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 های پیشهای ترافیکی و چالشهای تشخیص و بازیابی تابلومروری بر روش

 هاروی آن

   2، مسعود ورشوساز1*روح اهلل یزدان

 دانشگاه صنعتي خواجه نصیر الدين طوسي -برداري مهندسي نقشهدانشکده  - دانشجوي دکتري فتوگرامتري7
ro.yazdan@gmail.com 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصیر الدين طوسي -برداري دانشکده مهندسي نقشه دانشیار2

varshosazm@yahoo.com 

 (7936 شهريور، تاريخ تصويب 7936 تیر )تاريخ دريافت

 چکیده

جمله مباحث مورد توجه محققان مي باشد. اين تحقیقات بر استخراج امروزه موضوع تشخیص و شناسايي اتوماتیک عالئم ترافیکي، از 

اتوماتیک تابلو ها با سرعت و دقت مناسب تکیه دارند. الگوريتم ها به گونه اي توسعه داده مي شوند تا سیستم بتواند در محیط بسیار 

یر تحقیقات فراواني بر روي اين مسئله صورت پیچیده شهري به تشخیص و بازيابي عارضه تابلوي ترافیکي بپردازد. در دهه هاي اخ

پذيرفته، اما با توجه به اين تحقیقات گسترده همچنان اين موضوع جهت پژوهش هاي آتي براي پژوهشگران جذاب است. دلیل آن هم 

ز وجود تغییرات شديد وجود برخي موانع و چالش ها است که دقت الگوريتم هاي موجود را کاهش مي دهد. اين موارد به اختصار عبارتند ا

نوري و سايه، وجود موانع، تغییرات مقیاس و دوران، وجود زمینه پیچیده، افزايش سرعت، آني بودن الگوريتم و ارزان نمودن سیستم. عموما 

نجام مي فرايند تشخیص و شناسايي تابلو هاي ترافیکي در سه بخش مجزا، متشکل از قطعه بندي تصوير، شناسايي و بازيابي تابلو ها ا

پذيرد. در هر يک از اين مراحل پردازشي ممکن است چالش هاي فوق الذکر روند تشخیص را با مشکل روبرو نمايند. به عنوان نمونه در 

مرحله قطعه بندي وجود تغییرات شديد نوري محیط تصوير برداري نتايج پردازشي را تحت تاثیر قرار مي دهد. همچنین در قسمت 

نع در برابر تابلو ها در تصاوير اخذ شده تشخیص شکل تابلو را با مشکل روبرو مي کند. از اينرو در اين مقاله به مروري شناسايي، وجود موا

روي آنها پرداخته شده  پیشهاي هاي موجود در خصوص هر يک از مراحل سه گانه تشخیص تابلو هاي ترافیکي و همچنین چالشبر روش

 است.

 هاي شناساييچالش ،تشخیص و بازيابي ،ترافیکيتابلوهاي  واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

 ييشناسا نهیدر زم طي سه دهه اخیر تحقیقات زيادي

 ني[. ا2]انجام شده است يکیتراف يتابلو ها يو بازشناس

 ييباال اریبس تیاز اهم ریموضوع بخصوص در دهه اخ

 نيدر ا قاتیتحق ياست. به طور کل دهيبرخوردار گرد

 –کمک راننده  ستمی[ س2و7]يدر چهار حوزه کل نهیزم

 يهوشمند رانندگ ستمیس، [9و2] 7دههشدار دهن ستمسی

، [2]9يسالمت عالئم جاده ا شيپا، [4و2] 2کیاتومات

در  [5] 4يکیعالئم تراف هيال ي/بروز رسانيکاداستر شهر

سرعت عمل الگوريتم  ،در دو کاربرد اول انجام است. حال 

 ديگربکار گرفته شده بسیار اهمیت دارد ولي در دو کاربرد 

در  انجام داد. طبیعتا   نیز مي توان پردازش ها را غیر آني

تمام اين موارد، مهمترين بخش در کل فرايند، استخراج 

 ييشناسا نديفرآ نه،یزم نيدر ااتوماتیک عارضه مي باشد. 

مختلف [ 2] مرحلهسه به  يکیتراف يتابلو ها صیو تشخ

 اشاره مي گردد.به آن که در ادامه  شود يم میتقس

تفکیک شي مورد نظر از  :5ريتصو يقطعه بند  -7

 زمینه )بوسیله رنگ يا ...(

 نيدر اتصوير قطعه بندي مي گردد.  ین مرحله، اول در

وجود  يکیکه احتمال وجود تابلو تراف ييمرحله محدوده ها

سه دسته منظور با  نيشود. بد يداده م صیدارد تشخ

محدوده  رنگ مبنا، شکل مبنا و يا تقسیم پنجره اي،روش 

هستند  يريعوارض تصو ريکه سا نهیزماز ي کیتابلو تراف

 يوجود تابلو انتخاب م يدايمجزا شده و به عنوان کاند

. لذا هدف حذف عوارض اضافه و کوچک کردن گردند

شکل در  خروجي اين مرحله فضاي جستجو مي باشد

 ديده مي شود. ب7شماره 

و شناسايي  يطبقه بند: 6يکیتابلو تراف صیتشخ  -2

  ...وبکمک فرضیات مثل شکل  يکیدسته تابلو تراف

 ،يقطعه بند يبا توجه به خروجدوم مرحله  در

و با توجه به  شده يانتخاب شده بررس يمحدوده ها

 يدر دسته ها تابلوهاو شکل تابلو ها،  يهندس اتیخصوص

 يمرحله هدف دسته بند ني. در ارندیگ يمختلف قرار م

آنها است.  يمشابه هندس اتیتابلو ها با توجه به خصوص
                                                           

1 Assisted-driving 
2 Constructing autonomous, intelligent vehicles 

3 Sign maintenance 

4 Road cadastre/Update road layer 
5 Image Segmentation 

6 Traffic Sign Detection 

مثلث و  ل،یمستط ره،يدا يها دستهسبب تابلو ها در  نيبد

در دو  نهیزم نيموجود در ا ي. روش هارندیگ ي... قرار م

که از  ييکننده ها و روش ها يدسته طبقه بند

 يا رهيبرند مثل روش هاف دا يبهره م يهندس اتیخصوص

نمونه تابلو دايره اي  ج7شکل شماره  رندیگ يقرار م

 .شناسايي شده را نمايش مي دهد

با ديتا بیس  مقايسه :1نوع تابلو يو بازشناس يابيباز  -9

 يکیو استخراج شکل نهايي و مفهوم عالمت تراف

داده  صیمرحله تابلو ها بصورت کامل تشخ نیسوم در

 يتابلو ها نرويشود. از ا يآنها مشخص م امیشوند و پ يم

 ايو  يابيتناظر  يموجود در هر دسته با توجه به روش ها

شده و نوع  سهيتابلو ها مقا ياصل سیب تايبا د ،يطبقه بند

نمونه  د7شکل شماره . شود يداده م صیتابلو تشخ

در اجرا و در فضاي  .خروجي اين مرحله را نشان مي دهد

و  ييشناسا نديوجود دارد که در کل فرا يمواردمحیطي 

مشکل  جادياز آن ا يقسمت ايو  يکیتراف يتابلو ها يابيباز

 يها را کاهش م تميو دقت الگور (2کند )شکل شماره  يم

موارد تابلو نادرست  يکه در برخ يمعن نيدهد. بد

 صیقادر به تشخ ستمیس نکهيا ايشود و  يداده م صیتشخ

عبارتند از عنوان نمونه موارد به  ني. استیتابلو ن

[65،64،6]: 

وجود تغییرات نوري در محیط تصوير برداري متاثر از 

شرايط جوي، فصل و ساعت برداشت اطالعات، وجود سايه 

بر روي تابلو، وجود موانع در برابر تابلو، وجود زمینه شلوغ 

و همرنگ، وجود عوارض مشابه در تصوير، وجود تغییر 

ن در عوارض نسبت به داده مبنا، تغییر شکل مقیاس و دورا

و رنگ تابلو با گذشت زمان در اثر مجاورت با اشعه آفتاب 

و نزوالت جوي، وجود تغییر شکل در اثر عوامل انساني 

 مانند دست نوشته و ... .

ها  تميالگور يدر خروجاشاره شده هر کدام از موارد 

 شوند. يکنند و موجب کاهش دقت م يخطا م جاديا

                                                           
7 Traffic Sign Recognition 
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 ،يهندس يتابلو ها و دسته بند صیج( تشخ ر،يتصو يب( قطعه بند ،يورود رتصاوي( الف ريدر تصاو يکیاستخراج تابلو تراف ندياز فرا يکل نماي -7شکل

 يکیتراف يتابلو ها يابيد( باز

 
تابلو، ج( وجود مانع  يبر رو هيب(وجود سا ،ينور طيشرا راتیی( تغالف [.6ي]کیتراف يتابلو ها ييشناسا نديخطا در فرا جاداي در موثر عوامل -2شکل

 با تابلو يبردار ريمحور تصو اديز هيو( زاو ر،يرنگ و شکل تابلو، ه( وجود عوارض همرنگ در تصو ریی( تغد، تابلو ها يجلو

به عنوان مثال مي توان به اثر وجود سايه بر روي تابلو 

اشاره نمود. وجود سايه بر روي بخشي و يا تمام تابلو مي 

تواند نتايج قطعه بندي را در صورتي که از روش هاي رنگ 

مبنا استفاده شود تحت تاثیر قرار دهد. بدين معني که 

د. بخشي از تابلو و يا تمام تابلو در قطعه بندي حذف شو

به عنوان نمونه مي توان به پژوهش هو و همچنین 

[ در خصوص بررسي اثر وجود موانع در 66همکاران ]

تشخیص تابلو اشاره نمود. آنها با استفاده از تعداد معدودي 

تصوير داراي موانع در داده هاي جهاني آلمان و سوئد و 

تصوير ساختگي توسط خودشان که  444همچنین تعداد 

موانع مصنوعي در سه اندازه متفاوت در  در بر دارنده

نواحي مختلف تصوير بود نشان داد که روش هاي سابق و 

همچنین روش پیشنهادي خودشان با توجه به مکان و 

درصد دقت را در قسمت  36تا  54اندازه مانع نتايجي بین 

تشخیص نشان مي دهند. اين نتايج نشان دهنده تاثیر 

ر تصاوير مي باشد که اگر داده وجود مانع در برابر تابلو د

هاي جامع و پر تعدادي در دسترس باشد، دقت واقعي 

روش هاي ارائه شده تاکنون را مي توان با صحت بیشتري 

 مورد بررسي قرار داد. 

[ در پژوهش خود با 32همچنین زکیر و سايرين ]

استفاده از تصاوير اخذ شده در شرايط مختلف آب و هوايي 

ررسي تاثیر شرايط نوري بر قطعه بندي و و روز و شب به ب

نقش فضاي رنگي در رسیدن به نتیجه مطلوب پرداختند و 

درصد در قطعه بندي  34تا  62نتايج بیانگر دقت بین 

 تصوير نمونه بوده است.   254براي 

[ نیز در بخشي از تحقیقات 66سهیلیان و همکاران ]

تايج خروجي خود به بررسي اثر اندازه تابلو در تصوير در ن

الگوريتم خود داشتند و بررسي ها نشان داد اثر اين 

درصد تغییر دهد.  62تا  19تغییرات مي تواند دقت را بین 

اين عامل عالوه بر نمايش توانايي الگوريتم در تشخیص 

 الف

 د ج

 ب
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تابلو در ابعاد مختلف نشان دهنده میزان تاثیر مقیاس در 

 دقت نهايي الگوريتم ها خواهد بود.

 نياز ا کيبدنبال کاهش اثر هر  يبه نحو ديلذا با

 يها تميروش ها و الگور نرويبود. از ا نديموارد در کل فرا

 ازین ييدر حد توان قادر به پاسخگو ديبا يشنهادیپ

فوق الذکر را  طيدر شرا يکیرافعالئم ت صیکاربران و تشخ

تا کنون تحقیقات متعددي در زمینه حذف و  د.نداشته باش

چالش ها انجام پذيرفته است. محققین هر کاهش اثر اين 

کدام به دنبال غلبه بر يک و يا چند مورد از اين چالش ها 

در پژوهش هاي خود بوده اند. با توجه به اين مسئله در 

اين مقاله به بررسي تحقیقات انجام شده در اين موضوع 

 پرداخته شده است.

و به بررسي روش هاي موجود  دومدر بخش در ادامه و 

 پرداخته شده است. چالش هاي پیش رو

های موجود در زمینه تشخیص بررسی روش -2

 و شناسایی تابلو

پروسه  ديگذشته اشاره گرد بخشهمانگونه که در 

 ياز سه قسمت اساس يکیتراف يتابلو ها يابيو باز ييشناسا

[ 93تابلو ] يتابلو و بازشناس صیتشخ ر،يتصو يقطعه بند

 يمرحله پردازش، قطعه بنداولین  در شده است. لیتشک

شود.  يجدا م نهیو در آن عارضه از زم پذيرفتهصورت 

شانس  يمناطق دارا ييکه با انجام پردازش ها يمعن نيبد

 .[62و64گردند] يم ييشناسا ريوجود تابلو در تصاو يباال

مرحله گونه  نياست. در ا ييو شناسا صیمرحله دوم تشخ

 يداده م صیآن تشخ يشکل ظاهر يتابلو از رو ياصل

 يتابلو ها انجام م يابيمرحله بازسومین [. در 64و2شود]

 يم شناسايي ييکه در آن تابلو به طور نها رديپذ

سه حوزه گذشته در  قاتیادامه تحق در .[64و93شود]

با  بازشناسي تابلو ، و قطعه بندي تصوير، تشخیص تابلو

حث و مورد بتکیه بر اثر چالش هاي موجود در هر بخش 

  .ردیگ يقرار م يبررس

 قطعه بندی تصویر -2-1

 جيرا ياز روش ها يکل يبند میتقس کيادامه  در

جهت شناسايي تابلو هاي ترافیکي ارائه  ريتصو يقطعه بند

 ها روشسه سبک متفاوت از  در اين راستا. شده است

وجود [ 2)رنگ مبنا، شکل مبنا و يا تقسیم پنجره اي( ]

دسته  5روش ها به جامع ديگر  يدسته بند يکدر  .دارد

تر  يشده و در هر دسته، روش ها بصورت جزئ میتقس يکل

عبارتند از  يدسته کل 5 [.93و2شده اند] يبند میتقس

و  يرنگ يها کسلیپ هيتجز ،يرنگ يفضا يآستانه گذار

و  بانیبردار پشت يها نی، استخراج لبه، ماش 7بدون رنگ

مهم و پر کاربرد در  اریاز مسائل بس يکي. تقسیم پنجره اي

 يکه از اطالعات رنگ ييروش ها مخصوصا روش ها نيا

به   يرنگ يفضا کياست که با انتقال از  نيبرند ا يبهره م

را جهت  يبهتر زيتوان وجه تما يم گريد يرنگ يفضا

در نظر گرفت. مثال با انتقال از  نهیتابلو از زم يجداساز

 زیآنال يطيشراممکن است بتوان در  HSIبه  RGB يفضا

در  التيتبد نيا يباال اریکاربرد بس لیداشت. بدل يبهتر

و  دپر کاربر يرنگ يبا فضاها ييو جهت آشنا نه،یزم نيا

توان به عنوان نمونه به مقاله  يآنها م نیب يليروابط تبد

روش  ي[ مراجعه نمود. اما در ادامه به بررس53]يکوالنتون

جهت استخراج  ريتصو يقطعه بند نهیزمموجود در  يها

 پرداخته شده است. يکیتراف يتابلوها

 2یرنگ یدر فضا یآستانه گذار -2-1-1

 يباند ها ياز روش ها از اطالعات رنگ يسر نيا در

و  اءیاش يفیشود و با توجه به رفتار ط ياستفاده م ريتصو

 شود. يجدا م نهیاعمال حدود آستانه مناسب عارضه از زم

 يروش در فضا ها نيا بررسي کاراييبه  نيريو ساچنگ 

اتسو در مقاله  نی[. همچن96مختلف پرداخته اند] يرنگ

را بصورت  ريتصاو ستوگرامیه يبر رو يخود آستانه گذار

  [.91اعمال نموده است] کیاتومات

 اين دسته از روش ها،مسئله مهم در زمینه استفاده از 

تغییرات روشنايي در ي رنگي از هافضااغلب تاثیر پذيري 

به عبارت بهتر چالش موثر در  محیط تصوير برداري است.

اين دسته از روش ها وجود تغییرات نوري محیط، وجود 

بدين  سايه و وجود عوارض همرنگ با تابلو در تصوير است.

معني که وجود تغییرات رنگي و يا سايه در تصاوير نتايج 

هد و ممکن است آستانه گذاري را تحت تاثیر قرار مي د

برخي از تابلو ها حذف شوند. همچنین وجود عوارض 

همرنگ موجب ورود نواحي بیشتر از انتظار به مرحله 

بعدي پردازش مي شود. يکي از راه حل هايي که محققین 

                                                           
1 Achromatic\Chromatic 

2 Color Space Thresholding (CST) 
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جهت غلبه بر اين مشکالت بهره برده اند استفاده از تبديل 

 فضاي رنگي مي باشد. از اينرو در تحقیقات جديد،

هستند تا اثر مناسبي ي رنگ ققین به دنبال يافتن فضايمح

نوري و آب و هوايي در نتايج قطعه بندي شديد تغییرات 

به حداقل ممکن برسد. در گذشته تصور مي شد تبديل 

کامال نسبت به تغییرات نوري  HSIبه فضاي فضاي رنگي 

[، ولي اين فضا در شرايط تغییرات نوري 16مقاوم است]

ست و در ساير موارد تاثیر مناسب مختصر موثر ا

با توجه به وجود  Hue[. همچنین مقادير 57و54ندارد]

تغییرات آب و هوايي و نوري و همچنین سن تابلو ترافیکي 

جهت [. از اين رو 57و ساير شرايط محیطي متغییر است]

فضاي رنگي گوسي را پیشنهاد داده  محققینبهبود نتايج 

 [.69يط نوري مقاوم تر است]اند که نسبت به تغییرات شرا

متداول ترين فضا هاي رنگي که در اين زمینه بکار گرفته 

 7مي شود عبارتند از فضاي رنگي مرئي نرمال شده

[66،65،96 ،]HSI [44،47،42،63،14،17 ،]YCrCb 

[15،]L* A*B [12،19 ،]LCH [54 ،]YUV [14 ،]

 [ .11، 16، 69] 2گوسي

ه نیز صورت اقداماتي در خصوص کاهش اثر ساي

[ اشاره 3] هیفل تیتوان به فعال يمپذيرفته که در اين بین 

نمود که در آن با استفاده از مدل رفلکتنس سطوح در 

 تابلو ياقدام به قطعه بند هيسا طيدر شرا HSI يفضا

نموده است. همچنین در خصوص حذف عوارض همرنگ 

نیز مي توان از خصوصیات هندسي تابلو ها مثل مساحت و 

 [ بهره برد. 17ساير نسبت هاي طولي ]

 9و بدون رنگ یرنگ یهاکسلیپ هیتجز -2-1-2

 ي تجزيه پیکسل هاي رنگي و بدون رنگ،روش ها

 يکه اطالعات رنگ ندهست يريتصو يها کسلیبدنبال پ

 در پيمحققین  لذا. ي مي باشندندارند و خاکستر

 او ي دیسفاز لحاظ مورد نظر  کسلیپشرايط  صیتشخ

مي باشند  آن ي(بصورت خاکستر )ثبت بودن يرنگ

در اين رابطه مي توان به پژوهش لیو و  [.44،47،12]

در  CAD[ اشاره نمود که با معرفي شاخص 44همکاران ]

شخیص دادند. همچنین تابلو ها پیکسل هاي سفید را ت

اقدام به  HSI[ با آستانه گذاري در فضاي 47پالتینیاتوس ]

                                                           
1 Normalized RGB 
2 Gaussian statistical color model 

3 Chromatic/Achromatic Decomposition 

جهت تشخیص [ نیز 12اين کار نمود. کاستلو و همکاران ]

پیکسل هاي  HSIبا استفاده از فضاي رنگي اين پیکسل ها 

پیکسل هاي  L*a*bسفید و با استفاده از فضاي رنگي 

  دادند.رنگي را در تابلو هاي ترافیکي تشخیص 

 4بر استخراج لبه یمبتن یهاروش -2-1-3

تاثیر شرايط نوري محیط بر روي روش هاي مبتني بر 

آستانه گذاري در سال هاي ابتدايي بهره گیر از آنها سبب 

شد تا از روش هاي مبتني بر استخراج لبه استفاده شود. 

موجود در  يلبه ها ييروش ها از استخراج و شناسا اين در

بسته  ياستفاده مي شود و پیکسل هاي درون منحن ريتصو

نوع روش  اينبه عنوان عارضه مشخص مي شود. مسلما در 

[. 93،45رنگ کمتر استفاده مي شود] فضايها از رنگ و 

 ،رياستخراج لبه در تصاو اپراتورهاي متداولترينيکي از 

بر استخراج  يمبتن ي. استفاده از روش هااست کنياپراتور 

وجود لبه  لیبدل يو ساده است ول عيسر نکهيود البه با وج

را در  ينیمتعدد کار پردازش سنگ يها نهيو گز اديز يها

مسلما در مناطق پیچیده شهري که عوارض لذا  دارد. يپ

زيادي وجود دارند دقت مناسبي را برآورد نمي 

[. فیلتر گذاري و دسته بندي لبه ها و حذف لبه 93نمايند]

 ل کلیدي و چالشي اين بحث مي باشد.هاي زايد جزء مسائ

همچنین وجود موانع در برابر تابلو ها و وجود زمینه 

 پیچیده و شلوغ اين الگوريتم ها را دچار مشکل مي نمايد.

 5های بردار پشتیبانهای مبتنی بر ماشینروش -2-1-4

د. باشنماشین هاي بردار پشتیبان مي  چهارم،دسته 

اساس ماشین هاي بردار پشتیبان بر طبقه بندي استوار 

است که در آن بدنبال بهترين حريم براي هر دسته از داده 

ها هستیم و سعي بر آن است که بیشترين تمايز بین داده 

از اين روش براي طبقه بندي تصاوير  41ها ايجاد شود. در 

 46[. همچنین 41رنگي جهت استخراج تابلو استفاده شد]

[ براي اين منظور استفاده نمود. 46] LibSVMاز کتابخانه 

يک امتیاز اين روش ها اين است که سیستم با آموزش 

مناسب دقیقا رنگ مورد نظر را شناسايي مي کند. ولي اگر 

دوربین و روشنايي منطقه تغییر کند نیاز به داده آموزشي 

بیشتر است. مشکل اين روش سرعت پايین آن و نیاز به 

                                                           
4 Edge-Detection Techniques 

5 SVM Color Segmentation (SVMC) 
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[ که 93موزش جهت تشخیص بردارهاي پشتیبان است]آ

دقت قابل حل است. تا حدودي ها  LUTبکمک استفاده از 

اين دسته از روش ها تحت تاثیر تغییرات شرايط نوري 

مي و وجود عوارض همرنگ  ، سايهمحیط تصوير برداري

باشد. اين شرايط باعث جابجايي بردارهاي پشتیبان و 

 محدوده مارجین مي شوند.

 ایتقسیم پنجره -2-1-5

ها بیشتر مبتني بر يک دسته بندي سريع و اين روش

اولیه به منظور شناسايي و تفکیک مناطق عاري از تابلو در 

تصوير میباشد. در اين روش ها کل تصوير به دو کالس 

( و غیر شيء تقسیم مي شود. در کالس غیر Objectشيء )

تیم که عالمت شيء عوارضي قرار دارند که ما مطمئن هس

راهنمايي و رانندگي نیستند. متداول ترين روش جهت 

[. در اين روش از 2مي باشد] brute-forceجستجو روش 

تصوير موجود تصاويري در مقیاس هاي مختلف ساخته 

مي شود و جستجو در اين تصاوير صورت مي پذيرد. 

طبقه بندي مي  ،سپس خروجي اين پنجره هاي جستجو

طبقه بندي يک شناسايي کم دقت اولیه شود. خروجي اين 

است و بکمک آن مي توان نواحي که مطمئن هستیم 

 .عارضه مورد نظر را ندارد شناسايي نمود

هاي هاي بیان شده، دقت و کارايي روش در میان روش

قطعه بندي لبه مبنا در مناطق شهري که شامل عوارض 

باشند زياد و فضاي کاري بسیار شلوغ در معابر شهري مي 

[ نشان مي 93[. بررسي هاي انجام شده ]93مطلوب نیست]

دهد که در بین روش هاي فوق، روشهاي مبتني بر آستانه 

گذاري و ماشین هاي بردار پشتیبان از دقت هاي به مراتب 

بهتري برخوردار مي باشند. همچنین اخیرا برخي از 

محققین جهت غلبه بر چالش هاي پیش رو به تلفیق روش 

نگ مبنا و استفاده از اطالعات هندسي پرداخته اند هاي ر

 [.13،66،17که نتايج خوبي را در بر داشته اند ]

 تشخیص تابلو -2-2

انجام مي  ييو شناسا صیمرحله تشخدر دومین 

تابلو  يطبقه بند ،صیتشخ نديدر فرآ ي. به طور کلپذيرد

دسته  و [64]پذيرفته انجام از نظر شکل هندسي آنها ها 

به   مرحله شناسايي، ي. خروجشود  يمتعیین تابلو ها 

داده شده در  صیتشخ ياحتمال نهيگز شکل هندسي

[. 93و2]( و ... ، دايرهلیمستطاشاره دارد ) ،مرحله قبل

 اتیو خصوص اپارامتر ه يکسريمرحله  نيدر ا نیهمچن

 يتابلو با توجه به شکل و گونه آن استخراج م يهندس

 ل،یمستط ره،ي[. . اشکال تابلو ها عموما دا22و27گردد]

 .هستند (ستي)تابلو ا رهيو شبه دا يمثلث، لوز

در زمینه شناسايي و طبقه  ايگسترده  تحقیقات امروزه

دو دسته کلي روش ها در  .بندي عوارض در حال انجام است

اين زمینه وجود دارد، اول طبقه بندي عوارض و دوم استفاده 

عمده سري الگوريتم هاي هندسي استخراج شکل. از يک 

است لذا از  سیستمبر آموزش  مبتني، يطبقه بندي هاروش

استفاده مي شود تا عالئم در تمام  آموزشييک سري داده 

دو گام  رندهیدر بر گ هااين روش[. 2شوند] ييشناسا تصاوير

که  ريعوارض تصو يداريد يهايژگيهستند: اول استخراج و

ها يژگيو نيشود. ايها بارز م يژگيو نيعارضه مورد نظر با ا

 اریبا آن بس کينزد يهاعارضه با کالس نیب زيتما جاديدر ا

طبقه نیو قوان يروش طبقه بند نکهيدارد. گام دوم ا تیاهم

 [.2]شونديها در نظر گرفته ميژگيو نيبا توجه به ا يبند

[ 2،64،79،26،64،69،62،67،16،17،69] افراد مختلف

هاي متعددي جهت استخراج ويژگي در زمینه تابلو توصیفگر

هاي ترافیکي بکار گرفته اند که هر کدام با توجه به شرايط 

موجود کارايي خود را دارند. به چند نمونه از اين توصیفگر ها 

 در ذيل اشاره شده است:
Pyramid histogram of oriented gradients 

(PHOG) ,histogram of oriented gradients 

(HOG), Edge Haar-like features،  MSER1 

،dipoles with wider structure, distance to 

bounding box (DtB), Fourier transform (FFT), 

tangent functions, simple image patches, local 

binary patterns and Gabor features, local self-

similarity (LSS), bag-of-features 
روش طبقه بندي بسیار مهم و پیچیده است و  انتخاب

دارد. فن  يبه عواملي مثل نوع داده و ابعاد داده ها و ... بستگ

طبقه  نيتا بدتر نيبهتر ييکارا يبه بررس [74] دروالت

کننده پرداخته است. يکي از طبقه بندي کننده ها ،  يبند

ه بندي کننده خطي است. در اين موارد نقاط موجود طبق

يک طرف ابرخط يا ابر صفحه لیبل مثبت و طرف ديگر  در

. در اينجا مفاهیم تابع توزيع دريافت مي کنندمنفي لیبل 

[. در قسمت طبقه بندي 2احتمال و قانون بیز مطرح است]

کننده هاي غیر خطي مي توان به شبکه عصبي و ماشین 

                                                           
1 Maximally stable extremal regions 
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کنند اشاره  يشتیبان که از کرنل استفاده مهاي بردار پ

که هر روش طبقه بندي کننده  د[. شاپیر نشان دا2نمود]

ضعیف مي تواند به يک طبقه بندي کننده قوي ارتقاء 

را که نزديک به   7[. فروند و شاپیر روش آدابوست75يابد]

است ارائه کردند. اين روش  2مفهوم ارتقاء بوسیله بیشینه

ده از تمام قابلیت هاي طبقه بندي کننده هاي توانايي استفا

موثر در  يطبقه بند يهاروش گريد از[. 76]ضعیف را دارد

هاي تکاملي بخصوص  الگوريتماستفاده از  نه،یزم نيا

 کیژنت تميالگور قیبه تلف ي[. سدا71الگوريتم ژنتیک است]

پرداخته  يکیعالئم تراف يو آدابوست جهت طبقه بند

جهت گسترش  کیژنت تمياز الگور زی[. ترپتاو ن76است]

 بیاستفاده نمود و از آدابوست جهت ترک Haar يها يژگيو

امروزه طبقه بندي [. 73]بهره برد افتهيرشد  يها يژگيو

کننده هاي متعددي جهت تشخیص عالئم ترافیکي 

مورد استفاده قرار [ 61،66،65،67،16،61،2،71،76،73]

 : د که از آن جمله مي توان به اين موارد اشاره نمودمي گیرن
Linear discriminant analysis (LDA) 

Multicolumn deep neural network (MCDNN) 

Random Forest 

Extreme learning machine (ELM) 

Integral channel features classifier (ChnFtrs) 

Nearest Neighbor Classifier (NN) 

Sparse Representation-based Classifier (SRC) 

Iterative Nearest Neighbors Classifier (INNC) 

Support Vector Machines Classifiers 

Variants of local binary pattern (LBP) 

Perceptually motivated descriptor 

Neural networks and genetic algorithms 

Convolutional neural network (CNN or 

ConvNet) 

هر کدام از محققین با توجه به داده مورد استفاده و 

خود ) محدوديت داده، زمان،  همچنین کاربرد مورد نظر

دقت و سرعت (، يکي از روش هاي فوق را پیشنهاد و 

توسعه داده اند تا به دقت حداکثري در خصوص تشخیص 

بر پايه  در اين بین قوي ترين روش هاتابلو ها برسند. 

[. دقت خروجي اين روش 61مي باشند] 9يادگیري عمیق

[. اما اين روش ها 61،37درصد مي باشد] 33ها حدود 

محدوديت هايي دارد که استفاده گسترده از آنها را تحت 

الشعاع قرار داده است. لذا کماکان روش هاي ديگر در اين 

زمینه ارائه مي شوند. از محدوديت هاي اين روش ها مي 

                                                           
1 Adaboost (adaptive boosting algorithm) 
2 boost-by-majority 

3 Deep Learning 

توان به اين موارد اشاره نمود. آموزش اين روش ها زمان 

طوالني را به خود اختصاص مي دهند که در برخي موارد 

[. اين روش ها 61ساعت زمان مي برد] 91بیش از 

و همچنین ابعاد کوچک  شتهمحاسبات پیچیده اي دا

لذا تصاوير قبل از ورود بايد  .تصويري را پوشش مي دهند

بر کوچک تر تبديل شوند. همچنین عموما به ابعاد چند برا

پیکسل در تصوير  54از استخراج تابلو هاي کمتر از 

 .[65،16،17شود ]خودداري مي 

در اين رابطه اگر از روش هاي طبقه بندي استفاده 

شود، انتخاب توصیفگر هاي ويژگي اهمیت بسیاري دارد. 

در اين خصوص بهره گیري از توصیفگر هاي هاگ 

اواني را دارد. اما در بیشتر موارد بايد سايز تابلو بیشترين فر

 92*92و محدوده عارضه را کاهش داد و مثال بصورت 

پیکسل تبديل نمود. همچنین در رابطه با طبقه بندي 

کننده ها پر کاربرد ترين طبقه بندي کننده آدابوست و يا 

SVM  مي باشند. اما عموما اين روش ها نیاز به آموزش

 وريتم هاي غیر آني مي باشند.دارند و الگ

وجود محدوديت هايي از جمله نیاز به آموزش شبکه و 

همچنین عدم وجود داده هاي آموزشي گسترده در گذشته، 

 تشخیص نهیدر زمنیز  يگريد وهیشموجب شده بود تا از 

مي  مورد نظر اءیاش شکلي اتیبر خصوص يمبتنکه  ،تابلو ها

با توجه به  ها روش ني. در ابهره گرفته شود باشد

 ره،يدا اتیتابلو ها مثل خصوص شکالا يهندس اتیخصوص

متفاوت  يها ، تابلو ها يچهار ضلع ريو سا لیمثلث، مستط

 يم رهيدر رابطه با دا اتیخصوص نيد. انگرد ياستخراج م

باشد. که  رهيدا طیمح و انيگراد ،شعاع  خصوصتواند در 

توابع  اي[ و 24]يا رهيهاف دا ليتوان از تبد يمثال م يبرا

در  تميالگور نیبتوان اول دي[ نام برد. شا27]  4يشعاع پايه

توسط کتارناواز  5هاف ليرا استفاده از تبد نهیزم نيا

سرعت  افزايشجهت  يولیکی[. بعد از آن پ22دانست]

ها را هم وارد کرد تا دامنه  کسلیپ ياطالعات رنگ ،پردازش

 قارننس از روش تبار نی[. همچن29جستجو کمتر شود]

 يا رهيدا يتابلو ها ججهت استخرا 6عيسر يشعاع

 يها نی[. تام ابتدا از ماش24سرعت استفاده کرد] تيمحدود

استفاده نموده بود و  يرنگ يجهت طبقه بند بانیبردار پشت

 ييروش شناسا نیهاف و همچن ليسپس با کمک تبد

                                                           
4 Radial Base Function 
5 Hough Transform 

6 fast radial symmetry 
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[. 25داده بود] صیو مثلث را تشخ رهي، اشکال دا7يمنحن

[ از فیت کردن اشکال هندسي 66سهیلیان و همکاران ]

مشخص به تابلو ها جهت تشخیص آنها بهره بردند. برکايا و 

جهت استخراج  EDCircles[ نیز از الگوريتم 62همکاران ]

 Bilateralبالروسي و همکار نیز از  دايره استفاده برده اند.

Chinese Transform (BCT) اج اشکال جهت استخر

 .[66هندسي بهره برده اند ]

در قسمت تشخیص تابلو، مواردي که دقت شناسايي 

دسته تابلو را تحت تاثیر قرار مي دهد وجود موانع، دوران و 

تغییر مقیاس مي باشد. در روش هاي طبقه بندي علي رغم 

آموزش شبکه، وجود مانع در برابر تابلو، نتايج طبقه بندي را 

 CNNحت تاثیر قرار مي دهد. روش هاي تا حدود زيادي ت

نیز با وجود دقت باال، متاثر از وجود موانع و تغییر شکل تابلو 

به جهت دوران و مقیاس هستند و براي غلبه بر آن بايد 

 شبکه با تعداد بسیار زيادي از داده ها آموزش ببیند.

هاي تشخیص تابلو که به استخراج شکل هندسي روش

مي پردازند نیز متاثر از اين سه عامل هستند. همانگونه که 

اشاره گرديد يکي از چالش هاي مهم وجود مانع در برابر 

تابلو است. جهت رفع اين مشکل در مرحله تشخیص و 

و  منزیخشناسايي مي توان به اين پژوهش ها اشاره نمود. 

 عيسر ليتبد هيبر پا يوانسته اند با ارائه روش[ ت7همکاران ]

وجود مانع در  طيتابلو ها در شرا صیتشخ به اقدام هيفور

که مانع در  يطي. روش آنها در شراندياز تابلو نما يقسمت

جهت  زی[ ن74] هیفل ضلع باشد کارا است. کي ايراس و  کي

 اسکن گراهام بهره برده است. تميمشکل از الگور نيغلبه بر ا

هاي تشخیص مبتني بر پارامترهاي اما برخي از روش

نسبت به هندسي تابلو، مانند هاف و تابع تقارن شعاعي 

دوران و مقیاس شديد( تابلوها حساس )تغییرات پروژکتیو 

در صورت استفاده از آنها، بر بايست [ که مي16هستند]

نواقص موجود در اين زمینه غلبه نمود و قبل از اعمال آن 

روش، اثرات ناشي از تغییر شکل تابلو را بر طرف نموده و 

 شکل عاري از دوران و تغییر مقیاس را مورد بررسي قرار داد. 

  بازیابی تابلو -2-3

تابلو  يو بازشناس يابيبه باز ،مرحله پردازشسومین در 

 صیکه تابلو بطور کامل تشخ يمعن نيشود بد يپرداخت م

                                                           
1 contour detection 

سه روش  اساسا نهیزم ني[. در ا64،66،34شود] يداده م

 : وجود دارد که عبارتند از يکل

 گاهيکه در آن محدوده تابلو با پا ياپنجره يابيتناظر .7

 [.66،14،63،746] شوديم سهيمقا يکیداده عالئم تراف

 ءيش يهايژگيو يکسريبر اساس  يابيتناظر  .2

و   2استخراج نقطه گوشه ي[ مثل اپراتورها63،9426،]

 سهيکه مجددا در مقا( SIFT)به عنوان مثال اپراتور ... 

 . دهد ياتفاق رخ م نيداده ا گاهيبا پا

بهره گیري از يک طبقه بندي کننده )مانند شبکه  .9

عصبي( جهت تشخیص نهايي و بازيابي تابلو ها با بهره 

گیري از يک توصیفگر ويژگي براي هر تابلو و آموزش 

 .[61،92،97،12]طبقه بندي کننده 

 هيروش بر پا کي ديگرد انیاول همانگونه که ب روش

است. اساس اين کار مقايسه تصوير  يپنجره ا يابيتناظر 

گرفته شده با تصاوير موجود در حافظه سیستم که از قبل 

بايد تابع شباهت  نرويباشد. از ا يشده است م هیته

وجود دارد که در  يمحاسبه گردد. توابع شباهت متعدد

اشاره  NCC [64]  و  SAD ،SSD  توان به يم نیب نيا

[ 21] برتيگو تیفعالتوان به  يم نهیزم نينمود. در ا

NCC زياشاره نمود که در آن از تابع تما
9

 يابيجهت باز 

با  [746]و همکار  زداني نیتابلو ها بهره برده است. همچن

 ياقدام به استخراج تابلو ها زيتابع تما نیاستفاده از هم

تک  به کنترل سرعت نمود. نگارندگان با استخراج تک

کنترل سرعت را استخراج  ياعداد درون تابلو، تابلو ها

 4ZNCCنیز از تابع  [66]. سهیلیان و همکاران نمودند

[ نیز از 14] بهره گیري کرده اند. بن رمضان و سايرين

ZNCC  .استفاده نمودند 

داده  گاهيدرون پا يتابلو ها يابتدا برا زیروش دوم ن در

 SIFT [63] مثل يژگياپراتور استخراج و کيبا استفاده از 

در  ريهر تصو يشود و سپس برا يم دیتول فگریتوص يکسري

با استفاده از آن  ييها فگریتوص زیمحدوده تابلو مورد نظر ن

تابع  کيگردد. سپس با استفاده از  يم دیاپراتور تول

درون  يمحدوده تابلو با بردارها فگریبردار توص مشخص،

 میشوند و در خصوص نوع تابلو تصم يم سهيداده مقا گاهيپا

بخش  نيدو بخش قبل در ا يشود. مسلما با اجرا يم يریگ

 ني. به عنوان نمونه در اابدي يجستجو کاهش م يفضا

                                                           
2 corner point 
3 Normalized cross-correlations 

4 Zero mean Normalized Cross Correlation 
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 و همکاران ترریپد. موارد اشاره نمو نيتوان به ا يم نهیزم

 يابيبه باز يدسیو فاصله اقل فتي[ با استفاده از اپراتور ز26]

ه خود از در مقال [23] نيريو سا ي. سوالنکندتابلو ها پرداخت

SURF  اپراتور
7

استفاده  يکیتراف يجهت استخراج تابلو ها 

 تميالگور يجهت بهبود خروج نینمودند. همچن

[ 94]همکاران  و جاير ياستفاده کردند. مار  RANZAKاز

 .رابطه بهره برده اند نيدر ا MSER فگریاز توص زین

کننده ها را  يخصوص روش سوم هم انواع طبقه بند در

بخش با توجه به مشخص  نيتوان در نظر گرفت. در ا يم

طبقه  يتوان با دقت مضاعف يبودن دسته و شکل تابلو م

 نيپر کاربرد در ا يرا انجام داد. از جمله روش ها يينها يبند

 تمي، الگوريشبکه عصب بان،یبردار پشت يها نیماش ،نهیزم

پايه  تتوان به مقاال يرابطه م ني[. در ا2]مي باشند کیژنت

 صیتشخ جهت [97] نيريو سا لذيل اشاره نمود. کروم بیگ

از  [92] يليدوو نی. همچنبهره بردند يتابلو ها از شبکه عصب

کرد که دقت  انیاستفاده نمود و ب هيپرسپترون چند ال کي

 [99] يبوده است. انگوو شتریب يپنجره ا يابيآن از تناظر 

 يها نیو ماش يشبکه عصب ييدقت و کارا سهيبه مقا زین

در  نیپرداخته است. همچن نهیزم نيدر ا بانیبردار پشت

توان به مقاالت  يم کیژنت تمياستفاده از الگور صخصو

در روش هاي مبتني بر  .رابطه اشاره کرد ني[ در ا95و94]

داده هاي زيادي جهت آموزش نیاز مي باشد طبقه بندي، به 

ر مرحله د و عموما روش ها جهت آموزش زمانبر هستند.

بازيابي تابلو ها، وجود موانع، تغییرات روشنايي محیط، 

تغییرات دوران و مقیاس در نتايج موثر هستند. همانگونه که 

در بخش گذشته اشاره شد روش هاي متعلق به دسته اول 

مبتني بر تناظر يابي مي باشند. در عمل و شرايط تصوير 

جهت  ممکن است تصوير جديد با تصاوير گذشتهبرداري 

باشد که اين موارد مي  متفاوتبسیار تناظر يابي پنجره اي 

مکان دوربین، شرايط تصوير وجود موانع، تواند به داليل 

 خصوصیات جسم و تغییرات شيء ط،یمح يبرداري و نور

علي رغم مشکالت پیش روي استفاده از اين روشها [. 2]باشد

پر کاربرد  ، اما همانگونه که بیان گرديد بهره گیري از آنها

است. لذا محققین جهت افزايش کارايي اين روش به طريقي 

اثر اين موانع را کاهش مي دهند. به عنوان نمونه جهت 

بهره برده اند  ZNCCکاهش اثر تغییرات نوري از روش 

[ که نسبت به تغییرات روشنايي ايمن تر است. 66،14]

                                                           
1 Speeded-Up Robust Features 

ي [ با روشي ابتکاري سع66همچنین سهیلیان و همکاران ]

نمودند اثرات تغییر شکل تابلو را که در اثر حاالت مختلف 

دوربین نسبت به تابلو در تصوير پديد مي آيد را بر طرف 

[ نیز جهت غلبه بر مشکل 64نمايند. سواتي و همکار ]

پیکسل  54*54مقیاس قبل از تناظر يابي سايز تصوير را به 

هاي ترکیبي جهت نمودند. لذا بکار گیري الگوريتم تبديل مي

غلبه بر اين موانع مي تواند کماکان استفاده از اين دسته از 

 روش ها را مناسب جلوه دهد. 

روش هاي دسته دوم نیز )تناظر يابي بر اساس بردار 

ويژگي( از وجود موانع، دوران و عموما تغییر مقیاس متاثر 

هستند. لذا جهت غلبه بر اين مشکالت به نظر مي رسد دو 

ل قابل پیگیري است، ابتدا ارائه يک توصیفگر جديد راه ح

که در برابر مشکالت بیان شده ايمن تر باشد و دوم اينکه 

بردار ويژگي براي تعداد حاالت زيادي از احتماالت بروز تابلو 

ها در تصاوير تولید شود و سپس فرايند مقايسه تصوير 

  موجود با داده هاي موجود در پايگاه داده انجام شود.

هستند  روش هاي مبتني بر طبقه بنديدسته سوم، 

و عموما  داشتهداده هاي زيادي جهت آموزش نیاز به  که

روش ها جهت آموزش زمانبر هستند. اثر تغییرات اين 

نوري محیط ، وجود موانع، مقیاس و دوران نیز بر نتايج 

آنها موثر است. لذا جهت غلبه بر اين موارد بايد تا حد 

تا تمام  با تصاوير بیشتري آموزش ببیند امکان سیستم

 .حاالت ممکن را در بر بگیرد

اما تمام روش هاي بازيابي از يک مشکل اساسي رنج 

مي برند و آن تاثیر عامل تغییرات پروژکتیو در تصاوير اخذ 

شده مي باشد. اين عامل در تصاويري که سیستم هاي 

شتر خود موبايل مپینگ از معابر شهري مي گیرند بسیار بی

[. وقتي تصاوير از درون کوچه ها و 66را نشان مي دهد]

خیابان هاي شهري اخذ شود، بدلیل وجود تقاطع ها و 

همچنین فاصله نزديک تابلو تا خودرو، در خیلي از موارد 

تابلو نسبت دوربین زواياي زيادي دارد و تصوير اخذ شده 

یراتي است. اين عامل موجب ايجاد تغی وداراي اثر پروژکتی

در شکل ظاهري عارضه در تصوير مي شود که در مرحله 

با توجه به موارد بازيابي بر روي نتايج تاثیر گذار خواهد بود. 

شکل پروژکتیو عامل  راشاره شده در مي يابیم اثر تغیی

موثري در برابر نتايج روش هاي رايج بازيابي تابلو هاي 

الت فوريه ترافیکي است. در اين بین بهره گیري از تبدي

بدلیل حساسیت شديد به نويز، اثر پیکسل هاي حاشیه تابلو 

شود. همچنین و وجود موانع در برابر تابلو اصال توصیه نمي
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روش پیشنهادي ديگر جهت غلبه بر مشکل دوران و مقیاس 

[. اما اين 61،749مي باشد] log-polarاستفاده از تکنیک 

دسته از روش ها نیز از مشکالتي رنج مي برند که عبارتند 

از: وجود حاشیه رنگي تابلو ها که الگوريتم را دچار خطا مي 

[. همچنین اين روش براي تابلو هايي که زمینه 61کند]

سفید ندارند و داراي زمینه رنگي هستند مثل تابلو ورود 

[. از اين رو جهت غلبه بر 61نیست]ممنوع اصال قابل اجرا 

اين مشکل، به نظر مي رسد راه حل مناسب بر طرف نمودن 

اثرات پروژکتیو براي عارضه قبل از ورود به مرحله بازيابي 

مي باشد. لذا مي بايست قبل از انجام پروسه بازيابي، تابلو را 

به حالت عادي و بدون اعوجاج برگرداند و سپس اقدام به 

 مود. بازيابي ن

[ پس از انجام مرحله 66سهیلیان و همکاران ]

تشخیص و تعیین دسته تابلو ها بر مبناي شکل هندسي 

آنها، در ابتداي مرحله بازيابي و قبل از انجام تناظر يابي 

پنجره اي، جهت غلبه بر اثرات تغییر شکل پروژکتیو، براي 

هر يک از اشکال مستطیل، مثلث و دايره يک شکل ثابت 

عاد مشخص در نظر گرفتند بدين معني که يک با اب

مستطیل مبنا، يک مثلث مبنا و يک دايره مبنا که از لحاظ 

ا اشکال موجود در پايگاه داده ابعاد و مقیاس برابر ب

باشند تولید مي شود، و تابلو هاي تغییر شکل يافته به مي

آنها انتقال مي يابند. براي اين کار از چهار نقطه براي 

و از سه نقطه براي مثلث و دايره بهره بردند. مستطیل 

براي انتقال چهار ضلعي با توجه به وجود چهار نقطه 

مجهول دارد  6حاشیه اي آن از معادالت پروژکتیو که 

بهره برده مي شود، اما اين روش قابلیت تبديل پروژکتیو 

مثلث و دايره را ندارد. زيرا براي اين اشکال فقط سه نقطه 

شود و با سه نقطه تبديل افاين صورت مي  استخراج مي

پذيرد و تعداد نقاط الزم براي تبديل پروژکتیو را ندارند. 

لذا از اثر پروژکتیو در اين موارد صرف نظر مي شود و خطا 

در حد تبديل افاين بر طرف مي گردد. ماريناس و سايرين 

[ نیز جهت غلبه بر اين مشکل از صفحه افاين بهره 34]

به صفحه  Gram-Schmidtو با انتقال دو بردار برده اند 

براي تابلو مي سازند. آنها ( 9)شکلافاين تصويري از روبرو 

با اين کار نیز قصد داشتند تا بر مشکل تغییر شکل 

پروژکتیو غلبه نمايند ولي اين روش نیز در بردارنده 

 تبديالت افاين است. 

 اگر تغییر شکل و تبديل در حد افاين باشد خطوط

موازي باقي مي مانند ولي در تبديل پروژکتیو خطوط در 

[. 747بینهايت همگرا مي شوند و ديگر موازي نیستند]

فقط در مواردي مي توان تبديل پروژکتیو را با افاين 

تخمین زد که فاصله دوربین تا عارضه به اندازه کافي زياد 

[ )نسبت فاصله بسیار بزرگ تر از اندازه 747باشد ]

 [.747[( و يا اينکه تغییرات زاويه ناچیز باشد]742تابلو]

عواملي از جمله دوران، تغییر مقیاس و اثرات پروژکتیو در 

مرحله بازيابي تابلو ها اثر گذار هستند. اما با توجه به وجود 

اثر پروژکتیو و مشکل روش ارائه شده توسط سهیلیان و 

مشکل ماريناس، در تحقیقات آينده بايد بدنبال رفع اين 

بود. از اين رو به نظر مي رسد استفاده از تصاوير استريو 

برداشتي در سیستم هاي موبايل مپینگ مي تواند در رفع 

 اين مشکل و بر طرف نمودن اثرات پروژکتیو موثر باشد.

 
 تبديل افاين در روش ماريناس -9شکل

اشاره گرديد در زمینه شناسايي و  همانگونه که سابقا 

حقیقات متعددي انجام پذيرفته بازيابي تابلوهاي ترافیکي ت

هر کدام از اين تحقیقات از زاويه نگاه خود به مسئله  است.

ارائه راه حل خود نتايج  با نگريسته اند و سعي نموده اند تا

تا کنون ها پروسه شناسايي را بهبود بخشند. اما اين روش

ها غلبه سته اند بصورت جامع و کامل بر تمامي چالشنتوان

رسد ي دست يابند. لذا به نظر ميينموده و به دقت نها

حرکت در اين زمینه بتواند نقش مناسبي در تحقیقات آتي 

 را به خود اختصاص دهد.

 جمع بندی -3

در بخش گذشته به مرور الگوريتم ها و روش هاي رايج 

هاي ترافیکي و بازيابي تابلو در زمینه قطعه بندي، تشخیص

هاي اولیه و تقريبي در پرداخته شد. در بخش اول، محدوده

تصاوير اخذ شده که احتمال وجود تابلو ترافیکي در آن نواحي 

وجود دارد شناسايي مي شوند. در بخش دوم، شکل هندسي 

ها در دسته ها تشخیص داده شده و با توجه به آن تابلوتابلو

گیرند. در نهايت در بخش سوم بازشناسي ميمربوطه قرار 

 انجام پذيرفته و تابلو به طور کامل تشخیص داده خواهد شد. 
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با اين وجود همانگونه که در بخش گذشته اشاره 

در زمینه شناسايي و استخراج روش هاي موجود  گرديد

نتوانسته اند به کارايي، سرعت و  تابلو هاي ترافیکي تاکنون

با کماکان دست يابند و  شرايط محیطي مورد نظر دردقت 

نیاز به تحقیقات جديد  از اينرومحدوديت هايي مواجهند. 

جهت تحقق اين امر . نگرديده استبر طرف در اين رابطه 

بايد به سمت ارائه يک فرآيند کامل جهت شناسايي و 

استخراج تابلو ها، حرکت نمود که با توجه به چالش هاي 

سبي جهت بهره گیري در سیستم مورد اشاره کارايي منا

موبايل مپینگ را کمک راننده، راننده خودکار و هاي 

، تحقیقات آتي داشته باشد. با توجه به موارد اشاره شده

توماتیک جهت قطعه يک سیستم بهینه و ايافتن بدنبال 

. اين سیستم در دبازيابي تابلو ها مي باشبندي، شناسايي و 

و چالش هاي مشکالت  حد امکان قادر خواهد بود بر

 تغییرات شديد نوري، موانع، ،موجود از جمله وجود سايه

 دوران و تغییر مقیاس غلبه نمايد. زمینه پیچیده،

جهت تحقق اين هدف مي بايست سیستم جهت غلبه 

بر مشکالت سايه و تغییرات شديد نوري محیط در مرحله 

ه قطعه بندي رنگي با استفاده از تغییر فضاي رنگي و بهر

م قگیري از آستانه گذاري انطباق پذير نتايج مناسبي را ر

د. در اين بین استفاده از برخي پارامتر هاي هندسي و نز

در . فیلتر نمايدرا در تصوير قیود مي تواند عوارض اضافه 

نتیجه تحقیقات آتي در اين رابطه بر روي يافتن فضاي 

قیود  رنگي مناسب، آستانه گذاري دقیق اتوماتیک و يافتن

 هندسي مناسب استوار خواهد بود.

مهم ديگر وجود موانع و همچنین چالش زا و دو عامل 

، که سعي هستند وجود زمینه و عوارض همرنگ در تصوير

بر مي شود اثر موانع تا حد امکان در مرحله تشخیص 

جهت حذف برخي موانع پیشنهاد مي شود . لذا طرف گردد

و همچنین سعي  نمودده از نقشه عمق و داده فاصله استفا

تا حدودي تشخیص  الگوريتم بکار رفته در مرحله شود

موانع در رئوس و اضالع تابلو  وجودتاثیر پذيري کمتري از 

داشته باشد. در رابطه با زمینه همرنگ نیز با دخالت دادن 

و استفاده از قیود  مانند مساحت پارامتر هاي هندسي

و اهنمايي و بدنه عوارض نا خواسته مثل چراغ ر ،شکلي

 خودرو ها حذف مي گردند.چراغ 

تابلو ناشي از تغییر شکل ديگر تاثیر گذار موثر و عوامل 

مقیاس و دوران )اختالف زاويه محور ديدگاني با تغییرات 

جستجو و . اين عوامل هنگام مي باشدبردار عمود بر تابلو( 

 موجود در تصوير و پايگاه داده،تابلو اشکال  تناظر يابي

در نتايج را تحت تاثیر قرار مي دهند. از اين رو بايد 

يکي از  به طريقي بر اين مسئله فائق آمد.تحقیقات آتي 

راه حل ها در اين رابطه مي تواند استفاده از داده هاي 

  استريو باشد.
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