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 مهلت نهایی ارائه: حداکثر تا یکشنبه 22 خرداد 1397: پس از این تاریخ نمرهای به پروژهها تعلق نخواهد گرفت.

 از تصویر )پالک ایران( پالک خودرو )تشخیص( محل استخراج

های ثبت تخلفات و جرایم راهنمایی و ترین پردازش در کاربردهایی نظیر دوربینخودرو مهمتشخیص پالک 

های امنیتی و ... است. گام ها، نظارتهای خودکار اخذ عوارض در آزادراههای هوشمند، سیستمرانندگی، پارکینگ

 ا است.هی دوربیناول در تشخیص پالک خودرو، مشخص کردن محل پالک در تصویر ثبت شده

ها است ( در تصویرهای ثبت شده با دوربین1شکل هدف این پروژه تشخیص محل پالک خودروهای با پالک ایران )

 (.2شکل )

 
 پالک ایران نمونه -1شکل 

 
 تصویر خودرو نمونه -2شکل 

 License Plate Localization ،License Plate Recognition ،License Plate Detectionکلیدی:  کلمات

فاده استثبت و  معمولیهای با پالک ایران با دوربین هایتصویر دلخواه از خودروچند هر یک از دانشجویان الزم است 

ی جلو یا عقب خودرو پوشش ی مستقیم و نور مناسب که کل خودرو را از زاویهد. برای سادگی، تصویر با زاویهنکن

 های موجود عبارتند از:برخی روش دهد تهیه کنید. الگوریتم مورد استفاده دلخواه است.

  روشTemplate-Matching [1] 

 [2] های رنگاستفاده از ویژگی 

 [3] های مورفولوژیکالاستفاده از اپراتور 

 و ...

ازشناسی کاراکترها شامل این پروژه دقت کنید که فقط یافتن و جدا کردن محل پالک خودرو مورد نظر است و ب

 نیست.
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 :های مورد نظرخروجی

 فایل   (، مرجع الگوریتم حتما باید مقاله باشدی دیگرااستفاده شده )یکی از مراجع یا مقالهی مقالهPDF 

 ی های الگوریتم رواستفاده شده، خروجی فایل گزارش شامل )بیان مسأله، الگوریتم استفاده شده، تصاویر

 PDFو  Wordبه صورت فایل  (ثبت شده از خودروهای با پالک ایرانتصاویر 

 های کد فایلMATLAB (m-file) 

 ها را در یک فایل ی فایلهمه.zip  یا.rar .فشرده و ارسال کنید 

 

 شاد و تندرست باشید

 روزبه رجبی
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