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Özetçe 
Otomatik  plaka tanıma, güvenlik sistemleri ve trafikle ilgili 
uygulamalarda önemli  yer  tutmaktadır. Bu  bildiride,  plaka 
tanıma amaçlı farklı öznitelik çıkarma yaklaşımları ele 
alınmaktadır. Bu amaçla önce hiyerarşik bir yapıda plaka 
özniteliği araması yapılacak bölgeler azaltılmaktadır. Daha 
sonra  öznitelik çıkarımı ile  plaka bölgeleri belirlenmektedir. 
Bölge azaltma için dalgacık dönüşümü tabanlı ayrıt 
yoğunluğu tespiti yapılmış, bu kapsamda Haar ve Daubechies 
filtrelerinin etkinliği karşılaştırılmıştır. Öznitelik çıkarımı için 
üç farklı yöntem sunulmaktadır: histogram niteliği, ayrıt 
haritası üstünde yatay profilleme, ve bölütleme sonucu 
oluşacak bölütlerin nitelikleri. Sunulan yöntemler, OGS’den 
alınan imgeler üzerinde yapılan deneylerle 
karşılaştırılmaktadır. 
 

Abstract 
License plate detection is an important problem for 
surveillance systems and traffic applications. This work 
primarily focuses on feature extraction approaches for 
extracting candidate car plate regions. For this purpose, we 
start with restricting our feature extraction regions by use of a 
hierarchical edge detection method. Edge detection is based on 
discrete wavelet transform. Performances of Haar and 
Daubechies filters are compared on that basis. Three different 
methods are proposed for feature extraction: histogram feature, 
horizontal profiling on the edge map, and segment features 
followed by segmentation. The performance of each algorithm 
is presented by use of tests on ATS images. 

1. Giriş 
Otomatik  plaka tanıma algoritmaları trafik güvenliğinin 
sağlanması, otopark kontrolleri, otomatik geçişli sistemler gibi  
trafik uygulamalarında  kullanılmaktadır. Plakaların 
tanımlanabilmesi için öncelikle karışık imgelerin  içinden 
algılanmaları gerekmektedir. Plaka, yapısını oluşturan 
karakterler ve arada kalan geriplandan dolayı, yoğun olarak 
ayrıt içeren bir bölgedir. Ancak, plakayı yüksek yoğunlukta 
ayrıt içeren diğer bölgelerden ayırmak için daha karmaşık 
algoritmalara ihtiyaç vardır. Bu nedenle geliştirilen 
yöntemlerden [1]’de sunulan yaklaşımda, plaka 
özniteliklerinin imgelerden çıkartılması amacıyla Gabor 
süzgeci kullanılmış, üç katmanlı süzgeç öbekleri denenmiştir. 
[2] ve [3]’de, plakanın geometrik özelliklerinden 
yararlanılmıştır. [4]’de ise plakanın sadece çizgilerden 
oluştuğu varsayılarak Sobel işletmeni ve Hough dönüşümü 
uygulanmıştır. 

 
 
 
Bizim bu konuya yaklaşımımız, ayrıt yoğunluğunun yüksek 
olmadığı bölgeleri karmaşıklığı az bir algoritmayla atarak geri 
kalan bölgelerde daha etkili fakat zaman karmaşıklığı da 
yüksek olabilecek yöntemlerle plakaya ait öznitelikleri aramak 
şeklindedir. Dalgacık dönüşümü kullanılarak öznitelik araması 
yapılacak bölgeler hiyerarşik bir yapıda azaltılmakta, sonra da 
geri kalan bölgelerde farklı yöntemlerle plaka özniteliklerini 
içeren adaylar belirlenmektedir. Böylece hızlı gerçekleştirme 
ve etkili bir şekilde plaka alanının belirlenmesi 
hedeflenmektedir.  

 

2. Plaka Tanıma Algoritması 
Yukarıda da belirtildiği gibi bu algoritmayı genel olarak iki 
aşamaya ayırabiliriz: hiyerarşik ayrıt sezimi,  ve öznitelik 
çıkarımı yoluyla aday plaka bölgelerini belirleme.  Aşağıdaki 
alt bölümlerde bu aşamaları daha ayrıntılı ele almaktayız. 

2.1. Hiyerarşik Ayrıt Sezimi 

Hiyerarşik ayrıt sezimi aşamasının amacı kaba bir işlemle 
plaka olmadığı anlaşılabilecek bölgeleri eleyerek, daha detaylı 
işlem gerektiren bölge sayısına en aza indirmektir. Bunun için, 
nesne tanıma yöntemlerinde iyi sonuç verdiği bilinen dalgacık 
dönüşümü düşünülmüştür. Plaka bölgesinin yoğun ayrıt 
içermesi beklendiğinden, yüksek frekans bantlarında 
kümelenmiş görünen yüksek değerli katsayılar bölgesi tutulup 
geri kalan bölgeler atılmaktadır.  
2.1.1 Dalgacık Dönüşümü 
Dalgacık   dönüşümü  ile  imge, alçak  frekans (LL), yatay 
yüksek  frekans (HL), düşey yüksek  frekans (LH), ve çapraz 
yüksek frekans (HH) bileşenlerine ayrılır [5]. En üst seviyeden 
(en düşük frekans) başlayarak, 

1. Yüsek frekans katsayıları tek bir ayrıt haritası 
oluşturacak şekilde birleştirilir.  

222 ... LHcHLbHHatayr ++=ι  

 
Plakanın imgeye göre pozisyonu aşağı yukarı 
sabit düşünülerek, yatay yüksek frekans 
katsayılarına daha büyük ağırlık verilir. 

2. Eşikleme işlemi ile yüksek değerli katsayılara 1, 
düşük değerli katsayılara 0 atanarak ikili bir harita 
oluşturulur  

               ikili_harita = ayrıt > eşik_değer ? 1 : 0 
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3. İkili haritaya  morfolojik genleşme işlemi uygulanır. 
4. Elde edilen haritanın boyutları Kronecker çarpma 

kullanılarak iki kat arttırılır.  
Bir sonraki seviyede bu harita dışında kalan katsayılar 0’lanır. 
En üst seviyeye kadar 1-4 basamakları tekrarlanır.  Elde edilen 
ikili haritada (Şekil 2.a-b) birbirine çok yakın bölgeler 
birleştirildikten sonra, boyut eşiklemesi uygulanarak aday 
plaka bölgeleri belirlenir. Fazla büyük veya fazla küçük 
bölgelerin plaka olamayacağı varsayılmaktadır. 

2.2. Öznitelik Çıkarımı 

Hiyerarşik ayrıt sezimi sonrasında imgenin önemli bir 
bölümünün atıldığı varsayılmaktadır. Artık, elimizde kalan az 
sayıdaki aday bölgeler üzerinde daha detaylı ve zaman 
karmaşıklığı yüksek işlemler yapılabilir. Plaka olmayan 
bölgeleri ayırdedebilmek için, bu bölgelerde plakaya ait ortak 
öznitelikleri aramak gerekir. Bu çalışmada, üç farklı yöntem 
kullanılarak öznitelik çıkarımı ele alımıştır: 

1. Orjinal imgede seçilen bölgeye ait piksel 
değerlerinin  histogram niteliği.  

2.  Ayrıt haritasında seçilen bölgeye ait yatay profil 
eğrisi 

3. Orjinal imgeden seçilen bölgeye uygulanan 
bölütleme sonucu oluşan bölütlerin niteliği 

  

2.2.1.  Histogram Eğrisinin Niteliği 

Bu yöntemde varsayımımız, plakada geri planla karakter 
arasında belirgin bir kontrast olması ve  plakanın belirgin iki 
ana tondan oluşmasıdır. Bu belirgin iki ana ton kendini 
histogram grafiğinde birbirinden yeterli uzaklıkta iki zirve 
olarak göstermelidir. İki zirve arasında olan düşük değerli  
dalgalanmalar ise çamur, kir, veya aydınlatma gibi etkenlerin 
sonucu olacaktır. Plaka olmayan bölgelerde ise histogram 
grafiği bundan farlı olarak birörnek ya da tek bir zirve şeklinde 
görülebilir. Geriplan ve plaka yazısına ait tonları bulma için 
uygulanan yöntem şu şekilde özetlenebilir: 
 
o Seçilen bölgenin gri tonları daha yumuşatılmış bir 
histogram eğrisi elde etmek için nicemlenir. 
o Nicemlenmiş bölgeye ait histogram eğrisi oluşturulur. 
o PN  histogram eğrisinin lokal maksima-minima 
noktalarını, 
         DN   bu noktalardaki histogram değerlerini içeren 
vektörler, 
         D(N) ve D(N-1) de sıralanmıs DN vektörünün N ve (N-1). 
elemanları olsun 
o eşik_değer = (D(N)+D(N-1)) / 4 
o DN  > eşik_değer  kısıtlamasını sağlayan 

o  iki eleman varsa, 
        ve bu elemanların indisleri arka arkaya değilse 
                  bu iki indis plakanın ana tonlarını belirler. 
o ikiden fazla eleman varsa, 

          bu bölge plaka bölgesi değildir. 
o bir eleman varsa 

                                bu durum karar verilemez bir durumdur. 

2.2.2. Yatay Profil  Eğrisi 

Yatay profil eğrisi ile kastedilen, maskelenmiş ayrıt pikselleri 
değerlerini (0 ya da 1) düşey doğrultuda toplayarak 
oluşturulan yatay doğrultudaki eğridir. Plakanın imgeye göre 

yönelimi yatay ya da yataya yakın olacağından ve karakterler 
arasında boşluklar bulunacağından dolayı, plakaya ait 
bölgenin yatay profil eğrisinde belirgin atlamalar (notches) 
beklenmektedir (Şekil 5). Plaka olmayan bölgelerin profil 
eğrisinde ise belirgin atlamalar görülmeyecektir (Şekil 6). Bu 
durumda, yatay profil eğrisinde oluşan ani çıkış ya da düşüş 
noktası sayısının eşiklenmesi sonucuna göre eşik değerini 
geçen bölgeler plaka olarak sınıflandırılabilir. 
       

2.2.3. Bölütleme  

Plaka bölgesine bölütleme uyguladığımızda beklenen, plakaya 
ait karakterlerin kendilerini ayrı bölütler, geriplanın da 
kendini tek bir bölüt olarak göstermesidir. Burada kullanılan 
bölütleme yoluyla plaka tanıma algoritması şu şekilde 
çalışmaktadır 
 
o S1, S2, ... SN ele alınan bölgenin bölütleri, 
o C(Si), Si’ın kardinali, G(Si) ise Si bölütünün ortalama gri 
tonu   olsun. 
o ∑⋅>

i
ik SSC 4.0)(  kıstasını sağlayan bir Sk varsa (geri 

plan) 
          Ve kl SS ⊂  olan en az  7 Sl varsa (plaka yazısı), 
                  Ve G(Sl) bütün bu l‘ler için birbirine yakınsa, 
                          Bu bölge plaka olarak işaretlenir. 
 

3. Deney  Sonuçları ve Yorumlar  

Deneyler OGS’den alınan  640x312 çözünürlükteki 11  test 
imgesi üzerinde yapılmıştır. Test seti gelişigüzel seçilmiş olup, 
ideal olmayan (düşük kontrastlı, fazla parlak ya da karanlık) 
imgeler de içermektedir. Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3  sırasıyla 
histogram niteliği, yatay profil eğrisi ve bölütleme niteliği 
yöntemlerinin dört test imgesi üzerinde elde edilen sonuçlarını 
içermektedir. Dalgacık dönüşümü uygulamasında Haar ve  
Daubechies süzgeçleri kullanılarak iki süzgeçin önerilen 
uygulamalardaki performansları da test edimiştir. Haar 
süzgecinin daha ayrıntılı ayrıt haritası oluşturduğu, ancak 
bunun sonucu olarak daha fazla hatalı tanımaya yolaçtığı 
gözlemlenmiştir. Daubechies süzgeci ise daha kaba bir ayrıt 
haritası oluşturmakla birlikte plaka bölgesini yakalamakta 
yeterli olmaktadır (Şekil 2). Ayrıca Tablo 2 ve Tablo 3’den 
anlaşıldığı gibi Daubechies süzgeci kullanımı, yatay profil 
eğrisi ve bölütleme niteliği yöntemlerinde Haar süzgecine göre 
daha iyi sonuçlar vermiştir. Bunun nedeni, Daubechies 
filtrenin doğal imgeleri gösterimde Haar filtreye göre daha 
başarılı olmasındandır.  
 
Tablo 2’de görüldüğü gibi tek başına histogram niteliği 
kullanımı beklenen sonucu verememiş, hem hatalı tanıma hem 
de tanınamayan plaka oranı yüksek olmuştur. Değerleri 
birbirinden çok farklı iki gri tonun birarada olduğu ve bu iki 
tonun sıklıklarının birbirine yakın olduğu aday bölgelerde  
hatalı tanıma olmuştur. (Şekil 3.a). Plakanın tanınamaması ise, 
araba renk tonunun plaka geriplan tonuna yakın olduğu ve 
seçilen bölgenin yalnızca  plakayı değil, plakanın etrafında da 
gereğinden geniş bir alanı içerdiği durumda olmuştur. Bu 
durumda, histogram eğrisinde tek bir ortalama gri ton etrafında 
yoğunlaşma olmakta, bu nedenle de plaka tanınamamaktadır. 



Deneysel sonuçlar gözönünde bulundurulduğunda, histogram 
niteliği kullanımının yeterince gürbüz olmadığı söylenebilir.  
 
Şekil 4-5 plaka içeren ve plaka içermeyen iki farklı bölgenin 
yatay  profil eğrilerini göstermektedir. Beklenildiği gibi plaka 
olan bölgenin profil eğrisinde belirgin atlamalar vardır. Bu da 
plakanın başarılı bir şekilde tanınmasını sağlamaktadır. Bu 
yöntem özellikle Daubechies süzgeci kullanıldığında çok 
başarılı olmuş, toplam 32 aday bölgede yalnızca 2 hatalı 
tanıma vermiş, ve bütün plakaları doğru olarak tanıyabilmiştir. 
 
Şekil 6 bölütleme kullanımının doğru sonuç verdiği plaka 
içeren ve plaka içermeyen iki farklı bölgeyi ve bunlara ait 
bölütleme sonuçlarını sergilemektedir. Test edilen durumların 
büyük bir kısmında (9/11) plaka geriplanı plaka yazısından 
başarıyla ayrılabilmiş, ve bu şekilde plaka tanıma 
gerçekleşmiştir. Plakanın bu yöntemle tanınması büyük oranda 
bölütlemenin başarısına bağlıdır. Hatalı tanımada daha çok 
eşik değerlerinin seçimi rol oynamaktadır. 
 
Kullanılan üç öznitelik çıkarımı yönteminden yatay profil 
eğrisi çok başarılı olsa da, diğer iki yöntemin bu yöntemi 
desteklediği, yatay profil eğrisi ile tanınamayan plakanın 
(Haar tabanlı ayrıt sezimi kullanıldığında) diğer iki yöntem 
kullanıldığında tanınabildiği gözlemlenmiştir. Ayrıca 
histogram niteliği kullanımı ile hatalı tanınan bölgelerin 
bölütleme kullanımı ile yok edilebildiği de görülmüştür. Bu da 
göstermektedir ki bu üç yöntemin bir karar verme sistemine 
entegre edilerek kullanılması, daha büyük bir test seti üzerinde 
daha iyi sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.  
 

4. Vargılar 
Bu makalede plaka tanıma amaşlı üç farklı öznitelik çıkarımı 
yöntemi ele alınmıştır. Bu yöntemler hiyerarşik ayrıt sezimi 
yoluyla belirlenmiş plaka içermeye aday bölgeler üzerinde 
uygulanmıştır. Hiyerarşik ayrıt sezimi dalgacık dönüşümü 
tabanlıdır ve öznitelik araması yapılacak bölgeyi 
sınırlandırarak işlem karmaşıklığını azaltmak için 
kullanılmaktadır. Kullanılan öznitelikler, bölge histogram 
niteliği,  yatay profil eğrisi niteliği, ve bölütleme niteliğidir. 
Bunlardan yatay profil eğrisinin kullanımı en iyi sonucu 
vermektedir. Ayrıca, bu yöntemle tanınamayan plakalar diğer 
iki yöntemde tanınmışlardır. Bu da her üç yöntemin birarada 
kullanılarak öznitelik vektörü oluşturulmasıyla daha iyi 
sonuçlar alınabileceğini göstermektedir. Gelecekte, 
çalışmamız bu yönde devam ettirilecek, ve test imge sayısı 
arttırılarak daha çok test yapılacaktır. 
 
 
 

Tablo 1:  Histogram niteliği kullanıldığında elde edilen sonuçlar 

                   Hatalı   Tanınmayan    Doğru Tanınan   Toplam 
                       Tanıma     Plaka                Plaka            bölge sayısı      
Haar Süzgeci       6             7                        4                    31 
 
 
Daubechies         5              8                        3                    32 
Süzgeci          

 
 

 
 

Tablo 2:   Yatay profil  eğrisi kullanılldığında elde edilen sonuçlar. 
                   Hatalı   Tanınmayan    Doğru Tanınan   Toplam 

                       Tanıma     Plaka                Plaka            bölge sayısı     
Haar Süzgeci        4             3                     8                        31 
 
 
Daubechies           2              -                    11                      32 
Süzgeci          

 
 

Tablo 3:  Bölütleme  niteliği kullanıldığında elde edilen sonuçlar 
                   Hatalı   Tanınmayan    Doğru Tanınan   Toplam 

                       Tanıma    Plaka                Plaka            bölge sayısı     
Haar Süzgeci       5              3                      8                      31 
 
 
Daubechies          5              2                      9                      32 
Süzgeci          

 
 

 
Şekil 1: OGS’den alınmış bir imge 

 
 

    
a 

 
b 

   
c                                              d 

Şekil 2:  Son seviyede a)Haar b) Daubechies süzgeçleri  ile 
oluşan ayrıt haritaları. c) Haar d) Daubechies süzgeçleri 

kullanıldığında hiyerarşik ayrıt sezimi sonucu oluşan 
maskeler. 



 

  

 
 
Şekil 3: Histogram niteliği kullanımının hatalı sonuç verdiği 

iki bölge.  
 
 

 
          Şekil 4 : Plaka içeren bölgenin yatay profil eğrisi. 
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