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  چکیده

پیشرفت هایی که در سیستم هاي پردازش ویدئویی صورت گرفته، امکان توسعه کنترل و مدیریت شهري و 
، سیستم هاي بینایی کامپیوتر براي ساخت در این بین. حمایت از امنیت عمومی جاده را فراهم کرده است

در این مقاله ما از تکنیک هاي . تجهیزات، براي کنترل ترافیک اتوماتیک مورد توجه واقع شده است
سیستم طراحی . پردازش تصویر براي کنترل ترافیک هوشمند با استفاده از یک دوربین ثابت بهره برده ایم

در . ندي وسایل نقلیه و بدست آوردن پارامترهاي ترافیک می باشدشده قادر به تشخیص و ردیابی و طبقه ب
. ري را تشخیص می دهیمابتدا با استفاده از روش تفریق پس زمینه و عملیات مورفولوژي وسایل نقلیه عبو

پردازش می بریم و مرکز هر حباب را به عنوان نقطه ردیابی  1این تصاویر از وسایل نقلیه را در درون حباب
بعد بوسیله ي مختصات هندسی فاصله خودرو تا دوربین، سرعت متوسط . ر خودرو در نظر می گیریمبراي ه

در مرحله آخر وسایل نقلیه عبوري نزدیک به دوربین . آورده می شودو تعداد خودروهاي عبوري نیز بدست 
  .طبقه بندي نیز صورت می گیرد  انتخاب شده و با استخراج ویژگی ها،

  

  دازش ویدئویی، کنترل ترافیک اتوماتیک، طبقه بندي وسایل نقلیه، خودروهاي عبوريپر :کلید واژه 
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  مقدمه -1

افزایش تقاضا براي سفر در بزرگراه ها به یک رشد انفجاري در سال هـاي گذشـته رسـیده اسـت، ایـن      
. سـت صرفاُ با افزایش ساخت جاده هاي بیشتر براي پاسخگویی به این تقاضاي روزافزون امکان پـذیر نی 

اگرچه ساخت جاده امري اجتناب ناپذیر براي تقویت زیرساخت هاي کنونی در بلند مدت خواهد بـود،  
به عنـوان یـک   . اما براي رسیدگی به نیازهاي فوري استفاده موثرتر از زیرساخت هاي موجود الزم است

تجزیـه و  نتیجه، سیستم هاي حمل و نقل هوشمند که فن آوري میان رشته اي است کـه در طراحـی،   
  تحلیل و نظارت بر شبکه ترافیک کمک می کند مورد توجه بسیار زیادي قرار گرفته است که فن آوري 

 اکثراً. آن جزئیات براي نظارت بر ترافیک اتوماتیک و برنامه هاي کاربردي تشخیص حادثه را در بردارد
 ت طراحی شده اند کـه آنهـا  این فن آوري با استفاده از تکنولوژي دوربین که به راحتی در دسترس اس

سـال هـاي اخیـر، سیسـتم هـاي حمـل و نقـل        اعتبار به اثبات رسیده در . هستندقابل اعتماد و مفید 
اسـتفاده از پـردازش   . هوشمند را یک بخش جدایی ناپذیر هر سیستم حمل و نقل مدرنی ساخته است

فزار و الگوریتم هـاي مـورد   سخت ا. میالدي آغاز شد 1970تصویر براي نظارت ترافیک در اواسط سال 
] 1.[ده اسـت استفاده براي برآورد پارامترهاي ترافیک باعث بهبود بزرگی در طول سال هاي گذشته شـ 

در مدل سازي شبکه هاي ترافیک، پارامترهایی نظیر تعداد خودرو، سرعت، فاصله متوالی بـین وسـایل   
درو بـراي برنامـه هـاي کـاربردي     تشـخیص خـو  . نقلیه و درصد کامیون هاي عبوري نقش کلیدي دارند

تشخیص وسایل نقلیـه در محـیط   . نظارت در بزرگراه ها و برنامه ریزي ترافیک شهري بسیار مهم است
در ایـن مقالـه از یـک    . هاي مختلف که در آن نور و وضعیت ترافیک در حال تغییر است اجرا می شود

هر تصـویر شـامل پـس    . فاده می شوددوربین دیجیتالی نصب شده در اتوبان براي تشخیص خودرو است
هدف اصلی، تجزیه و تحلیل دنبالـه ویـدئویی در   . زمینه از بزرگراه و وسایل نقلیه در حال حرکت است

ما بـراي تهیـه اطالعـات در مـورد ایـن اشـیاء در حـال        . جهت نوع و ردیابی وسایل نقلیه ترافیک است
ردیـابی حرکـت شـی، راه    . م و غیره نیـاز داریـم  حرکت به مکان، اندازه، تعداد وسایل نقلیه در یک فری

مفیدي براي استخراج اشیاء یا مناطق مورد عالقه از صحنه ي پس زمینه است که به طور گسـترده در  
تجزیـه و  . برنامه هاي کاربردي رباتیک، ناوبري مستقل و تجزیه و تحلیل صحنه پویا استفاده می شـود 

واند در بسیاري از زمینه ها از قبیل کنتـرل کننـده هـاي    تحلیل حرکت از صحنه ردیابی ترافیک می ت
از آنجا که از روش تفریق پس زمینه استفاده می کنیم، تصویر . ترافیک حمل و نقل قابل استفاده باشد

همچنین باید طریقه بیـرون کشـیدن تعـداد وسـایل نقلیـه      . پس زمینه باید دقیق استخراج شده باشد
اگر پـس  . ه به منظور تجزیه و تحلیل بیشتر صحنه وجود داشته باشدبعالوه موقعیت کاملشان در صحن

و بعد  .زمینه را بتوان به درستی بازسازي کرد، می توان استخراج کامل و ردیابی موفقیت آمیزي داشت
فیلم هـاي ضـبط شـده     .با استفاده از ردیابی حباب خودروها را در فریم هاي ویدیوئی ردیابی می کنیم



 

     

از دو بزرگراه در شهر زنجان تهیه شده است که در هر دو مورد نیز دوربین تقریبـاً در   براي این تحقیق
  .مرکز و باالتر از سطح جاده قرار دارد

  

 کارهاي مرتبط -2

. تحقیقات وسیعی در زمینه مسیریابی تصویري خودروها در طول سـالهاي گذشـته انجـام شـده اسـت     
یکـی از ایـن تکنیکهـا، مسـیریابی     . ش یافته استتکنیک هاي متعددي در نتیجه این تحقیقات، گستر

با ایـن وجـود ایـن    . مرز یک شیء می باشداین روش، بر اساس ردیابی  ]3و2و1[.کانتور فعال می باشد
مدل ردیـابی سـه   . نمی کند    الگوریتم مشکلی دارد، به این شکل که در مواقع انسداد به درستی عمل

. ، صـحنه را مـی سـازد تـا هرگونـه انسـدادي را حـذف کنـد        بعدي، که با استفاده از نمـاي منطقـه اي  
روش دیگري است که از نقاط برجسته اي براي مسیریابی اجسام متحرك ] 5و4[مسیزیابی ویژگی ها، 

همچنـین  . در این روش نتیجه اي که به ار مغان می آورد انسـداد نسـبی وجـود دارد   . استفاده می کند
روش دیگـر مسـیریابی    .براي ردیابی نقاط برجسـته متعـدد دارد   این روش نیاز به الگوریتم گروه بندي

در این تکنیک مدل پس زمینه اي خالی از اجسام متحرك براي صحنه ایجاد ] 3[. است) blob(حباب 
از طریـق بدسـت آوردن   . در طول توالی هر فریم تصویري با مدل پس زمینه مقایسه می شود. می شود

       جـه بدسـت آمـدن پـیش نمـا، بصـورت نقطـه اي خودروهـا را نشـان          اختالف مطلق بین آنها و در نتی
  . این همان روشی است که ما براي این تحقیق استفاده کرده ایم. می دهد

  

 در عملکرد ترافیک ينظارت تصویر -3

تصویر و پیشرفت هایی که در سیستم هـاي پـردازش ویـدئویی صـورت     کاربردهاي نظارت به  توجه با
، مـورد توجـه   )داخلـی، بیرونـی  (محیط ها  واقعی انسان ها یا وسایل در برخی زمانپردازش در گرفته، 

سیستم نظـارت  . می شوند مورد نظر محیطآن منجر به توصیف فعالیت هاي اشیا در داخل  می باشد و
. ده اسـت ردیابی شی، ردگیري اشیاء، تجزیه تحلیل اشیا یا انسان تشـکیل شـ   معموالَ از کامل تصویري
   . ویري پیشنهاد شده استبراي نظارت تص ختلفی درروش هاي م

Pfinder آن یک مدل آمـاري  . از ردپاي یک شخص در فضاي بزرگ خانه استفاده کرد ]6[و همکارانش
بعـدي از سـر و دسـت هـا در یـک      کل را استفاده کـرد تـا یـک نمـایش دو     چند دسته اي از رنگ و ش

به طور موفق آمیزي در بسـیاري از مـوارد از آن    Pfinder. محدوده وسیع از وضعیت نما را بدست آورد
ي از دوربین در انتهاي خط یک زمین وسیع استفاده شده است تـا مـدل هـاي سـه بعـد     . استفاده کرد
فاده کرده است تا حرکت سه بعدي دقیق از سر و دسـت هـا را   در یک محیط کوچکتر است. بدست آید
  .بزرگ کند



 

     

 Olsonمی براي ردیابی شیء و شناسایی حوادث پیشنهاد کـرده انـد  یک سیستم عمو ]7[و همکارانش .
آنهـا بـا پیشـگویی مـنظم ابتـدا      . تغییر در فریم ها ردیابی می کننـد آنها اشیاء متحرك را با استفاده از 

کـه متشـکل    ]8[سیستم نظرتی را ارائه کرد Cyberscout. نزدیکترین مکان مجاور را ردیابی می کنند
کن و متحرك که براي ردیابی طراحی شده است اشیاء متحرك را در زمـان  از سیستم هاي سنسور سا

و اطالعات مربوط به نوع شـیء و مسـیر حرکـت را تعیـین مـی      . واقعی ردیابی و تقسیم بندي می کند
سیستم کنتـرل ترافیـک   . می باشدي دیگر نیز وجود دارد که مشابه روش هاي ذکر شده روش ها .کند

تکنیک هاي نظارت ویدئویی است که از یک دوربین براي ردیابی و بدسـت   هوشمند بر گرفته از همین
برخـی از مسـائل و موضـاعات در کنتـرل و     عالوه بر ایـن  . اوردن پارامترهاي ترافیکی استفاده می کند

نظارت یک سیستم ترافیک اتوماتیک وجود دارند که رعایت این فاکتورها باعـث بـاالتر رفـتن دقـت و     
اولین فاکتور که جزء عوامل مهم یک سیستم نظارتی است محـل قـرار   . م می گردندکارایی بهتر سیست

در اکثر سیستم ها، دوربین باالتر از سطح جاده قرار می گیرد که ایـن باعـث   . گرفتن دوربین می باشد
عالوه بر این شرایط ترافیک و تعداد وسایل نقلیه . افزایش دید و جلوگیري از انسداد خودروها می گردد

بـه خـوبی    ترافیک روان باشد، سیستم طراحـی شـده  هر چه . در این تحقیق مهم می باشدعبوري نیز 
خودروها نزدیک به هم حرکت کرده و تشـخیص   ،زمانیکه ترافیک به کندي حرکت کند .عمل می کند

براي چنین شـرایطی بایـد الگـوریتم خاصـی     . خودروها و تفکیک آنها از یکدکر کار مشکلی خواهد بود
هر چند نوع خودروهاي عبوري نیز بر روند طراحی الگوریتم تاثیر مستقیم دارد بطوریکـه  . احی کردطر

اگر وسایل نقلیه سنگین  مثل کامیون نزدیک وسایل نقلیه سبک در حال حرکت باشند باعث مسـدود  
یتم تـاثیر  د الگورعالوه بر موارد ذکر شده، شرایط جوي و نوري نیز بر رون. شدن دید دوربین می گردند

در جاده هاي مرطوب و بارانی بـه علـت انعکـاس و بازتـاب چـراغ هـاي جلـو، موجـب         . مستقیمی دارد
عوامل ذکر شده و بسیاري از فاکتورهاي دیگـر نشـان دهنـده مشـکل     . محاسبه اشتباه وسیله می گردد

  . بودن طراحی یک الگوریتم دقیق و کارآمد را دارد
 

 الگوریتم پیشنهادي -4

با این حال . اصل براي فراهم کردن جابه جایی باالیی براي کاربران طراحی شده اندجاده ها در 
روزانه . افزایش تعداد خودرو منجر به شکل گیري ازدحام در بزرگراه ها در سراسر جهان شده است

ازدحام مکرر به طور قابل توجهی ظرفیت اتوبان را هنگامی که بیشتر مورد نیاز است را کاهش می 
خرج هزینه  و ساختهاي مختلف مانند ساخت گسترده در کشور وش هاي موجود نیاز به زیرر. دهد

به همین دلیل نظارت اتوماتیک روش . دارد که در بازه زمانی کوتاه امکان پذیر نمی باشد هاي هنگفت
 می باشد که اجراي آن نیاز به طراحی کارآمد و مفیدي براي استفاده موثرتر از اتوبان هاي موجود

 .الگوریتمی است که بصورت اتوماتیک وسایل نقلیه را شناسایی و پردازش هاي الزم را انجام دهد
   .می باشد) 1(صورت شکل  هبلوك دیاگرام الگوریتم ب



 

     

  

  
  تشخیص و ردیابی وسایل نقلیه بلوك دیگرام الگوریتم : 1شکل 

  

 تفریق پس زمینه -4-1

مـدل  . استخراج اشیاي پـیش زمینـه از تصـویر اسـت     تفریق پس زمینه یک تکنیک ساده و موثر براي
باید . نظارت بر ترافیک نیازمند لوازم و شرایط خاصی می باشدسازي پس زمینه براي سیستم ویدئویی 

صحت و دقت کلی الگوریتم به دقت . سریع و قابلیت کنترل پس زمینه هاي تقریباً ثابت را داشته باشد
تفریق پس زمینه تصویر مسـتلزم حفـظ مـدل تصـویر و تفریـق      فرآیند . پیش نماي شیء بستگی دارد

ام با مرجع مقایسه می kبنابراین، وقتی فریم  ]9و5[ .تصویر پیش زمینه از فریم پردازش شده می باشد
شود، وارده ي موجود در پیکسل مورد نظر از تصویر فزاینده، تعداد دفعـاتی را مشـخص مـی کنـد کـه      

تصـویر   R(x,y)، )1(در رابطه . ار پیکسل متناظر در تصویر مرجع بودشدت در آن نقطه متفاوت از مقد
تغییرات درونی در خـود پـس   . f(x,y,k)=f(x,y,tk)است، به طوري که  tkنشان دهنده  Kمرجع باشد، و 

        نیـز مقـذار آسـتانه گیـري     T. زمینه، مثل حرکت درختها و پرچم هـا، سـطوح آب و غیـره مـی باشـد     
اینگونـه از پـس زمینـه هـا بـه      . ه هاي ویدئویی به طور کامل نمی تواند ثابت باشدپس زمین. می باشد

بنابراین، مدل سازي زمینه براي نظارت ویدئویی ترافیک نیاز . عنوان شبه ثابت پیشینه نامیده می شود
براي این کار باید قادر به گرفتن شـبه پـس زمینـه ثابـت و     . به داشتن تجهیزات و الزامات خاصی دارد

   .سرعت عمل در زمان واقعی صحنه را داشته باشیم
  

)1(  
  
  

براي استخراج پس زمینه جاده به طور اتوماتیک باید تعداد فریم هاي پی در پی به اندازه کـافی بـراي   
استخراج پس زمینه می تواند در بسیاري جهات مختلف انجام شود از جمله  .رس باشدپردازش در دست

] 10[. فریم و یا محاسبه متوسط حالت تصویر از تمام فریم شـامل شـود   گرفتن مقدار محدودي از یک
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این تصویر یک پس زمینه خوب خواهد بود، پس از گرفتن پس زمینه براي ارائـه دادن در تمـام زمـان    
نقلیـه  دئو که فاقد وسایل در این مقاله از یک پس زمینه از یک فریم مخصوص وی. در ویدئو خواهد بود

 روش مورد استفاده براي تعیین یک شیء در حال حرکت در یـک ویـدئو،  . ه می کنیماستفاد می باشد،
هر فریم ویدئو توسط تفریق تصویر پس زمینه ثابت کـه قـبالً   . تفریق پس زمینه است )2(مطابق شکل 

این تصویر سـپس بـه   . حرکت شیء است که تنها حاوي یک تصویر پیش نماي استخراج شده و نتیجه
در این تصویر، با این حال، نـویز  . راحتی به فضاي رنگی باینري بعد از پردازش تصویر تبدیل شده است

تصویر حاصل شده ممکن اسـت شـامل   . زیادي وجود دارد که به علت تابش متفاوت حاصل شده است
حـال بـراي حـل ایـن     . در حال حرکت باشدسایه ها و یا اجسام متحرك کوچک عالوه بر وسایل نقلیه 

مشکل و حذف اطالعات ناخواسته حاصل شده و آماده کردن داده هایی که می خـواهیم، مجموعـه اي   
با انجام عمل فرسایش نویزهاي ریز که بطـور ناخواسـته ایجـاد     .از عملیات مورفولوژي را اجرا می کنیم

بـه هـم    از هم که براي یک وسیله می باشـد را  و عمل اتساع تکه هاي جدا. شده ان را حذف می کنیم
کـه در  . در این روش پیکسل هاي غیر صفر متعلق بـه خودروهـا در بزرگـراه هسـتند    . اتصال می دهیم

  .نشان داده شده است) 2(شکل 
   

                       
  

  
  تصویر یک فریم که فاقد وسیله نقلیه است و نتیجه تفریق پس زمینه :2شکل

 
 ردیابی خودرو -4-2

در  tیافته شده در تصـویر در زمـان    xهدف مسیریابی یا ردیابی نشان دادن این موضوع است که شیء 
. مـی باشـد   )'x',y',z(در مکـان   t+1یافته شـده در تصـاویر در زمـان     yهمان شیء مشابه  )x,y,z( مکان

. توضیح دادیم) 2(ر بخش روش ها و دستاوردهاي مختلفی براي ردیابی شیء پیشنهاد شده است که د
امتیـاز اصـلی ایـن    . پیشنهاد کـرده ایـم   بدر این کار ما الگوریتم مسیریابی را بر اساس مسیریابی حبا



 

     

تفریـق پـس زمینـه    براي هر خودرویی در سکانس ویدئو، کـه از   .الگوریتم آن است که، سریع می باشد
ک حباب جدید ایجاد شد، مـا مرکـز   اگر در یک فریم ویدئو ی. یک حباب در نظر می گیریم حاصل شد

و بعـد  . ما از این حباب براي تجزیه و تحلیل حرکت استفاده مـی کنـیم  . آن حباب را ردیابی می کنیم
هـر حبـاب   . که شامل  وسایل نقلیه است اضافه می کنیم )3(مطابق شکل  این تصویر را به فریم اصلی

  . شتر از دو فریم نیاز استبراي این الگوریتم بی. نشان دهنده یک خودرو می باشد
  

  
  اضافه کردن حباب به تصویر اصلی : 3شکل 

  
ما یک سابقه اي از چگونگی طبقه بندي شدن هر وسیله در هر فریم، تعداد وسایل نقلیه فعـال در هـر   

) آن( زمان، سرعت خودرو در هر زمان، میانگین سرعت خودرو در طی مدت زمانی که در دید دوربـین 
سرعت خودرو با استفاده از اطالعات موجود از محل هاي ثبـت  . داري می کنیمت را نگهمنطقه بوده اس

سرعت وسیله ممکن است با استفاده از اطالعات مکـانی وسـیله در زمـان     .شده از آن بدست می آوریم
 tدر تصـویر زمـانی    3Dدر همـاهنگی هـاي جهـانی     )x,y,z(در مکان  Xاگر وسیله . ردیابی یافت گردد

که متعلق به مسیریابی مشابهی است با فرض اینکه ( Xگیرد و اگر همان وسیله  شاهده قرار میمورد م
ر گیـرد،  قرا مورد مشاهده t+τدر مسیریابی روش زمانی ) 'x',y',z(در مکان ) مسیریابی موفق آمیز باشد

  .ارائه می گردد )2( سپس سرعت آنی بصورت رابطه
)2 ( 

                                                                          
حال براي سرعت متوسط مجموع جابجایی ها را به کار می بریم و در پایان به مجموع فریم هاي  

  .شامل جابجایی تقسیم می کنیم
  

  طبقه بندي وسایل نقلیه - 3- 4

رت هوشمند می باشد یکی از کارهاي مشکل طبقه بندي وسایل نقلیه در جاده ها و بزرگراه ها به صو
روشی که ما براي دسته بندي استفاده کردایم قادر است تا . که نیاز به پارامترهاي گسترده اي دارد

براي این کار ما قسمت . وسایل نقلیه عبوري را به دو دسته موتورسیکلت و خودرو تقسیم بندي کند
افزایش سرعت الگوریتم گردیده  جلوي دوربین را براي پردازش انتخاب کرده ایم که این ایده باعث



 

     

  که این . خودرو می باشد را در نظر گرفتیمما چند ویژگی که باعث جدا ساختن موتور از . است
مساحت مربعی که بعد از تفریق از پس زمینه بدست آمد، تعداد پیکسل هاي : ویژگی ها عبارتند از

وسایل نقلیه در نظر اي که روي  رهشیء بدست آمده، فاصله مرکز شیء تا باالي تصویر و قطر دای
. این چهار ویژگی که به صورت اعدادي می باشند را در یک بردار ذخیره سازي می کنیم. گرفتیم

. سیستم قادر خواهد بود تا وسایل نقلیه عبوري را با استفاده از این بردار ویژگی طبقه بندي نماید
   .نمایش می دهد را یک فریم از خروجی بعد از اجراي برنامه) 4(شکل 

  

  
  طبقه بندي وسایل نقلیه:  4شکل 

  

 نتایج بدست آمده -5

تا بصورت تجربی . براي شبیه سازي اي الگوریتم ما از چند بزرگراه در شهر زنجان فیلم تهیه نمودیم
. دوربین استفاده شده در ارتفاعی باالتر از جاده قرار گرفت. تکنیک هاي طراحی شده را تست کنیم

در بیشتر تحقیقات که براي ردیابی و طبقه بندي خودروها صورت گرفته توجه این است که نکته قابل 
در تکنیکی که ما ارائه . دوربین در ارتفاع بلندي از زمین قرار گرفته و این چنین مشکل حل نمی شود

 ولی.ارتفاع دوربین زیاد هم از جاده باالتر نیست که این باعث سختی در کار می شود کرده ایم
حال ما . الگوریتم پیشنهادي در این ارتفاع دوربین نیز جواب داد که خود نشان از دقت باالي کار دارد

فیلم به فریم هاي  .تست می کنیم تهیه شدهالگوریتم طراحی شده را با استفاده از فیلم هایی که 
در را راحل کار تمام م .تشکیل شده تقسیم می شود و پردازش بر روي تک تک فریم ها انجام می شود

  . شبیه سازي کرده ایم MATLABنرم افزار 
دیده می شود خودروهاي عبوري در منطقه که از قبل معین شده ردیابی ) 5(همانطور که در شکل 

ما در این روش به جاي هر خودرو یک حباب در نظر گرفتیم که باعث کاهش خطاي . شده اند
است که چند خودرو نزدیک به هم در حال حرکت اند که  دلیل این کار مواقعی. الگوریتم گردیده است



 

     

اما با در نظر گرفتن یک حباب به جاي وسایل نقلیه مشکل . تشخیص جداگانه کار مشکلی است
  .انسداد مرتفع می گردد

  

  
  نتایج ردیابی در چند فریم از ویدئو:  5 شکل

  
نتایج بدست آمده دیده ) 6(در شکل . دادیمردیابی، طبقه بندي وسایل نقلیه را نیز انجام ما عالوه بر 
وسایل نقلیه عبوري را تشخیص و % 90براي طبقه بندي باالتر از بطوریکه روش پیشنهادي . می شود

و خودروهاي عبوري اعم از % 86که بصورت جداگانه سرعت تشخیص موتورسیکلت . دسته بندي نمود
     .بود% 95سبک و سنگین 

  

 
  طبقه بندي وسایل نقلیه چند فریم از:  6شکل 

 نتیجه گیري -6

براي تشخیص و  ردیابی وسایل نقلیه از دوربین هاي که در ارتفاعی به نسبت باالتر از سطخ جاده قـرار  
بـا   پردازش بر روي هر فریم بصورت جداگانه انجـام گردیـد و   در این الگوریتم، .دارند استفاده می کنیم

تمام وسایل نقلیـه در ویـدئو   . ه بصورت دقیق استخراج شدندانتخاب یک پس زمینه دقیق، تصاویر نقلی
ردیابی به این صورت بود که هر وسیله نقلیـه  . ابی با موفقیت دنبال شدتشخیص و ردی به طور همزمان

اي به صورت یک حباب کوچک انتخاب می گردید و ردگیري هدف با موقعیت تقریبی از مرکـز حبـاب   
این نوع از الگوریتم می تواند در تجزیه و تحلیل صـحنه  . فقیت اجرا شدالگوریتم با مو. انجام می گردید



 

     

پارامترهاي مختلفی از یک . هاي پویا، در زمینه هاي حمل و نقل و کنترل ترافیک هوشمند مفید باشد
صحنه ترافیک، از جمله سرعت خودرو و  تعداد خودروهاي عبوري و جزئیات دیگر را می توان بدسـت  

ه جاي چراغ هاي راهنمایی ورانندگی در تقاطع ها از این سیسـتم اسـتفاده نمـود کـه     آورد و یا حتی ب
چـون تنهـا نیـاز بـه دوربـین هـاي فیلمبـرداري        . خود باعث صرفه جویی در هزینه و افراد خواهد شـد 
کاربردهـاي گسـترده اي کـه از کنتـرل ترافیـک      . معمولی و نصب در جاهاي با ترافیک باال مـی باشـد  

مسیرهایی که در تقاطع خودرو توان نمود در جاده ها و بزرگراه ها می باشد که می توان اتوماتیک می 
و امروزه نیاز . ها بیشتر در حال عبور هستند و حتی نوع خودروهاي عبوري در جاده ها را مشخص کرد

به     .هر جامعه اي در سیستم حمل و نقل داشتن یک سیستم هوشمند براي کنترل ترافیک می باشد
همین دلیل هنگام عبور وسایل نقلیه سنگین مثل کامیون و اتوبوس تشخیص و ردیابی خودروهاي کـه  

 بخـش  وجـود .  در کنار یا عقب این نوع وسایل با فاصله کم در حال عبور هستند مشکل مـی باشـد  
  .است الزامی مقاله اصلی متن از پس نتیجه گیري یا جمعبندي
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Abstract 
These special developments which are accomplishes on the systems of video 
processing, allow us to expand civil controlling and managing and supporting of 
roads security. Meanwhile, those visual systems of computer which are making 
equipments have been accounting for automatic controlling of terrific. In this article, 
we used of techniques of image,s processing for intelligent controlling of traffic by 
using of a constant camera. Those designed systems are able to detect and track and 
categorize vehicles and obtain the parameters of traffic. At first, by using of 
background subtraction and operation of morphology, we can detect transit vehicles. 
These images of vehicles get inside the blob of processing and then we considered the 
center of blob as a tracking point. For each automobile and then by using of 
geometrical coordinates, the distance of automobile to camera, the average speed of 
automobiles and the number of them are obtained. At the last step, those transit 
vehicles are selected which are near the camera and by extracting of features we can 
to the following categorization. 
 
Keywords: video processing, automatic controlling traffic, vehicle classification, 
transit vehicles     
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