیک و از انجا که وجود موانع بر سکر راه خودروها در عوارضی ها باع  کند شدن حرکت  

به تبع آلودگی محیط زیست می شود ، را ه های مختلفی برای حذف موانع موجود در عوارضی ها پیشنهاد 

شکده اسکت . یکی از این راه حل ها اسکتفاده از سامانه تشخیص پالک خودرو می باشد  . در این راه حل    

مانه تشخیص پالک خودرو شماره آن ها را خودرو ها  بدون نیاز به توقف ؛ از عوارضی عبور می کنند و سا
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ثبت میکند براسکاس شکماره پالک عوارض مربوطه محاسبه می شود و راننده ملزم به پرداخت عوارض در   

زمان مشخص خواهد بود در صورت عدم پرداخت عوارض در زمان مقرر خودرو طبق قانون جریمه خواهد 

  شد

 شناسایی خودروهای مسروقه -4-3-9

کاربردهای مهم سکیستم اتوماتیک شناسایی پالک خودرو ، شناسایی خودروهای مسروقه و  یکی از 

فرد سار  می باشد . این کار با ثبت پلک اتو مبیل های دزدیده شده یا اتومبیل هایی که جریمه پرداخت 

 همنکرده اند در لیسکت سکیاه ، هنگام عبور از محل هایی که دوربین نصب شده است ، صورت می گیرد .  

چنین می توان با گرفتن عکس از راننده اتومبیل مورد نظر ، متخلف را شناسایی نموده و نیروی پلیس را 

 آگاه کرد .

 کنترل ترافیک  -4-3-6

از کاربردهای بسیار مفید سیستم شناسایی پالک خودرو ،کنترل چگونگی عمل به قوانین رانندگی 

دور جرائم تخلفات رانندگی ؛ ضروری می باشد . استفاده می باشد . در اختیار داشتن شماره پالک برای ص

ازاین سیستم جایگزینی برای روش متداول دستی می شود که باع  کاهش هزینه های ناشی از استخدام 

نیروی انسکانی  افزایش سکرعت و دقت و نیز ثبت تخلف در عکس و ثبت آن در پایگاه داده می شود  . به   

ه با سککرعت غیر مجاز از چهار راه عبور می کند ، عکس گرفته می شککود و با عنوان مثال از یک اتومبیل ک

استفاده از سیستم تشخیص پالک خودرو ؛ شماره پالک اتومبیل استخراج شده و در پایگاه داده ثبت می 

هم چنین این سیستم در محدود های طرح  شکود و عکس فیلم گرفته شده اثباتی برای تخلف می باشد . 

نیز مورد استفاده قرار گیرد . به عنوان مثال در شهر تهران ، در برخی مناطق مشمول طرح ، های ترافیک 

تنهکا اتومبیل هایی با شکککرایط خا  حق عبور و مرور دارند اگر پالک این اتومبیل ها به پایگاه داده ها ،  

 داده شود ، سایر  اتومبیل های متخلف شناسایی شده و جریمه می شوند .

 شناسایی پالک خودرو  متحرکهای  سیستم-4-3-7

با نصککب یک دوربین و یک نرم افزار شککناسککایی پالک خودور بر روی اتومبیل های پلیس می توان 

پالک خودور ها را شناسایی کرد و در پایگاه داده چک کرد که آیا خودرو مسرقه هست یا نه ؟ و در صورت 

 دزدی بودن یک هشدار به راننده پلیس بدهد .



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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