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پیشنهادی.... مدل /ساختار/ روش

پروژهعنوان
نام دانشجو و استاد راهنما

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

نتایج مقدمه
وضوع در اين بخش پس از بيان مقدمات و مساله و موضوع مورد بررسی در پروژه، تاريخچه ای کوتاه از مساله ذکر شود و به تناسب م

.  پروژه به موارد زير نيز پرداخته شود
اهداف و آرمان های کلی از انجام پروژه

سوال اصلی
فرضيه ها

قسمتی کوتاه  در مورد کاربردهای  ممکن برای نتايج و دستاوردها

نين استفاده شده و همچ/ ... مدل/ ساختار/ در اين بخش به صورت مختصر و به تناسب موضوع پروژه در مورد روش
و معيار ارزيابی نتايج بدست آمده صحبت خواهيد کرد/..... شبيه سازی/ محيط پياده سازی/ ابزارها

ار اين بخش ارائه دهنده ی نتايج حاصل از ک
در اين قسمت عالوه بر ارائه. خواهد بود

/ يامزا/ و تحليل نتايج، در مورد ويژگی ها
.صحبت خواهيد کرد.... و / دستاوردها

جمع بندی
ی انجام شده و محدوديت ها مورد بحث قرار م.... و / نوآوری های/  در اين قسمت نتايج کلی حاصل شده از اين پروژه، پياده سازی ها

.گيرد و پيشنهادهايی برای ادامه ی مسير به عالقمندان اين حوزه ارائه خواهد شد
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پیشنهادیروش 

خودروپالککردنمحووشناسایی

فضای مجازیآگهی هایدر 
ظروفیدکتر –پورمقدّمروژینا

تهراندانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه 

نتایج مقدمه
ی در دنيای آميخته به فناوری اطالعات کنونی، محافظت از هويت شخصی افراد، بحث

اقالم اطالعاتی شاملمهم ترينشماره پالک خودرو، يکی از . بسيار حائز اهميت است
با آن به هويت می توانو می شودهويت خودروها است که جزو اطالعات شخصی حساب 

با توجّه به گسترش نياز . صاحب خودرو و اطالعات ديگر مربوط به آن پی برد
، اجتماعیشبکه هایاز جهت )تصاوير مربوط به خودرو در دنيای مجازی اشتراک گذاری

در . می رسدبه نظر اجتناب ناپذير، صيانت از اين هويت امری (…خريد و فروش خودرو و 
ر که در دسترسی جهانی بمواردیهمين جهت نياز است که به نوعی پالک خودروها در 

.، معلوم نباشندمی گيرندروی اينترنت قرار 
با بررسی عکس های فعلی موجود از ماشين ها در فضای مجازی در حال حاضر متوجه 

اما . می شويم که عده ی اندکی خود به حذف پالک ماشين خود در عکس ها پرداخته اند
صی عده ی بيش تری از خطرات اين امر آگاه نبوده اند و به راحتی قسمتی از اطالعات شخ

.خود را که همان پالک ماشينشان است، به اشتراک گذاشته اند
حال هدف اين است که با انجام يک بررسی هوشمند روی عکس ها، پالک خودروها 
.تشخيص داده شوند و خود به خود برای کاربر بدون نياز به دخالت وی، حذف شوند

که بايد مواردیدر اين راستا . پردازيمدر اين پروژه ابتدا به تدقيق فضای مسئله می
افزار و در ادامه به بررسی نرم. شوندبررسی شوند و نکات مهم در هر کدام بررسی می

راج سپس تصاوير را از منابع مرتبط استخ. پردازيمها میهای مرتبط و تعيين آنخانهکتاب
ها بر روشی برای اعمال آنهای انتخابی،الگوريتمها و کنيم و با توجه به ساختار دادهمی

.کنيمها انتخاب میی مشخصی از دادهروی مجموعه
بتوان تصاويری که شامل پالکيآنسازی گردد که به واسطهپيادهالگوريتمیدر ادامه بايد 

ن منظور به اي. خودرو هستند و اين پالک قابل رويت است را از ساير تصاوير تشخيص دهد
های بررسی شده در هر با مراجعه به منابع و مقايسه و تطبيق شرايط مسئله به نمونه

.شودسازی میمناسب پيادهالگوريتممنبع، 
ای از تصاوير که به صورت انسانی توان آن را روی مجموعهمیالگوريتمسازی پس از پياده

، معيارهای دقت را اندگذاری شدهنسبت به وجود يا عدم وجود پالک خودرو برچسب
.گماريمگيری نمود که پس از آن به بهبود اين دقت همت میاندازه

ررسی الگوريتم های مختلفی برای حل هر يک از زيرمساله ها عنوان شده که ما در اين جا به ب
و مقايسه ی تشخيص الگوی پالکو تشخيص محيل پالکالگوريتم های مربوط به زيرمساله ی 

م های الگوريت. آن ها و در نهايت پياده سازی کل مراحل با الگوريتم های برگزيده می پردازيم
و عملگر ( Canny)، کنی (Suzuki)مورد بررسی برای مرحله ی دوم الگوريتم سوزوکی 

را مقايسه خواهيم کرد و برای مرحله ی دوم نيز الگوريتم های ( Sobel Operator)سابل 
و الگوريتم های ( HOG)، هيستوگرام گراديان های جهت دار (LBP)الگوی باينری محلی 

در نهايت نيز با پياده سازی روش های . را مورد بررسی قرار خواهيم داد( HAAR)گروه هار 
له ی توصيه شده برای مرحله ی اوّل و نهايی و پياده سازی روش های برتر يافت شده در دو مرح

در سوزوکیو سابلاز چپ کنی، ).ديگر، مسئله را به طور کامل پياده سازی خواهيم کرد
(در عکس دوم LBPمراجلعکس اول و 

حاصل نتايج در ادامه . اندهای دقت و سرعت مقايسه شدهدر حوزهالگوريتماين سه 
.داده هستند۲۰۰ها بر روی الگوريتماجرای 

،در اين قسمت خوب نبود و در همان داده های آزمايشی اوّليهhogالگوريتم خروجی 
نظيمات اين موضوع با بهتر کردن ت. را که پالک نبود، پالک تشخيص دادچيزی 

(Configها )نيز بهتر نشد.
 کنيم، بنابراين اين الگوريتم را در همين مرحله از الگوريتم های مورد بررسی حذف می

.زيادی استFalse Positiveچرا که دارای 
وان نرساند با اين تعداد داده در کل اين الگوريتم يادگيری را به پايهار، الگوريتمبرای

.خطا اعالم بر کم بودن داده ها داشتبا 
ميلی ثانيه بود ۱۲۸۰۸امر بعدی اين که زمان محاسبات با همين حجم داده برای آن 

.بيش تر استLBPکه به مراتب از الگوريتم 
ی خوب از تبديل عکس رسد که يک زنجيرههای انجام شده به نظر میبا بررسی

ادامه سوزوکیالگوريتمهای با شود، با تشخيص لبهبه عکس کاربردی شروع می
شوند که محلی تست میباينریالگوريتمهای مشخص شده با يابد، قسمتمی

.  شوندهای تشخيص داده شده محو میپالک باشند و در نهايت قسمت
و مرحله در نهايت سيستمی تعبيه شد که به عنوان ورودی تعدادی عکس بگيرد

به مرحله عکس با تغييرات اعمال شده را ذخيره کند و در نهايت نيز خروجی
دقت کل اين مجموعه در نهايت با الگوريتم. را نمايش دهد( پالک محو شده)

با . درصد بود۱۵درصد و برای کنی برابر با ۱۰درصد، برای سابل ۴۲سوزوکی 
ی به دوباره استفاده کردن داده ها در يادگيری، اين مقدار برای الگوريتم سوزوک

درصد ۳درصد به ۱۴نيز در آن از False Positiveدرصد رسيد اما ۴۰
.کاهش پيدا کرد

ها شامل ی عکسبايد توجه داشت که اين مقدار برای اجرای الگوريتم روی همه
برای اجرای الگوريتم. است...( کيفيت و )های ذکر شده های بدون ويزگیعکس

درصد مواقع ۸۱های مورد نظر را داشتند، اين ساختار هايی که ويژگیروی عکس
.درصد مواقع به نادرست مکانی را پالک تشخيص داده است۳موفق بوده است و 

جمع بندی
ها طبق شرايط عنوان شده و که عکسمواردیدهند که در نتايج حاصله نشان می

شد و درصد مواقع پالک به درستی تشخيص داده می۸۱های ارائه شده بودند، در محدوديت
اين درصد باال باعث . شددرصد مواقع جای اشتباهی به عنوان پالک تشخيص داده می۳در 
و يا ( semi-supervised)شود که بتوان کار تشخيص و محو پالک را نيمه نظارتی می

.کرد که اين بستگی به دقت الزمه دارد(unsupervised)کامالً بدون نظارت 
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