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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

 

ARAÇ PLAKASI ALGILAMA VE TANIMA 

 

Emre ÇAMAŞIRCIOĞLU 

 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı 

 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ziya TELATAR 

 

Araç plakası tanıma işlemi üç temel bileşenden oluşur. Çekilen sayısal bir fotoğrafta, 

plaka bölgesinin bulunması, bulunan plaka bölgesindeki karakterlerin ayrıştırılması, 

ayrıştırılan karakterlerin tanınması ile araç plakası tanıma işlemleri gerçekleştirilir. 

Arka planı tek renk olan ülkelerin plaka bölgelerini bulmak, arka planı desen ya da 

birden fazla renkten oluşan ülkelerin plakalarını bulmaktan daha kolaydır. Tek renge 

sahip ülkelerin plakaları üzerindeki değişinti karakterden kaynaklanmaktadır. Plakanın 

arka plan rengi ile aynı renkteki araçlarda, plaka bölgesinin bulunması güçleşmektedir. 

Bu sebeple, araç plakası araştırılırken, arka plan rengine ek olarak, karakterlerin rengi 

ile plaka arka planı renklerinin üst üste olduğu kısımlar taranır. Bu sayede, plaka  

bölgelerinin bulunmasındaki başarı oranı artırılmıştır. Karakterlerin ayrıştırılması için, 

sütun toplam vektörü (stv) kullanılarak, resimdeki imza bölgesi araştırılmıştır. Stv 

grafiğinde yer alan yerel minimum noktaları tespit edilerek, karakter ayrıştırma işlemi 

yapılır. Ayrıştırılan karakterler, ileri beslemeli, eğitim için geri yayınım algoritması 

kullanılan  yapay sinir ağı (YSA) ile tanınırlar. 

 

2007, 81 sayfa 

 

Anahtar kelimeler: Araç plakası tanıma, renk bileşenleri kullanarak plaka bölgesinin 

bulunması, yapay sinir ağı ile karakter tanıma, radon dönüşümü uygulamaları. 
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ABSTRACT 

Master Thesis 

 

CAR NUMBER PLATE RECOGNITION 

 

Emre ÇAMAŞIRCIOĞLU 

 

Ankara University 

Graduate School of  Natural and Applied Sciences 

Department of Electronic Engineering 

 

Supervisor: Asst. Prof. Ziya TELATAR 

 

Car number plate recognition system consist of three main steps. These main steps are; 

finding plate location from digital picture, character segmentation from number plate, 

character recognition from segmented characters. Finding one colour background 

number plate is easier than finding multi colour background number plate. Because 

variance is changed by alpha-numerics on a one colour background plate. When plate’s 

background colour is same with colour of car, finding out number plate region is more 

difficult. Because of this reason; decision criteria, which searches characters colour on 

background colour of number plate is added to alghorithm. So performence of the 

extracting number plate region is increased. Signature region is searched with 

calculating column sum vector (CSV) in the picture. Csv graph shows where the local 

minimum points are. With using these local minimum points, characters are segmented. 

Segmented chatecters are recognised by multilayer feed-forward neural network that use 

backpropagation alghorithm for training. 

 

2007, 81 pages 

 

Key Words: Car registration plate recognition, find number plate region with using 

colour, character recognition with using neural network, application of radon transform. 
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1. GİRİŞ 

 

Görüntü işleme girdisi resim, çıktısı resim ya da anlamlı veriler olabilen, veri işleme 

yöntemlerinden biridir. 

 

Plaka tanıma, görüntü işleme uygulamalarından biridir. Günümüzde trafikteki araç 

sayısı göz önüne alındığında oldukça popüler uygulama alanlarından biri olduğu 

muhakkaktır. 

 

Bilgisayar işlemci hızları ve bellek kapasitelerindeki artışlar ile çok daha kısa sürede, 

daha yüksek doğruluk yüzdesi ile işlemler yaparak, görüntü işlemek mümkün hale 

gelmiştir. 

 

Lazer barkod okuyucular, akıllı kartlar, Amerikanın doğusunda kullanılan “E-ZPass” 

diye anılan, araçların içine yerleştirilen ve alıcı-verici mantığı ile çalışan sistemler araç 

tanıma sistemlerinden (AVI-Automatic Vehicle Identification) bazılarıdır. 

 

Bununla beraber, otomatik araç plakası tanıma sistemlerini (LPR-License Plate 

Recognition) kullanışlı ve pratik yapan; aracı belirlemek için hali hazırda aracın 

üzerinde olan plakayı kullanmasıdır. Plaka araca ait her türlü bilgiyi içermektedir. Ek 

hiç bir bilgiye ya da araca takılacak ek donanıma gerek kalmadan, aracın belirlenmesi 

bu LPR sistemleri ile mümkündür. 

 

Giriş-çıkışların sınırlanması ve kontrol altına alınması gereken tesislerin girişleri, ücretli 

otoyollar, otopark uygulamaları, akan trafikte araçların takibi plaka tanıma sistemlerinin 

başlıca uygulama alanlarıdır. 

 

Giriş-çıkışların kontrol altına alınması gereken yerlerde, işlemin insan tarafından 

yapılması, işlem süresini artırmakta ve güvenilirliğini azaltmaktadır. Buna ek olarak, 

kullanılacak lazer barkod yöntemleri  araca harici takılması gereken barkod v.s donanım 

gerektirdiği için hem ekonomik olmamakta hemde sisteme yeni araçların tanıtılması 
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için yeni barkod plakalarının hazırlanmasını gerektirmektedir. Bu yöntemin maliyet 

açısından uygun olmadığı görülmektedir. 

 

Bununla birlikte, fiyatı 150-200 YTL civarında olan sıradan bir fotoğraf makinasının 

aldığı görüntüyü bilgisayarda işleyerek, aracın kimliği olan plaka, ek bir barkoda veya 

herhangi bir donanıma ihtiyaç duyulmadan yorumlanabilecektir. 

 

Araç plakalarının standartları ülkeden ülkeye ve hatta aynı ülke içerisinde dahi 

geomoetrik şekilleri itibariyle farklılık gösterebilmektedir. Şekil 1.1’de görülen farklı 

ülke plakalarının ortak özellikleri, sabit arka planları ile karakterler arasında yüksek  

kontrast olmasıdır. 

Şekil 1.1 Araç plakası örnekleri, a. Almanya, b. Fransa, c. Türkiye, d. İsrail 

 

 

 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 



 3

2. KURAMSAL TEMELLER 

 

Plaka tanıma, sayısal resim işleme yöntemlerini kullanmaktadır. Bu sebeple sayısal 

resme dair temel kavramları, resmin işleneceği renk bölgesini, resmin işlenmesinde 

olumsuzluk oluşturabilecek koşulları, baştan iyi etüt ederek iyileştirmek ve uygun olan 

yöntemi seçmek gerekmektedir. 

 

2.1 Görüntü İşleme Temel Kuramları 

 

Resim ile ilgili temel tanımların bilinmesi, renk bileşenlerinin ve renk bölgelerinin 

bilinmesi resim işleme çalışmalarının yapılabilmesi için ön koşullardır. 

 

2.1.1 Resmin tanımı 

 

Resim nesnelerden yansıyan ışığın, ışığa duyarlı bir yüzey üzerine düşmesi ve düştüğü 

yüzeyde iz bırakması ile oluşur. Işığa duyarlı yüzey, fotoğraf filmi olabileceği gibi, 

sayısal bir kameraya ait CCD (charge coupled device) de olabilir. Sayısal kameralarda, 

ışığın düştüğü yüzeyde,  her bir hücrede (piksel) ışığın şiddetine göre  sayısal değerler 

oluşur. Bu değerlerin bir bütün olarak yeniden görüntülenmesi ile sayısal resim elde 

edilmiş olur.  
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Şekil 2.1  Sayısal resim ve görüntü matrisi 

 

Siyah-beyaz iki renk resimler için piksellerin alabileceği en büyük ve en küçük değerler 

sırası ile 0 ve 1 dir. Görüntü matrisinin yapısı Şekil 2.1’de görülüdüğü gibi m x n 

şeklindedir. 

 

Gri resimler için her pikselin alabileceği en büyük ve en küçük değerler sırası ile 0 ve 

255 tir. Görüntü matrisinin yapısı Şekil 2.1’de görüldüğü gibi m x n şeklindedir. 

 

Renkli resimlerin yapısı ise yukarıda bahsedilen, siyah-beyaz ve gri resimlerden 

farklıdır. Kırmızı, yeşil ve mavi ana renk bileşenlerinin her biri ayrı ayrı üç farklı 

matriste tutulur. Bahsi geçen üç matrisin bir arada, üst üste görüntülenmesi ile gerçek 

renk bileşenleri oluşur. 
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Şekil 2.2 Renkli resim  

 

2.1.2  Resim bölgeleri 

 

Resim bölgelerinin seçimi, sonuçlar açısından oldukça etkilidir. Renk bölgelerine ait 

teori kısmının biliniyor olması, sonuca giderken işlemsel açıdan kolaylıkları 

beraberinde getirecektir. 

 

Renk elektromanyetik tayfın, insan görme sistemi (HVS: human visual system)  

tarafından yaklaşık 300 ile 830 nm aralığında ölçülebilen kısmıdır. 

 

Renk bölgeleri; insanoğlunun elektromanyetik tayf üzerinde tanımlayabildiği renkleri 

sınıflandırması esasına dayanır. 

 

2.1.2.1  RGB bölgesi 

 

İnsan görme sistemi, RGB (kırmızı, yeşil, mavi-red, green, blue) renk bölgesinde 

algılama yapar. 
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CIE (Commision Internationale de L'Eclairage) renk bölgeleri CIE tarafından ortaya 

konmuş, cihaz bağımsızlığı ve algısal doğrusallığı gibi önemli avantajlara sahip 

bölgelerdir. 

 

Gözle görülebilen tayfı tanımlayabilmek için, insan gözünün ışığı ilk algıladığı andan 

itibaren, resmi hafızada depolama ve işleme aşamalarını bilmek gerekir. “Trichromatic” 

teoriye göre (Maxwell et al. 1802) ışığa duyarlı üç tip almaç (sensör) vardır. Bu 

almaçlar tayfın, kırmızı, yeşil ve mavi renk bölgelerine duyarlıdır. 

L tipi almaçlar : Uzun dalga boyuna sahip renklere duyarlıdır. 

M tipi almaçlar: Orta dalga boyuna sahip renklere duyarlıdır. 

S tipi almaçlar : Kısa dalga boyuna sahip renklere duyarlıdır. 

 

Resim çeken cihazların büyük çoğunluğunda, LMS tipi ışık almaçları kullanılır. Bu 

almaçlarla fotoğraflanmış resimlerde renk, üç temel bileşenden oluşur: kırmızı, yeşil ve 

mavi (RGB) 

 

∫

∫

∫

=

=

=

830

300

830

300

830

300

)()(

)()(

)()(

λλλ

λλλ

λλλ

dBSB

dGSG

dRSR

                                                                                              (2.1) 

)(λS : Parlaklık tayfı 

)(λR : Kırmızı renge duyarlı almacın hassasiyeti 

)(λG : Yeşil renge duyarlı almacın hassasiyeti 

)(λB : Mavi renge duyarlı almacın hassasiyeti 

 

Yukarıdaki ifadelerde görüldüğü gibi RGB renk bölgesi: resmi çeken kameranın, sensör 

hassasiyetine bağlı olarak farklı sonuçlar verebilmektedir. Bu sonuçtan hareketle; RGB 

renk bölgesi, cihaz bağımlıdır.  
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2.1.2.2  Karşıt Renk Bölgesi (Opponent Colour Spaces) 

 

Alman fizyolojist, Ewald Hering 19. YY’nin sonlarında karşıt renkler teorisini ortaya 

atmıştır. Bazı renkler asla bir arada anılmazlar ya da birbirlerine karıştırılmazlar 

(Tkalcic 2003). Kırmızımsı bir yeşil ya da sarımsı bir mavi’den bahsedildiği hiç 

duyulmamıştır. Hering çalışmalarına başlarken, üç tip ışık algılayıcı olduğunu 

varsaymıştır: siyah-beyaz, sarı-mavi ve kırmızı-yeşil. Bu yaklaşım “trichromatic” 

teorinin zıttıdır (L,M,S ışık algılayıcıları). Daha sonraları araştırmacılar, insan görme 

sisteminde bulunan bir katmanın, zıt renk vektörleri içinden seçtiği değerleri, RGB 

değerlerine çeviren koni hücrelerinin varlığını tespit etmişlerdir. Bu vektör bir adet 

siyah-beyaz bileşenden, iki adet renkli bileşenden (kırmızı-yeşil, sarı-mavi) oluşur. 

 

Karşıt renk bölgesine ait dönüşüm: 

 

BGRWB
GRBYB

GRRG

++=
−−=

−=
2                                                                                                     (2.2) 

 

Yukarıdaki dönüşümün logaritmik ifadesi aşağıda gösterilmektedir: 

 

GWB

GRBYB

GRRG

log
2

)log(loglog

loglog

=

+
−=

−=

                                                                                  (2.3) 

 

Karşıt renk bölgesine ait kullanışlı bir diğer yöntemi Ohta (1980) ortaya koymuştur. 

 

4
2

2

3

3

2

1

BRGI

GRI

BGRI

−−
=

−
=

++
=

                                                                                                       (2.4) 
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1I : Yoğunluk (intesity) 

2I  ve 3I : Dikey (ortogonal) renk bileşenleri. Hsv. tarafından oluşturulan renk fark 

işaretlerine karşılık gelirler. 

 

2.1.2.3  Olgusal Renk Bölgesi (Phenomenal Colour Spaces) 

 

Renk biliminin öncülerinden biri Isaac Newton’dur. Kendi adını verdiği renk çemberi, 

renklerin parlaklık özelliklerini değil, renk tonu ve doygunluk (satürasyon) özelliklerini 

kullanarak renkleri tanımlar. İnsan beyni doğası gereği renkleri; tonuna, doygunluk 

değerine ve parlaklığına göre işler.  

 

Olgusal renk bölgesinin bileşenleri: 

Renk Tonu: Renkleri algılamamızı sağlayan bileşenlerdir. Kırmızı, yeşil, mavi, mor vs . 

Doygunluk (satürasyon): Beyaz olmayan kısımların seviyesidir. Doygun resimler, daha 

saf ve gerçek görünürler. Doygun olmayan resimlerde ise resim içerisine bol miktarda 

beyaz karışmış olduğu görülür. 

Parlaklık: Resimdeki ışığın yoğunluk seviyesidir 

 

Şekil 2.3 Olgusal renk bölgesi (MatLab eğitim dökümanından alınmıştır) 

 

Olgusal renk bölgesi, RGB renk bölgesinin bozulması ile elde edilmiştir. Genellikle 

RGB bölgesinin lineer dönüşümü olarak ifade edilebilirler. 
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Olgusal renk bölgesine ait olan, Munsell renk bölgesi sıralanmış 1500 adet renk örneği 

içerir. Söz konusu örnekler algısal olarak birbirine eşit olan örnekler arasından 

seçilmiştir. 

 

HSL (hue, saturation, value) renk bölgesinde çok sayıda uygulama yer almaktadır. 

Travis’in (Ford and Robert 1998) önerdiği ,HSL ile RGB arasındaki doğrusal dönüşüm 

aşağıda yer almaktadır: 

 

Doygunluk (Saturation): 

 

),,max(
),,min(),,max(

BGR
BGRBGRS −

=                                                                             (2.5) 

 

Değer (Value): ),,max( BGRV =  

 

Renk tonu (Hue), değerini hesaplayabilmek için öncelikle R’, G’ ve B’ değerleri 

hesaplanmalıdır: 

 

),,min(),,max(
),,max('

),,min(),,max(
),,max('

),,min(),,max(
),,max('

BGRBGR
BBGRB

BGRBGR
GBGRG

BGRBGR
RBGRR

−
−

=

−
−

=

−
−

=

                                                                         (2.6) 

 

Eğer S=0 ise, renk tonu değeri tanımsızdır, aksi takdirde; 

 

H=5+B’R=max(R,G,B), G=min(R,G,B) 

H=1-G’R=max(R,G,B), G≠min(R,G,B) 

H=R’+1R=max(R,G,B), B=min(R,G,B)                                                                      (2.7) 

H=3-B’G=max(R,G,B), B≠min(R,G,B) 

H=3+G’B=max(R,G,B) 
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H=5-R’bunların dışında. 

 

Daha sonra H, 60’a bölünerek dereceye çevrilir. Gonzales ve Woods (Ford and Roberts 

1998) aşağıdaki eşitliği kullanır: 

 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

−−+−

−+−
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

++
−=

++
=

−

))(()(
)()(5,0cos

),,min(31

3

2

1

BGBRGR
BRGRH

BGR
BGR

S

BGRV

                                                           (2.8) 

 

2.1.3  Renk dönüşümleri 

 

Gerçek renk bileşenlerine sahip bir resmin işlenmesi, bölüm 2.1’de bahsedildiği işlem 

sayısını artırır. Bu sebeple, resmin gri seviyeye ve hatta işlemin amacına göre siyah-

beyaz ikili forma dönüştürülmesi işlem sayısının asgaride tutulmasını sağlayacaktır. 

 

2.1.3.1  Gerçek renk-gri skala dönüşümü 

 

Gerçek renk-gri skala dönüşümü; resimdeki RGB değerlerini NTSC formatına 

çevirerek, renk ve satürasyon değerlerini sıfıra çekerek gerçekleştirilir. 

 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
−−=

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

B
G
R

Q
I
Y

31,052,021,0
32,0207,0610,0

11,059,030,0
                                                  (2.9) 

 

I ve Q renk fark işaretleridir ve I ve Q’nun sıfıra eşitlenmesi ile, Y hesaplanarak gri 

skalaya geçilmiş olunur. 
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)(
)(

11,059,030,0

YBbQ
YRaI

BGRY

−=
−=

++=

                                                                          (2.10) 

2.1.3.2  Gri skala – siyah beyaz resim dönüşümü 

 

Resmin etkili ve hızlı bir şekilde işlenebilmesi için en temel model olan siyah-beyaz 

modele dönüştürülmesi gerekir. Her gri resmin parlaklık değeri, çekildiği atmosfer 

koşullarına ve çevresel koşullara göre farklılık göstereceğinden, bu eşik seviyesinin 

değişken olarak belirlenebiliyor olması önem kazanır. Otsu’nun bölgesel eşikleme 

algoritması (Otsu 1979) bu değişken eşik seviyesini bulmak için kullanılır. Bulunan eşik 

seviyesi [0,1] aralığında, parlaklık parametresidir. Bu eşik değerini bulduktan sonra ise 

gri resim, siyah beyaza çevrilir. 

 

Otsu’nun (1979) bölgesel eşikleme algoritması; kendi içinde ağırlıklandırılmış ve 

sınıflandırılmış değişintiyi (varyansı) minimize edecek şekilde çalışır. Bu sınıfların 

birbiri ile olan değişintisini ise maksimize edecektir. Bölgesel eşikleme algoritması, gri 

skala resimlerinde (0, 256) arasında değer alan pikseller için, P(i) çalışır. 

 

Yöntemin kabullenmeleri aşağıda sıralanmıştır: 

Histogram ve resim bimodaldır. 

UzaYSAl evreuyumluluk aramaz. 

Sabit istatistiki verileri kullanır ancak farklı yapılara uyum sağlayabilir. 

Resimde tek tip parlaklık olduğunu kabul eder böylece parlaklık değişimlerinin, farklı 

nesnelerden dolayı oluşacağını kabul eder. 

 

Sınıfların birbiri arasındaki değişintisi: 

)()()()()( 2
22

2
11

2 ttqttqtw σσσ +=                                                (2.11) 

 

Tahmin edilen sınıfsal olasılıklar 

∑
=

=
t

i
iPtq

1
1 )()( ∑

+=

=
I

ti

iPtq
1

2 )()(                                                                (2.12) 
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Sınıfların ortalamaları: 

∑
=

=
t

i tq
iiPt

1 1
1 )(

)()(μ ∑
+=

=
I

ti tq
iiPt

1 2
2 )(

)()(μ                                                                 (2.13) 

 

Ve son olarak sınıfların değişintisi: 

∑
=

−=
t

i tq
iPtit

1 1

2
1

2
1 )(

)()]([)( μσ                                                                         (2.14) 

∑
+=

−=
I

ti tq
iPtit

1 2

2
2

2
2 )(

)()]([)( μσ                                                                        (2.15) 

t değerleri içinden (1,256 aralığı) en küçük )(twσ  değerini verenler seçilir. 

 

Toplam değişinti, belirlenen eşik seviyesinden bağımsızdır. Sınıfların birbiri arasındaki 

değişintisi ile sınıflar arası değişintinin toplamıdır. 

 

                                    (2.16) 

 

Yukarıdaki formülden bakıldığında ağırlıklandırılmış değişinti değerinin azaldığı 

durumda sınıflar arası değişintinin artacağı daha net bir biçimde ifade edilmektedir. 

 

Sınıflar arası değişintinin değerleri; t değerleri iteratif olarak formülde yerine konarak 

hesaplanabilir. 

 

İterasyonun Başlangıcı: 

)1()1(1 Pq = ; 0)0(1 =μ                                                                               (2.17) 

 

Tekrarlayan Kısım için: 

)1()()1( 11 ++=+ tPtqtq                                                                       (2.18) 

2
2111

22 )]()()][(1)[()( tttqtqtw μμσσ −−+=
Ağırlıklandırılmış 

değişinti 
Sınıflar arası 

değişinti: )(2 tBσ  
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)1(
)1()1()()(

)1(
1

11
1 +

+++
=+

tq
tPtttq

t
μ

μ                                                      (2.19) 

)1(1
)1()1()1(

1

11
2 +−

++−
=+

tq
ttqt μμ

μ                                                               (2.20) 

2.2  Plaka Bölgesinin Bulunması 

 

Resimdeki plaka bölgelerinin bulunması, karakterlerin tanınması işleminin başarımını 

en çok etkileyen adımdır. Plakanın fon rengini esas alarak arama yapan algoritmalar 

olduğu gibi doğrudan yapay sinir ağları (YSA) ile sonucu hedefleyen ya da ebatları 

önceden tanımlanmış bir çerçeveyi resimde gezdirip, yerel minimumları tarayarak 

sonuca ulaşan algoritmalar vardır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

 

2.2.1  Süzgeç algoritmaları 

 

Ortalama Süzgeci: belirlenen çekirdek ile resim matrisini korelasyon işlemine tabii 

tutar. Ortalama süzgecin çekirdeği:  

)(
11

111

nn
nxn

×

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

•••
•••••
•••••
•••••

••

                                                                                                      (2.21) 

 

Korelasyon: Çekirdeğin merkezi, korelasyonu hesaplanacak noktanın üzerine getirilir. 

Merkeze komşu olan noktalar, çekirdek içindeki değerler ile ağırlıklandırılarak 

toplamları alınır. Konvolusyona çok benzeyen bu işlemde fark çekirdeğin sabit kalarak, 

hesaplanacak noktaları ağırlıklandırmasıdır. 
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Şekil 2.4 Çekirdek ile matrisin korelasyonu 

 

2.2.2  Radon Dönüşümü 

 

“Radon Dönüşümü”; iki boyutlu resmin özelliklerinin belirlenmesini sağlayan bir 

dönüşümdür. Görüntüdeki çizgileri, radon bölgesindeki noktalara dönüştürür. 

 

“Radon Dönüşümü”, resimdeki en belirgin çizgiyi düzlemle paralel hale getirecek 

şekilde çalışır. Görüntüyü içeren matrisin, belirli yöndeki izdüşümünü hesaplar. İki 

boyutlu A(x,y) fonksiyonunun izdüşümü, bu fonksiyonun belirli bir yöndeki çizgi 

integralidir. İz düşümleri, belirlenen herhangi bir θ açısı kullanılarak hesaplanabilir. 

A(x,y) fonksiyonunun “Radon Dönüşümü”, y′  eksenine paralel bir çizgi integralidir. 

 

Verilen bir A(x,y) fonksiyonu için, radon dönüşümü: 

 

∫
∞

∞−

+−= dsssAR )cossin,sincos(),( θθρθθρρθ                                   (2.22) 

 

Korelasyon çekirdeği 

Görüntü matrisinin değerleri 
Çekirdeğin merkezi 
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Yukarıdaki eşitlik “s” doğrusu boyunca resmin integralini hesaplar. 

Formülde:  ρ , çizginin  orijine olan uzaklığı, θ  çizginin yatayla arasındaki açıdır. 

 

Şekil 2.5 Kordinat düzleminden, Radon bölgesine geçiş 

 

Medikal görüntülemede her bir nokta için ),( ρθR  ışın toplamı olarak adlandırılır. 

Sonuçta çıkan grafiğe ise “shadowgram” adı verilir. 

 

Görüntü geri yansıtma yöntemi ile ışın toplamlarından, resmin ilk haline geri dönüş 

aşağıdaki matematiksel ifade ile mümkündür: 

∫ +=
π

θθθθ
0

)sincos,(),( dyxRyxB                                                      (2.23) 

Yukarıdaki ifadede yer alan B(x,y); A(x,y) görüntüsünün, Radon dönüşümü tarafından 

bulanıklaştırılmışıdır. 

 

İki boyutlu ara değerlemeden (interpolasyon) kaçınmak ve ara değerleme sırasında 

oluşacak hataları en aza indirmek için radon dönüşümü θ  açısı kadar döndürülerek, “s” 

doğrusu boyunca ara değerleme yapılır. 

 

A(m,n) | [m=0...M-1, n=0...N-1] resmi için en yakın komşulukların ara değerlemesi: 

),( ρθR  =    [ ] [ ]∑ +
∇ ),(

sin
bammAx

θ
     [ ]

2
2)sin( >θ                                    (2.24) 

                         [ ] [ ]∑ ′+′∇ ),(
cos

nbmaAy
θ

   [ ]
2
2)sin( ≤θ
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Parantezin içinde yer alan değerler, en yakın tam sayıya yuvarlanmıştır. Düzeltme için 

verilen değerler (offset) ve eğim değerleri aşağıda yer almaktadır. 

θ
θ

sin
cos

y
xa

Δ
Δ

=       
θ

θθρ
sin

sincos minmin

y
yx

b
Δ

−−
=                                                   (2.25) 

a
a 11 =                 

θ
θθρ

cos
sincos minmin1

x
yx

b
Δ

−−
=                                                 (2.26) 

 

Lineer ara değerleme için dönüşüm formülü ise şu şekildedir: 

 

  (2.27) 

2.2.3  Komşuluk bölgelerin etiketlenmesi 

 

Birbirleri ile komşuluğu olan bölgelerin gruplanması suretiyle, komşuluğu olmayan 

bölgelerden ayırt edilmesi işlemidir. Görüntü matrisindeki iki nokta birbiri ile temas 

halinde ise komşudurlar. 

 

En genel durum üzerinden bakılırsa A matrisinin A(i , j) elemanı incelenecek olursa; 

civarında bulunan tüm noktalar A(i , j) noktasının komşusudur. Etiketlenirken aynı 

etiket ile anılırlar. Bu çalışma ikili (siyah-beyaz) resim ile yapıldığından, bölgelerin 

alanları üzerinden kıyaslamalar yapılabilir. Komşuluk bölgesinin alanı, pembe ile 

belirlenmiş alanın altında kalan noktaların toplamıdır. Görüntü işlemede, aktif olan 

noktalar (“1”) üzerinden işlem yapılır. Resimde görülen, pembe alanın altındaki 

noktaların her birinin değerinin “1” olması durumunda bu alan içindeki noktalar birbiri 

ile komşudur denir. Bu alanın değeri, toplam dokuz adet nokta içerdiğinden “9”dur. 

=),( ρθR [ ]θsin
xΔ [ ] [ ][ ]∑ ++++−

m
bammwAbammAw )1,(),()1( [ ]

2
2sin >θ

[ ]θcos
yΔ [ ] [ ][ ]∑ +′+′+′+′−

m
nbnawAnbnaAw ),1(),()1( [ ]

2
2sin ≤θ
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Şekil 2.6 A(i,j)  pikselinin komşulukları 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.7 Matris komşu pikseller 

 

2.2.4  Plaka resminin ölçeklendirilmesi 

 

Belirlenen plaka bölgesine ait resmin yeniden ölçeklendirilerek karakter ayrıştırma 

işlemine hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Yeniden ölçeklendirme işlemi 

interpolasyon (ara değerleme) ile gerçekleştirilir. 

 

Ara değerleme elde var olan noktalar kullanarak, elde olmayan bu noktaların arasında 

kalan değerleri belirlemek demektir (Kidner et .al.1999). 

1,1 1,2 1,3  1,4 1,5 

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 

4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 

5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 

⎥
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⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

•••••
•••••
••+++−+
••+−
••+−−−−

)1,1(),1()1,1(
)1,(),()1,(

)1,1(),1()1,1(

jiAjiAjiA
jiAjiAjiA

jiAjiAjiA
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X f(x)  

0 0  

1 0 . 8415  

2 0 . 9093  

3 0 . 1411  

4 −0 . 7568  

5 −0 . 9589  

6 −0 . 2794 

 

 
 

Şekil 2.8 Ara değerleri bulunacak noktalar  (Kidner et al. 1999) 

 

Yukarıda verilen örnek için aradeğeleme yöntemleri incelenecek olursa; 

 

Doğrusal ara değerleme; ),( AA yx , ),( BB yx noktalarını kullanarak 

 

)(
))((

ab

aba
a xx

yyxx
yy

−
−−

+=  denklemi ile  (x,y) noktaları nı belirler. 

Ancak doğrusal ara değerleme, hızlı olmasına rağmen doğruluk derecesi çok yüksek 

değildir. 



 19

 

Şekil 2.9 Doğrusal ara değerleme sonuçları  (Kidner et al. 1999) 

 

Polinomal Ara Değerleme:  Doğrusal ara değerlemenin genelleştirilmişidir. Doğrusal 

ara değerlemede, iki nokta arasında çizilen doğru üzerinden işlem yapılırken, polinomal 

ara değerlemede yüksek dereceden, ön bilgi olarak verilmiş tüm noktaları üzerinde 

barındıran bir polinom esas alınarak işlem yapılır. Bu sayede önceden verilmiş olan iki 

nokta arasında ki nokta ya da noktalar tespit edilir (Kidner et al. 1999). 

 

f(x) = − 0.0001521x6 − 0.003130x5 + 0.07321x4 − 0.3577x3 + 0.2255x2 + 0.9038x 

   (2.28) 

 

Doğruluk derecesi, doğrusal ara değerlemeye göre oldukça fazla olmasına rağmen, 

işlem yükü çok ağırdır. 
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Şekil 2.10 Polinomal ara değerleme sonuçları  (Kidner et al. 1999) 

 

Spline Ara Değerleme: Polinomal ara değerlemenin doğruluk derecesine çok yakın 

sonuçlar üretir. Bu işlemler için polinomal ara değerleme kadar yüksek dereceden işlem 

yapmaması olumlu bir yönü olarak oraya çıkar. Bu sebeple ara değerleme  

yöntemlerinin içinde en kullanışlı olanıdır. 

 

 
                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                 (2.29) 

=)(xf

xx 9937,01522,0 3 +−
1396,04126,14189,001258,0 23 −+−− xxx

3623,12467,33359,11403,0 23 −+− xxx
8381,17225,34945,11579,0 23 −+− xxx

8259,42756,12450,005375,0 23 +−− xxx
9282,343370,193673,31871,0 23 +−+− xxx

[ ]1,0∈x
[ ]2,1∈x
[ ]3,2∈x
[ ]4,3∈x
[ ]5,4∈x
[ ]6,5∈x
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Şekil 2.11 Spline Ara Değerleme  (Kidner et al. 1999) 

 

2.3  Karakter Ayrıştırma Yöntemleri 

 

Plaka bölgesinin yeri tespit edildikten sonraki adım alfa-nümeriklerin birbirinden 

ayrılması ve tek tek alınmasıdır. Bu sayede karakterler, tanınma işlemine hazır hale 

gelecektir. 

 

2.3.1  Yerel minimum noktalarının bulunması 

 

Verilen bir aralık için incelendiğinde, bulunduğu bölgede komşulukları ile 

değerlendirildiğinde, en küçük değere sahip olan nokta, yerel minimum noktası olarak 

isimlendirilir. 

 

Verilen bir f(x) fonksiyonunun yerel minimum değerleri incelenecek olursa;  

• fonksiyonun türevi sıfıra eşitlenerek kökleri hesaplanır. 

 

0)(
=

∂
∂

x
xf

,                                                                                                       (2.30) 
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h
hxfhxfxf

x
xfxf

h

I

I

2
)()(lim)(

,)()(

0

−−+
=

∂
∂

=

→

                                                               (2.31) 

Bulunan kök değeleri nxxx ..., 21 , için )(xf ′ ’in pozitif ya da negatif olması koşulu 

incelenir. 

⋅
⋅
⋅

=
=

bx
ax

2

1

 

 

 
 

Oluşturulan tabloda, +’dan –‘ye düşüş noktaları yerel maksimum noktalarını 

verirken, -‘den +’ya çıkışlar ise yerel minimum noktalarını vermektedir.  
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Şekil 2.12 2)( xxf =  fonksiyonunun yerel minimum noktası 

 

Verilen bir sayı dizisinde yerel minimum bulmanın en kolay yolu; dizinin elemanlarını, 

kendilerinden bir önce ve bir sonra gelen elemanlarla kıyaslayarak minimum noktalarını 

bulmaktır. Yerel minimum noktaları, grafikte üç ana şekilde kendilerini gösterirler; 

 

Şekil 2.13 Grafikte yerel minimum noktalarının görünüşleri 

)()1( astvastv >−  ve )1()( += astvastv  
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Şekil 2.14 Grafikte yerel minimum noktalarının görünüşleri 

)()1( astvastv >−  ve )1()( +< astvastv  

 

Şekil 2.15 Grafikte yerel minimum noktalarının görünüşleri 

)()1( astvastv =−  ve )1()( +< astvastv  
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Sayı dizisi 

locmin(a) 

sumcol(a) dizisinin eleman 

sayısını bul 

b=2 , a=1 

sumcol(b-1)>sumcol(b) 

& 

sumcol(b)<sumcol(b+1) 

sumcol(b-1)=sumcol(b) 

& 

sumcol(b)<sumcol(b+1) 

sumcol(b-1)>sumcol(b) 

& 

sumcol(b)=sumcol(b+1) 

Koşulu sağlayan b değerini 

tut. 

locmin(a)=b 

E 

H H 

E E 

b=b+1; 

a=a+1 

H 

b < n E 

 

Yerel minimum değerleri 

locmin dizisi içinde 

tutulur.

H 

Yerel minimum bulan ifadenin algoritması 
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2.3.2  İmza Teoremi 

 

Yerel minimum ve maksimumların bulunması şartı ile çalışır. Resimde; önceden 

ebatları belirlenmiş bir çerçeveyi kaydırarak tarar. Çerçeve içinde kalan alanın sütun 

toplam vektörünü hesaplar. Daha önceden belirlenmiş miktarda yerel minimum ve 

maksimumun art arda gelip gelmediğine bakarak plaka bölgesini bulmaya çalışır. 

Çalışmaya esas teşkil eden teori “peak to valley” dir (Lu 1995). 

 

Uygulanan bu yöntemde plakanın yerinin bulunması ile karakterlerin ayrıştırılması 

işlemi iç içe geçmiştir. 

 

 

Şekil 2.16 Plaka bölgesinin bulunması (Lu 1995) 

 

Karakterlerin ayrıştırılması için; belirlenen plaka bölgesindeki sütun toplam vektörüne 

bakılarak karakterlerin enine sınırları tespit edilirken, satır toplam vektörü ile boy 

ölçüleri tespit edilerek ayrıştırma işlemi gerçekleştirilir. 

 

 
 

Şekil 2.17 Yakınlaşılan plaka bölgesinden karakterlerin ayrıştırılması için satır toplam 
vektörü grafiği (Lu. 1995) 
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Şekil 2.18 Ayrıştırılmış karakterler (Lu 1995). 

 

2.4 Karakter Tanıma 

 

Ayrıştırılan karakterler son adım için hazırdır. Bu adımda plaka üzerindeki alfa-

nümerikler tanınır. Karakter tanıma işleminde korelasyon yöntemi yanı sıra yapay sinir 

ağları etkin biçimde kullanılan yöntemlerdir. 

 

2.4.1  Yapay Sinir Ağları 

 

YSA (Yapay Sinir Ağı), insan beyninin çalışma ilkelerinden ilham alınarak 

geliştirilmiş, ağırlıklı bağlantılar denilen tek yönlü iletişim kanalları vasıtası ile 

birbirleri ile haberleşen, her biri kendi hafızasına sahip birçok işlem elemanından 

(nöronlardan) oluşan paralel ve dağınık bilgi işleme yapılarıdır. YSA’lar, gerçek 

dünyaya ait ilişkileri tanıyabilir, sınıflandırma, kestirim ve işlev uydurma gibi görevleri 

yerine getirebilirler. 

 

Desen tanıma (Pattern recognition) tekniğinin gerekliliği, gerçek dünya ile bilgisayar 

ilişkisinin başlaması ile ortaya çıkmıştır. Bu durum YSA’nın güçlü bir örnek tanıma 

tekniği olarak ortaya çıkmasına ve gelişmesine neden olmuştur. 
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Şekil 2.19 Biyolojik beyin hücresi ve bileşenleri 

 

2.4.1.1  Yapay Sinir Ağlarının özellikleri 

 

YSA  hesaplama ve bilgi işleme  gücünü, paralel dağılmış yapısından, öğrenebilme ve 

genelleme yeteneğinden alır. Genelleme, eğitim ya da öğrenme sürecinde benzer girişler 

için de YSA’ nın uygun tepkileri üretmesi olarak tanımlanır. Bu üstün özellikleri, YSA’ 

nın karmaşık problemleri çözebilme yeteneğini gösterir. Günümüzde birçok alanda  

YSA,  aşağıdaki özellikleri nedeniyle etkin olarak uygulanabilmiştir.  

 

Doğrusal Olmama 

YSA’ nın temel işlem elemanı olan nöron, doğrusal değildir. Dolayısıyla nöronların 

birleşmesinden meydana gelen YSA da doğrusal değildir ve bu özellik bütün ağa 

yayılmış durumdadır. Bu özelliği ile YSA, doğrusal olmayan karmaşık problemlerin 

çözümünde önemli bir araç olmuştur.  

 

Öğrenme 

YSA’nın arzu edilen davranışı gösterebilmesi için amaca uygun olarak eğitilmesi 

gerekir. Bu, nöronlar arasında doğru bağlantıların yapılması  ve bağlantıların uygun 

ağırlıklara sahip olması gerektiğini ifade eder. YSA’ nın karmaşık yapısı nedeniyle 

bağlantılar ve ağırlıklar önceden atanmış olarak verilemez ya da tasarlanamaz. Bu 

nedenle YSA, istenen davranışı gösterecek şekilde söz konusu problemden alınan 

eğitim örneklerini kullanarak eğitilmelidir.  
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Genelleme  

YSA, belirli bir problemi öğrendikten sonra eğitim sırasında karşılaşmadığı benzer test 

örnekleri için de arzu edilen tepkiyi üretebilir. Örneğin, karakter tanıma amacıyla 

eğitilmiş bir YSA, bozuk karakter girişlerinde de doğru karakterleri verebilir ya da bir 

sistemin eğitilmiş YSA modeli, eğitim sürecinde verilmeyen giriş sinyalleri için de 

sistemle aynı davranışı gösterebilir.  

 

Uyarlanabilirlik 

YSA, çözümü için eğitilmiş olduğu problemdeki değişikliklere göre ağırlıklarını 

ayarlayabilme yeteneğine sahiptir. Yani, belirli bir problemi çözmek amacıyla eğitilen 

YSA, problemdeki değişimlere göre tekrar eğitilebilir ve değişimler devamlı ise gerçek 

zamanda da eğitime devam edilebilir. Bu özelliği ile YSA, uyarlamalı örnek tanıma, 

sinyal işleme, sistem tanımlama ve denetim gibi alanlarda etkin olarak kullanılır.  

  

Hata Toleransı  

YSA, çok sayıda hücrenin çeşitli şekillerde bağlanmasından oluştuğu için paralel 

dağılmış  bir yapıya sahiptir ve ağın sahip olduğu bilgi, ağdaki bütün bağlantılar üzerine 

dağılmış durumdadır. Bu nedenle, eğitilmiş bir YSA’nın bazı bağlantılarının hatta bazı 

nöronlarının etkisiz hale gelmesi, ağın doğru bilgi üretmesini önemli ölçüde etkilemez. 

Bu nedenle, geleneksel yöntemlere göre hatayı tolere etme yetenekleri son derece 

yüksektir. 

 

Yapay sinir ağları; ses tanıma, yazılan karakteri tanıma, robot kontrolü, resim işleme ve 

yüz tanıma sistemlerinde çok sık olarak kullanılmaktadır. 

  

Görüntü  tanımada kullanılan çok çeşitli teknikler olmasına rağmen, bu tekniklerin 

büyük çoğunluğu insan algısı modellenmeden geliştirilmiş tekniklerdir. Bu noktada ilk 

yapılması gereken, resimleri bilgisayar için anlamlı hale getirmektir. Bilgisayarda 

resimler, insan için fazla anlamlı olmayan sayı kümeleri halinde tanımlanır ve resimler 

üzerinde yapılacak her iş, bu sayı kümesi üzerindeki matris operasyonları sayesinde 

yapılır. Yapılan tüm bu hesaplamaların, gerçekte beyindeki elektrik sinyalleri ile 
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yapıldığı, hatta tıpa tıp aynı şekilde gerçekleştiği söylenebilir. Sonuçta, bilgisayarda 1 

veya 0 olarak işlenen veri, beyindeki pozitif (+) ve negatif (-) voltaja karşılık 

gelmektedir. İnsanın gördüğü nesneyi tekrar tanıma işlemi  en basit anlamda o nesneyi 

bir şekilde hafızaya kaydetmesi ile başlar. Yeni bir görüntü aldığında ise elektrik 

sinyallerinden oluşan bu görüntüyü bir şekilde hafızasındakilerle karşılaştırır. Bu 

karşılaştırma bilinen anlamda olmaktan öte, değişik hesaplamalarla yapılır. İşte bu 

işlemler, yapay sinirler için de hemen hemen  aynıdır. 

Yalnız burada sinyaller değil, çeşitli matematiksel hesaplamalar söz konusudur.   

  

Şekil 2.20 YSA modeli 

 

2.4.1.2  Nöronların Yapıları 

 

Nöronlar, YSA’nın en temel yapı taşlarıdır. İşlenecek verilerin depolandığı ve 

sonrasında ağırlıklandırılarak işleme sokulduğu birimlerdir. 

 

Şekil 2.21 Nöronların temel blok şeması 

 

Giriş Kutupsuz Nöron Giriş Kutuplu
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“p“ sabit girişi, “w” değeri ile ağırlıklandırılarak fonksiyona girer ve bir sabit değer 

çıkarır. Diğer yandan “p” sabit girişi, “w” değeri ile ağırlıklandırıldıktan sonra “b” sabit 

değeri ile toplanarak “f” fonksiyonuna girer. Fonksiyonun çıktısı yine bir sabit değerdir. 

“b” değerinin sabit bir giriş değil, YSA’nın eğitimi sırasında hesaplanan kutup 

katsayıları olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 

 

“f” fonksiyonu, aktivasyon fonksiyonu olarak bilinir. Aktivasyon fonksiyonu “f”e bir 

kaç örnek vermek gerekirse;  

 

 

Şekil 2.22 Birim basamak transfer fonksiyonu 

1)(0
,0)(0

=⇒>
=⇒<

nfn
nfn

 

 
 

Şekil 2.23 Doğrusal transfer fonksiyonu 

an =β ....β sabit 
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Şekil 2.24 log-sigmoid transfer fonksiyonu 

a
e

nsig
n

=
+

=
−1

1)(log  

 

2.4.1.3  YSA’nın katmanları 

 

R adet girişe ve S adet nörona sahip tek katmanlı bir YSA’nın modeli Şekil 2.25’te 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2.25 Tek Katmanlı YSA 

 

Şekilde görülen YSA’da, her bir giriş, w katsayıları ile ağırlıklandırılarak nöronlara 

bağlanır ve bağlanma noktalarında, ib  sabitleri ile toplanarak çıkışında in sabitini verir. 

in  çıkışları “f” aktivasyon fonksiyonunun girişleri olur. Aktivasyon fonksiyonunun 

çıktıları, f(n)’ler  YSA’nın çıktılarıdır. 

 

YSA tek katmanlı olabileceği gibi daha karmaşık tanıma işlemlerine uyum 

sağlayabilmesi için, çok katmanlı olarakda kullanılabilir. Her bir katmanın ağırlık 

matrisi “w” ve kutup girişi “b” vardır. Çok katmanlı bir YSA’nın modeli aşağıdaki 

gibidir: 

 

 

 

Giriş 

Katmanı       Çıkış katmanı 
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Şekil 2.26 Üç katmanlı YSA 

 

Şekilde gösterildiği gibi her bir katmanın çıkışı diğer katmanın girişi olmaktadır. Çok 

katmanlı YSA’lardaki katmanlar, birbirlerinden farkı görevleri yerine getirirler. Çıkışı 

oluşturan katmana, “çıkış katmanı” denirken, diğer katmanlara “gizli katmanlar” denir. 

Gizli katmanlardan birinde transfer fonksiyonu olarak log-sigmoid kullanılırken, diğer 

gizli katmanda doğrusal transfer fonksiyonu kullanılarak YSA’ın istenilen çözüme 

odaklanması sağlanabilir. Bu sebeple çok katmanlı YSA’lar işlem gücü açısından 

oldukça kuvetlidirler. 

 

2.4.1.4  YSA’nın eğitilmesi 

 

YSA’nın istenen çıkışları verebilmesi için, kullanılma aşamasından önce eğitilmesi 

gerekir. Eğitim aşaması aşağıdaki adımlardan oluşur: 

 

• Girişlerin YSA’ya uygulanması, 

Katman#1 Katman#2 Katman#3     Giriş 



 35

• Giriş değerlerine karşılık oluşması gereken çıkış değelerinin YSA’ya 

uygulanması 

• Girişlere karşılık, çıkışları üretecek “w” ağırlık ve “b” kutup değerlerinin 

bulunması. 

 

Eğitim aşaması ne kadar çok örnek ile yapılırsa, YSA’nın bir sonra uygulanacak girişi 

tanıma yüzdesi o kadar fazla olacaktır. 

 

2.4.1.5  Geri Yayılım Algoritması 

 

Widrow-Hoff öğrenme kuralının genelleştirilmesi ile ortaya çıkan bir yöntemdir. İlk kez 

Paul Werbos tarafından 1974 yılında ortaya konmuştur. Geri yayınım algoritması, türevi 

alınabilen aktivasyon fonksiyonuna ihtiyaç duyar. Giriş vektörleri ve buna karşılık 

çıkması beklenen sonuç vektörleri YSA’yı eğitmek için kullanılır. Standart geri yayınım 

algoritması, gradyan azaltmaya dayalı bir yöntemdir. 

Yöntem aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• YSA’yı eğitmek için eğitim verilerinin uygulanması, 

• YSA’nın çıkışı ile, elde edilmek istenen çıkış arasındaki hatanın her bir çıkış 

nöronu için tespit edilmesi, 

• Her bir nöron için ağırlık değerlerinin tespiti ve yerel hataların hesaplanması, 

• Yerel hataları azaltmak için gerekli ağırlık ve kutup değerlerinin hesaplanması, 

• Aynı adımları sonraki tekrarlarda yenilemek. 

 

Çok katmanlı, ileri beslemeli YSA yapıları, geri yayınım eğitim algoritması kullanmak 

için gayet uygundur. 

 

Geri yayınım algortimasının temeli, YSA’ya ait ağırlık ve kutup değerlerinin 

güncellenerek, performans fonksiyonunun, gradyanın negatif tarafına düşürülmesidir.  

Algoritmanın tek çevirimi aşağıda yer almaktadır. 

kxxk gxx α−=+1  
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kx : mevcur ağırlık ve kutup değerleri 

kα : öğrenme hızı 

 

Gradyan eksiltme algoritması kullanılırken uygulanabilecek iki yol vardır: artım 

yöntemi (incremantal mode) ve topluluk yöntemi (batch mode). 

Artım yönteminde; her bir giriş YSA’ya uygulandıktan sonra ağırlıklar ve kutuplar 

güncellenir. 

 

Topluluk yönteminde ise; tüm girişler YSA’ya uygulandıktan sonra ağırlıklar ve 

kutuplar güncellenir. 

 

2.4.2  Korelasyon ile karakter tanıma 

 

Tek başına, sabit boyutlu, düzlemle açısı sıfır olan karakterleri tanımak için etkili bir 

yöntemdir (Kittler, Pattern Recognition, 1988). İki rastlantısal değişkenin birbiri ile 

doğrusal olarak benzerliğinin bir ölçüsüdür. 

 

 

YX

YX

YX
YX

YXEYX
σσ

μμ
σσ

ρ
)))(((),cov(

,
−−

==                                                 (2.32) 

 

YX ,ρ : X,Y’nin korelasyonu 

Xμ : Beklenen değer 

Xσ : Standart sapma 

E: Değişkenlerin beklenen değeri 

Cov:Kovaryans 

 

)(XEX =μ  ve )()( 222 XEXEX −=σ  olarak yazılabildiğinden; 

yukarıdaki eşitlik şu şekilde de yazılabilir: 
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)()()()(

)()()(
2222,

YEYEXEXE

YEXEXYE
YX

−−

−
=ρ                                                  (2.33) 

 

 

Korelasyon, standart sapma değerlerinin sıfırdan farklı ve sonlu olması durumunda 

hesaplanabilir. 

 

Birbiri ile ilintisi olmayan iki değişkenin korelasyon sonucu “0”dır. Benzerliğin 

alabileceği maksimum değer “1”dir. 

 

2.4.3  Şablon eşleme yöntemi 

 

Şablon eşleme (template matching) yöntemi, ayrıştırılan karakter ile şablonda bulunan 

karakterleri kıyaslar ve birbirine benzerliğini kestirmeye çalışır. Bilinmeyen karakter 

ile, şablonun benzerliği ise “Euclidean Uzaklığı” ile hesaplanır. 

Euclidean uzaklığı, matematikte iki noktanın birbirine olan uzaklığı olarak ifade edilir.  
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Şekil 2.27 Şablonun oluşturulması (Barosso et al. 1997) 

 

Yüksek başarı yüzdeleri, için kullanılan şablonların ebatlarının büyük olması ve aynı 

karakter için birden fazla örnek ile kıyaslamayı gerektirir. Örnek ebatının büyümesi, 

işlem sayısını yükselteceği için, işlem süresini artıracaktır. 

 

2.4.4  Kritik Noktalar Yöntemi 

 

Kritik noktalar yöntemi ilk kez Shchepin ve Nepomnyashchii tarafından ortaya 

konmuştur. Çalışmada yazıcı çıktısı olan yazılı metin, sisteme okutulmuştur. Bu 

yöntem, karakterin ilinge (topolojik) analizi üzerine kurulmuştur. Karaktere ait sınırların 

kritik noktalarını belirler. Kritik noktalar, fonksiyonun gradyanının “0”a gittiği yerlerde 

bulunur. 

  

0

,...)/,/(

=∇

∂∂∂∂=∇

f
ve

yfxff
                                                                                        (2.36) 

 

Kritik noktalara verilen sıra numaraları (indeks no), f fonksiyonunun düşüşe geçtiği 

minimal/maksimal yönlere verilen numaralardır. Kritik noktaların sıra numaraları; 

hessian’ın negatif eigen değerleridir (Gradshteyn 1997)  
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Fonksiyondaki tırmanış tek yönde olmayacağından her bir yön bir seviye ile ifade edilir. 

Karakter için kritik nokta seviyeleri ile karakter tanıma gerçekleştirilir. 

 

Sayısal ilinge alanında, nesne ve arka plan arasındaki ilişkiyi kurmak önemli bir 

problemdir. Birden fazla nesne sözkonusu olduğunda, bazı nesnelerin diğerlerinin arka 

planı konumunda yer alması, problemi daha karmaşık hale getirmektedir. Şekil 1-a da 

görüldüğü üzere, 18 veya 26 bağlantı noktalarında, iki komşu nesne birbirini 

bastırmaktadır. Bunun nedeni, bu iki nesnenin birbirini birer boşluk olarak 

algılamasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda tek çözüm, tüm nesneler için 6 

bağlantısını kullanmaktır. Böylece, bu bağlantı biçimi nesnelerin birbirini kesmesine 

engel olacaktır. Ancak, bu durum sahte bir arka plan oluşmasına sebep olacaktır. Bu 

noktalar, ayrıştırma (segmentasyon) sırasında önemini yitirecek ve alt-hücre 

çözünürlüğüne gerek duyulmasına yol açacaktır. Pratikte, bu noktalara hesaplamalar 

sırasında rastlanmaktadır ve çoğu kez ihmal edilebilmektedir. 
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Şekil 2.28 Kritik noktalar ve bağlantıları: a. bağlantıya göre kritik veya düzgün 

noktalara bir örnek, b. sınıflanamayan (6,6) bağlantılı nokta için örnek.  
 

Şekil 2.28-a’da açık gri hücre (6,6) bağlantılı gri hücre için kritik,  (6,26) ve (6,18) 

bağlantıları için normal olarak tanımlanabilir. (18, 18) veya (26, 26) bağlantıları ile 

nesne ayrıştırılabilir, fakat arka plan tek bir parçaya birleşik kalacaktır. Bu yüzden 

çakışma yaşanmaktadır. Diğer noktalar, nesneye bağlandığında ise kritik nokta normale 

dönüşmektedir. Şekil 2.28-b’de ilinge değişmeden, siyah alan açık gri ve gri alanlardan 

ayrıştırılamamıştır. Ancak bu siyah alan dört yarı alt hücreye bölündüğünde, çözüm 

ilinge değişmeden sağlanmıştır. 

 

Gürültü etkilerinden veyanlış kritik noktaları belirlemekten kaçınmak için, işleme 

başlarken kritik noktalar belirlenir ve yumuşatılır (smoothing).  

 

İkili, siyah-beyaz resim, gri seviye görüntünün eşiklenmesi sonucunda elde edilir. 

Çevritler (contour) belirlenir ve minimum-maksimum değerler yerlerine yerleştirilir. 

Seviye dizileri hesaplanır ve sayı dizisi oluşturulur. Oluşturulan sayı dizisi karakterin 

hangi sınıfa ait olduğunu belirtir. Karakterin ait olduğu sınıf; seviye dizilerinin çıkarılıp, 

sayı dizisi oluşturulması sonucunda, veri bankası ile kıyaslanarak belirlenir. Veri 

bankası ile herhangi bir eşleşme yapılamaz ise başka bir ikili resim oluşturulur ve 

adımlar tekrarlanır. Karakter tanınana kadar, iki ya da üç eşik seviyesi denenir (N=2 

veya N=3). 

 

Şekil 2.29’da “A” karakteri üzerinde yumuşatma işlemi yapılmış ve kritik noktaları 

hesaplanmıştır. 
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Şekil 2.29 a. Yumuşatma öncesi, b. yumuşatma sonrası kritik noktaların çıkarılması. 

 

Y tipi seviye dizileri; kritik noktaların dağılımından türetilen sayı dizileridir. Her bir 

noktaya kordinatları daha yüksek olan kritik noktaların sayıları ile bir seviye nosu 

verilir. Sonrasında yüksek kordinatlı kritik noktaların no’larından başlanarak bir dizi 

oluşturulur.  

 

Şekil 2.30 Y-tipi dizi için kritik nokta seviyeler (“043412”)
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

Görüntü işleme tekniklerinin kullanılarak TC sivil araç plakası tanıma uygulamasının 

gerçekleştirildiği bu uygulama, şekil 3.1’de arayüzü gösterilen MATLAB ortamında 

hayata geçirilmiştir. MATLAB; teknik hesaplamalar, matematiksel problemlerin 

çözümü ve analizi için tasarlanmış bir yazılım geliştirme aracıdır. MATLAB’ın kelime 

anlamı MATRIX  LABORATORY’dir. Adında anlaşılacağı gibi matris veya vektör 

işlemlerini kolay bir şekilde yapmak için oldukça kullanışlı bir programdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1 MATLAB arayüzü 

 

Çalışma esnasında kullanılan resimler “HP635-photosmart” sayısal fotoğraf makinası 

ile çekilmiştir. Fotoğraf makinası 2.1 MP ile çekim yapabilmektedir. 

 

İşlenecek olan fotoğrafların, günün farklı saatlerinde, farklı ışık koşullarıyla ve farklı 

açılardan çekilmesine önem verilmiştir.  
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Bu çalışmada, plaka tanıma üç ana başlık altında ele alınmıştır; 

1. Plaka bölgesinin bulunması, 

2. Karakterlerin ayrıştırılması, 

3. Karakterlerin tanınması. 

 

3.1  Plaka Bölgesinin Bulunması 

 

Plaka bölgesinin bulunması ile ilgili incelenen yöntemler aşağıda sıralanmıştır; 

• Plakanın fon renginden yararlanarak tarama yapma,  

• İmza Yöntemi, 

• PC tabanlı plaka tanıma sistemi (Coetze et al. 1998) 

 

3.1.1 Plakanın fon renginin kullanılması 

 

Sayısal fotoğraf ile çalışan bu algoritmanın girdileri, kampus girişlerinden alınmıştır. 

Resmin, aracın önünden ya da arkasından alınmasının ve resmin ebadının bir önemi 

yoktur. Kampüs girişlerinde, girişin üzerinin tente vb. cisimler ile kapatılması parlaklık 

ve yansıma nedeniyle oluşacak bozulmaları en aza indirgeyecek ve sistemin 

performansını artıracaktır. 

 

Bu yöntemde, tek renkli fon rengine sahip plakaların yerlerinin bulunması mümkündür. 

Plakanın fon rengi tespit edilerek renk bölgesinde karşılık geldiği değerler tespit edilir. 

Sınır değer olarak kullanılan bu değerler yardımı ile plaka bölgesi bulunur. 

 

Bu çalışmada; plakanın fon rengi yanı sıra plaka üzerindeki karakterlerin renkleri de 

karar koşuluna eklenmiştir. Bu sayede araba ile aynı renk plaka zemin renkleri için de 

yüksek doğruluk elde edilmesi sağlanmıştır. 
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3.1.1.1  Resmi siyah-beyaz (ikili) forma dönüştürme 

 

Programa okutulan gerçek renk RGB resmin, hızlı ve doğru bir şekilde işlenebilmesi 

için önce gri seviyeye ardından siyah-beyaz resme dönüştürülmesi gerekmektedir (Bkz. 

Bölüm 2.1, 2.2, 2.3).  İkili resme dönüştürüldükten sonra, resmin tersi alınır. Ters alma 

işlemi, “0”ların “1”e, “1”lerin “0”’a dönüştürülmesi işlemidir. Bu işlemin sebebi, 

görüntüde asıl bulunmak istenen alfanümeriklerin siyah renkte olmasıdr. Lojik işlemler 

yapılırken “1”leri işlemek daha kullanışlı olduğu için dönüşüm gereklidir. 

 

3.1.1.2  Siyah beyaz resmin süzgeçlenmesi 

 

Plakadaki alfanümerik karakterler, beyaz fon üzerine siyah olarak bulunurlar. Plakadaki 

beyaz renk yoğunluğunun, siyah renk yoğunluğuna göre fazla olması nedeniyle, beyaz 

renk bölgeleri, birleştirici özelliği daha az olan bir süzgeçten geçirilir. Siyah renk 

bölgeleri ise birleştirici özelliği daha az olan bir süzgece tabii tutulur (Bkz. bölüm 2.4). 

Ayrı ayrı süzgeçlenen beyaz ve siyah bölgeler lojik “VE” işlemine tabi tutulur. Bu 

sayede, plaka adayı bölgede, beyaz ile siyah bölgelerin üst üste gelip gelmediği durumu 

sınanır.  

 

Şekil 3.2 Siyah beyaz resim 
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Şekil 3.3 Beyaz noktaları birleştirilmiş resim 

 

 

Şekil 3.4 Siyah noktaları birleştirilmiş resim 

 

3.1.1.3  Plaka aday adayı bölgelerin belirlenmesi 

 

Beyaz fon üzerinde siyah karakter bulunan bölgelerin seçilmesi işlemine, üst üste gelen 

siyah ve beyaz noktalara bakılarak başlanır. 
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Şekil 3.5 Beyaz Üzerinde Siyah Noktaların Bulunduğu Bölgeler 

 

[ ]
[ ]ny

mx
1
1

→
→

    1),(),( =× yxwyxb                                                                              (3.1) 

 

Yukarıdaki eşitlikte; b(x,y) siyah noktaların “1” diğer noktaların “0” olduğu, w(x,y)  ise 

beyaz noktaların “1” diğer noktaların “0” olduğu matrislerdir. Bu iki matrisin eleman 

elemana çarpım sonucunda, üst üste gelen beyaz ve siyah noktalara bakılır. 

 

3.1.1.4  Komşu noktaların etiketlenmesi 

 

Birbirleri ile komşu olan noktaların etiketlenmesi, bölgelerin sınıflandırılabilmesi 

açısından önem taşır. Plaka bölgesini meydana getiren noktaların birbirlerine temas 

etmesi gerekir. Bu şekilde birbiri ile temas halindeki noktalar tek bir bölge olarak 

etiketlenerek, sonraki kriterlerin denenmesi için hazırlanır. 
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Şekil 3.6 Bölge Etiketleme 

 

En sol üst köşeden başlanarak, birbiri ile temas halinde bulunan noktaların oluşturduğu 

bölgeler numaralandırılır. Bundan sonra yapılacak her işlemde, bölgeler bu komşuluk 

etiketleri yardımı ile çağrılacaktır. 

 

3.1.1.5  Plaka adayı bölgelerin sağlaması gereken koşullar 

 

Özel araç plakalarının ayırt edici özellikleri; 

I. Beyaz fon üzerinde siyah karakterler barındırıyor olması, 

II. Belirli bir en-boy oranına sahip olması, 

III. En ve boy uzunluğunun 1 m. İle 5 m. mesafeden çekilen fotoğraflarda belirli 

ölçülerde olması. 

Plakanın en-boy oranı; birbirinden farklı uzaklık ve açılarla çekilen fotoğraflarda [1.5 , 

5] aralığındadır. 
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Plakanın genişliği 40 pikselden, boyu 15 pikselden fazla olmalıdır. 

 

Üst-üste gelen siyah beyaz noktalardan bu koşulları sağlayan bölgeler, nihai plaka 

bölgesinin belirleneceği işlemlere tabi tutulmak üzere ayrılırlar. 

 

Plaka bölgesi adaylarının bu aşamada sahip olması gereken en önemli özellikleri; beyaz 

zemin üzerine siyah karakterler içeriyor olmalarıdır. Beyaz zemin üzerindeki, tüm siyah 

bölgelerin karakter olamayacağı muhakkaktır. Ön kriterdeki oranı sağlayan, 

dikdörtgensel bölgelerin içinde; dış etkiler kaynaklı (toz, çamur, deformasyon) siyah 

bölgeler oluşabilmektedir. Bu aday bölgeleri plaka bölgesinden ayırabilmek için 

uygulanacak yöntem, belirli ebat koşullarını sağlayan beyaz fon üzerinde, belirli ebat 

koşullarını sağlayan, birbiri ile komşuluğu olmayan iki veya ikiden fazla sayıda bölge 

belirleniyor olmasıdır. Burada bahsi geçen ebatlar;  

Siyah bölge için: 150
tasbo =  (sbo: siyah bölge oranı, ta: incelenen bölgenin toplam 

alanı) 

Beyaz bölge için; 10
tabbo =  (bbo: beyaz bölge oranı, ta: incelenen bölgenin toplam 

alanı) 

(Bkz.: Beyaz Zeminde Yer Alan Karakterler) 

 

Bölge sayısının iki veya fazla olarak belirlenmesinin sebebi; bazı durumlarda, 

karakterlerin birbirleri ile komşuluklarının olmasıdır. Beyaz fon üzerindeki, siyah alfa-

nümerik ifadelerin sorgulandığı bu aşamada; siyah alfa-nümerik koordinatlarının, beyaz 

zemin koordinatlarının sınırladığı alan içerisinde yer alması gerekmektedir. Aday 

bölgeler incelenirken, programdaki her bir döngü içerisinde bu şart sorgulanır. Bu 

sorguyu başarıyla geçen bölgede, ikiden fazla karakter bölgesi olması durumunda plaka 

bölgesi tespit edilmiş olur.  
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3.1.1.6  Radon Dönüşümü ile fotoğrafın döndürülmesi 

 

Bulunan plaka bölgesi, her zaman düzleme paralel olmayabilir. Düzleme paralel 

olmayan fotoğraflardan, karakterleri ayrıştırmak işlemin kalitesini önemli ölçüde 

azaltacaktır. 

 

 

Şekil 3.7 Plakası tespit edilecek aracın fotoğrafı 

 

 

Şekil 3.8 Bulunan plaka bölgesi 

 

 

Şekil 3.9 Düzlemle arasındaki açı sıfırlanmadan ayrıştırılmış karakterler 

 

Bu sorunun üstesinden gelmek için Radon dönüşümü kullanılır (Bkz.. bölüm 2.5).  

“Radon Dönüşümü”, resimdeki en belirgin çizgiyi düzlemle paralel hale getirecek 

şekilde çalışır. Görüntyü içeren matrisin, belirli yöndeki izdüşümünü hesaplar. İki 
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boyutlu f(x,y) fonksiyonunun izdüşümü, bu fonksiyonun belirli bir yöndeki çizgi 

integralidir. İz düşümleri, belirlenen herhangi bir θ açısı kullanılarak hesaplanabilir. 

Genelikle f(x,y) fonksiyonunun “Radon Dönüşümü”, y′  eksenine paralel bir çizgi 

integralidir. 

 

∫
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Şekil 3.10 Radon Dönüşümü 
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Radon dönüşümü kullanılarak, resimdeki en belirgin çizgi hesaplanır. Bu çizginin 

yatayla arasında 0° kalacak şekilde döndürülmesi ile işlem tamamlanır. 

 

3.1.1.7  Plakada bulunan alfanümerik sayısının bulunması 

 

Döndürülerek yatay eksenle paralel hale gelen plaka bölgesinde bulunan alfanümerik 

sayısını belirlemek için bölüm 2.6’da anlatılan bölge etiketleme yöntemine başvurulur. 

Etiketlenecek olan bölgelerde aranan ön koşullar; 

I. Beyaz bölgenin, aday bölge resim alanının 101 undan büyük olması, 

II. Siyah bölgelerin, aday bölge resim alanının 3001 ünden büyük olmasıdır. 

 

Şekil 3.11 Beyaz zeminde yer alan karakterler 

 

Şekil 3.11’de görüldüğü gibi beyaz zemin üzerinde yer alan siyah karakterler etiketlenir. 

Sonrasında beyaz bölgenin sınırladığı alanda kalan siyah bölgeler sayılır. Bu sayede 

plakanın beyaz fonu üzerinde yer alan karakter sayısı tespit edilmiş olur. 

 

Plakanın fon rengini kullanan bu yöntem, benzer yöntemlerden daha tutarlıdır çünkü; 

karakterlerin renklerini de karar kriteri olarak alır. Bu iki  rengin farklı çekirdeklerle 

filtrelenmesi sonucunda, iki rengin üst üste bindiği kısımları tarar. Bulduğu bölgeleri 

en-boy oran kriteri ile inceleyerek dikdörtgensel bir alan olup olmadığını kontrol eder. 
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Son olarak plakanın alanı içinde yer alan karakterlerin her birinin alanlarını kontrol 

ederek plakayı bulur. Son olarak plaka bölgesinin içinde yer alan karakter sayısını 

inceleyerek bulduğu bölgenin plaka bölgesi olduğunu tespit eder. Çoklu karar kriteri 

nedeniyle doğruluk oranı yüksektir. Plakanın fotoğrafının cepheden çekilmesi 

zorunluluğu yoktur. 

 

3.1.2  İmza Yöntemi ile plaka bölgesinin bulunması 

 

Bölüm 2.3.2’de anlatıldığı şekilde, resim üzerinde kaydırılacak bir çerçeve içinde kalan 

bölgede sütun toplam vektörü hesaplanarak imza aranması esasına dayanır. 

 

İmza yönteminde plaka bölgesinin bulunması ile karakter ayrıştırma işlemi aynı adımda 

gerçekleştirilir.  Resmin ebatlarının farklı olmasına tahammülü az olan bir yöntemdir. 

Tarama önceden sayısı belirlenmiş ardışık olarak gelen, minimum, maksimum 

noktalarını gözeterek yapılır. Fotoğrafın azda olsa açı ile yandan çekilmesi sonucu 

olumsuz etkileyecektir (bölüm 3.1.1.6).  
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                                     (a) 

 
                                     (b) 

 
                                     (c) 

Şekil 3.12  a. çizgi boyunca taranan sütun toplam vektörleri (stv), b. yukarıdaki çizgi 
boyunca incelenen stv, c. plaka bölgesinden geçen çizgi boyunca 
incelenen stv 

 

Resimde görüldüğü gibi, karakterlerin birbirinden muhakkak ayrıştırılabiliyor olması 

şartı vardır. Birbiri ile komşuluğu olan karakterler bulunması durumunda algoritma 

başarısız olacaktır. 

 

3.1.3  Sınır bölgesi tarama yöntemi 

 

Gri skala resmi, eşiklenerek siyah-beyaz ikili resme dönüştürülür. Bu aşamada “Niblack 

Binarization” algoritması kullanılır. Algoritma; yerel standart sapmayı ve ortalamayı 

hesaplar. Hesaplanan ortalamayı önceden belirlenmiş sabit ağırlık değeri ile ve standart 

sapma ile toplar. 

 

),(),(),( yxyxwyxT μσ +×=                                                                             (3.4) 

 

T: (x,y) noktasındaki eşik değeri 
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w: ağırlık 

σ : standart sapma 

μ : ortalama değer 

 

Piksel komuşukları esas alınarak eşik değeri hesaplanır. Piksellerin komşulukları, 15-

15’tir. Plaka ile fotoğrafı çeken kamera arasındaki açının sabit tutulacağı varsayılarak 

karakter ebatlarının 15x15’den büyük olmayacağı kabulu yapılmıştır. 

 

Plaka bölgesinin bulunması ve karakterlerin ayrıştırılması aşamaları birlikte çözülür. Üç 

adımla sonuca giden bu yöntemin adımları aşağıda açıklanmıştır: 

• Ters “L” şekilinin yatay veya düşey bileşenleri üzerinde pikseller var ise, bu 

konumda dijit yoktur. 

“L” şeklinin üst-sol kısmında üzerinde “1” olan piksel yoksa bu pozisyonda  

dijit yoktur. 

• İkinci bir bar düşeyde piksel piksel tarama yapar. Ters “L” üzerinde “1” olan 

pikselden başlayarak soldan sağa doğru, üzerinde piksel olmayan pozisyona 

denk gelene kadar hareket eder. Geldiği nokta ile başlangıç noktası arasındaki 

mesafe karakter genişlik kriterini sağlıyorsa bir sonraki adıma geçilir. 

• Üçüncü bar yatayda yukarıdan aşağı hareket ederek, üzerinde piksel olmayana 

kadar hareketini sürdürür. Geldiği nokta ile başlangıç noktası arasındaki mesafe 

karakter yükseklik kriterini sağlıyorsa bir sonraki adıma geçilir. 

 

 

Şekil 3.13 Sınır bölgesi tarama yöntemi 
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Taranan alandaki “1” olan piksellerin sayısına bakılır. Bu sayı, alana sığabilecek 

maksimum piksel sayısının %15’inden fazla ise karakter olabileceği ihtimali ile tutulur. 

 

Ardışık olarak bulunan karakter bölgelerinin başlangıç ve bitiş noktalarına bakılarak, 

plaka bölgesinin genişliği ve yüksekliği kestirilir. Burada önceden belirlenmiş bir sınır 

payı hesaba katılır. Böylece plaka bölgesi resimden ayrıştırılırken karakterler kayba 

uğramamış olurlar. 

 

 

Şekil 3.14 Bulunan plaka bölgesi 

 

PC tabanlı plaka tanıma yönteminde, çekilen resimdeki karakterlerin birbirleri ile 

komşuluklarının olmaması gerekmektedir. İki karakter arasında boşluk olmaması 

durumunda, belirlenen koşul değerinden fazla sayıda “1” olan piksel sayılacağından bu 

bölge elenecek ve plaka bölgesi olarak çıkarılamayacaktır. Araç ile kamera arasındaki 

mesafenin değişmesi algoritmanın başarım oranını olumsuz etkileyecektir. 

 

%90 doğrulukla plaka bölgesini kestirebilir. Farkedilmesi güç plakalar elenecek olursa 

yer bulma oranı %97.2’ye çıkar (Coetze 1998). 

 

3.2  Karakterlerin Ayrıştırılması 

 

Plaka bölgesinin bulunmasının ardından, karakterlerin ayrıştırılarak tanıma işlemine 

hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Diğer iki yöntemde; karakter ayrıştırma safhası, 

plaka bölgelerinin bulunması safhası ile iç içe geçmiştir. 
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3.2.1  Sütun toplam vektörü 

 

Sütun toplam vektörünün ve bu vektördeki yerel minimum  noktalarının hesaplanması 

ile plaka ayrıştırma işlemi yapılır. Karakterlerin doğru şekilde ayrıştırılması için, plaka 

bölgesine ait resmin ölçeklendirilmesi gerekir (Bkz. bölüm 2.2.4). 

 

3.2.1.1  Plakanın ölçeklendirilmesi 

 

Bulunan ve düzlemle paralel hale getirilen plaka bölgesinde, karakterlerin 

ayrıştırılabilmesi için plakanın  belirli bir ebada getirilmesi gerekir. Bu çalışma 

süresince yapılan denemeler, plaka bölgesinin [50 200]’lük bir matrise dönüştürülerek 

sağlıklı bir inceleme yapılabileceğini göstermiştir. Burada matrisin daha büyük olması 

çözünürlüğü artıracaktır ancak, işlenecek matrisin büyük olması işlem sayısının 

artmasına neden olacaktır. Gerekenden küçük matrisle çalışmak ise çözünürlüğü çok 

azaltacağından karakterlerin ayırt edici özellikleri kaybolacaktır. 

 

 

Şekil 3.15 [50 200] ebatına ölçeklendirilmiş matris 

 

 

Şekil 3.16 [25 100] ebatına ölçeklendirilmiş matris 
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Şekil 3.17 [12 50] ebatına ölçeklendirilmiş matris 

 

Plakanın yeniden boyutlandırılması, interpolasyon ile gerçekleştirilir (bölüm 2.2.4) 

 

3.2.1.2  Karakterlerin ayrıştırılması 

 

İlk olarak Lu (Barosso 1997) tarafından önerilen “peak-to-valley” yöntemi kullanılarak 

karakter ayrıştırma işlemi gerçeklenmiştir. Bulunup ölçeklendirilen plaka bölgesi, siyah 

beyaz resme çevrildikten sonra, matrisin sütun toplam vektörü (STV) hesaplanır. 

sum( j ): j. Sütun toplamı  

im(i , j) : Görüntü matrisinin, i. satır ve j. sütun elemanı olmak üzere, 

n          : Görüntü matrisinin sütun sayısı. Buradaki değer [50 200]’e ölçeklendirildiği 

için n değeri 200’dür. 

 

∑
=

=
n

i
jiimjsum

1
),()(  

Şekil 3.15’te yer alan 50x200 ebatındaki resim içim STV’yi hesaplayacak olursak 

aşağıdaki grafiği elde ederiz. 
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Şekil 3.18 Sütun toplam vektörü (stv) grafiği 

 

Bu grafikten yerel maksimum ve minimumların çıkarılması gerekmektedir. Aşağıda 

verilen eşitlikten belirlenecek olan eşik seviyesi ile kıyaslanacak olan yerel 

minimumlar, alfa-nümeriklerin sınırlarını belirlemeye yardımcı olacaktır. 

 

Burada kritik olan nokta, kıyaslama işini yapacak değeri doğru belirleyebilmektir. Her 

bir plaka resmi birbirinden farklı ışık parametreleri, çevresel etkiler içereceğinden bu 

sınır değeri sabit bir değer girmek sonuca olumsuz yansıyacaktır. 
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                                                             (3.5) 

str: satır sayısı 

stn: sütun sayısı 

mv: STV’nin ortalama değeri 

mvthr: hesaplanan eşik değeri. 

 

Yukarıdaki hesaplama sonucu bulunan eşik değeri, STV’nin yerel maksimum ve 

minimum noktalarını bulmak için kullanılacaktır. 

 

Bu işlemler sonucunda elde edilecek olan yerel minimum matrisinin formu aşağıdaki 

gibidir. Birinci sütun yerel minimum noktasının değerini belirtirken buna karşılık gelen 

ikinci sütun, yerel minimum noktasının kaçıncı STV’nin kaçıncı elemanı olduğu 

bilgisini (sınır değerler) gösterir. 
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Hesaplanan yerel minimum değerlerini iyileştirmek için, bir önceki adımda hesaplanan 

yerel minimum değerlerinin ortalama değeri hesaplanır. Bu hesaplanan değerin %20’si 
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kadar tolerans eklenerek eşik değeri güncellenir. Güncellenen değer ile, yerel minimum 

değerleri tekrar hesaplanarak iyileştirme gerçekleştirilmiş olur. 

 
                            Hesaplanan eşik değeri (mvthr) 

                             Güncellenmiş eşik değeri mvthr-u 

 

Şekil 3.19 Hesaplanan eşik değerinin güncellenmesi 

 

)2,0(_

)1,min(
1

×+=

=
∑

=

mvthrxmvthrxumvthr
n

iloc
mvthrx

n

i
                                                                   (3.6) 

 

locmin(i): mvthr eşik değeri ile bulunan yerel minimum değeri. 

mvthr-u:  Güncellenmiş yerel minimum değeri. 
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Yerel minimum noktaları bulunduktan sonra, iki yerel minimum arasında kalan 

bölgenin gerçekten bir alfa-nümeriğe ait olup olmadığının tespiti gereklidir. Bu adım; 

iki yerel minimum arasındaki mesafe ile STV grafiğinin, iki yerel minimumu arasındaki 

maksimum değerin çarpımı ile gerçekleştirilir. 

 

Şekil 3.20 Karakter olmayan bölgelerin elenmesi 

 

Şekil 3.20 incelenecek olursa, alfa-nümerik ifade içermeyen alanların tespiti bu adımda 

rahat bir şekilde görçekleşebilmektedir. Bu adımdaki referans alan değeri, çalışma 

boyunca yapılan denemeler sonucunda “492” olarak belirlenmiştir. Eşik değerin altında 

kalan kısımlar otomatik olarak elenmektedir. Eşik değerin üzerinde kalan alanların ise 

birbirinden ayrıştırılması zor olan karakter bölgeleri olduğu düşünülerek, eşik değeri 

artırılır. Böylece tespit edilememiş bölgelerin de yerel minimum olarak bulunması 

sağlanmış olur. 
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Ölü bölge olarak tabir edilen; yerel mimimum olmasına rağmen, minimum karakter 

genişliği koşulunu sağlayamayan bölgelerin elenmesi gerekmektedir. Bunun için, yerel 

mimimumların birbirleri ile olan ortalama mesafeleri hesaplanır. İki yerel minimum 

arasındaki mesafe, ortalama değerin altında ise bu noktalardan yerel minimum değeri 

daha büyük olan elenir. 

 

nloclocthrv )}2min(:,min{)}2min(:,max{ −=                                             (3.7) 

n: yerel minimum matrisinin satır sayısı. 

thrv: eşik seviyesi 

 

thrvalocaloc <−− )2,min()2,1min(  

                      ve                                 Bu kısım, “Ölü Bölge” olarak işaretlenir ve silinir.                

thrvalocaloc <+− )2,1min()2,min(  

 

 

“H” harfinin STV grafiğine bakıldığına, grafiğin yerel minimum noktalarının, karakter 

ayrıştırma işlemini zorlaştırdığı gözlenir. Bunun nedeni aşağıdaki grafik incelendiğinde 

daha net olarak görülmektedir. 

 

 

Şekil 3.21 İşlenecek plaka resmi 
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Şekil 3.22 “H” karakterinin stv’de ki görüntüsü 

 

Yapılan gözlemler sonucunda thrv değerinin 9’dan küçük olması koşulunda “H” 

karakterinin yanlış ayrıldığı gözlenmiştir. “1” rakamının alabileceği en küçük aralık 

değerinin 9’dan büyük olmasıda bu değerin kullanılabilirliğini ortaya koymuştur. 

 

Ayrıştırılan karakterler, yeniden ebatlandırılarak bölüm 2.2.4’te anlatıldığı gibi 

25x20’lik matrisler olarak tutulurlar. 

 

Buraya kadar yapılan işlemler sonucunda, plaka bölgesi çıkarılmış ve karakter 

ayrıştırma işlemi tamamlanmıştır. Sonraki adım olan karakter tanıma işlemi yapay sinir 

ağları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 3.23 Ayrıştırılmış Karakterler 

 

3.2.2 İmza Yöntemi ile karakterlerin ayrıştırılması 

 

Bölüm 2.32 ve 3.1.2’de anlatıldığı gibi, resimde imza arayan bu yöntem, plaka 

bölgesinin bulunması ve karakterlerin ayrıştırılması işlemlerini bir arada yapar. Resmi, 

yatay bir çizgi boyunca tarar, sütun toplam vektörünü hesaplar. Ardışık gelen yerel 

minimum noktalarına bakarak hangi çizgi üzerinde karakter olduğunu belirler. Plakanın 

eni, bu işlem sonucunda çıkarılabilir. Genişliği belirlenen plakanın üzerinde yer alan 

karakterlerin boyları ise, satır toplam vektörünün yardımı ile hesaplanır. Plakanın 

bulunması ve sonrasında yüksekliğinin belirlenmesi için resmin çözünürlüğünün yüksek 

ve ortam şartlarının elverişli olması gerekir. Belirlenemeyen ya da yanlış belirlenen bir 

yerel minimum plaka bölgesinin bulunamamasına ve karakterlerin ayrıştırılamamasına 

neden olacaktır. 

 

3.2.3  PC tabanlı plaka tanıma sistemi 

 

Karakterlerin ayrıştırılması işlemi bölüm 2.2.3’te anlatılan yöntem ile yapılmıştır. Bu 

çalışmada yönteme verilen isim; “Blob Colouring” (İmge bölgesi boyama)dir. Plaka 

bölgesi içinde birbirine komşuluğu olan bölgeler kendilerine has bir etiket ile 

işaretlenirler. Böylece komşu olmayan bölgeler birbirinden ayrılmış olur. 

 

Belirli bir ebatın altında kalan bölgeler ise otomatik olarak elenirler. Bu yöntem ile 

karakter ayrıştırmanın en büyük dezavantajı; birbiri ile komşuluğu olan iki karakteri, tek 

bir karakter gibi algılayarak resimden birlikte algılayacak olmasıdır. Bu durumda 

birlikte çıkarılan bu karakterler, karakter tanıma işleminde sonucu olumsuz 

etkileyecektirler. 
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Şekil 3.24 İmge bölgesi boyama yöntemi ile ayrıştırılan plaka                               

(Coetze and Weber 1998.) 
 

3.3  Karakterlerin Tanınması 

 

Ayrıştırılan karakterler, karakter tanıma algoritmaları yardımıyla yorumlanır ve plaka 

tanıma işlemi sonlandırılmış olur. Bu çalışmada incelenen yöntemler sırasıyla; 

• Yapay sinir ağları ile karakter tanıma, 

• Korelasyon yöntemi ile karakter tanıma, 

• Şablon eşleme yöntemi ile karakter tanıma. 

 

3.3.1  Yapay Sinir Ağları 

 

Ayrıştırılan karakterler yapay sinir ağına girdi alınarak, karakter tanıma işlemi 

gerçekleştirilir. Bu aşamada kritik olan nokta; yapay sinir ağının eğitiminde kullanılan 

örneklerin çokluğu ve çeşitliliğidir. YSA, ne kadar çok örnek ile eğitilirse tanıma 

başarısı o kadar yüksek olacaktır. 



 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.25 Kullanılan YSA’nın yapısı 

 

Matlab, girişleri vektör olarak aldığı için alfanümerikler sütun vektörüne çevrilerek, 

Yapay Sinir Ağına uygulanır. Her bir karakterin boyutu 25 x 20 olduğundan, giriş 

vektörünün boyutu 500 x 1 olur. 

 

Her iki gizli katmanda doğrusal aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. Özellikle son 

katmanda, çıkışın istenilen karakteri temsil edebilmesi, 33 farklı çıkış değeri ile 

mümkündür. 23 adet harf, 10 adet rakamın kullanıldığı TC özel araç plakaları bu sayede 

yorumlanır. 

 

3.3.2  Korelasyon yöntemi ile karakter tanıma 

 

Ayrıştırılan karakter ile veri bankasındaki şablonların birbiri arasında ki doğrusal olarak 

benzerliklerin ölçülmesi esasına dayanır. Her bir karakter, veri bankasındaki şablonlarla 

korelasyona sokularak, en çok benzediği karakter bulunur. İşlem sayısının çok fazla 

olduğu bu yöntemde veri bankasındaki şablon sayısı x, plakadaki alfanümerik sayısı y 

ise; xy ×  kadar işlem yapılması gerekir. 
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Yüksek doğruluk elde etmek için, karşılaştırılan iki karakterin birbirine büyük oranda 

benzemesi gerekmektedir. Kaldı ki, günün farklı saatlerinde, farklı açılardan çekilen 

birbirinin aynısı iki plakada bile bu oranlar birbirine yakınsamayacaktır. Bu yöntemle 

“8” ile “B” nin ve “0”, “O” ve “D” karakterlerinin tanınması çok zordur. 

 

3.3.3  Şablon eşleme yöntemi ile karakter tanıma 

 

Ayrıştırılan karakter, şablonda bulunan karakter ile aynı ebata getirilecek şekilde 

yeniden ölçeklendirilir.  Bu yöntemde şablon ebatları 20x12 olarak belirlenmiştir. 

Yeniden ölçeklendirilen karakter Şekil 2.27’de görüldüğü gibi bloklara ayrılarak her bir 

bloğun içindeki “1”ler toplanarak 4x3 boyutunda bir matrise dönüştürülür. Şablonlarda 

bu şekilde saklandığından, işlem süresi nispeten azaltılmış olur. 

 

Şablon ile ayrıştırılan karakter arasında euclidean uzaklığı hesaplanarak birbirlerine 

benzeyip benzemedikleri kestirilmeye çalışır. Şekil olarak birbirine çok benzeyen 8” ile 

“B” nin ve “0”, “O” ve “D” karakterlerinin ayrıştırılabilmesi için, resmin çok net 

alınmış olması gerekir. Tanıma şansını artırmak için çok sayıda örnek içeren bir şablon 

kullanılması gerekir. Her kıyaslamada, tüm örnekler için euclidean uzaklığı 

hesaplanması ve kıyaslanması gerektiğinden işlem süresi çok artacaktır. 

 

3.3.4  Kritik Noktalar Yöntemi 

 

Segmente edilmiş karakterler yumuşatılarak, sınır noktalarındaki kritik noktaları 

hesaplanır.Kritik noktalara yüksek kordinatlı olandan başlanarak sıra numarası verilir. 

Verilen sıra numaraları yüksek kordinatlı olandan başlanarak bir sayı dizisinde tutulur. 

Bu sayı dizisi karakterin ait olduğu sınıfı belirtir. Her bir sınıfta 1 ila 6 arasında karakter 

bulunur. Fotoğrafın farklı açılardan çekilmesi durumunda, karakterlerin kritik noktaları 

farklı yerlerde belireceği için karakter tanıma performansı düşecektir. 
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4. BULGULAR 

 

Çekilen bir fotoğraftaki, TC özel araç plakalarının yerlerinin bulunması ve tanınması 

işlemini gerçekleştiren bu çalışma; 

 

• Plakanın yerinin tespiti, 

• Karakterlerin ayrıştırılması, 

• Karakterlerin yorumlanması, 

safhalarından oluşur. 

 

İşlenecek olan bölgenin (plakanın) çıkarımı başarıldıktan sonra, plaka üzerinde duran 

her bir alfa-nümeriğin tek başına ayrıştırılması ve tanıma işlemine hazır hale getirilmesi 

gerekmektedir. Üçüncü ve son aşamada ise yapay sinir ağına sokulan alfa-nümeriklerin 

tanımlama işlemleri gerçekleştirilir. 

 

4.1  Araç Plakasının Yerinin Tespiti 

 

Araç plakası yeri bu balışmada, bölüm 3.1, 3.2 ve 3.3’te anlatıldığı üzere beyaz fonda 

siyah bölgeler aranarak ve sonrasında plaka en-boy oranı gibi kriterler sorgulanarak 

tespit edilir. Bu aşamada beyaz bölgeler fltrelenirken 2-2’lik bir çekirdek yardımı ile 

ortalama süzgeçten geçiriliren, siyah bölgeler daha geniş bölgeleri birbirine bağlayan 

25-25’lik bir çekirdek ile süzgeçlenir (bölüm 2.4). Farkı çekirdeklerin kullanılma 

sebebi; beyaz bölgenin plakada yoğunlukta olması nedeniyle, birleştirme krakteri düşük 

bir çekirdek kullanılması zorunluluğudur. Siyah bölgeler plaka üzerinde birbirinden ayrı 

durduğundan, birleştirme karakteri yüksek bir çekirdek kullanılır. Bu sayede beyaz 

üzerine gelen siyah bölgeler kolaylıkla tespit edilebilir. Plaka’nın sahip olduğu en-boy 

oranı eleman elemana çarpılmış resimdeki plaka bölgelerinde aranacak şekilde 

esnekleştirilmiştir. Bu sayede resim üzerinde plaka bölgesine dahil olan gölgelerin, 

çevresel faktörlerin (çamur, toz, plakanın çerçevesi v.s ) çıkarıma etkisi en aza 

indirgenmiş olur. 
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Çizelge 4.1  Renk bilgisi kullanılarak plaka yerinin bulunmasında görüntü boyutlarının 
etkileri 

Görüntü 

Boyutu 

Başarı 

Oranı 

1600 x 1200 98,50% 

640 x 480 96,00% 

400 x 300 87,20% 

 

Sınanan ikinci yöntem imza yöntemidir. Bu yöntemde tüm resim, ebatları önceden 

belirlenmiş bir çerçeve tarafından soldan sağa doğru taranır. Çerçeve içinde kalan 

görüntü parçasının sütun toplam vektörü hesaplanır. Hesaplanan bu değeler arasında 

ardışık olarak gelecek belirli sayıda yerel minimum ve maksimum noktası arar. 

Belirlediği alan için satır toplam vektörünüde hesaplayarak plakanın yüksekliğini 

hesaplar. Bu yöntemin en büyük dezavantajı, arabanın arkasından çekilen resimlerde, 

arabanın marka ya da modelinin yazılı olduğu kısımda yer alan alfanümerikleri 

algılamasıdır. Bu bölgeyi plaka bölgesi gibi işleme koyar.  

 

Kaynakta verilen başarım oranları yüksek olmasına rağmen, kullanılan resimler ve 

resimlerin çekiliş tarzlarının farklılığı nedeniyle gerçek zamanlı uygulamalarda aynı 

başarıyı göstermeyeceği düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.2 İmza arama yöntemi ile plaka bölgesinin bulunması 

Otopark girişinde alınan 

fotoğraflar için başarım oranı: 

100% 

Normal hava şartlarında 

otobanda giden araç fotoğrafı 

için başarım oranı: 

99,50% 

Kötü hava şartlarında 

otobanda giden araç fotoğrafı 

için başarım oranı: 

88,50% 
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Sınanan üçüncü yöntem ise bölüm 3.1.3’te gösterilmiştir. Algoritma; tüm resim 

boyunca soldan sağa doğru, ters bir “L” çerçeve dolaştırılarak üzerinde ve 

komşuluklarındaki pikselleri inceler. Sonrasında düşeyde veyatayda hareket eden birer 

vektör yardımıyla karakterin en ve boy ebatlarını hesaplar. Bu yöntem iki karakter 

arasında komşuluk olmayacağı, kesin sınırlar ile birbirilerinden ayrılacakları 

kabullenmesi ile çalışır. Öte yandan plakanın şeklinin karaya yakın dikdörtgen olması 

durumunda da plaka bölgesini tanıyabilir. 

 

 

Şekil 4.1 İki satırdan oluşan plaka bölgesini bulabilir 

 

%90 başarım oranına sahiptir. 

 

4.2  Karakterlerin Ayrıştırılması 

 

Başarılı bir şekilde çıkarılan, plaka bölgesinde, sütun toplam vektörü ile yerel minimum 

hesaplanarak karakter ayrıştırılması yapılır (bölüm 3.7). İşlemin kalitesine etki eden 

parametreler, ışık yansımaları, karakter çözünürtlüğü (Çizelge 4.3) ve fotoğraf 

çekilirken plaka ile arasında 35°’den fazla açı olmasıdır. 

 

Çizelge 4.3 Sütun toplam vektörü ile karakterlerin ayrıştırılması 

Görüntü 

Boyutu 

Başarı 

Oranı 

1600 x 1200 98,00% 

640 x 480 94,20% 

400 x 300 79% 
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İmza yönteminde, tüm resmi, belirli boyutta çerçeveyi soldan sağa dolaştırarak sütun 

toplam vektörü  hesaplayan yöntem, işlem sayısını artırır.Tüm resmi boydan boya 

tarayarak yerel minimum aradığı için hassasiyeti, sadece plaka bölgesinde yerel 

minimum arayan yöntemden daha azdır. 

 

 
Şekil 4.2 Yatayda yapılan tarama sonucunda bulunan grafik 

 

 
Şekil 4.3 Yakınlaşılan plaka bölgesinden karakterlerin ayrıştırılması için satır toplam      

vektörü grafiği  
 

Algoritmanın başarı oranları, plaka yeri bulma ile karakter ayrıştırma aşamaları birlikte 

yürüdüğü için aynıdır. 
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4.3 Karakter Tanıma Yöntemleri 

 

Yapay sinir ağı kullanarak karakter tanıma, yüksek doğrulukla karakter tanıyan kendi 

kendine öğrenebilen bir yapıdır. Arasında doğrusal ilişki bulunmayan bir girdi ile çıktıyı 

birbirlerine doğrusal ve/veya doğrusal olmayan bir ya da birden fazla transfer 

fonksiyonu ile bağlayarak sonuca gider. Eğitim aşamasında kullanılan şablon miktarı ne 

kadar fazla ise karakter tanıma oranı o kadar yükselecektir. Bu çalışmada toplam 200 

adet araç resmi kullanılmış bunlardan 100 tanesi YSA’yı sınamak amacıyla, kalan 100 

ise YSA’yı eğitmek amacıyla kullanılmıştır. 

 

Çizelge 4.4 YSA ile karakter tanıma 

Görüntü 

Boyutu 

Başarı 

Oranı 

1600 x 1200 %98,8 

640 x 480 %96 

400 x 300 %94,7 

 

Korelasyon ile karakter tanıma yönteminde, bilinmeyen karakter şablondaki karakterler 

ile teker teker korelasyona sokulur ve sonuçları kıyaslanır. Kıyaslanan iki resmin lineer 

ilişkileri incelenir. En yüksek korelasyon sonucu ile bilinmeyen karakter eşleştirilir. Bu 

yöntemde karakter kendisi ile korelasyona sokulduğunda gözlenen en yüksek değer olan 

“1”i verir. Buna ek olarak bu çalışmada denenmiş olan korelasyon işlemi sonuçları 

ek1’de verilmiştir.  
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Çizelge 4.5 Korelasyon ile harflerin tanınması (Comelli., 1995) 

 Harf Deneme Başarım Hata 

A 354 352 2

B 428 410 18

D 148 144 4

E 25 25 0

F 30 29 1

G 36 35 1

H 41 41 0

K 35 35 0

L 23 23 0

M 41 41 0

N 76 76 0

P 54 54 0

R 83 81 2

S 110 110 0

T 102 102 0

U 74 73 1

V 89 89 0

W 38 38 0

X 1 1 0

Y 13 9 4

Z 22 18 4

TOPLAM 1823 

1786 

%97,97

37 

%2,03
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Çizelge 4.6 Korelasyon ile rakamların tanınması 

Rakam Deneme Başarım Hata 

0 1297 1281 16

1 1166 1157 9

2 1131 1121 10

3 1182 1164 18

4 1208 1202 6

5 1129 1105 24

6 1220 1181 39

7 1298 1287 11

8 1191 1175 16

9 1395 1387 8

TOPLAM 12.217 

12.060 

%98,71

157 

%1,29

 

 

Kritik noktalar yönteminde topolojik olarak incelenen karakterlerin sınırlarındaki 

minimum maksimum değeleri belirlenir. Bu kritik noktalar yumuşatma işleminden 

geçirilerek, gürültünün etkisi en aza indirgenir. Sınıflandrılan karakterler tanıma 

işlemine tabii tutulurlar.  
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Çizelge 4.7 Kritik noktalar yönteminde sınıflara göre performans tablosu 

Sınıf 

sınıfın % 

değeri 

1 karakter 6,4 

2 karakter 19,9 

3 karakter 10,2 

4 karakter 24,3 

5 karakter 29,2 

6 karakter 10 

n/a 0 

n/a 0 

 

 

Şekil 4.4 Kritik noktalar yöntemi sonuç tablosu 

 

Fotoğraf plakaya 90° ile tam karşıdan çekilmedi ise, fotoğraf açısı değiştikçe kritik 

noktalar değişecek dolayısı ile yukarıda verilen tabloların geçerliliği kalmayacaktır. 

6,4

19,9 

10,2 

24,3

29,2

10

0 0
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

1 karakter 
2 karakter 
3 karakter 
4 karakter 
5 karakter 
6 karakter 
n/a
n/a
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

Plaka yerinin tespit edildiği ve bunun için arka plan renginin kullanıldığı 

uygulamalarda, başarı oranı düşmekte ve en fazla %70’lerde kalmaktadır. Arka plan 

rengi üzerine karakterin sahip olduğu renk bilgisi karar kriterine eklenerek performansın 

artırılması hedeflenmiştir. 

 

Araç fotoğrafının yanlardan çekilmesi durumunda, plaka belli bir açı ile fotoğraflanır. 

Bu durumun; hem plakanın sınır bölgelerini bulma aşamasında hem de karakter 

ayrıştıma işleminde performansı azalttığı gözlenmiştir. Bu sebeple radon dönüşümü 

kullanılarak, çıkarılan plakanın döndürülmesi ve plaka bölgesinin plakanın yatay 

düzlem ile paralel olması sağlanmıştır. 

 

İleri beslemeli, geri yayınım algoritması kullanan iki gizli katmandan oluşan YSA 

kullanılmıştır. Gizli katmanlarda lineer transfer fonksiyonu kullanılmıştır. İki gizli 

katman kullanılması nedeniyle eğitim zamanı %30 artmıştır. Bununla beraber, YSA 

çalışırken sonuç zamanında kayda değer bir artış olmamıştır. 

 

5.1  Karakter Renginin Karar Kriterine Eklenmesi 

 

Renkleri kullanarak plaka bölgesi bulan yöntemlerde, yalnızca plakanın fon rengi 

aranmasının performansı düşürdüğü gözlenmiştir. Plakanın fon rengi ile aracın aynı 

renk olması durumunda ise plaka bölgesi bulunamamaktadır. Bu sorunun önüne 

geçebilmek için, plakanın arka plan rengi üzerinde, karakter renk bileşeninin olup 

olmadığı, şarta eklenerek plaka bölgesinin güvenilir bir şekilde bulunması sağlanmıştır. 
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Çizelge 5.1 Yalnızca arka plan rengini kullanan algoritma ile, karakter rengi ile arka 
plan rengini kullanan algoritmanın karşılaştırma tablosu 

  

Başarı 

Oranı 

1600 x 1200

Başarı 

Oranı 

640 x 480 

Başarı 

Oranı 

400 x 300 

Plakanın arka plan rengi 

kullanılması 72,00% 64,00% 55,00% 

Arka plan ve karakter 

renklerinin birlikte 

kullanılması 98,80% 96,00% 87,20% 

 

Çizelge 5.2 Tüm resimde imza aranarak plaka bölgesi bulunması ile renk bileşenleri 
kullanılarak yapılan karşılaştırma sonuç tablosu (Barosso et al.1997). 

  

İmza Arama 
Yöntemi ile Plaka 

Bölgesi Bulma 

Renk Bileşenleri 
Kullanarak Plaka 
Bölgesi Bulma 

Otopark girişinde alınan 
fotoğraflar için başarım oranı: 100% 100% 

Normal hava şartlarında 
otobanda giden araç fotoğrafı 
için başarım oranı: 

99,50% 94,00% 

Kötü hava şartlarında otobanda 
giden araç fotoğrafı için 
başarım oranı: 

88,50% 87,20% 

 

 

Bu işlem esnasında plakanın arka plan rengi ve karakter renklerine iki farklı çekirdek ile 

süzgeç uygulanmıştır. Kullanılan çekirdeklerin boyutları, performansı doğrudan 

etkilemektedir. Bu sebeple yapılan denemelerde en iyi sonucu, beyaz pikseller (plaka 

arka planı) için 2 x 2 boyutundaki çekirdek, siyah pikseller (karakterler) için 25 x 25 

boyutundaki çekirdek vermiştir. 
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Çizelge 5.3 Süzgeçlemede kullanılan çekirdek boyutlarının performansa etkisi tablosu 

  10x10 12x12 15x15 20x20 25x25 30x30 35x35 

2x2 92,00% 94,55% 94,60% 96,50% 98,80% 95,72% 92,10% 

3x3 89,40% 91,70% 92,10% 96,20% 98,00% 94,80% 90,40% 

4x4 88,10% 90,40% 90,40% 94,00% 97,40% 93,30% 89,00% 

5x5 86,80% 89,45% 89,10% 93,10% 95,30% 91,90% 87,90% 

6x6 84,87% 88,75% 88,20% 91,80% 94,10% 91,10% 87,36% 

7x7 82,52% 86,40% 88,05% 89,40% 93,20% 90,40% 86,40% 

8x8 79,91% 85,30% 87,00% 88,20% 91,00% 89,60% 84,60% 

 

5.2  Radon Dönüşümünün Uygulanması 

 

Çekilen fotoğraf, aracın tam karşısından, 90° ile çekilmiş ise plaka yerinin bulunması ve 

karakterlerin ayrıştırılması işlemi yüksek başarı yüzdesi ile gerçekleştirilebilecektir. 

Bununla birlikte günlük yaşamda, tüm araçların otopark girişlerine aynı şekilde 

yanaşması mümkün değildir. Bu durum, plaka yerinin bulunduktan sonra, eğik olarak 

çıkarılmasına neden olacaktır (Şekil 3.7-3.9). Bu problemin üstesinden gelmek için 

Radon dönüşümü kullanılmış ve resim döndürülmüştür. Bununla birlikte radon 

dönüşümü kullanan diğer yöntemlerde, plaka sınırlarının üç piksel içeriden tutulması 

durumunda dönüşüm, karakterlerden herhangi birinin en belirgin çizgisini bulur. 

Bulduğu bu çizgiyi yatayla paralel hale getirmek için döndürdüğünde ise plakayı değil 

karakteri göz önüne alarak bu işlemi yapmış olur. “F” karakterini göz önüne alacak 

olursak, “F” harfinin en belirgin çizgisi düşeydeki çizgidir. Bu durmda plakayı yatay 

düzlem ile 90° döndürecektir. Bu sebepten, bulunan en belirgin çizginin, plaka en 

boyutuna yakın olması ve açının 45°’den fazla olması durumunda döndürme işleminin 

yapılmaması  şartları eklenmiştir. Bu sayede hem plakanın bir bütün olarak bulunması 

sağlanmış, hem de karakterlerin ayrıştırılma performansı artırılmıştır. Eklenen 

şartlardan; açının 45°den fazla olmaması şartı, çekilen fotoğrafın 45°’den fazla açıyla 

çekilememesini de beraberinde getirmiştir. 
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Çizelge 5.4 Radon dönüşümünün performansa etkisi 

  

Karakter 

Ayrıştırma % 

Döndürülmüş Resim 98,80% 

Döndürülmemiş 

Resim 75,00% 

 

Çizelge 5.5 a. Radon dönüşümünün belirlediği en belirgin çizginin uzunluğu, karakter   
enine yakın bir değer olsun ve döndürme açısı 45°’den küçük olsun 
şartları, b. bu şartlar eklenmeden önceki hali. 

  

Karakter 

Ayrıştırma % 

a 99,40% 

b 98,60% 

 

5.3  Yapay Sinir Ağı ile Karakter Tanıma 

 

Karakter tanıma işleminde YSA kullanılarak, hızlı bir şekilde tanıma 

gerçekleştirilmiştir. Kendi kendine öğrenebiliyor olması ve geliştirilmeye müsait olması 

nedeniyle YSA, karakter tanıma uygulamalarının etkin yöntemlerinden biri haline 

gelmiştir.  

 

İleri beslemeli, geri yayınım algoritması kullanan iki gizli katmandan oluşan YSA (İB-

YSA)ve doğrusal tek katmanlı YSA (D-YSA) sınanmıştır. İleri beslemeli YSA’da gizli 

katmanların her ikisinde de doğrusal aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. Bunun 

nedeni, “0”-“1” lerden oluşan matris girdilere karşılık 0’dan 32’ye kadar rakamlar çıktı 

olarak alınmasıdır. İlk 10 rakam plakadaki nümeriklere, kalan 23 rakam ise A’dan Z’ye 

kadar olan karakterlere karşılık gelmektedir. D-YSA’da ise çıktılar 32 satır ve 1 

sütundan oluşan sütun vektörü formatında elde edilmiştir. Her bir alfa-nümerik için bir 
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tek satır, “1” sonucunu üretmiş ve bu şekilde karakakter tanıma işlemi 

gerçekleştirilmiştir.  

 

İB-YSA’da iki gizli katman kullanılması nedeniyle eğitim zamanı %30 artmıştır. 

Bununla beraber, İB-YSA çalışırken sonuç zamanında kayda değer bir artış olmamıştır. 

D-YSA’da eğitim zamanı, bir gizli katman bir çıkış katmanlı İB-YSA’nın eğitim 

zamanından çok daha kısadır. Ancak  

• “9”, “G” ve “6”,  

• “4” ile “A”,  

• “0” “D” ve “O”,  

• “8” ile “B”,  

• “5” ile “S”,  

• “2” ile “Z”  

karakterlerinin ayırt edilme oranları İB-YSA’ya göre düşük çıkmıştır (Bknz Çizelge 5.7, 

Çizelge 5.8). Bunun nedenleri, 25x20’lik karakter matrisleri içerisinde yaklaşık aynı 

alanı kaplıyor olmaları ve şekilsel olarak birbirlerine benzemeleridir (Bknz Çizelge 5.6). 

 

Çizelge 5.6 Plaka Tanımada İB-YSA ve D-YSA’nın karşılaştırması 

  
Başarı 

Oranı % 

Yineleme 
Sayısı 

(epoch) 
İki gizli, bir çıkış katmanı [300,250,1] 98,80% 874 
Bir gizli katman, bir çıkış katmanı [250,1] 96,30% 499 
Bir gizli katman, bir çıkış katmanı [200,1] 96,28% 493 
Bir gizli katman, bir çıkış katmanı [150,1] 96,29% 386 
Bir gizli katman, bir çıkış katmanı [100,1] 96,32% 373 
D-YSA [32] 65,00% n/a 
 

 

İB-YSA girdi olarak, sütun vektörü istediği için,boyutları 25 x 20 olan matrisler, 

sütunları alt alta getirilerek 500 x 1lik vektörlere dönüştürülürler. Boyutları daha küçük 

olan matrislerle çalışmak karakterlerin tanınmasını güçleştirirken daha büyük ebatta 

matrislerle çalışmak, işlem süresini artırmaktadır. İşlem süresinin artması, matrisin 
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sütun vektörüne dönüştürülmesi ve daha fazla hücrenin YSA’ya bağlanmasından 

kaynaklanmaktadır. 

 

Çizelge 5.6’da  görüldüğü  gibi bir gizli katman, bir çıkış katmanı kullanılan 

uygulamalarda başarı oranları birbirlerine oldukça yakın çıkmaktadır. Bu durumda iki 

gizli ve bir çıkış katmanı kullanan üç katmanlı YSA yerine, bir gizli ve bir çıkış katmanı 

kullanan iki katmanlı YSA kullanılabilir. Başarı oranlarının yukarılara taşınabilmesi 

YSA’nın daha çok sayıda örnek ile eğitilebilmesine bağlıdır. Bu sebeple performanstaki 

bir miktar kaybı göze alarak daha basit bir yapı olan, bir gizli ve bir çıkış katmanlı YSA 

kullanılabilir.  

 

Çizelge 5.7 İB-YSA ve D-YSA’nın harf tanıma başarım tablosu 

İB-YSA D-YSAHarf Deneme 
[300,250,1] [250,1] [200,1] [150,1] [100,1] [32] 

A 35 35 35 35 35 35 30 
B 30 29 27 27 27 27 14 
D 10 10 9 9 9 8 5 
E 27 27 27 27 27 27 26 
F 14 14 14 14 14 14 14 
G 11 11 10 10 10 10 6 
H 12 12 12 12 12 12 10 
I 8 7 7 6 6 6 3 
J 5 5 5 5 5 5 5 
K 17 17 17 17 17 17 17 
L 14 14 14 14 14 14 14 
M 19 19 19 19 19 19 18 
N 13 13 13 13 13 13 13 
O 9 9 8 8 8 9 4 
P 8 8 8 8 8 8 7 
R 12 12 12 12 12 12 11 
S 8 8 8 8 8 8 2 
T 5 5 5 5 5 5 5 
U 18 18 18 18 18 18 7 
V 7 7 7 7 7 7 4 
Y 11 11 11 11 11 11 11 
Z 6 6 5 5 5 5 2 

TOPLAM 299 99,33% 97,32% 96,99% 96,99% 96,99% 76,25%
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Çizelge 5.8 İB-YSA ve D-YSA’nın rakam tanıma başarım tablosu 

İB-YSA D-YSARakam Deneme 
[300,250,1] [250,1] [200,1] [150,1] [100,1] [32] 

0 250 250 250 250 250 250 221 
1 30 30 30 29 29 29 9 
2 21 21 20 19 19 19 5 
3 48 48 48 48 48 48 33 
4 14 14 13 13 13 13 14 
5 11 11 10 10 10 10 6 
6 179 178 178 178 177 178 74 
7 16 16 16 16 16 16 4 
8 14 14 13 13 13 13 5 
9 22 22 22 22 22 22 22 

TOPLAM 605 99,83% 99,17% 98,84% 98,68% 98,84% 64,96%
 

 

Çizelge 5.9 Karakter tanımada kullanılacak karakterlerin boyutlarının performansa 
etkileri 

  

Başarı Oranı 

% 

50 x 40 99,1% 

25 x 20 98,4 

12 x 6 85,6 

 

Karakter ebatları küçülürken tanınma oranlarını en çok etkileyen karakterler;  

• “0”-“O”, 

•  “4”-“A”, 

•  “8”-“B” dir. 

•  

12 x 6 ebatında matrisler için; şekil olarak birbirine %90 benzerlik gösteren bu 

karakterlerin ayrıntılarının çok olması tanınma oranlarını artırmaktadır. 50 x 200’lük 

plaka resim matrisinden alınabilecek en başarılı sonuç 25 x 20’lik karakter matrisi ile 

elde edilmiştir. 
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Çizelge 5.10 Birbirine karıştırılan karakterlerin,karakter matris boyutları ile ilişkisi 

  50 x 40 25 x 20 12 x 6

0-O 2,00% 6,00% 18,00%

4-A 0,00% 1,00% 10,20%

8-B 1,00% 3,00% 16,00%

 

 

Doğrusal YSA yapısı kullanılarak yapılan denemelerde, daha fazla karakterin ayırt 

edilemediği gözlenmiştir. 

 

Çalışmanın ilerleyen safhalarında, YSA daha fazla sayıda plaka ile eğitilerek 

performansının daha yukarılara çekilebilir. TC araç plakalarında soldan sağa ilk iki 

karakterin, nümerik ifade olması, soldan sağa üçüncü karakterin harf olması ve en 

soldaki karakterin nümerik olması YSA’da ağırlıklandırılarak performansı ilerletilebilir. 
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EK 1 Harflerin Korelasyon Tablosu

HARFLERİN KORELASYON TABLOSU 

corr2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z 

A 1 0,40322 0,21531 0,23811 0,34342 0,31108 0,34098 0,37902 0,31711 0,29054 0,50575 0,22843 0,32710 0,42984 0,21050 0,32091 0,43298 0,38079 0,24715 0,23586 0,36063 0,22236 0,38844 

B 0,40322 1 0,55352 0,62374 0,68419 0,45044 0,54060 0,66503 0,24361 0,37696 0,52520 0,59818 0,45638 0,63820 0,68869 0,69751 0,62069 0,59815 0,41295 0,67703 0,20128 0,27134 0,34549 

C 0,21531 0,55352 1 0,78916 0,58874 0,47428 0,39266 0,31643 0,10562 0,24052 0,41119 0,53836 0,39363 0,46236 0,64145 0,50855 0,53241 0,65173 0,32345 0,47692 0,08175 0,12063 0,46438 

D 0,23811 0,62374 0,78916 1 0,60435 0,58002 0,38148 0,44591 0,06584 0,25165 0,46975 0,57555 0,51167 0,60334 0,63095 0,61127 0,62985 0,64422 0,40552 0,56982 0,07033 0,22325 0,51607 

E 0,34342 0,68419 0,58874 0,60435 1 0,66644 0,38976 0,36651 0,18585 0,27825 0,59503 0,65388 0,45206 0,49428 0,55282 0,63791 0,57945 0,68653 0,21151 0,42751 0,07124 0,06371 0,49971 

F 0,31108 0,45044 0,47428 0,58002 0,66644 1 0,18854 0,30228 0,10386 0,05004 0,58216 0,47354 0,48603 0,45985 0,33787 0,65359 0,75844 0,58636 0,06203 0,25981 0,02425 0,01341 0,53270 

G 0,34098 0,54060 0,39266 0,38148 0,38976 0,18854 1 0,44286 0,29235 0,18835 0,25727 0,37214 0,40701 0,33814 0,51264 0,34741 0,31249 0,33465 0,33949 0,57285 0,28964 0,26188 0,26851 

H 0,37902 0,66503 0,31643 0,44591 0,36651 0,30228 0,44286 1 0,24849 0,20259 0,45304 0,40673 0,41498 0,61478 0,45411 0,56850 0,52365 0,35038 0,31592 0,70494 0,15530 0,25982 0,14490 

I 0,31711 0,24361 0,10562 0,06584 0,18585 0,10386 0,29235 0,24849 1 0,15505 0,12124 0,22587 0,13020 0,16658 0,12593 0,20600 0,09217 0,20456 -0,05648 0,25807 -0,07317 -0,06654 0,24287 

J 0,29054 0,37696 0,24052 0,25165 0,27825 0,05004 0,18835 0,20259 0,15505 1 0,26760 0,23154 0,22030 0,26675 0,26945 0,20835 0,24436 0,39420 0,22828 0,25289 0,22838 0,14619 0,15574 

K 0,50575 0,52520 0,41119 0,46975 0,59503 0,58216 0,25727 0,45304 0,12124 0,26760 1 0,48078 0,48100 0,65356 0,34824 0,50443 0,64200 0,53641 0,21119 0,34562 0,17154 0,09774 0,43801 

L 0,22843 0,59818 0,53836 0,57555 0,65388 0,47354 0,37214 0,40673 0,22587 0,23154 0,48078 1 0,36078 0,50411 0,49354 0,46469 0,42581 0,51886 0,00598 0,59619 -0,04671 -0,04438 0,40534 

M 0,32710 0,45638 0,39363 0,51167 0,45206 0,48603 0,40701 0,41498 0,13020 0,22030 0,48100 0,36078 1 0,60275 0,39714 0,47626 0,55473 0,43691 0,21481 0,35691 0,13782 0,18656 0,32743 

N 0,42984 0,63820 0,46236 0,60334 0,49428 0,45985 0,33814 0,61478 0,16658 0,26675 0,65356 0,50411 0,60275 1 0,47369 0,57362 0,69958 0,49299 0,39962 0,56910 0,09641 0,17030 0,30320 

O 0,21050 0,68869 0,64145 0,63095 0,55282 0,33787 0,51264 0,45411 0,12593 0,26945 0,34824 0,49354 0,39714 0,47369 1 0,43071 0,42425 0,47177 0,36730 0,64790 0,12024 0,31762 0,29546 

P 0,32091 0,69751 0,50855 0,61127 0,63791 0,65359 0,34741 0,56850 0,20600 0,20835 0,50443 0,46469 0,47626 0,57362 0,43071 1 0,72488 0,57185 0,31588 0,45464 0,06236 0,13079 0,40190 

R 0,43298 0,62069 0,53241 0,62985 0,57945 0,75844 0,31249 0,52365 0,09217 0,24436 0,64200 0,42581 0,55473 0,69958 0,42425 0,72488 1 0,61452 0,37849 0,43919 0,19766 0,16887 0,44394 

S 0,38079 0,59815 0,65173 0,64422 0,68653 0,58636 0,33465 0,35038 0,20456 0,39420 0,53641 0,51886 0,43691 0,49299 0,47177 0,57185 0,61452 1 0,23852 0,38476 0,17681 0,12086 0,52561 

T 0,24715 0,41295 0,32345 0,40552 0,21151 0,06203 0,33949 0,31592 -0,05648 0,22828 0,21119 0,00598 0,21481 0,39962 0,36730 0,31588 0,37849 0,23852 1 0,35206 0,30592 0,49187 0,13048 

U 0,23586 0,67703 0,47692 0,56982 0,42751 0,25981 0,57285 0,70494 0,25807 0,25289 0,34562 0,59619 0,35691 0,56910 0,64790 0,45464 0,43919 0,38476 0,35206 1 0,05863 0,22371 0,23918 

V 0,36063 0,20128 0,08175 0,07033 0,07124 0,02425 0,28964 0,15530 -0,07317 0,22838 0,17154 -0,04671 0,13782 0,09641 0,12024 0,06236 0,19766 0,17681 0,30592 0,05863 1 0,48784 0,05518 

Y 0,22236 0,27134 0,12063 0,22325 0,06371 0,01341 0,26188 0,25982 -0,06654 0,14619 0,09774 -0,04438 0,18656 0,17030 0,31762 0,13079 0,16887 0,12086 0,49187 0,22371 0,48784 1 0,06638 

Z 0,38844 0,34549 0,46438 0,51607 0,49971 0,53270 0,26851 0,14490 0,24287 0,15574 0,43801 0,40534 0,32743 0,30320 0,29546 0,40190 0,44394 0,52561 0,13048 0,23918 0,05518 0,06638 1 

TOPLAM 8,12953 12,27240 10,28305 11,44185 11,03315 9,35702 8,77170 9,73617 4,29509 6,14798 10,09875 9,46921 9,33246 11,01305 10,21227 10,87201 11,44041 10,92144 6,90195 10,10359 4,23333 4,93421 8,19092 
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EK 2 Rakamlar İçin Korelasyon Tablosu 

 

RAKAMLARIN KORELASYON TABLOSU 

corr2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 0,29381 0,55616 0,60077 0,51812 0,69972 0,72018 0,27252 0,61153 0,73586

1 0,29381 1 0,45543 0,44629 0,42738 0,45862 0,42863 0,45673 0,43724 0,42524

2 0,55616 0,45543 1 0,66212 0,41466 0,55411 0,58517 0,59552 0,55387 0,67412

3 0,60077 0,44629 0,66212 1 0,49888 0,6896 0,7675 0,54601 0,73344 0,67297

4 0,51812 0,42738 0,41466 0,49888 1 0,50717 0,53324 0,316 0,55523 0,45956

5 0,69972 0,45862 0,55411 0,6896 0,50717 1 0,81557 0,39286 0,75348 0,7668

6 0,72018 0,42863 0,58517 0,7675 0,53324 0,81557 1 0,43041 0,76027 0,739

7 0,27252 0,45673 0,59552 0,54601 0,316 0,39286 0,43041 1 0,45948 0,43554

8 0,61153 0,43724 0,55387 0,73344 0,55523 0,75348 0,76027 0,45948 1 0,72582

9 0,73586 0,42524 0,67412 0,67297 0,45956 0,7668 0,739 0,43554 0,72582 1

TOPLAM 6,00867 4,82937 6,05116 6,61758 5,23024 6,63793 6,77997 4,90507 6,59036 6,63491
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