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Апстракт— У овом раду описаћемо вам један систем за контролу саобраћаја, видео надзор  за аутоматско препознавање 

регистарских таблица. Реализовањем овог система даћемо приказ колики је значај рачунарске технике у савременом 

саобраћају. 

Кључне речи – видео надзор, саобраћај, интелигентни транспорни системи, cloud сервисни модел, ANPR 

1 УВОД  

Систем је скуп елемената који остварују неку функцију и интеракцију са околином. Дакле, састоји се од 
скупа елемената који нису само повезани међусобно, већ морају бити повезани са околином да би систем могао 
да добије информације из околине и да би обезбеђивао информације за околину. То значи да систем има улазе 
преко којих добија информације из околине и има излазе преко којих, након обраде улазних сигнала, утиче на 
околину.  

Надзор и мониторинг саобраћаја је веома битан како би се могло надзирати у неким случајевима предвидети 
место саобраћајне незгоде као и остали елементи саобраћајне делинквенције. Опасно место, а посебно црне тачке 
на саобраћајници могу бит места која би се надзирала. Осим што је улога мониторинга да лоцира место могуће 
опасност или саобраћајне незгоде на саобраћајници захваљујући новим технологијама, помоћу њега могуће је 
стално пратити одвијање и стање на саобраћајницама, те правилно и брзо реаговати у случају појаве неког 
непредвиђеног догађаја. Ако се успе управљати саобраћајним инцидентма у доброј мери се могу спријечити 
многе последице као и брзо реаговање, збрињавање и спашавање унесрећених након саобраћајне несреће. 
Редовним праћењем, односно мониторингом саобраћаја и креирањем базе података о саобраћајним незгодама 
може се открити место где се најчешће јављају опасности у саобраћају. Праћењем и надзирањем одређеног 
локалитета у реалном времену може се допринети како превентвном тако и репресивном и последичном 
дешавању саобраћајне делинквенције или општег криминалитета. 

Мониторинг, односно надзор и праћење саобраћаја, је важан са много аспеката. Сталним праћењем 
саобраћајница лако се могу уочит евентуални проблеми, односно опасност које се појаве на одређеној локацији. 
Самим тим што се брже уочи локација те опасност или несреће брже ће се решит и проблем. Осим откривања 
тих ситуација, мониторинг осигурава и бољи увид у кретање саобраћајног тока, настанак загушења, може 
предвидети место могуће саобраћајне незгоде итд. У случају да се зна локација опасних места и црних тачака, 
где постоји основана већа опасност за настанак саобраћајних незгода, лакше је интервенисати јер у том случају 
могу се поставити хитне службе ближе том месту које ће лакше и брже доћи до места несрећe. 

У овом мастер раду посебан акценат биће на систему видео надзора  за аутоматско препознавање 
регистарских таблица , као једном од система где је примена надзор и мониторинг највећа. 

2 МОГУЋНОСТИ И ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ РАЧУНАРСТВА У САОБРАЋАЈУ 

Интелигентни транспортни системи (ИТС) јесу системи мера и технологија који су примењени у 
транспортном систему који обједињује телекомуникациону и информатичку технологију. Интелигентни 
транспортни системи (ИТС) обухватају нове алате за управљање транспортним мрежама, који се заснивају на три 
кључна појма: информација, комуникације и интеграција. Прикупљање, обрада, допуњавање и обнављање 
података и  информација је суштина ИТС-а. Захваљујући ИТС алатима органи власти, оператори и 
индивидуални путници постају боље информисани, на тај начин  пружају подршку интелигентном одлучивању. 
Стручњаци често истичу да успешно решавање растућих проблема одвијања саобраћаја и обављања транспорта 
више није могуће без примене целовитог концепта и технологија ИТС-а. 

Атрибут „интелигентни” заправо означава способност адаптивног деловања у промењивим условима и 
ситуацијама, при чему је потребно прикупити довољно података и обрадити их у стварном времену. Концепт 
интелигентних информационих система (ИИС) близак је информатичарима као и различите напредне технике 
које су заједничке ИИС-у и ИТС-у. Концепти и технике вештачке интелигенције (енг. Артифициал 
Интеллигенце), препознавање облика, интелигентно израчунавање итд., користе се у дизајнирању, развоју и 
имплементацији различитих ИТС апликација. 

У оквиру ИТС-а развијају се интелигентна возила, интелигентни путеви, бежичне паметне картице за 
плаћање путарине, динамички навигацијски системи, делотворнији јавни превоз, брза дистрибуција пошиљака 



подржана интернетом, аутоматско јављање и позиционирање возила у саобраћајној незгоди, биометријски 
системи заштите путника итд. 

За успешно функционисање ИТС-а је неопходно коришћење напредних информационих и 
телекомуникационих технологија (базе података, бежични и жични телекомуникациони системи, сензори, 
електронски системи, итд.) те висока усаглашеност свих фактора који утичу на њихов развој и примену. 
Прикупљени подаци се обрађују, претварају у информације које се похрањују у базе података а потом деле 
заинтересованим корисницима или преносе у системе у којима се реализују управљачке функције. Кроз 
прикупљање информација о саобраћајном систему, њихову обраду и дистрибуцију, ИТС побољшавају и 
унапређују процесе управљања у саобраћајном систему те тако повећавају ефикасност, сигурност и делотворност 
саобраћајног система. 

По месту на којем се информације преносе корисницима разликујемо:  

 Интелигентна транспортна средства 

 Интелигентне саобраћајнице 

У свету је у овом тренутку у примени читав спектар ИТС апликација у контроли саобраћаја. Оне су усмерене 
на утицај на возача у периоду пре и током саобраћајне незгоде. Аутоматска детекција и регистровање 
саобраћајних прекршаја најчешће се односи на следеће саобраћајне прекршаје: 

 прекорачење брзине 

 пролазак на црвено светло 

 одстојње између возила 

 коришћење трака намењених за кретање возила јавног превоза 

 нерегистровано возило 

 нерегуларне димензије возила 

 класификација и  контрола приступа возила 

3 УРЕЂАЈИ У СИСТЕМИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ И НАДЗОР САОБРАЋАЈА 

Видео надзор саобраћаја представља један од најобећавајућих области за унапређење и развој модерне видео 
технологије. Иако је направљен значајан напредак у овом пољу, остаје и даље одређен број проблема као што су 
оклузија возила и лажне детекције. Поред свих данас доступних технологија за надгледање и управљање 
саобраћајним системима највећи напредак је потребан у области адаптивности система динамичној природи 
саобраћаја. Ту на сцену ступају cloud сервиси као револуција у надзору великих и комплексних система за видео 
надзор о чему ће детаљније бити описано у овом раду. 

Доступна литература се бави овим недостацима и технологијама за подршку и нека од најзначајних 
истраживања укључују:  

 синтезу података из апликација за видео надзор 

 елиминацију оштећених фрејмова из снимка коришћењем хистограма 

 побољшање квалитета сервиса у мобилном cloud за видео надзор 

 прикупљање саобраћајних података коришћењем Bluetooth технологије 

 уклањање сенке возила у сврху спречавања лажне детекције 

 интеграције радарске 

 cloud технологије у ваздушној присмотри саобраћаја 

 процена стања на путевима кластерском анализом  

 софтверска калибрација система за видео надзор 

3.1 Cloud севисни модели 

Cloud рачунарство (CC) или најчешће називан само “cloud” представља испоруку рачунарских ресурса по 

захтеву, односно све од софтвера, хардвера и обраде података се испоручује корисницима по моделу 

изнајмљивања услуга преко Интернета. Хардверска позадина cloud-а су огромни рачунарски центри међусобно 

дистрибуирани широм света повезани стандардним Интернет протоколима који удружују појединачне ресурсе 

у циљу расподеле и брже обраде задатака. Главна сврха, уједно и предност cloud технологије су “еластични 

ресурси” који кориснику омогућавају коришћење онолико ресурса колико му је потребно за одређену сврху. 

Модеран cloud видео надзора се састоји из три основна сервисна модела: 



 Софтвер као сервис (енг. Software as a service - SaaS) 

 Платформа као сервис (енг. Platform as a service - PaaS) 

 Инфраструктура као сервис ( енг. Infrastructure as a service - IaaS) 

 

Слика 3.1. Карактеристике IaaS, PaaS i SaaS сервиса 

Cloud технологије се могу поделити на три основна типа: 

 Јавни cloud 

 Приватни cloud 

 Хибридни cloud. 

3.2 Видео надзор као сервис 

Видео надзор као сервис ( енг. Video Surveillance as a Service - VSaaS) је намењен да омогући свеприсутан и 

на захтев доступан приступ мрежи дељених мултимедијалних података. Сервис омогућава брзо и једноставно 

преузимање, обраду и слање материјала без потребе интеракције са пружаоцем услуге и осталих трећих лица. 

Процес видео надзора у cloud-у је прилично једноставан и поуздан за крајњег корисника: постављена камера 

снима и саље аудио/видео материјал, шаље га користећи Интернет конекцију на cloud где софтвер за 

управљање видеом (енг.Video Management Software - VMS) испоручује, на захтев, материјал крајњем 

кориснику. VSaaS аритектура може бити: јавна, приватна и хибридна. Јавна архитектура подразумева да 

корисник изнајмљује готово решење од провајдера услуге само повезивањем својих камера на лични налог 

сервиса. 

На слици 3.2 је дат пример архитектуре VSaaS радног оквира. Основни механизам датог радног оквира 

поседује следеће карактеристике: 

 Видео садржај се добија са видео камера из различитих извора примене користећи “push-pull” 

механизам  

 Главна компонента је објави-пријави брокер ( енг. subscribe broker) који преусмерава податке из 

cloud-a ка кориснику на основу његове претплате;  

 Сви процеси су регулисани од стране cloud менаџера чија је сврха да управља интеракцијом између 

корисника и директоријума компоненти  

 Директоријум мултимедијалних сервиса садржи све функционалности видео сервиса и дизајнирани 

су према сервисно-орјентисаној архитектури ( енг. Service-Oriented Architecture - SOA) 

архитектонског обрасца  

 Менаџер алокације ресурса има за сврху да управља и алоцира разне ресурсе виртуалне машине (енг. 

Virtual Machine - VM) система за надзор и припадајућих сервиса  

 Компонента за посматрање и обрачун прати коришћење ресурса и пружа увид у статистику 

коришћења и наплате коришћења сервиса 



 
Слика 3.2 Пример VSaaS радног оквира 

У поређењу са традиционалним системима cloud видео надзор има значајно мање сигурносних рањивости. 

Не постоји потреба за посебним софтвером, заштитним зидом и отвореним портовима. Такође не постоји 

могућност да складиштени подаци буду угрожени крађом, грешком корисника, нестанком струје итд. Повећана 

безбедност података је резутат дистрибуиране архитектуре, подаци се у сваком тренутку реплицирају на 

неколико физичких локација. Надзор је доступан са било ког паметног уређаја у било ком тренутку што 

омогућује још већи ниво сигурности. Провајдери VsaaS сервиса имају наменске сигурносне тимове који 

откривају рањивости и примењују софтверска ажурирања путем cloud-а ка уређајима на месту надзора. 

3.3 Примена cloud видео надзора у саобраћају 

Видео надзор саобраћаја представља значајну функцију у одржавању безбедности и брзом реаговању на 

инциденте. Cloud видео надзор омогућава праћење стања на путевима у реалном времену за велики број камера 

уз смањени број оперативаца у контролоном центру. Путем напредних алгоритама модерни системи могу 

истовремено пратити на хиљаде камера и давати обавештења само уколико је препознато абнормално 

понашање од задатих параметара. Тако нпр. уколико је примећен успорен саобраћај на одређеној рути систем 

може прилагодити светлосну сигнализацију како би разгушио ту деоницу. Исти снимци се могу дистрибуирати 

и јавности преко Интернета како би возачи самостално донели одлуку којим путом да се крећу. Коришћењем 

компјутерског видеа могуће је аутоматски пратити број возила, њихову брзину, тип возила, инциденте и 

алармирати надлежним службама. Сви ови параметри значајно доприносе инжењерима у даљем пројектовању 

или пак измени постојећих путева у циљу ефикаснијег управљања саобраћаја. 

Типично решење cloud система за видео надзор укључује:  

 Дизајн пројекта, менаџмент и имплементацију 

 Консолидацију и централизацију постојећих камера 

 Конверзију постојећих аналогних камера на дигиталне  

 Дизајн и интеграцију зидних система за приказ 

 Дизајн и имплементацију центара за мониторинг 

 Избор употребе између приватног или изнајмљеног cloud-а 

 Могућност извођења радова у оквиру јавног-приватног партнерства 

 Изградњу мобилних центара података у руралним подручијама, 

 Брзу и економичну имплементацију центара података 

 Брзо пуштање у рад видео садржаја у возилима 

 Брзу и економичну имплементацију бежичних мрежа и слично 



  

Слика 3.3 Радни оквир софтверског система за надзор саобраћаја користећи cloud технологија 

4 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК И ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 

Функција пројектног задататка, система видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица је 
да изврши аутоматско снимање и препознавање регистарских таблица свих моторних возила, укључујући и 
возила са страним регистарским ознакам и скуповима возила (моторна возила са прикључним возилом), и да 
аутоматски детектује и документује одређене саобраћајне прекршаје. 

Након детекције прекршаја, систем прикупљене податке о прекшају, заједно са фотографијама које 
документује прекршај и подацима о власнику моторног возила којим је учињен прекршај, преноси у кориснички 
центар у коме радници Управе саобраћајне полиције врше визуелну верификацију учињеног прекршаја. Сви 
подаци о учињеним прекршајима чувају се у посебној бази података током прописног периода. Сам процес 
аутоматског препознавања регистарских таблица (енг. Automatic Number Plate Recognition – ANPR) на основу 
фотографије регистарских таблица обезбеђује се коришћењем ANPR технологије које у основу имају оптичко 
препознавање карактера ( енг. Optical Character Recognition – OCR). 

Систем се састоји од три логичка подсистема: 

 локални подсистем 

 централни (сервиски) подсистем 

 подсистем контролни центар 

 

Слика 4.4 Архитектура система видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица 

Локални подсистем се састоји од: 

 локалног PC рачунара 

 ANPR камере 



 амбијенталне камере 

 модула за праћење семафорске сигнализације 

 радара за мерење тренутне брзине возила и осветљивача 

5 ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА КОНКРЕТНОГ СИСТЕМА 

Поред бројних готових решења за пројектовање оваког типа система, изабрано је решење које може да 

пружи повољности, као што су сигурност, прецизност и једноставност реализације.  

 
Слика 5.1 Пример система видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица моторних 

возила 

За препознавање регистарских таблица користи се технологија за обраду слика која укључује елементе 

вештачке интелигенције OCR и она омогућава препознавање ознака регистарских таблица. У основи OCR лежи 

OCR engine који користи сложене методе препознавања и у могућности је да препозна ознаку регистарске 

таблице директно са фотографије камере 

ANPR еngine је кључна компонента овог система где су у поступку препознавања ознака регистарских 

таблица на основу фотографија, укључени математички принципи и принципи вештачке интелигенције. На 

основу ових принципа формирају се веома сложени алгоритми који због примењене оптимизације извршавају 

веома брзо. 

 
Слика 5.2 Пример снимљене таблице 

Када се добије црно-бела фотографија од ANPR камере, помоћу OCR метода врши се препознавање 

правоугаоне области на фотогафији где се налази зона регистарске таблице. 

Детекција правоугаоне зоне се врши поступком хоризонталног и вертикалног филтрирања, тако што се на 

целој слици тражи мања зона у којој постоји доста хоризонталних и вертикалних ивица, односно хоризонтална 

и вертикална линијска разграничења тамних и светлих површина. На слици 5.3 приказан је пример српске 

регистарксе таблице. 

 
Слика 5.3 Пример српске регистарске таблице 

Систем видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица омогућава: 



 аутоматско снимање, препознавање и генерисање алфанумеричких података о уоченој регистарској 

ознаци свих возила која прођу кроз зону надзорног система (обавезно препознавање свих врста 

таблица које се користе у Србији) на камерном месту 

 препознавање да ли возило које пролази кроз зону надзора чини одређени прекршај 

 генерисање фотографија о учењеном саобраћајном прекршају са придруженим основним подацима 

(према дефинисаним захтевима) 

 поштовање безбедносних протокола приликом преноса података приступном мрежом 

 привремено складиштење података на рачунару на камерном месту и одложено слање у случају 

прекида комуникације преко приступне мреже 

 преузмање података из базе података власника моторних возила о власнику моторног возила којим је 

учињен прекршај 

 припрему извештаја о учињеном прекршају и слање извештаја у Контролни центар 

 поштовање безбедносних протокола приликом аутентификације оператера 

 измена извештаја о учињеном прекршају од стране оператера у случају потребе (погрешно препозната 

регистарска ознака, непостојање прекршаја итд.) 

 штампање документа о учињеном прекршају према обрасцу који је прописала Управа саобраћајне 

полиције МУП-а 

 контролу рада оператера у корисничком центру од стране надзорних органа, у складу са политиком 

корисничких налога коју је дефинисао МУП 

Локална апликација је концепирана тако да обавља потпуни скуп предвиђених функционалности на 

локацији где се врши контрола саобраћаја помоћу овог система. Ова апликација врши контролу рада 

периферних уређаја и од њих добија следеће податке: 

 црно-белу фотографију регистарске таблице 

 RGB фотографије возила 

 измерену брзину кретања возила 

 стање светла на семафорском уређају 

6 ЗАКЉУЧАК 

Коришћење видео надзора је неопходно у саобраћајним системима а посебно уколико је подржано модерним 

информационим технологијама (ИТ). Омогућава заштиту људи, путне инфраструктире и минимизује ризик од 

инцидената. Увођењем оваквог система доприноси се побољшању квалитета обављања послова овлашћених 

службеника саобраћајне полиције и повећању безбедности саобраћаја. 

Једна од кључних предности коришћења cloud базираних система за видео надзор је њихова способност да 

заштити интегритет и доступност снимљеног материјала. 

Cloud сервиси интегришу многе особине које спречавају губитак података, backup критичних података и брз 

опоравак из неочекиваних отказа. Систем за мрежно управљање може пратити све умрежене уређаје, да 

аутоматски генерише упозорења или обавештења као и да интелигентно управља семафорском сигнализацијом 

и електричним рампама на прелазима. Без обзира на тренутна постигнућа у овом пољу је потребан даљи развој 

у циљу стварања безбеднијих путева како за путнике тако и за општу јавност.  
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