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    2508945/برق  و کامپیوتر مهندسیگروه   :نامه شماره پایان

  :چکیده

 ییهـا  حوزهیکی از .انسان است جاي بهکشورهاي پیشرفته دنیا استفاده از تصمیم گیري ماشین  هاي یتاولوینتر مهمیکی از :هدف

تـا   توانـد  یمبه این منطور مشخص کردن نوع خودرو . پیشگیري از تخلفات راهنمایی و رانندگی است ،که نیازمند این زمینه است

  .حد زیادي از تخلفات راهنمایی و رانندگی جلوگیري به عمل آورد

تصاویر خودروها به عنوان پایگاه داده پژوهش از چند محـیط مختلـف کـه فاصـله دوربـین و خـودرو در       :شناسی پژوهشروش

کـه  تصویر  هاي ویژگیشود یمحذف  زمینه پستصویر با استفاده از تفریق  ینهزم پسسپس . اند شدهیکسان بوده تهیه  ها آنتمامی 

 بنـدي  دسـته تا عملیات  شود یمداده کالس بنداستخراج شده و به چهار از تصویر شود یممورفولوژیکی تصویر را شامل  هاي ویژگی

نیسـان   ،پرایـد  ،90تنـدر   ،پژوپـارس  ،405بر روي هفت نوع خودروي ایرانی شامل پـژو   ،الزم به ذکر است که در این پژوهش.صورت پذیرد

و سپس بـا   شود میهاي تصویر یافته همچنین براي تعیین رنگ خودرو میانگین عددي پیکسل. تمرکز شده است  LXپیکان و سمند  ،سایپا

  .شود یمبندی دستهاز پیش تعیین شده  يها رنگاستفاده از منطق فازي در 

ـ :هـا یافته همسـایه، شـبکه عصـبی پرسـپترون و      تـرین  نزدیـک -K،بنـد ماشـین بـردار پشـتیبان    چهـار دسـته   ،ن پـژوهش در ای

تصـاویر  .اعمـال شـده اسـت   و نـویزدار شـده   فیلتـر شـده    ،نـوع مجموعـه تصـویر خـام     سـه بـر روي  بیزین  تئوري تصمیم گیري

با استفاده از روش فیلتر پـایین گـذر گاوسـین بـا فرکانسـهاي مختلـف فیلتـر شـده  بـا اسـتفاده از دو روش نـویز فلفـل نمـک              

بنـد  مربـوط بـه دسـته   )نویزدارشـده ،فیلتـر شده  ،خـام (بـاالترین دقـت در سـه مجموعـه داده     .گاوسین نـویز دار شـده انـد   و نویز 

ــه   ــود ک ــردار پشــتیبان ب ــراي مجموعــه تصــاویر فیلتــر نشــده ماشــین ب ــراي تصــاویر فیلتــر شــده  %1/97) خــام(ب % 6/78و ب

ــز     ــده نی ــویزدار ش ــاویر ن ــراي تص ــ% 9/82وب ــیم ــتد و باش ــددق ــام   KNNکالس بن ــاویر خ ــراي تص ــاویر  ،%6/88ب ــراي تص ب

ــویزي   %28/74فیلترشــده  ــراي تصــاویر ن ــت داشــته اســت و %7/82و ب ــوري تصــمیم دســتهدق ــر تئ ــی ب ــدي مبتن ــري بن گی

را داشــته اســت و  %7/66و بــراي تصــاویر نــویزدار شــده %7/77فیلترشــده /بــراي تصــاویر ،%90.9بیــزین بــراي تصــاویر خــام 

و بـراي  % 3/74و بـراي تصـاویر فیلتـر شـده     % 92.9بـراي تصـاویر خـام     MLPهـاي عصـبی   مبتنـی بـر شـبکه    بنـدي  دستهقتد

ابتــدا از میــانگین مقــادیر رنــگ خــودرو اســتخراج شــده و بــا در تعیــین رنــگ . را داشــته اســت %9/82تصــاویر نــویزدار شــده 

 ،اينقـره  ،زرد ،سـبز  ،قرمـز  ،آبـی  ،سـفید  ،سـیاه (رنـگ مـورد بحـث    9روهـا در  ددرصـد از رنـگ خو  69استفاده از منطـق فـازي   

  .درست تشخیص داده شد) نوك مدادي ،بژ

براي خودروهاي  توان میتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با روش پیشنهادي ارائه شده عالوه بر اینکه ن :گیرينتیجهن

 ،اند شدهکه تا کنون ارائه  ییها روشبه دقت باالتري نسبت به بیشتر مناسبی را ارائه کرد يبند دستهموجود در سطح کشور ایران 

با توجه به راهکارها و نتایج این پژوهش با افزایش خودروها در تعداد و نوع عالوه بر باال بردن دقت به سطح . رسید

  .خواهد رسیدتری يکاربرد

  یلترف ،یرتصو ،نوع ،يبند دسته،خودرو:هاي کلیدي واژه

  

  



3        مقدمه و هدف

  

  

  مقدمه- 1-1

مختلـف   يهـا  لحـاظ شـده اسـت کـه اتفاقـاً از      یلتبـد  یتعلوم مورد توجـه بشـر   ینتر مهماز  یکیبه  یرپردازش تصو

 ینو همچنـ  یو علم مهندسـ  یعلوم مانند علم پزشک یرکه در سا يا گونهبه. آمده است یدپد ینهزم یندر ا هایی یشرفتپ

-حوزهیرپردازش تصو. شده است یعلم ي زمینهو بروز شدن آن  ییکرده و باعث بهبود کارا یداپ کاربرد وسیعدر صنعت 

  . دارد یرهنوع و غ یصبافت، تشخ یصشکل، تشخ یصهمچون تشخ يا گستردههای

 یمناسـب  جـایگزین ها روشینگفت ا توان مییو نظر یعمل هاي ینهزمدر  یرعلم پردازش تصو یعسر یشرفتتوجه به پ با

باشد  بردار هزینهیاربس تواند یمها ینهزماز  یچون حضور انسان در برخ. باشند یمانسان  یناییب يبر مبنا گیري یمتصمیبرا

انسـان   يبـرا  یمناسـب  یگزینجـا  تواند یمیانهحالت را یندر ا. آورد یشپ انانس یجان و سالمت يرا برا یخطرات یحت یا

  .شود یمخودرو در هفت نوع استفاده  يبند دستهو  یصتشخ يمختلف برا يها روشاز  نامه یانپایندر ا. باشد

    مسئلهبیان  - 1-2

کـاهش هرچـه    يبازدارنده از تخلفات بـرا  یناعمال قوان یزو ن یو رانندگ ییراهنما یداتروزافزون تمه یازبا توجه به ن

 وخـودر  ییدر رابطه بـا شناسـا   ییکارها ینهزم ینافراد متخلف در ا ییشناسا یو از طرف یو تخلفات رانندگ جرائمیشترب

در جوامـع   یدر جوامع در حال توسعه و در موارد کمـ  کهاکنونبیشترها یوهشیناز ا یکی. افراد متخلف صورت گرفته است

. خاص خود را داراست یبو معا یااست که مزا یدهآموزش د یانسان یروياستفاده از ن شود یماز آن استفاده  یافتهتوسعه 

بـدون دخالـت    یبـاً گرفتـه کـه تقر   رتصو یانهو با استفاده از را خودکارصورت بهخودرو  ییشناسا يبرا هایی یوهشیرًااما اخ

بـه  . نمایـد  یمـ یربطارجاع تخلف مربوطه به مراکـز ذ  یتآن و در نها ییمتخلف و شناسا يخودرو یصانسان قادر به تشخ

. هایی همچون شناسـایی پـالك بـراي تعیـین متخلفـان راهنمـایی و راننـدگی صـورت گرفتـه اسـت          همین دلیل روش

در . باشـد  یمـ نـوع خـودرو    یصتشـخ  ییبـه عـدم توانـا    تـوان  میها آنخاص خود را دارند که از  یبو معا مزایاها روشاین

توسـط   يعمـد  صـورت  بـه کـه پـالك    يدر مـوارد  یـز مخدوش باشـد و ن  یکه پالك خودرو در تخلفات رانندگ یطیاشر

 یقـاتی در تحق یگـر د ياز سـو . شـود  دیگـري حقوق افراد  ییعمنجر به تض تواند یممشخص متخلف مخدوش شده باشد 

 یستمیس یدبا ین،بنابرا. باشد یمبه دانستن نوع خودرو  یازن ترافیک  بینی پیشو نیز  یکتراف یزانم گیري اندازههمچون 

هـایی  روش. نـوع خـودرو باشـد    توانـد  یمـ بعد  ینا.تحت مطالعه قرار دهد یزن یگريشود که خودروها را از بعد د یطراح

از معایب این .استفاده شده است بندي دستهگیري سیگنال مغناطیسی حاصل از خودروها براي همچون استفاده از اندازه

بنابراین طراحی سیستمی کـه  . محدود خودروها در دو دسته بزرگ و کوچک اشاره نمود بندي دستهبه  توان میها روش

 بنـدي  دسـته از سـوي دیگـر تـا بـه حـال بـراي       . باشـد نماید بسیار مهم مـی  بندي دستهبتواند خودروها را براساس نوع 

 تخاص در مورد هفـ  طور نامهبه پایانینا در. هاي ایران مطالعاتی صورت نگرفته استیابانخودروهاي موجود در سطح خ

 یـه خودروهـا ته  یـن عقب ا ياز نما یريبحث شده است که تصاوهاي ایران موجود در سطح خیابان پرترددي نوع خودرو

  . پردازد یمخودروها  ینا يندب دستهبه  یتدر نها ،و قابل اتکاء یدمف هاي ویژگیشده و با استفاده از استخراج 

    پژوهش يها سؤال- 1-3

  :است یرز صورت بهشود یمپاسخ داده  ها آنو به  گیرند یمکه مورد بحث قرار  یاصل سؤالپژوهش  یندر ا

  کرد؟ بندي دستهخودروها را بر اساس نوع و رنگ  توان مییاآ -1



  تعیین نوع و رنگ خودرو با استفاده از پردازش تصویر و یادگیری ماشین  4

  داشته باشد؟ ها روشیرالزم را در برابر سا ییکارا تواند یمیشنهادیروش پ یاآ -2

  :است یرز صورت بهکه  شود یممطرح  یفرع سؤاالتتحت عنوان  یگرد سواالتی

  ؟شود یمجدا  یرچگونه خودرو از کل تصو یردر تصو -1

  ؟گیرد یمانجام  یبه چه روش یژگیاستخراج و -2

  ؟گیرد یمخودروها به چه صورت انجام  بندي دسته-3

    پژوهش يها هیفرض- 1-4

  :شوند یانب یرز صورت بهتوان میکه  شود یممطرح  هایی یهفرضاساساً 

 بنـدي  دسـته بـاال   نسبتاًبا دقت  ینماش یادگیريبر اساس نوع و رنگ با استفاده از  توان میخودروها را : یاصل فرضیه

  .کرد

  .کرد بندي دستهینماش یادگیريبا استفاده از  توان میرا  یرانیا يخودروها: یفرع فرضیه

    پژوهشهدف  - 1-5

راهکـار و   یـن بـا ا  یقبلـ  يراهکارهـا  یسـه مقا ونـوع و رنـگ خـودر    یینتع يبرا يراهکار ارائهپژوهش  ینا یهدف کل

  . با انسان است یسهمقا ینهمچن

  :همچون یاساس اهداف ینا بر

  .متناظر هر گروه خودرو هاي ویژگیاستخراج  -1

  .خودروها در هفت گروه يبند دسته-2

  .شود یمیگردنبالد يها روشدر مقابله با انسان و  ها بندي دستهینا ییکارا ي مقایسه-3

    یقتحق یتضرورت و اهم - 1-6

 هـاي  یبآسـ ساالنه جان هزاران نفر را از خطـر مـرگ و    تواند یماست که هم  یموضوع یاز تخلفات رانندگ یشگیريپ

چـون  . شـود   یحاصـل از تصـادفات راننـدگ    يمـاد  يباعـث کـاهش ضـررها    تواند یمنجات دهد و هم  یجسمان یدشد

و مـردم  ) هـا  یمـه ب(یبخـش خصوصـ   ،بر دوش دولت رایگزاف هاي ینههزذکرشدهیعالوه بر خطرات انسان هرسالهتصادفات 

 کننـد  یمـ پالك خودروها  کاري دستفرار از چنگ قانون اقدام به جعل و  يبرا ییافراد سودجو ییاز سو. گذارد یمجای به

متوجـه   یـت جرم جنا ینا یتطبق قانون مسئول یتو در نها کنند یممتعدد  يها جرمو  یاتت به جناکه با آن پالك دس

 یـا پارچه  یدنپالك، مخدوش کردن آن، باالزدن درب صندوق عقب، کش کاري دست. باشد یمیدپالك جد شمارصاحب 

است که متخلفـان   یکردن پالك ازجمله اقدامات یمخف ياستفاده از موانع برا ینپالك و همچن يچسباندن برچسب رو

بتواننـد از   دهنـد،  یبه رفتار متخلفانه خود ادامه مـ  که اینتا عالوه بر  دهند یثبت تخلف انجام م هاي ینفرار از دورب يبرا

 یتاهمحائز  یارپالك خودرو بس کاري دستاز  یتخلفات ناش یزلذا بحث کاهش تصادفات و ن. فرار کنند یزاعمال قانون ن

 یدر پـ  یواز تخلفات رانندگ یشگیريپ يبرا یمختلف يها روش. شود یمتأکیدیارآن بس يبر رو یشرفتهدر جوامع پ وبوده 

از علـم   یـراً اخ. وجـود دارد  ینـه زم در ایـن یرگذاریـ مـدون و تاث  ینقوان ینارائه شده است و همچن یآن تصادفات رانندگ

کـاهش اشـتباهات    طور همینو  یانسان یرويبه منظور کاهش اتالف وقت و ن یثبت تخلفات رانندگ يبرا یرپردازش تصو

 خودکـار یاو  یدست صورت بهشده و  تصویربرداريمتخلف  ازخودروهايها آنکه طبق  ییها روش. شود یماستفاده  یانسان
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 یـن ا. شـود  گريیحقوق فرد د ییعباعث تض تواند یمخطاست که  همراهبادرصديها روشینا. شود یمخوانده  ها آنپالك 

در یانسـان  یاو  یستمیس يخطاها تواند یمیحت یاپالك توسط خود متخلف باشد  کاري دستاز  یخطاها ممکن است ناش

 ییعخطاهـا منجـر بـه تضـ     یـل قب یـن شود تا ا یشنهادپ یلیتکم ییها طرحیدمنظور با ینا يلذا برا. پالك باشد  خواندن

را تـا حـد    مسـئله دقـت   تواند یمنوع خودرو است که  تعیینها طرحیناز ا یکی. به حداقل برسد شود یمیگرحقوق افراد د

  . دهد یشافزا ییباال

نـوع خـاص در    ییـک عبور و مرور خودروها یزانم یینتع یاو  یکتراف یزانم یینهمچون تع مسائلیدر  یگرد ییسو از

  . نوع وجود دارد یینبه تع یازن ینا یهشب مسائلیجاده و  یاو  یابانخ یک

 دهـد  یمیصـ کرده و تشخ یلانسان نوع خودرو را تحل مانند بهیانهکه طبق آن را شود یمیشنهادروش پ نامه پایانینا در

از  یناشـ  هـاي  ینههزیدکـاهش شـد   ی،دائمـ  یتورینـگ مان ،ناپـذیري  خسـتگی همچـون   یاییکه البته نسبت به انسان مزا

  . و دقت باال را خواهد داشت یانسان یروياستخدام ن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  

  

  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  

  مقدمه - 2-1

 یافتیـک آن، بـه منظـور در   ياز کارها رو یو انجام برخ یجیتالد صورت بهیرتصو یلیکتبد يبرا یروش یرپردازش تصو

از آن  یـره و غ بنـدي  دسـته همچـون   یاز آن اسـت کـه در مراحلـ    یـد اطالعات مف یاستخراج برخ یاو  بهبودیافتهیرتصو

  .شود یماستفاده 

مشـابه اشـتراکات    یممفـاه  یگـر و د ینماشـ  یـادگیري و  یرپـردازش تصـو   ،اي یانـه رایناییب ازجملـه یماز مفاه بسیاري

بـه   یـد آن را مق تـوان  ینمـ وجـود نـدارد و    یممفـاه  یـن ا يبـرا  اي سربستهو  یقدق یفتعر ینیکدارند، بنابرا باهمیاریبس

کـه بـه    یکـرده و اعمـال   مرزبنـدي را  یممفـاه  یـن ا حـدودي خواهـد شـد تـا     یسع ینجااما در ا. خاص کرد يا محدوده

	.شود مرتبطاستبهزبانسادهبیانها حوزهینا 	

  ١یجیتالد یرپردازش تصو -2-1-1

. اسـت  یرتصو همان همچنان یخروج ،ها یکسلپیرو عملیات که پس از انجام ،شود یمگفته  حالتیبه  یرپردازش تصو

اعمـال   ،یرتصـو  يرو  ٣یلتراعمال ف ،یرتصو٢ییشدت و روشنا ییرتغ: شود یممحسوب  یرپردازش تصواعمال ینانمونهیبرا

 یـا حـذف   ،یرتصـو ٦محو کـردن   یاکردن و  یزت ،بااستفادهازاعمالفیلتر٥ها لبهومرزهادا کردن یپ ،یرتصو يرو٤مقدار آستانه

بـه   یاضـی ر یـات عمل يسـر  یـک هامعموًال پردازشنوع  یندر ا. یرهو غ٨یرتصو ي، عمل باز و بسته کردن رو٧یزکاهش نو

  .شود یماعمال  یکسلاز چند پ يا مجموعه

  ٩اي یانهرایناییب -2-1-2

مورد توجه باشد در حقیقـت صـحبت از بینـایی ماشـین در میـان       گیري یمتصمکه درصورتی،حوزه پردازش تصویر در

بـه   یردر واقـع پـردازش تصـو   . شـود  یمشدت روشنایی یک تصویر از بینایی ماشین استفاده  یصنمونه تشخ يبرا. است

. است یرتصو يرو یاضیر یاتعمل یکاعمال  صرفاًو  دهد ینمانجام  اي هوشمندانهعمل  ،گیري یمتصمخود بدون  يخود

بـر اسـاس    یرمختلـف تصـو   يهـا  بخشجدا کردن  یعنی،١٠یرتصو يبند یهناح. است  یرتصو يبند یهناح یگرمثال د یک

                                                                                                                                                                
1-Digital Image Processing

2-Contrast&Brightness
3-Filters
4-Threshold
5-Edge Detection and Contour Tracing
6-Sharpening&Blurring
7-Noise Reduction
8-Opening&Closing
9-Computer Vision
10-Image Segmentation
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اسـت کـه   ها یـه ناحینشـامل مجموعـه ا   یکـه خروجـ   یصـورت  بـه بافـت آن   یـا شـکل   ،مختلـف مثـل رنـگ    هاي ویژگی

 ،اسـت  یههر ناح  یژگیبه استخراج و یازشئ ن ییشناسابراي مثال به منظور . است یابی دستجدا قابل  صورت هرکدامبه

صـورت   یـن بـه ا  اي رایانـه یناییاز مباحث مربوط به حوزه ب بعضی. گیرد یمقرار  اي رایانهیناییدر حوزه ب یباًتقرهم  ینکه ا

  .غیره و ٢يبند یهناح ،یرتصو یم، ترم١یصشیتشخ،حرکت ینتخم ،یدیودنبال کردن در و: است

نمونـه   يبـرا  .گوینـد را بینـایی ماشـین مـی    یزیکـی ف یـت اقعوو در حوزه صـنعت  اي یانهرایناییدر واقع به کار بردن ب

  . شود یمگفته  ینماش یناییآن بتشخیص صحت یا عدم صحت یجسم برا یکشکلبر اساس  دستگاهیکگیری یمتصم

  بینایی ماشین علوم مرتبط با- 1 -2شکل 

  

  الگو تشخیص -2-1-3

یـک  . باشدهاي ازپیش تعریف شده میاساس ویژگی بندي و تفکیک الگوهاي خاص بر دستهتشخیص الگو عبارت از 

بنـدي الگوهـاي ورودي بـه یـک کـالس ویـژه       سیستم خودکـار اسـت کـه هـدف آن طبقـه      یکالگو سیستم تشخیص 

یـا   بندي طبقه-2هاي مختلف را از الگو استخراج کند تحلیلی که ویژگی -1:خاص دو وظیفه را بر عهده دارد طور به.است

 یـادگیري از  اي شـاخه الگـو   یصتشـخ  .باشـد ها میبندي یا تشخیص الگو با استفاده از ویژگیتشخیصی که قار به طبقه

از مـوارد توسـط     یاريالگـو در بسـ   یصتشـخ  هـاي  سیسـتم . تمرکـز دارد  هـا  دردادهالگوها  یصاست که بر تشخ ینماش

کـه برچسـب داده در دسـترس نباشـد،      ی، امـا زمـان  شـوند  مـی آمـوزش داده  ) با نظارت یادگیري(دار  برچسب هاي داده

 اي پروسـه .استفاده شوند) بدون ناظر یادگیري(که قبال ناشناخته بودند، ییکشف الگوها ايبر توانند مییگرد هاي الگوریتم

  :انجام شود یدالگو بایی که درشناسا

  ثبت داده -1

  پردازش پیش -2

  یژگیاستخراج و -3

                                                                                                                                                                
1-Object Recognition
2-Feature Extraction

بینایی 

ماشین

هوش 

مصنوعی

تشخیص 

الگو

پردازش 

سیگنال

پردازش 

تصویر
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  کاهش ابعاد -یژگیانتخاب و -4

  بندي خوشه-بندي کالس-5

 ،)اسـت  بنـدي  کـالس از  اي زیرمجموعـه که خـود  ( کاويداده ،در تشخیص اشیا ،بنديتشخیص الگو عالوه بر دسته

.و غیره نیز کاربرد دارد بینی پیش،تعقیب اشیا متحرك در ویدئو

  ویژگی-2-1-4

اي از یک اطالعات خاص تصویر است که به منظور حـل  یک ویژگی تکه ،در بحث یادگیري ماشین و پردازش تصویر

-ها ممکن است ساختار خاصی مانند لبـه ویژگی. گیردمحاسباتی مربوط به یک برنامه مورد استفاده قرار می مسئلهیک 

هـا  همچنین ممکن است ویژگی.گویندهاي سطح باال میویژگی ها آنکه به ها و یا اشیا باشند ها، مساحتنقاط،فاصله ،ها

  .شودهاي سطح پایین گفته میویژگی ها آنها باشند که به پیکسل

  ١یژگیانتخاب و -2-1-5

 یچهـ  یگـر بـه عبـارت د  . شـود  یمـ در دسترس مجموعـه داده انتخـاب    هاي ویژگیاز  زیرمجموعهینروش بهتر یندر ا

و  کنند ینمییرتغ ها یژگیوروش  یندر ا. انجام نشده است ها آنآوردن  به دستیدهد برا ییررا تغ ها آنیتکه ماه یاتیعمل

  .شوند یمنامناسب حذف  هاي ویژگیفقط 

  یژگیاستخراج و -2-1-6

. آینـد  یمبـه دسـت  هایی یـات عملخـام مجموعـه داده بـا انجـام      هـاي  ویژگییبـر مبنـا   هـا  یژگـی واز  یديمجموعه جد

کـه   ها یژگیواستخراج  يبرا یخاص هاي یتمالگور. هاست دادهمجموعه  یکنندهیینبارز و تع هاي ویژگیمعموًالها یژگیوینا

 یطراحـ   یـره چندگانـه و غ  یـل تحل یه، تجز٣یخط یلو تحل یه، تجز٢یاساس يها مولفهیلتحل یتمبه الگور توان هامی آناز 

 يآمـار  يهـا  پـردازش یبرا يتـر  اسـتفاده خـام بـه شـکل قابـل      يهـا  دادهاست که  ینا یژگیاستخراج و هدف.شده است

  :را انجام دهند یرچند کار ز یکیاممکن است  یژگیمختلف استخراج و يها روش. درآیندیبعد

  ها دادهیزحذف نو  .1

  ها دادهمستقل  ياجزا يجداساز  .2

  کاهش ابعاد  .3

  .یرترپذ ییجدا ییبازنما یدتول يابعاد برا یشافزا   .4

.است یرهپردازش صوت و غ چونپردازشتصویر،ها دادهدر انواع مختلف پردازش  یمتداول یاربس یندفرا یژگیو استخراج

  ٤)بندي کالس(بندي دسته-2-1-7

در . باشـد  یهام دستهاز مجموعه  یکیبه  یدداده جد یکتعلق  ییمسئله شناسا بندي طبقهو آمار،  ینماش یادگیريدر 

بندکالسو  باشد یممشخص  یو خروج يورود یعنیبا نظارت است  ییادگیرينوع بندي طبقهین،ماش یادگیرياصطالح 

) دسـته ( کالسبرچسـب در هنگـام آمـوزش    یگـر به عبارت د. کند یمرا مشخص  یو خروج يورود ینرابطه ب) بند دسته(

مشـخص   یو خروجـ  يورود یعنـی با نظـارت اسـت،    یادگیريجزء دسته  ین،ماش دریادگیريبندی کالس. مشخص است

 برچسـب در پروسـه آمـوزش    یگربه عبارت د. را مشخص کند یو خروج يورود ینرابطه ب کالس بندهست و قرار است 

                                                                                                                                                                
1-Feature selection

2-PCA
3-LDA
4-Classification
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 کـالس بنـدهاي  -1.شـوند بندها به دو دسته پارامتري و غیرپارامتري تقسـیم مـی  کالس.هر کالس از قبل مشخص است

دانـش   یعنـی (هـا درسـت باشـد،    یهکه فرض یبندها زمانکالس ایندر . وجوددارد در مورد داده یقبل دانشکه  يپارامتر

 یاتو فرضـ  ،شدبا وجود نداشتهیاطالعات کاف راگ یخواهند داشت ول یخوب یلیخ بندي کالسیجنتا) باشد یقما دق یقبل

هـاي  بـا اسـتفاده از ویژگـی    بنـدي  دسـته هـاي مختلفـی بـراي    الگوریتم.بد خواهد شد بندي کالسیجهدرست نباشد، نت

هاي عصـبی پرسپترون،شـبکه عصـبی چندالیـه پرسـپترون، شـبکه       هایی همچون شبکهالگوریتم.وجود داردجی ااستخر

-هاي تصمیم و غیره اسـتفاده مـی  درخت،بیزینهمسایه،  ترین نزدیک-Kالگوریتم  ،ماشین بردار پشتیبان ،RBFعصبی 

و فقـط براسـاس آمـوزش،     وجود ندارد داده یعدر مورد توز یدانش هیچها آنکه در  يپارامتر یرغ کالس بندهاي-2.شود

بهتـر خواهـد    یجباشـد، نتـا   یشـتر ب یآموزشـ  يها نمونهو هر چقدر تعداد  شود میزده  ینتخم ها نمونهیعشکل و فرم توز

 کــالس بنــدهاياز.نــام بــرد... و   یعصــب هــاي شــبکه، svm ،knnبنــدتــوانکالس مییرپــارامتریغ بنــدهايکــالساز.شــد

 یـن در ا.نام بـرد ... شباهت و  یممماکز یس،و ماهاالنوب یدسیحداقل فاصله اقل کالس بندیزین،ب توانکالس بند مییپارامتر

نزدیکتـرین  K-،شبکه عصبی چندالیـه پرسـپترون   ،یبانبردار پشت ینماش یتمالگور نتایج بر روي بندي  دستهیپژوهش برا

.اندبیزین مقایسه شده کالس بندهمسایه و 

  

ها دادهبندی دستهنمایی از - - 2-2شکل 
١  

  

سـاخت   يکـه بـرا   ییهـا  نمونـه از  يا مجموعه،شده است یفتعر یشکالس از پ یکمتعلق به  شود یمنمونه فرض  هر

 يپـارامتر  یـر و غ يپـارامتر  یگونـه خودبهدوها کننـده بندی دسـته . نام دارند یمجموعه داده آموزش ،شود یممدل استفاده 

در  یدانشـ  یچهـ  يپـارامتر  یردر گونه غ یول داریمها دادهیعتوز رددر مو یدانش قبل يپارامتر یگونهدر . شوند یمیمتقس

نـوع طبقـه بنـدها هـر      یندر ا. شوند یمزده  تخمینها نمونهفقط بر اساس آموزش، شکل و فرم . نداریمها دادهیعمورد توز

بـردار   ینبـه ماشـ   تـوان  میهـا  يکالسـبند یناز ا. خواهـد داشـت   يبهتـر  یجباشد نتـا  یشترآموزش ب يها نمونهچه تعداد 

                                                                                                                                                                
1-https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_classifier#/media/File:Svm_separating_hyperplanes.png
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  .اشاره کرد٢یههمسا ترین نزدیکو   ١یبانپشت

  گذشته يبر کارها يمرور - 2-2

یکـی از  .راهنمایی و رانندگی و نیز ثبت تخلفـات ایـن حـوزه صـورت گرفتـه اسـت       ي زمینههاي مختلفی در پژوهش

هـاي زیـر اشـاره    به پـژهش  توان میها از این پژوهش.باشدکارهایی که در این حوزه صورت پذیرفته، شناسایی پالك می

  :کرد

-کـرده و سـپس لبـه    یلتبد یدو سف یاهرا به س یرتصاو ،يو همکارانش با استفاده از آستانه گذار)  1(يالعداو محمد

جمـع   باهممربوطه را  یررا انجام داده و دو تصو یلتقل یاتعمل یو افق يدر هر دو جهت عمود. کردند راشناساییها آنهای

برچسب اختصـاص داده شـد کـه     یکبدست آمده  یراز تصو یزهر قسمت متما یلدبهواترش یتمبا استفاده از الگور. نمودند

  . کردند ییکاراکترها را شناسا یعصب هايشده و با استفاده از شبکه یداپالك خودرو پ یتدر نها

طـرح ابتـدا کـل     یـن بـر اسـاس ا  . انجام داد یرانیا يپالك ها ییافتنرا برا یپژوهش) 2(و همکارش  یابوالقاسم یدوح

رد شـده و   یگاوسـ  یلترف یکاز  یرها کل تصولبه یافتنپس از . شود مییریافتهتصو يهاو سپس لبه ییابدبهبود م یرتصو

بـه  .استفاده شده اسـت  یزرنگ ها ن یزدقت از آنال یشافزا يپژوهش برا یندر ا. شود مییافتهپالك  یبیتقر یتمکاندر نها

 ینـه پـس زم  ینکـه و با توجـه بـه ا   شود مییداپ یرانپرچم ا یدو سف سبزقرمز،  يرنگ ها يصورت که با آستانه گذار ینا

  .شوند میانتخاب  یژگیرنگ ها به عنوان و یگیمختلف همسا يحالت ها،است یآب یرتصو

 هـاي سـوبل، لبـه   یتمصورت داد که طبق آن با استفاده از الگـور  یقاتیتحق یرانیپالك موتور ا يبر رو) 3(سراج  رضا

شـکل پـالك    يسپس الگـو . شودیاعمال م یرآن تصو يبر رو یافق یکیمورفولوژ یاتشده و سپس عمل ییشناسا یرتصو

 يالگوهـا بـرا   یـق بـا تطب . شـود یپـالك مشـخص مـ    کـان م یتشود که در نهایاعمال م یرتصو ینا يبر رو یرانیموتور ا

  . شودیاعداد و کاراکترها پالك موتور استخراج م ییشناسا

اشـاره  ) 4(ینل يهو ینچ يبه پژوهش آقا توان میشده است که  یشنهادخودروها پ يبند دستهیمختلف برا يها طرح

بـه   انـد  شـده یریگ اندازهیسـی مغناط يکـه بـا اسـتفاده از سنسـورها     یسیمغناط هاي یگنالسکرد که در آن با استفاده از 

خودروها استفاده شـده   بندي دستهیبرا ینماش یریادگیريتصو ردازشاز پ نامه پایانیندر ا. پردازد یمخودروها  بندي دسته

  .است

بـه  . تواند دقت ثبت تخلف را تا مد مطلـوب بـاال ببـرد   تکیه بر شناسایی پالك به تنهایی نمیطور که گفته شد همان

ها و دستکاري پالك ونیز امور مربوط به سنجش ترافیـک، نـوع خودروهـا بایـد     استفاده ءاین دلیل براي جلوگیري از سو

 و یـادگیري ماشـین   یرخودروها با استفاده از پردازش تصـو  بندي دستهقسمت چند مقاله مربوط به  ینا در. تعیین شوند

  :شده است یبررس

مـذکور پرداختـه اسـت کـه      يخـودرو  یصتشخهر خودرو به  يساختار يبا استفاده از امضا) 5(و همکارانش  ساکور

خودروها با استفاده  یرپژوهش تصو یندر ا. کند یمیماسپرت  تقس يون و خودرو ینیم یکاب،خودروها را به سه دسته پ

 ییـر داده شده که شامل نقاط عطف و تغ یصتشخ وخودر یايزوا. شده است یهعقب ته یهاز زاو برداري فیلمیندورب یکاز 

زده خواهـد شـد کـه خـودرو در کـدام کـالس        یصنقاط تشخ ینامتداد ا ییراتنقاط و تغ ینبا توجه به ا. باشد یمیرتصو

ـ  ییـه زاوو بـه طبـع آن    باشـد  یمـ از بـاال   تصـویربرداري ینکهبا توجه به ا. باشد یم اسـت لـذا    ینبـه سـمت پـائ    یندورب

نظر  یراز جاده را که ز يا محدودهفرض  یشپ صورت بهکار  ینا يبرا. را محدود نمود یندورب تصویربرداريیمحدودهیدبا

                                                                                                                                                                
1-SVM
2-KNN
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  . گیرد یممرجع در نظر   یرمشخص کرده و آن را به عنوان تصو یستمو س یندورب يهم هست را برا یندورب

کـه   یـک پارامتر يها مدلابتدا . بنا گذاشتند یعصب يها شبکهرا با استفاده از  یطرح) 6(و همکارانش  یوسینک ژانگ

در نظـر   یـدي کل هاي ویژگیبه عنوان  ییاساختار هاي ویژگیها مدلینا. کند یمیفرا تعر شوند یمخودرو  هاي ویژگیشامل 

 یرهـر تصـو  . شـود  یمـ اسـتفاده   یژگیبه عنوان و يعاد يمدل و خودرو يپژوهش رئوس خودرو یندر ا. شوند یمگرفته 

سـپس بـا اسـتفاده از    ). رئـوس  ینخطـوط بـ  (باشـند  یمـ یژگیو 28يدارا هرکدامینبنابرا. باشد یمرأس  8يخودرو دارا

 ي،سـوار  يهـا  دسـته خودروهـا بـه    یتنموده و در نها یتمالگور ینپرسپترون اقدام به آموزش و تست ا یعصب يها شبکه

	. اند شدهیبند دستهخودروها  یگربزرگ و د یونکوچک، کام یون، اتوبوس بزرگ، کام)ون(اتوبوس کوچک  	

پـالك خـودرو در چهـار     یافتنکرده و پس از  یهخودروها را ته یرصاوابتدا ت یدر پژوهش) 7(و همکارش  یرسپ گرگ

 به دسـت یرکـار تصـو   ینبا ا. هر جهت در نظر گرفته است ياندازه خاص را برا یکچپ و راست پالك  ین،جهت باال، پائ

ــده  ــکآم ــو ی ــام   یرتص ــال در تم ــهنرم ــا نمون ــت  ه ــده اس ــه ا. ش ــورتب ــاو   ینص ــون تص ــه چ ــهاز زاو یرک ــو  ی جل

 ینو همچنـ  cannyیـابی لبـه   یتمسـپس بـا اسـتفاده از الگـور    . هستند یکسانیاندازه  دارايها نمونهلذاتمامیدان شدهیهته

و بااعمـال   یـزین ب استخراجشدهوسپسبااسـتفادهازالگوریتم ها گوشـه همچـون   یرتصـو  هـاي  ویژگیینگاشت و ربع یانگراد

، گلـف،  )207(پـژو   يهـا  دسـته پژوهش خودروهـا را در   ینا. پردازد یمخودروها  يبند دستهشده به  استخراجهای ویژگی

  . کرده است يبند دستههوندا و فراد  ،ینکاب ینیم

بـه   SPCPEپـارامتر کـالس    ینهمزمـان و تخمـ   يبند یشنپارت یتمبا استفاده از الگور) 8(و همکارانش  يچو چنگ

ــدام  زمینــه پــسخــودرو از  يو جداســاز ییشناســا ــر چــپخــودرو شــامل  ینقطــهســپس چهــار . نمایــد یمــاق  ،ینت

 يهـا  بخـش بـه   تصـویربرداري ابان مـورد  یخ یمسپس با تقس. کند یمیینقطه را شناسا ینتر ینو پائ ینتر راستین،باالتر

 یـه زاو ییـر هر بخش با استفاده از درجـات تغ  يفاکتور منحصر به فرد برا یکو اختصاص  یابانمختلف در امتداد طول خ

چون طول،  هایی یژگیوسپس . آورد یمبه دستهر خودرو  يثابت را برا یکه نموده و غلب یودر هر بخش بر اصل پرسپکت

 SVMیتماستخراج شده و به الگـور  PCAآن با استفاده از  ییژهوسپس بردار . شود یماستخراج  صویرعرض و ارتفاع از ت

  . کند یمبندی دستهیو سوار یکابون، پ يها گروهخودروها را در  یرتصاو SVMیتمسپس الگور. داده خواهد شد

خام، سطح قطعات و سطح خـودرو   یرخودروه در سه سطح تصاو بندي دستهدر جهت ) 9(گوپت و همکارانش  سورنتا

  . دست زدند یبه اقدامات

مربوط به خودرومانند طول، عرض و ارتفـاع   يپارامترها یراز تصو وخودر ییو شناسا يپژوهش پس از جداساز ینا در

بـه   یفعلـ  یرتصو زمینه پیشسپس . شوند یمخودرو استخراج  یرتصو یفعل یراز تصو زمینه پسیقتفر با. شوند یماستخراج 

شـاهد   يبعـد  یقـات تـا در تفر  کنـد  یمیبروز رسان آن راو  شود یممطرح  یاصل زمینه پیشیرتصو يبرا یکمک یکعنوان 

  .خواهند شد بندي دسته) یلرو تر اتوبوستراکتور،  یکاب،، پSUVون،  يها دستهسپس خودروها به . باشد یتبهبود وضع

موجـود در   يخودروها بندي دستهجهت گرا اقدام به  یانگراد یستوگرامبا استفاده از ه] 10[و همکارانش  یانگانگ  

و ) HG(١یـد تول یهگام اول فرض. کردند یفپژوهش تعر یکل یاستدو گام به عنوان س ها آن. آمده نمودند به دستیرتصاو

. شـود  یمداده  یصتشخ ها آنیهبا استفاده از سا یهنقل یلدر گام اول وسا. باشند یم) HV(٢یاعتبار سنج یهگام دوم فرض

 آورينـو  یجنبـه . کنـد  یمبنـدی  یمتقسـ خـودرو   یرغ وخودر یدستهشده در گام اول را در دو  یدتول ییهفرضدر گام دوم 

                                                                                                                                                                
1-validationHypothesis

2-validationHypothesis
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 يبـرا  هـا  آنیبـ سـپس ترک  وخودر هاي ویژگیاستخراج  يجهت گرا برا یانفگر گرادیاست که دو نوع توص یندر ا یقتحق

راننـده  کـه در آن بـه     یاردسـت  یسـتم س يبرا یقتدر حق یقتحق ینا. را استفاده کرده است یینها هاي ویژگیاستخراج 

خودرو بـا   یصتشخ يبرا يپژوهش راهکار یندر ا. خودرو پرداخته شده است یصبر تشخ یمحور مبن ینحول ا یچالش

، قابـل  تـر  ارزانرادار،  یـا مـادون قرمـز و    یرگر راهکارها همچون تصاویشده که نسبت به د ارائهیرردازش تصواستفاده از پ

بـه  را  یرتصـاو  يخالصـه ابتـدا سـطح خاکسـتر     طـور  بـه پـژوهش   ینا.شده است یانب یشتراطالعات ب يو حاو تر انعطاف

ص داده یل تشـخ کخـودرو در شـ   شـود  یماستخراج  یرتصاو ینکه از ا هایی یژگیویزو ن یهو با استفاده از سا آورد یمدست

  . شود یم

 یـق تحق یندر ا. خودروها پرداخته است یابیو رد یصبه تشخ ها جادهنظارت  يبرا یقیدر تحق] 11[همکارانش  ولئژی

دروهـا،  مانند تعداد خو یکمخصوص تراف يشده و با استفاده از پارامترها یابیخودرو، خودرو رد یرتصاو يپس از جداساز

 ی،متـوال  یربـا اسـتفاده از تفـاوت تصـاو     یرتصـو  يجداساز يبرا. کند یمیکتراف یريگ اندازهشروع به ... سرعت خودروها و

 زمینـه  پیشیجداسـاز  يبـرا  یـق تحق یـن که ا یگريراه د. کند یمآن  يرا حدس زده و اقدام به جداساز زمینه پیشیرتصو

 دواگـر تفـاوت    هکـ  کنـد  یماستفاده  Tآستانه به نام  یکدر راه اول از . است زمینه پیشتفاضل  کند یمیشنهادپ یرتصاو

,n-1( پشت سر هم  یرتصو n (در راه دوم فـرض  . اسـت  زمینـه  پیشو اگر کمتر بود  زمینه پساز آن آستانه باشد،  یشترب

حـال پـس از   . دارنـد حضـور ن  هـا  آناز  یمـی از ن یششده اجسام متحـرك در بـ   تصویربرداريیمفر nاست که در  ینبر ا

 یـن در ا. شود یماستفاده  یانبر گراد یاز متد و روش مبتن یرهو غ ها یهسابدون  یقودق يجداساز يبرا زمینه پسن یتخم

بـه عنـوان    یـز سـپس از رنـگ ن  . کنـد  یمـ مرجع استفاده  یمو فر یفعل یمفر یانگراد یژگیاز تفاوت و بندي یمتقسروش 

  . شود یمبا روش باال استفاده orیاتخودرو با عمل یصتشخ يبرا یکمک

 یـق تحق یندر ا. پرداخت ها آنییهساینیافتنخودروها و همچن يبند دستهبه  یقیدر تحق] 12[و همکارش  مهرساروج

 بنـدي  قطعـه ییراتتغ یـانگین م وسپسبااسـتفادهازالگوریتم شدهجـدا   زمینـه  پسخودرو از  ،زمینه پسبا استفاده از تفاضل 

 3شـعاع   یینیـک شده و بـا تع  یفتعر) جلو به عقب و چپ به راست(یمتحرك دو محور اصل يخودروهایبرا. خواهند شد

 یـانگین بـا م  MSسپس محاسبه بـردار   وپنجره جستج قرارگیريمحل  ینانتخاب نخست وبه عنوان شعاع پنجره جستج

MSمیتالگـور  یـین تکرار مراحل فوق به تع یتپنجره جستجو با آن مقدار و در نها یرو تعب ییراتتغ
. شـود  یمـ پرداختـه  ١

 PCA((یاصـل  ياجـزا  یزجسـتجو از آنـال   يکار به منظور کـاهش فضـا   ینا يکه برا شود یمجستجو  یهسپس جهت سا

SIFTبندي طبقهیتماز الگور یزن بندي دستهیبرا. کند یماستفاده 
که مناطق مختلف خودرو را به عنوان  شود یماستفاده   ٢

هستند و بر اساس ظـاهر جسـم در نقـاط خـاص بهـره       حلیم SIFTبر  یمبتن هاي ویژگی. گیرد یمخود  يعنوان ورود

  . ندارد یبستگ یزنو نورچرخش،  ،ابعاد یاسو به مق گیرند یم

 ینطبق ا. کردند یانب ها آنیکیمورفولوژ یکرا بر اساس تکن روشیخودروهابندی دستهیبرا] 13[و همکارانش  پاندورانگا

در . شـود  یمـ انجـام   يخـام ورود  یرتصـاو  يرو ها آنیبند دستهیتخودروها و در نها یافتن،پردازش پیشیمرحلهروش سه 

سـطح   یربـه تصـو   یرسپس آن تصـو  شود یممرجع در نظر گرفته  یرتصو وانبه عن یرتصو یکابتدا  پردازش پیشیمرحله

مراحـل   یـن هم ا يورود یرتصو يبرا. خواهد شد یلتبد یدو سف یاهسطح س یربه تصو یتدر نها ،شود یمیلتبد يخاکستر

حـال بـا   . شـود  یمیـافت خـودرو   یرتصـو  یگراز همد) يورود یرمرجع و تصو یرتصو(یردو تصو ینا یقبا تفر. شود یمانجام 

درجـه شـروع بـه     45و مورب  یافق ي،خودروها از سه جهت عمود ینريبا یرکردن تصاو ییکدستسوبل برا يها لبهیافتن

اتسـاع   یـق از طر زمینـه  پسبا پر کردن  توان ینمکه  زمینه پسهای یکسلپز ا يا مجموعهسپس . کند یماتساع و گسترش 

مرحلـه خودروهـا بـه سـه      یـن کـه در ا  رسـد  یمـ خودروها  بندي دستهبه  وبتحال ن. را پر خواهد نمود) حفره(پر شوند 

                                                                                                                                                                
1-Mean shift
2Scale-invariant feature transform
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کـه در مراحـل    یريتصـو  هاي یکسلپکار را با استفاده از تعداد  ینکه ا شوند یمیمبزرگ، کوچک و متوسط تقس یدسته

  . گیرد یمقبل به دست آمد انجام 

طـرح ابتـدا    ینبر اساس ا. نمودند ارائهبااستفادهازلبهیابیخودروهابندی دستهیرا برا یطرح] 14[و همکارانش  سوهاکژیا

الحـاق   یفگرتوصـ  یـک سپس به هـر نقطـه    ،شوند یمصورت که ابتدا نقاط لبه استخراج  ینبه ا. گردند یماستخراجها لبه

 یـک . شـود  یمـ یبترک هـا  گـروه یناز ا هرکـدام را در  هـا  یژگـی وو سـپس   شوند یمیمتقس ییها گروهنقاط لبه به . شودیم

پـژوهش بـا مـرتبط نمـودن نقـاط لبـه بـا         یـن در ا. داشته باشند یزرا ن یکاف یصتشخ ییتوانا یدبا ها یژگیومجموعه از 

منطقـه   یـک در  یرتصـو  نمونهاز نقاط  یکهر  یشو گرا شود یمیجادا یانگراد یناول یاندازهیمحاسبهبا  SITTیفگرتوص

ــول  ــهح ــل ینقط ــت یاص ــاطق . اس ــهمن ــورت ب ــتند R*Rص ــک. هس ــتوگرامه ی ــرا یس ــر ز يب ــره ــه   ی ــه ب منطق

  . شود یممحاسبه  یانکه وزن آن با اندازه گراد آید یمبه دستمناطق  اززیرها نمونهآوری جمعییلهوس

 یربـه عنـوان تصـو    یرتصـو  یـک . دادند ارائهبندی دستهیرا با استفاده از طول خودرو برا یطرح] 15[و همکارانش  ریان

و  یدهمرجـع ســنج  یرتصـو  هـاي  یکسـل پبـا   يجـار  یرتصـو  یکســلمرجـع در نظـر گرفتـه خواهـد شـد و سـپس هـر پ       

ـ    یرتفـاوت مقـاد   اگـر . گیـرد  یمانجام  RGBیرمقاد یسهمقا یقسنجش از طر ینا. شود یمیسهمقا در  یسـبز و قرمـز و آب

از خودرو محسوب شده و اگر کمتـر از   ییمورد نفر به عنوان جز یکسلباشد پ 10از آستانه  یشترب یردو تصو هاي یکسلپ

 یـک از شمارش مجدد خودرو از  یريجلوگ يپس از آن برا. آید یمبه حساب  زمینه پیشاز  ییجز یکسلپ ینا. باشد 10

آخـر را   یکسـل تا پ کند یمکه از آن خط عبور  یاول یکسلصورت که از پ ینبه ا. گرددیماستفاده  ودروخ يخط ثبت برا

 یتممتفـاوت بـا و بـه الگـور     یکسـل پ ینپس از مشاهده اول. گیرد یمباشد را به عنوان خودرو در نظر  یشترکه از آستانه ب

متفاوت باشـد   ینهاز مقدار و زم یکسلپ 3حداقل  ایدکار ب ینا ينموده و برا ها یکسلپطول باب شروع به شمارش تعداد 

متوقـف   هـا  یکسلپباشد تا شمارش  یکسانزمینه پیشبا  یکسلپ 10یدبا یزتوقف ن يبرا ها آندر . تا شمارش شروع شود

	.شوند یمبندی دستهبلند و کوتاه  یدستهخودروها در دو  یتدر نها. شود 	

مختلـف   یطخودروهـا در شـرا   يبنـد  طبقـه مارش و شـ  یص،تشخ يرا برا یتمیالگور] 16[کامکار و همکارانش  شیوا

طـول را از   یـز ن بندي دستهیو برا کند یمخط ثبت استفاده  یکخودرو از  یصتشخ يبرا یزپژوهش ن دراین. اند ارائهکرده

طبقـه بنـد    یـک استخراج شده به  هاي ویژگیاین. کند یماستخراج  يخاکستر یهمبستگ یسمکان و ماتر یحوزهیرتصو

RF  بـه   یدنرسـ  يبـرا . کند یمبندی دستهکوچک، متوسط و بزرگ  یدستهپژوهش خودروها را به سه  ینا. شود یمداده

بر طول است که خودروها را بر اسـاس انـدازه    یمبتن یژگیو یکیمحاسبهها آنیناول. شود یمدنبال  یژگیدو وهدف  ینا

  . یدبه طبقه بند اضافه نما یفیتبهبود ک يبر بافت برا یمبتن یژگیو یکاست که  ینهدف ا ینو دوم کند یمبندی تقسیم

. کرده اسـت  ارائهخودروها  بندي دستهیبرا یزینب يها شبکهراهکار را با استفاده از  یک] 17[و همکارش  ییکفا مهران

وانـت،   يخودروهـا  یندر ب بندي دسته. نموده است بندي دسته، اقدام به خودروهاعقب  يپژوهش با توجه به نما یندر ا

 هـاي  ویژگیکهـ  ایـن کـار پـس از    ینا يبرا. باشد یمناشناخته  وهايخودر ینسدان و همچن يخودرو ،ون ینیم یون،کام

در  بنــدي دســتهانتخــاب کــرده و اقــدام بــه  هــا آنینــرا از ب هــایی یژگــیومــورد بحــث اســتخراج شــد آنگــاه  یرتصــو

. شـود  یمـ استفاده   یبریديه یايپو یزیند همان شبکه بخودروها از طبقه بن بندي طبقهدر . نماید یمذکرشدهیها کالس

به عنوان   خودرو غیرهنسبتبهپالك،ابعادها چراغعقب، فاصله  يها چراغپژوهش مطرح شده است؛  یندر ا یژگیسه نوع و

 یصتشـخ  يبـرا . شـود  یمپالك و چراغ محاسبه  ینب یهزاوهر چراغ عرض، فاصله از پالك و  يبرا. مطرح هستند یژگیو

 یـین تع يبـرا  یگاوس هاي یعتوز. شود یماستفاده ) خودرو(سمحرکت ج یصتشخ يبرا یگاوس یبیمدل ترک یکخودرو 

از هـر سـه کانـال     یکسـل پ یـک اگـر  . گیـرد  یممورد استفاده قرار  یرخ یااست  زمینه پسمتعلق به  یکسلپ یایکآ ینکها

R,G,B خـودرو   ینکـه حـال پـس از ا  . گـردد  یمـ محسـوب   زمینـه  پساز  ییآنگاه جز یرددر سه انحراف استاندارد قرار گ
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آمـده   به دسـت یرتصـو  یـن از ا. رود یمـ ینمحـور عمـودش از ب   یـافتن بـا اسـتفاده از    یهجـدا شـد آنگـاه سـا     زمینه پساز

حـال بـه اسـتخراج    . آورد یمبـه دسـت  راها حبـاب بـا پـر کـردن     ینريبـا  یرتصـو  یـک سـپس  . گردنـد  یماسـتخراج ها لبـه 

 ینتـا از بـ   سپارد یم) STIS(یبیشناور ترت یشرويپ نتخابا یتمبه الگور يرا به عنوان ورود ها ژگییوپردازد یمها یژگیو

  .یدرا انتخابنما ها یژگیوینتر مهمها یژگیوینا

 یـن ا يبرا.کرد  بندي دستهباال از اتوبان گرفته شده بود را  یهکه از زاو یريتصاو یدر پژوهش) 18(و همکارش یانکانگ

ــتفاده از    ــا اس ــودرو ب ــان خ ــدا مک ــار ابت ــافتنک ــاطق  ی ــهمن ــتط یکپارچ ــو یلیمس ــکل در تص ــا آنو دادن  یرش ــه  ه ب

نوع خودروهـا   بندي دستهتا  شود یمداده  بند دستهه به یکپارچکانال  هاي ویژگیسپس .شود یمیافتهAdaboostیتمالگور

  .یردصورت گ یونو کام يدر دو دسته سوار

را جهـت   یشـده بودنـد مطالعـات    یـه جلـو ته  ياز خودروهـا کـه از نمـا    یريتصـاو  يرو) 19(دانگ و همکارانش ژین

 یـت نکتـه حـائز اهم  . شود یمکانولوشن داده   یخودروها به شبکه عصب یرپژوهش تصاو یندر ا. انجام دادند بندي دسته

 يورود یراول از تصـاو  یمرحلـه ست که ابتدا در ا ینکانولوشن در ا يها شبکهبر  یمبتن يها پژوهشیگرپژوهش با د ینا

و  شـود  یمـ اول بازهم کانولوشـن گرفتـه    یمرحلهحاصل در  یرو سپس در مرحله دوم از  تصاو شود یمکانولوشن گرفته 

 ینیاتوبـوس،م  يخودروهـا  بنـدي  دسـته پـژوهش بـه    یـن ا.شـود  یمـ مطـرح   یدو مرحله جمع و به عنوان خروج یجهنت

  .پردازد یمیبلند و سوار یبوس،شاس

و سـپس بـا    گیـرد  یمـ یرا به عنـوان ورود  یدیويو هاي یمفرکرد که  یشنهادرا پ یتمیالگور) 20(و همکارانش میسون

TSIاستفاده از 
دهنـده خـودرو    یلتشـک  هـاي  یکسـل پرا بـه عنـوان    هـا  آنکـرده و   ییمتحـرك را شناسـا   هاي یکسلپ١

قاب خودرو  یتدرنها.شوند یمپر  ورفولوژیکیم یاتوسط عملت ها حفرهشده و  ییشناسا یرتصو يها لبهسپس . شناسد یم

-kیتمو با استفاده از الگور شود یماز آن استخراج  یرهو غ یو فرعیهمچون عرض،طول،قطر اصل هایی یژگیوشود یمیافته

  .گیرد یمانجام  بندي دستهیههمسا ترین نزدیک

 یـن بـر ا .کردند یشنهادخودروها پ بندي دستهیکانولوشن برا یعصب يها شبکهیرا بر مبنا یتمیالگور) 21(همکارش زائو

کانولوشـن داده   یشبکه عصب یتمآن به الگور یو خروج شود یمگذراندهیتمرکز تصادف یلترف یکاز  يورود یراساس تصو

  .  شده است یادهبلند پ یو شاسن،کامیون،اتوبوسسدان،و يخودروها يبرایتمالگور ینا.شود یم
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  مقدمه - 3-1

اسـتخراج   يراهکارها طور همینو یتمکه چگونه با استفاده از الگور شود یمموضوع معطوف  ینفصل تمرکز به ا یندر ا

کـردن نـوع    یـدا پ یـق تحق یـن ا یهشـد فرضـ   یـان کـه قـبالً ب   طـور  همـان . نمود بندي دستهخودروها را  یراز تصاو یژگیو

  . است ینماش یادگیريو  عصبییها شبکهمورد بحث با استفاده از  يخودروها

 یرهر تصـو  هاي ویژگیسپس . شود یمرا اعمال  ها آنیرو یشدن اعمال یهاست که پس از ته یراول انتخاب تصاو مرحله

 یینهـا  یجـه تا نت شود یمآموزش و تست آغاز  یمرحلهپس از آن . شوند یمگیری اندازهشامل  که عمدتاً گردد یماستخراج 

  . حاصل شود

  

  

  

  

  تصاویر با استفاده از یادگیري ماشین بندي دستهنمودار مراحل  -3-1شکل 

  

  :از اند عبارتگفت  یمپاسخ خواه ها آنفصل به  ینکه در ا یسواالت ازجمله

  ؟آید یمبه دست  یرمربوط به هر تصو هاي ویژگیییبا چه راهکارها -1

  ؟شود یمو آموزش استفاده  بندي دستهیبرا ياز چه راهکار -2

  ؟گیرند یممورد استفاده قرار  بندي دستهیبرا هایی یژگیوچه  -3

  تهیه تصاویر - 3-2

از لحـاظ نـور و در    یريتـداب  گونـه  هـیچ آزاد بـدون   یطدر مح) Canon13mp(مدل  یندورب یکبا استفاده از  یرتصاو

  نسبت به یندورب ) سانتی متر 15متر و  3( یکسانیفاصلهیکاز  یرتصاو ینا. شده است یهته یاو پو یعیکامالً طب یطیمح
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Abstract
Reasearch aim:One of the most important priorities of the developed countries of the world is to use 
machine decision instead of human decision. One of the fields that needs this is prevention of 
trafficrules violation.For this purpose determining the type of vehicle can largely prevent from 
trafficrules violation.
Reasearch method:Images of vehicleare prepared in several different environments as research 
databases and the distance between the camera and the vehicle is the same in all.  Then the background 
image is removed using background subtraction. The image features include image morphological 
characteristics, extraction and classification perform using those features by four classifier algorithm.
The research focuses on seven types of Iranian cars, including Peugeot 405, Peugeot Pars,L90, Pride,
Nissan Saipa,Peakan and Samand LX. Also, to determine the color of the car, the average numerical 
value of the image pixels is counted and then determined using fuzzy logic in preset colors.
Findings: In this research, four algorithm of classification(SVM,KNN,MLP and Bayesin)are applied to 
three types of nonfiltered, filtered and noisy image sets.The images were filtered using a Gaussian 
lowpass filter method with different frequencies. The images are noisy using two methods of pepper 
and salt noise and Gaussian noise.The highest accuracy in the three datasets (nonfiltered, filtered,noisy) 
is related to the SVM classifier, which was 97.1% for the non-filtered images and 78.6% for filtered 
images and 82.9% for noisy images. The accuracy of KNN is 88.6% for nonfiltered images, 74.28% for 
filtered images and 82.7% for noisy images, and accuracy of classification based on Bayesian
decisionis90.9% for nonfiltered images, for filtered images of 77.7%, and for images noisy images is
66.7%. The classification accuracy based on MLP neural networks is 92.9% for for nonfiltered images 
and 74.3% for filtered images and for noisy images 82.9In order to determine the color,average values 
of color of  the car images are extracted and using fuzzy logic, 69% of the cars' colors are correctly 
identified in the nine colors (Black,White,Blue,Red,Green,Yellow,Silver,Beige,Dark gray).
Conclusion:The results of this study showed that the proposed method, being able to classification for 
Iranian vehicle and is more accurate than most of the methods presented so far. According to the 
solutions and results of this research, with the increase of vehicle count and vehicle type, in addition to 
raising the accuracy, will become more functional.
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