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  چكیده
 یهاتیاند و قابلشده لیتبد یبشر یاز زندگ ریناپذ ییجدا یونقل به جزئهوشمند حمل یهاستمیدر جهان امروز که س

 یهاستمیس یاحدانست که ارتقا، توسعه و طر دیاند، بانشان داده ییو برون خودرو ییدرون خودرو یخود را در کاربردها

 جادیدر راه ا گرید یگام ،یو جهان یامنطقه یازهایروز و نبه یتکنولوژونقل با توجه به حمل یدر حوزه نیهوشمند نو

 رانیکه امروزه در ا ترافیکی از معضالت یکیاست.  داریپا به صورت فرهنگ جیمناسب و ترو یبا بسترساز یشهر یتوسعه

 یکه گاها در حرکت مسئله نیخطوط است. ا بین خودروها صحیح عدم حرکت م،یاجه هستاز کشورها با آن مو یاریو بس

نشان از پیش بیشدر تخلف عبور از خط ممتد  ساز بودن خود راحادثهشود یانجام م زین چیدار به صورت مارپدنباله

شمار ساز بهاز تخلفات حادثه مهم یخالف قانون بوده و جزئ یعبور از مرز خطوط با هر سرعت و دقت کهیی. جادهدیم

که  میپردازیم ریتصاو یوتریبر پردازش کامپ یمبتن یستمیس یساختار به طراح معماری یمقاله با ارائه نی. در ادیآیم

تخلف، ی وقوع لحظه ریثبت تصو تینموده و قابل یرا آشکارساز ممتد خطوط یو حرکت از رو ریمس رییتخلف تغ

. های مورد انتظار کاربر داراستمتناسب با ویژگیرا  وقوع تخلفزمان و مکان  ،متخلف یودروپالک خ ریتصوآشکارسازی 

درصد  5/39را با  ودخ یریپذنانیاطم تیو قابل ییدقت، سرعت، کارآ یشنهادیپ نینو ستمیسدر بررسی عملکرد، 

 نشان داده است. یبه خوبتخلف  حیصح صیدر تشخ تیموفق

 

 Lane Changing ،ITS  ،LPR، عبور از خط ممتد، ونقلهوشمند حمل یهاستمیسصویر، پردازش ت کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
و  یتکنولوژ شرفتیساز بوده است. با توجه به پاز تخلفات حادثه یکیخطوط ممتد همواره  یحرکت  از رو ریمس رییتغ

بازده با کم یتخلفات امر نگونهیبر ا ینساننظارت ا ،یوتریبر پردازش کامپ یهوشمند مبتن یهاستمیگسترش روزافزون س

 تواندیآن م یهاتیونقل  و قابلهوشمند حمل یهاستمیاز س یریگبهره الذ شود،یم یتلق رمسئوالنهیو غ یاضاف یهانهیهز

با  ونقلهوشمند حمل یهاستمیمرتبط با س یجوامع علم انیدر کنترل و نظارت بر تخلفات داشته باشد. در م یانیکمک شا

خودروها برای اهداف حرکت  ریمس یبه آشکارساز یها، مقاالت مختلفجاده ریمس یآشکارساز در فراوان یتوجه به کاربردها

هوشمند  یهاستمیس یبرا ریانحراف از مس یهاستمیس یطراح یآشکارساز نیا یژهیو یاز کاربردها یکیاند. پرداختهمختلفی 

 است.  ییدرون خودرو

طور مثال در کشور ها دارد، بهانسان ریدر مرگ و م یادر حال توسعه نقش عمده یکشورها یدر برخ یرانندگ تصادفات

 یقاعده مستثن نیاز ا زین رانی[. کشور ما ا2[ و ]1] دهدیمکررا رخ م یاز تصادفات رانندگ یناش ریومصدمات و مرگ لندیتا

سازی راهکارهای مختلف است، که این امر سبب ارائه و پیاده یرانندگآن تصادفات  در ریومعلل مرگ نیتریاز اصل یکینبوده و 
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 یکینظارت هوشمند تراف یهاستمیس ی. لذا طراحبرای کاهش روزافزون اینگونه وقایع توسط مسئولین و متخصصین شده است

داشته باشند. در  یساناز تخلفات ان یدر کاهش حوادث ناش ییسزانقش به تواندیجامعه م کیدر  جیمتناسب با تخلفات را

ها روش نیاز ا یکیاستفاده نمود که  توانیرا م یمختلف یهاجاده روش ریتصو یمختلف حرکت بر رو یرهایاستخراج مس

را  ی[ روش6برخوردار است، لذا ] یاژهیو تیاز اهم هاهیمتد حذف سا نی[ که در ا5[ و ]4[ و ]9است. ] نهیزماستخراج پس

تخلف عبور از خط  یآشکارساز یقابل استفاده برا یهاروش گریاز د نینموده است. همچن انیب ریتصو از هاهیحذف سا یبرا

بر پرداخته است. عالوه یابیرد یبرا یروش یبه طراح هی[ در کنار حذف اثر سا7است که ] ریخودروها در تصو یابیممتد، رد

 یخودروها یطراح یحوزه قرار داده استمورد توجه  یاژهیطور وبهرا خطوط  صیکه تشخ ییهااز بخش یکی یکینظارت تراف

 ادهی[ و اجتناب از برخورد با عابرپ8] ریاز مس حرافان صیخطوط و تشخ نیدر ب یهمچون رانندگ یلیمسابه هوشمند است که 

 پردازد.می[ 11] یبعد یتا خودرو منیا ی[ حفظ فاصله11[ و ]3] هینقل لیو وسا

مشترک  یهایژگیو ییها استخراج و شناساراه صیمورد استفاده و پرکاربرد در تشخ یهااز روش یکی گرید یسو از

 زیرفتن رنگ جاده را ن نیهمچون از ب ییهاتیمحدود یول ستییباال تیقابل یروش ساده و دارا نیهاست. اگرچه اجاده ریتصاو

 [.19[ و ]12دارند ]

 

 یشنهادیپ ستمیس اگرامیساختار و بلوک د یمعمار -2
 نشان داده شده است. 1 ریدر تصو یشنهادیپ ستمیس نیا طراحی ساختار

 

 
ساختار سیستم پیشنهادی: 1تصویر  

 

 صیبا تشخ ستمیس یرا به پردازنده ارسال نموده و پردازنده یورود ریناظر تصو نیدورب ستم،یساختار س یمطابق معمار

با ثبت  نیدورب نیا تیدر نها د،ینمایمربوطه ارسال م یهیالک ناحثبت پ نیدورب یرا برا یربرداریمحل وقوع تخلف دستور تصو

ناظر و  نیاز دورب ریمتخلف با ثبت دو تصو ییبه واحد پردازنده سبب شناسا نمارک شده و ارسال آ یپالک خودرو ریتصو

 ستمیس اگرامیبلوک د نشان داده شده است. مطابق 2 ریدر تصو ستمیعملکرد س اگرامیثبت پالک خواهد شد.  بلوک د نیدورب

به عنوان  یمرکز یورود به پردازنده با نیدورب نیا یخروج ری. تصوپردازدیاز راه م یربرداریناظر به تصو نیدورب ،یشنهادیپ

برده  یاندازه داده شده و به حالت خاکستر رییتغ یورود ریتصو نی. در ابتدا اشودیشناخته م یریگمیتصم یمرجع اصل

 .شودیفراهم م یبعد یهالیمناسب تحل طیشرا لترکردنیو ف ریبهبود تصو. سپس با شودیم
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بلوک دیاگرام سیستم پیشنهادی: 2تصویر  

 

مربوطه  یهیشده و ناح ینریبا ریتصو گردند،یم یپردازش که در ادامه معرف یمطلوب برا یپس از آن با استخراج نواح

عدم وقوع تخلف آشکار گردد.  ایوقوع  ،ستمیس یشده برا فیبا اطالعات تعر سهیمقا از طریقتا  شودیم لیتوسط پردازنده تحل

شده و  نییکه در ادامه آورده شده است تع یاوهیشبه ریمتخلف در تصو یخودرو یریقرارگ یهیدر صورت رخ دادن تخلف، ناح

استخراج و خوانده شدن  ،یابیکانم اتیعمل یحاصل برا ری. تصوکندیم یربرداریمربوطه تصو Zoneثبت پالک از  نیدورب

 هیوقوع تخلف از دو زاو نگامخودرو در ه ریتصو ت،ی. در نهاشودیپالک خودرو ارسال م ییشناسا تمیپالک به الگور یشماره

 .گرددیم رهیذخ ستمیزمان و مکان وقوع تخلف در س نیپالک و همچن یو شماره ریهمراه با تصو
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 تحت نظارت یهیناح لیتحل -3
بخش  3مقاله ما از  نی. در امیپردازیم ریدر تصو هازون نییموردنظر، به تع ریاز مس یربرداریبا تصو یشنهادیر روش پد

پالک  با رزولوشن باال تحت پوشش  ییشناسا ستگاهیزون توسط سه ا 3 نی. امیامورد پردازش استفاده کرده ریتصو لیتحل یبرا

آن،  یهیناح نییو با تع ییوقوع تخلف را شناسا نیدورب نیداشتن وضوح باال ندارد، چراکه ا به ازین ناظر نیاند. دوربقرار گرفته

 .کندیپالک را صادر م صیتشخ یبرا یبردارمربوطه دستور عکس ستگاهیپردازنده به ا

را به  ییهابخش ریتصو نی. در ادهدیمقاله را نشان م نیناظر در ا نیمورد پردازش و تحت نظارت دورب طی، مح9 ریتصو

 نیپالک در ا صیتشخ یهانیتحت نظارت دورب یمجاز عبور خودروها و محدوده یکه محدوده میکنیم نییتع Zoneعنوان 

 .گردندیم نییها تعزون

 
     محیط تحت نظارت دوربین ناظر: 3تصویر      

محدوده  نییتع نی. اشودیپالک کنترل م ثبت ستگاهیا کیها توسط از زون فیروش هر رد نیطور که گفته شد، در اهمان

 یمحدوده نییناظر تخلف با تع نیو دورب گرددیم نییعملکرد تع نیبهتر یبرا هانیدورب یربرداریتصو یهاتیبا توجه قابل

 تحت نظارت یهازون ی. محدودهفرستدیثبت پالک م ستگاهیمربوطه را به ا شاز بخ یربرداریفرمان تصو ،تخلف صورت گرفته

 نشان داده شده است. ریز ریثبت پالک در تصو ستگاهیسه ا

 

 
 های تحت نظارت Zoneتعیین : 4تصویر      
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چراکه در کنار  ستیامر مطلوب ما ن نیدارد که ا یادیبه زمان پردازش نسبتا ز ازین ریتصو نیواضح است که پردازش تمام ا

ها تک زونتک یبه بررس ازیشود که در آن ن یطراح یروش دیدارد. پس با یاژهیو تیما از اهم یبرا زیدقت، سرعت عملکرد ن

مرز مشترک  کی یدارا ریتصو نیها در ازون نیکه ا میشویمتوجه م 4 ریبه تصو دمجد یتخلف نباشد. با نگاه صیتشخ یبرا

نمود که از  انیب نگونهیا توانیماست. لذا  نییقابل تع ونیبراسیکال نیدر اول هانیثابت دورب تیهستند که با توجه به وضع

 تنها بلکه ،ها نداردزون یبه پردازش تمام نواح ازین در تصویر تخلف محل وقوع نییتع یکه برا نستیا یشنهادیروش پ یایمزا

نشان  5 ریپردازش در تصو ی. محدودهپردازدیتخلف صورت گرفته م یباال به آشکارساز اریها با سرعت بسمرز آن یبا بررس

 .میپردازیمناسب م یها با پهنازون نیمرز ب نییاده شده است. در ابتدا به تعد

 

 
هاتعیین مرز بین زون: 5تصویر   

 

از حد مناسب که با توجه  شتریپهنا ب نی. اگر اشودیمناسب تخلف م یمناسب سبب آشکارساز یمرزها با پهنا نیا نییتع

 یتخلف تلق زیشدن خودروها به خط ن کیب گردد سبب خواهد شد تا نزدانتخا شودیم نییتع یربرداریتصو یهایژگیبه و

 نشان داده شده است. 6 ریمناسب در تصو یمحدوده نییشود. تع
 

 
ها با پهنای مناسبتعیین مرز: 6تصویر   
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 یشده یخواهد بود که بخش جداساز 7 رینشان داده شده در تصو تنها بخش ریاز تمام تصو پردازش شده یلذا محدوده

 .میانشان داده 8 ریرا در تصوآن

 

                               

بخش جداسازی شده از تصویر اصلی: 8تصویر ی مورد پردازش در تصویر                   محدوده: تعیین 7تصویر  

 

ی حاصل را پیمایش کرده و سپس نتیجه لیتبد ینریبا به، تصویر را 3 ریمطابق تصو، مناسب یاکنون با گرفتن آستانه

 .میانشان داده 11 ریدر تصو یمایش راپاین  ینتیجهکه  کنیم،می

 

              

 9: حاصل پیمایش تصویر 11تصویر                            تصویر باینری بخش مورد پردازش: 9تصویر      
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 وقوع تخلف صیتشخ -4
 یمنطق یبیشدت و ضعف با ش یدارا شیمایهنگام پ ریمورد پردازش تصو یمشخص است، نواح 11که در تصور  طورهمان

خط  یاز رو ی نقلیهوسیلهاز عبور  یحاک تواندیدهد م رییرا تغ یمنطق بیش نیکه ا یشیافزا ای. لذا هرگونه کاهش باشندیم

 مرز خط ممتد سمت راست به وضوح نشان داده شده است. زخودرو با عبور ا کیوقوع تخلف توسط  11 ریباشد. در تصو

 

 

 
تیره یتخلف توسط یک خودرو با رنگ بدنه: وقوع 11تصویر  

 

آن انجام شده است را  یکه تخلف رو یخط یمتخلف بر رو یخودرو ریشده، تصو یمطابق عملکرد طراح ریبا پردازش تصو

حاصل که  14در تصویر . در انتها دهدیرا نشان م 12 ریتصو یشدهینری، با19 ریتصو نی. همچنمیانشان داده 12 ریدر تصو

وقوع تخلف عبور از خط  انگریطور واضح بکه به شود،وضوح مشاهده میبهشدت  یناگهان راتییتغاست  19 ریپردازش تصو

 متخلف است. یتوسط خودرو

 

           

 وقوع تخلف               : 12              12ی تصویر شدهباینری: 13تصویر          13حاصل پردازش تصویر : 14تصویر              
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فرمان  ،از پالک یربرداریتصو یوقوع تخلف است، لذا برا انگریشدت ب یمنطق ریغ رییتغ نیشد ا طور که گفتههمان

و  15 رینحو در تصاو نی. به همگرددیرسال ممربوطه ا ستگاهیتوسط پردازنده به ا 9-2و  2-2 یهازون نیاز مرز ب یربرداریتصو

روشن و  یهمچون تخلف خودرو با رنگ بدنه گرید یهاتخلف را در حالت یزو آشکارسا ریروند پردازش تصو دیتوانیم 16

طور نشان داده شده است که به هیحاصل پردازش هر دو ناح 15 ری. در تصودییتخلف همزمان دو خودرو مشاهده نما نیهمچن

رخ داده  خلفسمت چپ دو ت یهیدر ناح یسمت راست حفظ شده ول یهیشدت در ناح یمنطق بیضح مشخص است، شوا

 است.

 

 

وقوع تخلف توسط دو خودرو و روند آشكارسازی تخلف توسط دوربین ناظر: 15تصویر   

 

 

 وسط دوربین ناظری روشن و روند آشكارسازی تخلف توقوع تخلف توسط خودرو با رنگ بدنه: 16تصویر 

 

 گیرینتیجه -5
همراه  ،رمجازیغ یهاحرکت در محل ریمس ضیساز تعوتخلف حادثه یدر آشکارساز نینو یستمیس یمقاله به ارائه نیدر ا

 یخودرو ریثبت تصو بهوقوع تخلف،  یشده با استخراج نواح یطراح ستمی. سمیپرداخت ستمیساختار س یمعمار نییبا تب

وقوع تخلف  یبر آشکارسازعالوه تمیالگور نی. استفاده از اپردازدیم رخداد نیپالک آن و زمان و مکان ا ریصومتخلف همراه با ت

سبب  یوربهره شیبا افزا یو منابع انسان یمال یهانهیبا کاهش هز تواندیها و... مها، پلمختلف از جمله تونل یهادر محل

و شهر هوشمند را فراهم آورد.  یشهر داریپا یعهتوس یسوشده و حرکت به داریافرهنگ پ جادیمناسب در کنار ا یبازده جادیا

تخلف، دقت باال را  صیتشخ یبرا ریاز تصو یکوچک یهیتنها ناح لیدر کنار تحل ستم،یس یوتریبر پردازش کامپ یمبتن تیماه

وقوع تخلف  32 یدر بررس یدرصد 5/39در پردازش  یلیتحل تمیبه همراه داشته و بازده مناسب الگور ستمیدر کنار سرعت س

 باال فراهم آورده است. ییبا دقت، سرعت و توان اجرا یاثبت پالک، مجموعه یبرا ستمیساختار س یدر کنار ارائه
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