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تعهد نامه



تحقيقات در اين پاياننامه توسط اينجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است .



در استفاده از نتايج پژوهشهاي محققان ديگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است .



مطالب مندرج در پاياننامه تاكنون توسط خود يا فرد ديگري براي دريافت هيچ نوع مدرک يا امتيازي
در هيچ جا ارائه نشده است .



كليه حقوق معنوي اين اثر متعلق به دانشگاه صنعتي شاهرود ميباشد و مقاالت مستخرج با نام
«دانشگاه صنعتي شاهرود» و يا « »Shahrood University of Technologyبه چاپ خواهد رسيد.



حقوق معنوي تمام افرادي كه در به دست آمدن نتايح اصلي پاياننامه تأثيرگذار بودهاند در مقاالت
مستخرج از پاياننامه رعايت ميگردد.



در كليه مراحل انجام اين پاياننامه ،در مواردي كه از موجود زنده (يا بافتهاي آنها) استفاده شدهاست،
ضوابط و اصول اخالقي رعايت شدهاست.



در كليه مراحل انجام اين پاياننامه ،در مواردي كه به حوزه اطالعات شخصي افراد دسترسي يافته يا
استفاده شدهاست اصل رازداري ،ضوابط و اصول اخالق انساني رعايت شدهاست.
تاريخ
امضاي دانشجو

مالکيت نتايج و حق نشر


كليه حقوق معنوي اين اثر و محصوالت آن (مقاالت مستخرج  ،كتاب  ،برنامه هاي رايانه اي  ،نرم افزار ها و
تجهيزات ساخته شده است ) متعلق به دانشگاه صنعتي شاهرود مي باشد  .اين مطلب بايد به نحو مقتضي در
توليدات علمي مربوطه ذكر شود .



استفاده از اطالعات و نتايج موجود در پايان نامه بدون ذكر مرجع مجاز نميباشد.

چکيده
تحليل و بررسي حركات و رفتار انسان در حوزههاي مختلف علمي همواره مورد توجه بسياري از
محقيقن بوده است .هدف از طراحي چنين سيستمهايي درک رفتار انسان از طريق توالي تصاوير
ويدئويي است .تحليل حركات انسان از جنبههاي متفاوتي از قبيل مقداردهي اوليه توالي تصاوير،
رديابي ،بازيابي و شناسايي حركات انسان قابل بررسي ميباشد .رديابي به عنوان يکي از مهمترين
مراحل در مبحث تحليل رفتار است كه عموما از طريق شبکهاي از دوربينها كه ناحيه وسيعي را تحت
پوشش قرار ميدهند ،انجام ميشود .جهت كاهش هزينه در چنين مواردي از دوربينهايي با ديد مجزا
استفاده ميشود .اما ويژگيهايي مانند ظاهر افراد ،شرايط نوري محيط ،موقعيت افراد نسبت به دوربين
و زاويهي ديد نتايچ حاصله از چنين شبکههايي را با خطا همراه ميسازد.
در اين پاياننامه راهکاري جهت رديابي افراد در شبکهاي از دوربينها با ديد گسسته ارائه شده است.
فرآيند رديابي طي دو مرحله شناسايي و رديابي افراد در درون ناحيه ديد يک دوربين و انطباق بين
افراد در ساير دوربينها انجام گرفته است .پس از اعمال پيشپردازشهاي الزم و حذف قسمتهاي
زائد سه ويژگي كلي مبتي بر حركت ،مدل هندسي و ظاهر افراد مورد بررسي قرار گرفته و نقاط قوت
و ضعف هريک به تفصيل ارائه شدهاست .با توجه به عدم ارائه نتايج مناسب توسط روشهاي مبتني بر
حركت و مدل هندسي از هيستوگرام رنگ افراد به عنوان مهمترين ويژگي استخراج شده از ظاهر افراد
استفاده شده است .هيستوگرام رنگ به دليل سادگي و سرعت باال جهت استفاده در اين نوع از
سيستمها بسيار مناسب ميباشد اما در محيطهايي با شدت روشنايي متفاوت و تغيير در اندازه افراد
با مشکالتي روبرو ميشود .به همين منظور از تابع انتقال روشنايي تجمعي براي كاهش تغييرات
روشنايي محيط در هنگام عبور افراد در بين دوربينها استفاده شده است .جهت رديابي با استفاده از
ويژگي رنگ ،بر اساس اندازه نسبي قسمتهاي مختلف بدن ،بدن افراد به سه قسمت سر ،نيمتنه و
پايينتنه تقسيم شدهاست .اين روش تحت تاثير انداره افراد قرار نميگيرد و زماني كه افراد نسبت به

دوربين دور يا نزديک ميشوند بدن به درستي تقسيمبندي ميشود .روش ديگري كه در پاياننامه
حاضر جهت استخراج ويژگيهاي الزم مورد استفاده قرار گرفته ،روش تجزيه و تحليل مولفههاي اصلي
قوي فازي غيرخطي ميباشد .ويژگيهاي معرفي شده توسط اين روش را نميتوان هميشه در ورود و
خروج افراد استفاده نمود زيرا هر يک از ويژگيها در موقعيتهاي متفاوت محيطي نتايج متفاوتي را
نشان ميدهند .به همين منظور ،با استفاده از سيستم فازي محيط تحت نظارت به شش قسمت فاصله
نزديک رو/پشت به دوربين ،متوسط رو/پشت به دوربين و دور رو/پشت نسبت به دوربين تقسيم شد .به
منظور ارزيابي عمکلرد سيستم پيشنهادي آزمايشات بر روي مجموعه استخراج شده از آزمايشگاهاي
در كشور ايتاليا ،پيادهسازي شده است .نتايج بدست آمده از روش پيشنهادي نشان دهنده عملکرد
بهتر در محيط رنگي  YCbCrنسبت به كارهاي پيشين ميباشد.
کلمات کليدي :رديابي افراد ،شبکهاي از دوربينها ،زاويه ديد مجزا ،مدل ظاهري ،هيستوگرام ،فاصله
نسبي بدن انسان ،سيستم فازي ،تابع انتقال روشنايي تجمعي ،تجزيه و تحليل مولفههاي اصلي قوي
فازي غيرخطي.

ليست مقاالت مستخرج از پایان نامه
حميد حسنپور ،علي قنبري سرخي" ،رديابي انسان در شبکهاي از دوربينها با ديد مجزا بر اساس
هيستوگرام قسمتهاي مختلف بدن انسان " ،مجله علمي پژوهشي رايانش نرم و فن آوري اطالعات
) ، Journal of Soft Computing and Information Technology (JSCITدانشگاه صنعتي
نوشيرواني بابلAccept 1931 ،
 .2علي قنبري سرخي ،حميد حسنپور " ،رديابي و شناساييمجدد افراد در شبکهاي از دوربينها با ديد مجزا بر
مبناي سيستم فازي در محيطهاي بسته " ،نشريه مهندسي برق و الکترونيک ايران Journal of Iranian
 ،Association of Electrical and Electronics Engineersدانشگاه اميركبير ()Submitted

فهرست
صفحه

عنوان

.1مقدهم
 -2-1مقدمهاي بر رديابي ......................................................................................................................
 -2-1تعريف مسئله ..................................................................................................................................
 -9-1اهداف پايان نامه ............................................................................................................................
 -4-1ساختار پاياننامه ............................................................................................................................

2
5
6
7

 -1-2مقدمه ..............................................................................................................................................
-1-2روشهاي نمايش شي .....................................................................................................................
 -2-2رديابي اشياء ...................................................................................................................................

11
11
12

 -2-2-2مدلهاي حركت ..............................................................................................................................
 -2-2-2مدل هندسي .....................................................................................................................................
 -9-2-2مدل ظاهر ........................................................................................................................................

15
17
13

 -9-2شناساييمجدد شي .......................................................................................................................
 -4-2جمعبندي .......................................................................................................................................

24
23

 -1-9مقدمه ............................................................................................................................................
 -2-9روشهاي آشکارسازي و تشخيص هدف....................................................................................

91
91

 -1-2-9روش تفاضل فريمهاي متوالي ......................................................................................................
 -2-2-9روش حذف پس زمينه ...................................................................................................................

92
94
42

 -9-9حذف سايه ......................................................................................................................................
 -4-9روش مورد استفاده در پاياننامه به منظور آشکارسازي هدف...............................................
 -5-9جمعبندي ........................................................................................................................................

49
45
51

 .2مروری ربعملکردسیستم اهی ردیابي انسان

.3حذف پس زمینه و آش کار سازی هدف

 -9-2-9روش جريان نوري ...........................................................................................................................

.4ردیابي افراد رد شبکهای از دورنیب با دید مجزا
 -1-4مقدمه ...............................................................................................................................................
 -2-4رديابي و شناساييمجدد افراد در چند دوربين....................................................................
 -9-4بهبود عملکرد سيستم رديابي افراد با روش پيشنهادي.........................................................

52
59
54

 -1-9-4موقعيت يا وضعيت افراد نسبت به دوربين..................................................................................
 -2-9-4جدول وضعيت افراد..........................................................................................................................
 -9-9-4استفاده از روش فازي براي بدست آوردن وضعيت افراد نسبا به دوربينها..........................
 -4-9-4غير فازي كردن به روش ارتفاع......................................................................................................

55
53
62
65

 -4-4استخراج ويژگي براي شناسايي افراد .......................................................................................

66

 -1-4-4رنگ ....................................................................................................................................................
 -2-4-4قسمتهاي مختلف بدن انسان .....................................................................................................
 -9-4-4هيستوگرام قسمتهاي مختلف از بدن انسان.............................................................................
 -4-4-4تابع انتقال روشنايي تجمعي...........................................................................................................
 -5-4-4تجزيه و تحليل مولفههاي اصلي قوي فازي غيرخطي..............................................................

67
68
63
72
74

 -5-4فضاي رنگي .....................................................................................................................................
 -6-4معيارشباهت ....................................................................................................................................
 -7-4رديابي در يک دوربين با كمک روش پيشنهادي.....................................................................
-8-4ردياي در چند دوربين با زاويه ديد مجزا با روش پيشنهادي..................................................
 -3-4جمعبندي .......................................................................................................................................

78
78
81
85
86

.5ايپدهسازی و ارزیابي نتايج
 -1-5مقدمه ...............................................................................................................................................
 -2-5پايگاه داده ...................................................................................................................................
 -9-5بدست آوردن پارامترهاي سيستم ردياب در مرحله راهاندازي..............................................
 -4-5نتايج بدست آمده از وضعيت افراد نسبت به دوربينها .........................................................
 -5-5نتايج بدست آمده از تابع انتقال روشنايي تجمعي .................................................................
 -6-5محاسبه تجزيه و تحليل مولفههاي اصلي قوي فازي غيرخطي ...........................................
 -7-5معيارهاي ارزيابي .........................................................................................................................
 -8-5نتايج بدست آمده براي رديابي انسان در شبکهاي از دوربينها .......................................

83
31
34
37
111
112
112
119

 -3-5نتايج شناساييمجدد افراد ............................................................................................................
 -11-5جمعبندي .....................................................................................................................................

117
118

 -1-6نتيجهگيري ................................................................................................................................
 -2-6پيشنهادات .......................................................................................................................................

111
115

.6هجيتنگيری و کاراهی آتي

فهرست اشکال
عنوان
شکل( )1-1تمام حالتهاي ممکن از خروج و ورود افراد در دو دوربين با ديد گسسته .....
شکل( )1-2انواع روشهاي نمايش شي ...............................................................................................
شکل( )2-2رديابي انسان در محيط با چند دوربين با ديد مجزا ......................................
شکل( )9-2توپولوژي كلي از سيستمهاي نطارتي با چند دوربين بدون همپوشاني ............
شکل( )1-9شماي كلي براي آشکارسازي اهداف در تصاوير ويديويي ......................................
شکل( )2-9تصوير زمينه براي دو دوربين با زاويه ديد مجزا ...............................................
شکل( )9-9استخراج افراد از مجموعه مورد استفاده در اين پاياننامه با استفاده از مدل
گاوسي تركيبي مخلوط تطبيقي ...........................................................................................................
شکل( )1-4شمالي كلي از مراحل رديابي و شناساييمجدد انسان ................................................
شکل( )2-4نمايشي از ويژگيهاي طول ،عرض و فاصله براي يک فرد ........................................
شکل( )9-4نمايشي از افراد استخراج شده به همراه تصوير سايهنما ..............................................
شکل( )4-4بردار حركت بدست آمده با روش ................................................... .Horn-Schunck
شکل( )5-4مقدار هر ويژگي جدول ( )2-4به عنوان ورودي به سيستم فازي ..................
شکل( )6-4وضعيت افراد نسبت به دوربين به عنوان خروجي سيستم فازي ....................
شکل( )7-4غيرفازي كننده به روش ارتفاع ...............................................................................
شکل( )8-4نسبت هاي اعضاي و مدل مورد استفادهي بدن انسان .....................................
شکل( )3-4قسمتبندي بدن دو فرد با اندازه (قد) متفاوت با استفاده از روش پيشنهادي...
شکل( )11-4هيستوگرام افرد متفاوت در فضاي رنگي  RGBو هيستوگرام هر قسمت از بدن
به صورت جدا ...................................................................................................................................
شکل( )11-4تاثير شدت روشنايي و تاثير تابع انتقال روشنايي بر تصاوير ............................
شکل( )12-4مراحل كلي الگوريتم تجزيه و تحليل مولفههاي اصلي قوي فازي .................
شکل( )19-4مراحل كلي رديابي و شناساييمجدد افراد در شبکهاي از دوربينها با ديد
مجزا.................................................................................................................................................................
شکل ( )14-4شماي كلي از سيستمپيشنهاد به منظور رديابي و شناسايي مجدد افراد ...........
شکل ( )15-4ساختار سيستمرديابي انسان براي شبکهاي از دوربين با ديد مجزا .....................
شکل( )1-5نماي كلي از محيط تحت نطارت توسط دو دوربين با زاويه ديد مجزا ................

صفحه
5
12
25
25
46
46
43
54
56
57
53
69
64
66
68
63
71
74
77
81
84
86
31

شکل( )2-5افراد موجود در مجوعه داده ..............................................................................................
شکل( )9-5دو نمونه از تصاوير مجموعه داده در دو دوربين متفاوت ............................................
شکل( )4-5نمونهاي از دو فرد با اندازههاي متفاوت در دو دوربين ................................................
شکل( )5-5توابع فازي با استفاده از مقادير جدول ( )6-5براي دوربين شماره يک ............
شکل( )6-5توابع فازي با استفاده از مقادير جدول ( )6-5براي دوربين شماره دو ....................
شکل( )7-5تابع انتقال روشنايي بدست آمده براي دو دوربين در مرحله راهاندازي ..................
شکل( )8-5نتايج بدست آمده از روش فازي به منظور تعيين موقعيت افراد نسبت به
دوربينها .......................................................................................................................................................
شکل( )3-5تاثير تابع انتقال روشنايي در هنگام عبور افراد در بين دوربينها ......................
شکل( )11-5نمونههايي از نتايج شناسايي و رديابي افراد با روشهاي پيشنهادي در شبکهاي
از دوربينها ................................................................................................................................................

39
34
34
36
37
37
33
111
117

فهرست جداول
عنوان
جدول ( )1-9مقايسه روشهاي آشکارسازي ......................................................................................
جدول ( )1-4جدول وضعيت افراد نسبت به دوربينها .....................................................................
جدول ( )2-4جدول وضعيت و مقادير ويژگيهاي معرفي شده .....................................................
جدول ( )9-4اندازه نسبي قسمتهاي مختلف ...................................................................................
جدول ( )4-4ميزان شباهت هيستوگرام افراد شکل( )11-4با استفاده از معيار شباهت ..........
جدول ( )1-5افراد موجود در مجموعه داده كه در زاويه ديد دو دوربين در حال رفت و آمد
هستند .........................................................................................................................................................
جدول ( )2-5افراد موجود در مجموعه داده كه در زاويه ديد دوربين شماره يک در حال
رفت و آمد هستند ...................................................................................................................................
جدول ( )9-5افراد موجود در مجموعه داده كه در زاويه ديد دوربين شماره دو در حال رفت
و آمد هستند ..............................................................................................................................................
جدول ( )4-5افراد موجود در مجموعه داده كه در زاويه ديد فقط يکي از دو دوربين در حال
عبور ميباشند ...........................................................................................................................................
جدول( )5-5مقادير كمينه و بيشينه ويژگيهاي جدول وضعيت ...................................................
جدول ( )6-5مقادير بدست آمده براي جدول وضعيت در دو دوربين ..........................................
جدول ( )7-5نتايج بدست آمده با استفاده از روش پيشنهادي براي شناساييمجدد افراد در
شبکهاي از دوربينها با ديد مجزا در محيط بسته .............................................................................

صفحه

فصل اول

مقدهم

فصل اول

مقدمه

 -9-9مقدمهاي بر ردیابي
با گسترش فنآوري در دنياي امروز و نياز روزافزون به ايجاد و توسعه سيستمهاي خودكار ،نياز به
سيستمهاي هوشمند و مستقل از كاربر در بسياري از كاربردهاي مراقبتي ،صنعتي ،حمل و نقل،
ذخيره و انتقال ويديو ديجيتال و سيستمهاي رديابي بيش از پيش به چشم ميخورد .رديابي افراد
كاربردهاي متفاوتي در حوزههاي مختلف دارد كه تمركز اين پاياننامه بر روي كاربردهاي رديابي افراد
در سيستمهاي نظارتي محيطهاي هوشمند ميباشد .از مهمترين كاربردهاي اين نوع از سيستمها
ميتوان به كنترل بر روي مکانهاي امنيتي ،خانههاي هوشمند ،هوش تجاري ويديويي ، 1مراقبت از
افراد مسن و ناتوان و  ...اشاره نمود .براي نمونه در كنترل مکانهاي امنيتي ميتوان به تشخيص رفتار-
هاي مشکوک با استفاده از زير نظر گرفتن حركات فرد ،دنبال كردن افراد در محيط و اعالم خطر
هنگام ورود افراد به مناطق پرخطر و زير نظر گرفت مجرمين اشاره كرد .يکي ديگر از كاربردهاي كه
در بخش تجارت بسيار به آن توجه شده استخراج اطالعات مفيد براي باال بردن ميزان فروش و كسب
رضايت مشتريان بوده ،كه در سالهاي اخير توجه بسياري از محققان و مديران شركتهاي بزرگ
جهان را به خود جلب نموده است .رديابي همچنين ميتواند زمينههاي براي زندگي بهتر و راحتتر را
براي افراد مسن با ناتوانيهاي جسمي ايجاد نماييد كه به عنوان مثال براي مراقبت از اين افراد و اتخاذ
تصميمات الزم در مواقع لزوم ميتوان اشاره نمود.
در رديابي اشياء متحرک ،قبل از آنکه فرآيند رديابي آغاز شود ،ابتدا نياز به تشخيص شي متحرک يا
جداسازي آن از پسزمينه ميباشد .براي جداسازي شي از پسزمينه مشکالتي از قبيل وجود سايه،
تغيير شدت روشنايي محيط ،نويز و  ...وجود دارد كه شي به خوبي از تصوير پسزمينه استخراج نمي-
شود براي اين منظور بايد پردازشهاي روي تصوير و پيشزمينه استخراج شده انجام داد تا كيفيت
شي استخراج شده بهبود پيدا كند.
Video Business intelligence
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بعد استخراج هدف كه به عنوان ورودي سيستم رديابي ميباشد بايد عمل تشخيص و رديابي اهداف
انجام شود .كه در واقع بايد تشخيص داد كه شي كه در فريم  tدر مکان  xبوده در فريم  t+1در چه
مکاني قرار دارد .رديابي را ميتوان به عمل بدست آوردن ،استنتاج و تخمين تغييرات زماني-مکاني
هدف يا روي هم رفته حالتهاي هدف در طول دنباله ويدئويي بر اساس اندازهگيريها و مشاهدات
تعريف كرد.
در سالهاي اخير به منظور رديابي از شبکهاي از دوربينها استفاده شده است .استفاده از چند دوربين
به دو دسته كلي شبکهاي از دوربين با ديد مجزا يا مشترک تقسيم ميشود كه با توجه وسعت ناحيه
ديد و همچنين به صرفه بودن از لحاظ هزينه در اين پاياننامه از شبکهاي از دوربينها با ديد مجزا
استفاده شده است .يک مرحله مهم در اين نوع از سيستمها شناساييمجدد افراد در زاويه ديد
دوربينها ميباشد در واقع تشخيص اين كه فردي كه تازه وارد زاويه ديد دوربين شده آيا در زاويه ديد
دوربينهاي ديگر ديده شده يا فرد جديد در سيستم ميباشد.
بعضي از مفاهيم كه در رديابي بسيار كاربرد دارد به صورت زير بيان ميشود.
 شناسايي اشياء :قطعهبندي تصوير به اشياء و پسزمينه اولين و يک از مهمترين گامها براي
رديابي انسان ميباشد .شناسايي اشياء (استخراج اشياء) از پسزمينه تحت تاثير عواملي مثل
تغيير شدت روشنايي ،شباهت رنگ اشياء با پسزمينه ،كيفيت پايين تصاوير ،حركت پس-
زمينه مثل برگ درختان و سايه اشياء كاري نسبتا دشواري ميباشد.
 ظاهر اشياء :ظاهر اشياء ممکن است بسته به شرايط و زاويه ديد متفاوت باشد .مهمترين دليل
آن ميتوان به دليل تنوع در شکل جسم مخصوصا حركت از قسمتهاي مختلف بدن انسان
باشد .به طور مشابه ،زاويه ديد و فاصله جسم نسبت به دوربين ميتواند رايجترين دليل براي
انطباق ناصحيح اشياء از هم باشد .ظاهر شي در زماني كه مشاهدات از جلو ،پشت و سمتها
ديگر باشد بسيار متفاوت است .به طور مشابه ،ظاهر جسم نزديک به يک دوربين ممکن است
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بسيار متفاوت نسبت به زماني كه جسم فاصله زيادي دارد باشد .مشکالت انسداد يکي از
مشکالت بزرگ در استفاده از ظاهر افراد ميباشد چون زماني كه بخشي از قسمتهاي يک
جسم قابل روئت نباشد ظاهر نميتواند براي شناسايي افراد بسيار موثر باشد.
 شناساييمجدد شي :زماني كه يک شي در زاويه ديد يک دوربين قرار ميگيرد سيستم
نظارتي بايد تصميم بگيرد كه اين شي در مشاهدات گذشته (در اين دوربين يا دوربينهاي
ديگر) قبال وجود داشته يا يک شي جديد ميباشد .براي رسيدن به اين هدف ،نمايش اشياء
بايد موقعيت و فاصله ثابت از دوربين باشد .اندازه و زاويه ديد اشياء زماني كه از يک دوربين
به دوربين ديگر منتقل ميشوند بسيار متفاوت ميباشد.
ويژگيهاي استفاده شده به منظور رديابي افراد عموما به سه دسته ويژگيهاي مبتني به حركت ،مددل
هندسي و ظاهر افراد تقسيم ميشود.
ويژگي حركت در رديابي افراد در چند دوربين با ديد مجزا نتايج رضايت بخشي از خود نشان نميدهد
زيرا حضور افراد در زمان و مکانهاي مختلف در مقابل ديد دوربينها تابع قانون خاصي نبدوده و افدراد
ميتوانند به صورت غير يکنواخت در زمانهاي مختلف در مکانهاي متفاوتي قرار گيرندد و از آنجدايي
كه ويژگي حركت وابستگي زيادي به مکان و زمان افراد در فريمهداي قبلدي دارد فيلتدرهداي حركدت
نميتوانند افراد را در مواقع انسداد و در زمان ورود به زاويه ديد دوربين به خدوبي شناسدايي و رديدابي
نمايند.
دسته ديگر از ويژگيها كه براي رديابي افراد در شبکهاي از دوربينها استفاده شده ،مبتندي بدر مددلي
هندسي افراد ميباشد ،در اين ويژگي ،شناسايي لبه يک بخش اساسي را به خود اختصاص ميدهد كه
به دليل كيفيت پايين تصاوير ويديوي نظارتي ،نويز سنسورها و مشکالت قطعهبندي تصاوير ،اسدتخراج
اين ويژگي با مشکل روبرو ميشود .مدل هندسي و ويژگيهاي آن در اشياء غيرصلب بده داليلدي مثدل
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اندازه كوچک ،شکل متفاوت در توالي از ويديو در قسمتي از اجسام متحرک ،نتايج قابل قبولي از خدود
نشان نميدهند.
ويژگيهاي مبتني به ظاهر افراد در سالهاي اخير بسيار براي رديابي افراد در چندين دوربين بدا ديدد
مجزا استفاده شده است.

 -2-9تعریف مسئله
سيستمي با  rدوربين  C1, C2, …, Crداريم كه در محيط بسته نصب شدهاند .فضاي ديد اين دوربين-
ها با هم همپوشاني ندارد .فرض شده كه  nفرد  P1, P2, …, Pnدر محيط در حال رفت و آمد مي-
باشند .رديابي در اين نوع از سيستمها طي دو مرحله شناسايي و رديابي افراد در درون ناحيه ديد يک
دوربين ،و انطباق بين افراد در دوربينها صورت ميگيرد .در اين نوع سيستم ،يک فرد ممکن است در
زاويه ديد دوربين ،يک يا چندبار وارد يا خارج شود .شکل ( )1-1تمام حالتهاي ممکن براي افراد در
زماني كه از يک دوربين وارد/خارج ميشوند را نشان ميدهند .در نهايت در اين پروژه ميخواهيم
سيستمي را طراحي نماييم كه عالوه بر شناسايي انسان در يک دوربين ،عمل رديابي افراد در شبکهاي
از دوربينها انجام دهد.
camera2

open blind area

Camera1

شکل ( )1-1تمام حالتهاي ممکن از خروج و ورود افراد در دو دوربين با ديد گسسته

در اين پاياننامه شرايط و فرضياتي را براي محيط در نظر گرفته ايم كه ميتوان به موارد زير اشاره
كرد:
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الف) دوربينها در مکانهاي ثابت نصب شده و مکان و زاويه ديد آنها در زمان فيلمبرداري
تغيير نميكند .با توجه به ثابت بودن مکان دوربينها از مدل پسزمينه گاوسي براي حذف پسزمينه
استفاده شده است.
ب) محيط در اين پروژه بسته 1ميباشد منظور از محيط بسته ،ادارات و سازمانها ميباشد.
پ) شرايط نوري در محيطهاي مختلف متغير ولي تغييرات آن محدود ميباشد ،براي از بين
بردن تغييرات شرايط نوري در بين دوربينها از يک تابع انتقال روشنايي استفاده شده است.
ت) فرض شده كه ظاهر افراد در زمان خروج از يک دوربين و زمان ورود در اين دوربين يا
دوربين ديگر تا لحظه تشخيص ،ثابت ميباشد .در واقع افراد مجاز به تغيير لباس و نحوهي پوشش
خود در محدودهي ورود و خروج از محيط نميباشد .پس از اين محدوده ،فرد به شرطي كه سايهنماي

2

تشخيص داده شده توسط سيستم تغيير ننمايد ،ميتواند نحوه پوشش خود را تغيير دهد.
ج) در اين سيستم با توجه به اهميت زمان پردازش كيفيت تصاوير پايين ميباشد .وضوح
باالي تصوير باعث بهبود كيفيت شناسايي و رديابي سيستم ردياب ميشود ولي در اين سيستم با
توجه به اهميت زمان پردازش كيفيت تصاوير به ابعاد  241*921كاهش پياده كرده است.

 -3-9اهداف پایان نامه
با توجه به آنچه كه بيان شد ،هدف از اين پايان نامه ارائه يک سيستم جامع به منظور رديابي افراد در
مجموعهاي از دوربينها با ديد مجزا (غير همپوشان) ميباشد .جهت انجام اين كار ،فرآيند رديابي به
دو مرحله شناسايي و رديابي افراد در زاويه ديد يک دوربين و شناساييمجدد افراد در زاويه بين
دوربينها تقسيم خواهد شد به منظور حذف پسزمينه از يکي از روشهاي آشکارسازي كه داراي
دقت و سرعت بااليي است استفاده خواهد شد .از آنجا كه انتخاب ويژگي مناسب به منظور رديابي در

Indoor
Silhoette
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سيستمها اهميت باالي دارد ،در ادامه به معرفي تکنيکهاي ارائه شده پرداخته خواهد شد .در نهايت
فرآيند كلي يک سيستم ردياب در محيطهاي بسته به صورت مرحله به مرحله تشريح خواهد شد.

 -4-9ساختار پایاننامه
اين پايان نامه در شش فصل تهيه شده كه هر فصل به شرح زير ميباشد.
فصل دوم -در اين فصل به معرفي چگونگي عملکرد سيستمهاي رديابي اشياء و انسان پرداخته شده
است .روشهاي موجود كه در اين زمينه در سالهاي اخير توسط محققين انجام شده ،معرفي گرديده
است .در انتهاي اين فصل به معرفي سيستمهاي رديابي با استفاده از شبکهاي از دوربينها پرداخته
شده است .اين سيستمها به دو دسته با زاويه ديد مجزا و مشترک تقسيم شدهاند كه سيستمهايي با
ديد مجزا مورد بررسي قرار گرفتهشده و به همين منظور مراحل و كارهاي انجام شده به منظور
شناساييمجدد افراد به عنوان يک بخش بسيار مهم در شبکهاي از دوربينها معرفي شدهاست.
فصل سوم -يکي از مهمترين مراحل در سيستمهاي رديابي انسان ،آشکارسازي هدف يا در واقع
استخراج پيشزمينه از پس زمينه ميباشد به همين منظور ما در اين فصل به معرفي روشهاي موجود
در حذف پسزمينه خواهيم پرداخت و نقاط قوت و ضعف هر روش را معرفي خواهيم نمود .در ادامه،
به معرفي روشهاي بهبود عملکرد آشکارسازي هدف به مانند حذف نويز و سايه خواهيم پرداخت .در
اين پاياننامه با توجه به نقاط قوت روش مدل گاوسي مخلوط تطبيقي نسبت به روشهاي مطرح شده
ديگر براي حذف پسزمينه استفاده شده و در انتهاي اين فصل نتايج مربوط به پيادهسازي با روش
پيشنهادي براي طراحي سيستم ردياب نمايش داده شدهاست.
فصل چهارم -به معرفي مراحل كلي روش شناسايي در يک دوربين و در مجموعهاي از دوربينها با
زاويه ديد مجزا پرداخته شده است .در ابتدا روشي با استفاده از سيستم فازي براي تشخيص موقعيت
افراد نسبت به دوربينها معرفي شده و با توجه به اينکه يکي از مشکالت اساسي در شناساييمجدد
افراد تغيير شدت روشنايي ميباشد به معرفي يکي روش قدرتمند در كاهش تغيير شدت روشنايي در
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هنگام عبور افراد از زاويه ديد دوربينها پرداخته شده است .در قسمتهاي بعدي اين فصل با توجه به
نقاط قوت هيستوگرام اين ويژگي به عنوان يکي از روشهاي سريع و موثر در رديابي معرفي شده كه
براي افزايش قدرت اين روش به تقسيمبندي قسمتهاي مختلف بدن انسان با استفاده از مطالعات
پزشکي از نسبتهاي مختلف بدن انسان استفاده نمودهايم .در پايان يک روش ديگر با استفاده از
تجزيه و تحليل مولفههاي اصلي قوي فازي غيرخطي معرفي شده است.
فصل پنجم -پيادهسازي و ارزيابي نتايج :در اين فصل ابتدا پايگاه داده استفادهشده و پيچيدگيهاي
موجود در آن توصيف ميگردد .سپس مراحل و پيادهسازي براي بدست آوردن موقعيت افراد نسبت به
دوربينها و تابع انتقال روشنايي در هنگام عبور افراد در بين دوربينها توضيح داده شده است .در
ادامه براي رديابي و شناساييمجدد از ويژگيهاي مطرح شده با توجه به موقعيت افراد نسبت به
دوربينها استفاده شده است .در پايان به معرفي روشهاي موجود براي ارزيابي سيستم مطرح پرداخته
و نتايج بدست آمده از روشهاي پيشنهادي مورد ارزيابي قرار گرفته است.
فصل ششم -نتيجهگيري و كارهاي آتي :جمعبندي و كارهاي آتي در اين فصل ذكر ميگردد.
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 -9-2مقدمه
انتخاب يک روش مناسب براي نمايش شي ميتواند در عملکرد رديابي اشياء تاثير گذار باشد در همين
راستا به معرفي روشهاي نمايش شي در تصاوير ويديوي پرداخته شده است .در اين فصل ،به معرفي
مطالعات در زمينه رديابي انسان در يک دوربين و چند دوربين پرداخته شده است و مزايا و معايب
روشهاي موجود شرح داده شده است .با توجه به اينکه استفاده از يک دوربين محدوديت وسعت ديد
را داشته به همين منظور از چندين دوربين براي رديابي استفاده شده است .در بکارگيري شبکهاي از
دوربينها ،دو ديدگاه كلي مطرح ميشود كه چند دوربين براي نظارت از يک صحنه استفاده شود يا
دوربينها به گونهاي در محيط نصب شوند كه زاويه ديد آنها هيچ همپوشاني با هم نداشته باشد .در
اين پاياننامه با توجه به اينکه استفاده از شبکهاي از دوربينها از لحاظ هزينه به صرفه بوده است اين
نوع سيستم بيشتر مورد توجه قرار گرفته است .شناساييمجدد افراد يک مرحله مهم در اين نوع از
سيستمها ميباشد كه در ابتدا به معرفي اين مرحله پرداخته شده و سپس مطالعاتي كه در اين زمينه
در سالهاي اخير انجام شده ،مورد بررسي قرار گرفته شده است .در نهايت با توجه به مطالبي كه در
اين فصل ويژگي ظاهر افراد براي رديابي در شبکهاي از دوربينها با ديد مجزا براي اين پاياننامه
انتخاب شده است.

 -2-2روشهاي نمایش شي
در يک سيستم رديابي ،در ابتدا بايد شي كه قرار است رديابي شود را معرفي كرد .اشياء با شکل و
ظاهر آنها بيان ميشوند .نحوه نمايش ميتواند در استخراج ويژگي از اشياء بسيار حائر اهميت باشد.
هر يک از روشهاي نمايش شي با توجه به خصيصه شي كه ميتواند شي با اندازه كوچک/بزرگ يا
صلب /غيرصلب يا پيچيده يا  .....باشد مورد استفاده قرار ميگيرد .انتخاب روش مناسب براي نمايش
شي ميتواند عملکرد سيستم رديابي را تحت تاثير قرار دهد .از جمله روشهاي نمايشهاي شي كه در
الگوريتمهاي رديابي متداول هستند را ميتوان به صورت زير معرفي نمود.
11
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الف) نقطهها :شکل را ميتوان با يک نقطه يا مجموعه اي از نقاط نمايش داد[ 1و  .]2در حالت كلي
نمايش با نقطه براي رديابي اشيائي كه ناحيهي كوچکي از تصوير را اشغال ميكنند مناسب است.
شکل (-1-2الف) و (-1-2ب) نمونهاي از اين نوع روشها را نشان ميدهد.
ب) اشکال هندسي اوليه ( :)Primitive geometric shapesشکل شي با يکي از اشکال هندسي پايه
مانند مستطيل يا بيضي قابل نمايش است [ ]9شکل (-1-2پ) و (-1-2ج) نمونههاي از اين روش را
نشان ميدهد .حركت شي براي چنين نمايشهايي معموال با تبديلهاي هندسي هوموگرافي ،انتقال،
مدل ميشود .اگرچه اشکال هندسي اوليه براي نمايش اشياء ( )rigidغير مفصلي مناسبتر هستند،
ليکن براي رديابي اشياء مفصلي نيز به كار مي روند.
پ) كانتور و سايهنماي شي ( :)Object silhouette and contourنمايش كانتور ،مرز شي را تعريف
ميكند شکلهاي (-1-2چ) (-1-2ح) نمايشي از آن را نشان ميدهند .ناحيهي درون مرز ،سايه نماي
شي ناميده ميشود .نمايش كانتور و سايهنما براي رديابي اشياء پيچيدهي مفصلي مناسب هستند[.]4
شکل (-1-2خ) نمونهاي از نمايش سايه نماي شي ميباشد.
ج) مدلهاي شکل بندبند ( :)Articulated shape modelsاشياء بندبند از قسمتهايي تشکيل شدهاند
كه با اتصاالتي به هم متصل ميشوند .براي مثال بدن انسان يک شکل بندبند است با تنه ،پاها ،دست-
ها و سر كه با اتصاالتي در كنار هم قرار گرفته اند[ .]5نمونهاي از اين نمايش را در شکل (-1-2و)
نشان داده است.
چ) مدلهاي اسکلتي ( :)Skeletal modelsدر اين نوع از نمايش شي از اسکليت بدن انسان استفاده
ميشود .اين مدل نمايش را ميتوان براي مدل كردن اشياء غيرمفصلي و همچنين اشياء بندبند مورد
استفاده قرار داد[ .]6نمونهاي از اين نمايش را در شکل (-1-2ي) نشان داده است.
شکل( )1-2برخي از روشهاي ممکن براي نمايش شي را در تصاوير نشان ميدهد .اين ويژگيهاي
شي براي تشخيص شي ،مورد استفاده قرار ميگيرند.
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شکل ( )1-2انواع روشهاي نمايش شي( .الف) مركزي( ،ب) مجموعه نقاط( ،پ) مستطيلي شکل( ،ج)بيضي شکل،
(چ) مرز شي كامل (ح) نقاط مركزي در مرز اشياء( ،خ) سايه نماي 1شي( ،و) شکل بند( ،ي) اسکلت شي []5

 -2-2ردیابي اشياء
رديابي يک شيء در يک ويدئو به معني شناسايي پيوستهي موقعيت شي و به روز رساني حركت آن
در زماني است كه هدف يا دوربين در حال حركتند .با وجود اينکه كارهاي زيادي در اين زمنه انجام
شده ولي رديابي اشياء به داليل زير هنوز براي محققين داراي اهميت زياد ميباشد:
 از دست دادن اطالعات ،به دليل اينکه يک دنياي سه بعدي توسط تصاوير دو بعدي مدل
ميشود.
 از دست دادن جزئيات در ويدويوهاي نظارتي 2به دليل پايين بودن وضوح دوربينها و
فشردهگي زياد فيلم
 ماهيت پيچيده حركت و هندسه جسم
 طبيعت غير صلب 1اشياء مثل انسان
Silhouette
Surveillance
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 همپوشاني 2جزئي يا كلي شي با اشياء ديگر و پسزمينه
 تغيير در شرايط روشنايي
 فرايند بالدرنگ

9

4

5

 ماهيت غيرهمگن رنگ جسم در دوربينهاي متفاوت


متفاوت بودن ظاهر اشياء در محيطهاي با چند دوربين

 شباهت بين اشيا كه ميتواند به ارتباط نادرست اطالعات منجر شود.
تحقيقات بسيار زيادي در جنبههاي مختلف رديابي اشياء انجام شده كه در اين مطالعه به طور خالصه
به معرفي كارها و تکنيکهاي مرتبط كه در اين زمينه انجام شده ميپردازيم.
در [ ]7گزارش غني از بررسي حدود  411مقاله منتشر شدهاست كه به بررسي در زمينه مشکل
رديابي اشياء و روشهاي اصالح آن در حركت انسان كه شامل مدل اوليه انسان ،رديابي ،تخمين مکان
و شناسايي رفتار بوده است پرداختهاند و همچنين اشاره شده كه مدلهاي كلي مورد نياز است تا
طيف گسترده اي از حركات انسان را تحت پوشش قرار دهد.
در مطالعاتي كه در [ ]5انجام شده جزئيات بسياري از تکنيکهاي موجود در رديابي شي معرفي و
گزارش خالصهاي از اين تکنيکها بيان شده است .آنها روشهاي رديابي را بر پايه ظاهر ،شکل ،رنگ و
حركت اشياء دستهبندي كردهاند .در [ ]8در مورد برخي از تکنيکهاي شناختهشده در رديابي شي
بحث كردهاند در بخش اول به بررسي اين روشها پرداخته و در بخش دوم ،مقايسه عملکرد موجک
[ ،]3نمودار هيستوگرام از گراديان جهتدار با  SVMخطي [ ،]11شبکههاي عصبي [ ،]11و تركيبي

1

Nonrigid
Occlusion
3
Background
4
Illumination
5
Real-time
6
Wavelet
7
)Histogram of Oriented Gradient (HOG
2
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از تشخيص با استفاده از شکل -بافت [ ]12پرداختهاند .آنها ادعا ميكنند بهترين نتايج را هنگامي كه
از تركيب هيستوگرام با گراديان جهتدار و  SVMخطي استفاده شد از خود نشان داده است .اين
روش براي رديابي چند شي در محيط بالدرنگ به دليل پيچيدگي هيستوگرام با گراديان جهتدار و
نياز به پايگاه داده بزرگي از اشياء در مرحله آموزش ،مناسب نيست .در [ ]19بررسي بخشهاي
مختلف از شناساي انسان و رديابي به طور مستقل و نه به طوركلي پيشنهاد كردهاند .آنها الگوريتمهاي
رديابي انسان را به پيشپردازش  ،تقسيمبندي پيشزمينه ،طبقهبندي شي ،تطبيق  /پااليش  ،رديابي
و كاربردها تقسيم كرداند .الگوريتمهاي مختلف در هر قسمت مورد بررسي قرار گرفت و نقاط قوت و
محدوديتهاي آنها توضيح داده شده است .نحوة دستهبندي الگوريتمهاي رديابي توسط بعضي از
محققين به شيوه متفاوت انجام شده است .در اين پاياننامه اين روشها به سه دسته با توجه به
خواص ذاتي آنها تقسيم شدهاست .اين دستهبنديها بر پايه حركت جسم ،مدلهاي هندسي و ظاهر
اشياء ميباشد .در بسيار از مواقع ،بسياري از ويژگيها در دستههاي متفاوت باهم تركيب ميشوند و
نتايج بهتري را در شناسايي از خود نشان ميدهند.
در رديابي بر پايه حركت ،از پارامترهاي حركت مانند مکان ،سرعت و شتاب بين افراد در فريمهاي
پشت سر هم استفاده ميشود .روشهاي فيلتر كالمن ،6فيلتر ذرات 7و جريانهاي نوري 8از جمله
معروفترين روشها در اين دسته هستند.

مدلهاي هندسي از ويژگيهاي شکل براي شناسايي و رديابي اشياء استفاده ميكنند .تشخيص لبه،
تطبيق مرز شي ،گشتاور ،1مساحت ،اندازه ،از جمله ويژگيهاي شي محسوب ميشوند كه براي رديابي
مورد استفاده قرار ميگيرند.
1

Shape-texture
Preprocessing
3
Verification
4
Refinement
5
Velocity
6
Kalman filter
7
Particle filter
8
Optical flow
2
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تعداد زيادي از ويژگيها و مدلها براي شناسايي اشيا و رديابي وجود دارند اما مدلهاي برپايه ظاهر
يکبعدي و دوبعدي بيشتر براي رديابي رايج هستند مدل مبتني بر ظاهر به علت استحکام (قدرت
باال) تشخيص جسم صلب و غير صلب محبوبتر هستند .در اين روش مدل اشياء فريمهاي قبلي با
اشياء فريم فعلي با استفاده از مدل ظاهر رنگ تطبيق داده ميشود.

 -9-2-2مدلهاي حرکت
در رديابي اشياء بر پايه حركت از مركز جرم هندسي اشياء استفاده ميكند .به مركز جرم اشياء ،مركز
ثقل گفته ميشود و اگر تغيير كمي در شکل اشياء به وجود بيايد تاثير چنداني در مركز ثقل به وجود
نميآيد (مركز جرم ثابت است) .در رديابي اشياء براساس مدل حركت جنبههاي زير را در نظر مي-
گيريم:
 چگونگي حركت اشياء بين فريمها
 موقعيت زماني و ظاهر شي در فريم هاي پي در پي
 چگونگي تغيير سرعت اجسام متحرک
حركت شي با استفاده از فيلترهاي خطي و گاهي اوقات غيرخطي مدل ميشود .هر شي با استفاده از
مدل حركت رديابي ميشود .برچسبها به اشياء به طور مداوم بر اساس موقعيت واقعي و تخمينزده
شده و سرعت ،اختصاص داده ميشوند .اگر چند شي در نزديکي يکديگر جابجا شوند ،چنانچه ويژگي-
هاي حركت تخميني و واقعي آنها به هم نزديک باشند ،بعنوان يک شي در نظر گرفته ميشوند.
در رديابي بر پايه حركت به دليل پيچيدگي اين نوع از سيستمها ،فرضهاي را براي رديابي در نظر
ميگيرند .به عنوان نمونه در [ ]14فرض شده كه كه سرعت (نرخ) فريمهاي ويدئو به اندازه كافي باال
ميباشد بنابراين موقعيت جسم به ميزان قابل توجهاي بين فريم ها تغيير نميكند .به طور مشابه
[ ]15فرض كردند كه ظاهر جسم بين فريم و سرعت راه رفتن ،متوقف شدن يا شروع به راه رفتن به
Moments
Center of gravity
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تدريج تغيير ميكند .همچنين در تحقيقات انجام شده در [ 15و  ]16و [ ]17سرعت اشياء را ثابت
فرض شده است.
برخي از اين فرضيات كه در فوق به آنها شاره شد ميتواند صادق باشد .بدون در نظر گرفتن
پارامترهاي سناريوي خاص ،كه شامل موقعيت دوربين و تراكم جريان 1راه رفتن باشد .با اين حال ،اين
فرضيات در محيطهاي بدون محدوديت بياعتبار است .به عنوان مثال ،فرض سرعت ثابت به طور كلي
براي عابر پياده درست نيست .ممکن است تغيير مسير و توقف افراد به صورت ناگهاني و غيرقابل پيش
بيني انجام شود[.]18
در روشهاي رديابي اشياء برپايه حركت نظير فيلتر كالمن [ ،]13مکان اشياء در فريم بعدي با استفاده
از تاريخچه حركت اشياء پيشبيني ميشود .فيلتر كالمن مجموعهاي از رابطههاي رياضي براي پيش-
بيني به صورت بازگشتي را فراهم ميكند در واقع حالتي از فرايند را به وسيله حداقل كردن متوسط
مربع خطا تخمين ميزند و پيشبيني حالت بعدي را با استفاده از اين تخمين انجام ميدهد .براي
اطالعات بيشتر در مورد جزئيات فيلتر كالمن و كاربردهاي آن به [ ]21مراجعه شود.
در [ ]21از فيلتر كالمن براي محيطهاي توزيع شده با دوربينهاي بيسيم استفاده شده است .در هر
دوربين موقعيت جسم با استفاده از فيلتر كالمن تخمين زدهشده و موقعيت شي را به يک ايستگاه
مركزي فرستاده ميشود .همچنين از فيلتر كالمن براي رديابي شي و از مدل حركت براي تشخيص
اشياء همپوشاني در [ ]22استفاده شده است.
فيلتر ديگري كه براي رديابي از حركت استفاده ميكند فيلتر ذرهاي با دوام 2بوده است[ ،]29كه اين
روش با نمونهگيري آماري براي كاهش تعداد نمونههاي مورد نياز تركيب ميشود .مشکل اصلي در
رديابي انسان با فيلتر ذرهاي رشد نمايي ذرات ميباشد تا بتواند مسير حركت اشياء را به درستي

Flow density
Annealed
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تخمين بزند[ 24و  .]25به همين دليل اين روش براي رديابي چندين شي در كاربردهاي بالدرنک
مناسب نيست.
در تحقيق ديگر ،يک سيستم مجتمع با استفاده از مدل بدن انسان و حركت در توالي از تصاوير در
چندين ديد متفاوت معرفي شده است [ ،]26در اين مطالعه از روش سلسله مراتبي مبتني بر قواعد
(پايه-نقش ) براي مشخص كردن مکان و برچسب قسمتهاي بدن استفاده شده است .با توجه به
دانش قبلي كه از شکل قسمتهاي بدن ،اندازه و ساختار آن براي قسمتبندي داشته است از يک
فيلتر كالمن توسعه دادهشده براي شناسايي حركت انسان در بين فريمها استفاده شده است .يک
چارچوب رديابي كه از فيلتر كالمن استفاده كرده در [ ]27پيشنهاد داده شده است.
به طور كلي ،ويژگيهاي ساده حركت براي رديابي جسم به خصوص اگر اشياء در حال حركت انسان
باشند مناسب نميباشد زيرا حركت انسان ممکن است به صورت تصادفي در فريمها تغيير كند و
فيلترهاي حركت قادر نباشند اشياء را زماني كه باهم همپوشاني دارند رديابي نمايند .به خصوص اگر
به طور طبيعي يک شي از زاويه ديد يک دوربين خارج و بعد از مدتي دوباره وارد زاويه ديد دوربين
شود.
 -2-2-2مدل هندسي
مدلهاي هندسي از اشياء و ويژگيهاي استخراج شده از آن در بسياري از منابع براي شناسايي اشياء
مورد استفاده قرار گرفتهاست .در مدل هندسي به صورت گشتاور ،لبه ،اسکلت ،مساحت ،محيط و مدل
شکل به صورت دوبعدي يا سهبعدي بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است .البته بعضي از اين ويژگيها
ممکن است وابسته به اندازه و يا فاصله جسم تا دوربين باشد اما الگوريتمهاي كه نسبت به اندازه،
انتقال و چرخش متغير نميباشند براي رديابي و انطباق اشياء ميتوانند استفاده شوند.

Rule-base
Framework
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در بکارگيري ويژگي گشتاور جهت نمايش مدل هندسي يک جسم ،از مجموعه نقاطي كه هريک
ويژگي خاصي از مدل هندسي را در خود دارد استفاده ميشود .البته گشتاور ممکن نوع صفر ،يک و ...
باشد .گشتاور نوع صفر (مساحت اشياء) ،نوع يک (ميانگين داده يا مركز ثقل) و نوع دوم (پراكندگي
داده) ميباشند كه براي آناليز آماري در بسيار از موارد استفاده ميشوند .براي انطباق اشکال اشياء از
چند نوع گشتاور بطور همزمان استفاده ميشود ]28[ .گشتاور ثابت كه تركيب خطي از گشتاور
مركزي هستند را معرفي كرد ]23[ .شناسايي و رديابي اشياء را با استفاده برداري شامل سه گشتاور
ثابت انجام داده است ،و از فاصله اقليدسي براي انطباق آنها استفاده كرده است .به طور مشابه [ ]91از
ويژگيهاي گشتاورهاي اندازه ،انتقال و چرخش با فرض انحراف نسبي 1اشياء استفاده كردهاند.
گشتاورهاي در بعدهاي دو ،سه و  nبعد در [ ]91پيشنهاد شده است .در تحقيقات انجام شده،
گشتاورهاي دوبعدي نتايج خوبي در كاربردهاي بينايي از خود نشان دادهاند.
در [ ]92ناحيههاي مرزي بسته استخراج شد و نمايش اين نواحي با استفاده از محيط ،مساحت،
فشردگي و گشتاورها پيشنهاد شده است .روشهاي مبتني بر گشتاور به انحرافهاي اشياء مانند غير
يکنواخت بودن شدت روشنايي و تغيير شکل اشياء حساس ميباشند .مرز شي معموال با تکنيکهاي
شناسايي لبه استخراج ميشود .در بعضي از تحقيقات ،مرز شکل اشياء از نقاط لبه پشتسرهم بدست
آورده است [ .]95-99براي پويش نقاط مرزي از ديدگرافي كه هر لبه را هم متصل ميكند استفاده
شده است [ .]98-96بعضي از مواقع به دليل كيفيک پايين تصاوير ويديوي نظارتي ،نويز سنسورها و
مشکالت قطعهبندي تصاوير ،شناسايي لبه با مشکل روبرو ميشود.

1

Affine distortion
Vision application
3
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در مجموع مدل هندسي و ويژگيهاي آن در اشياء غيرصلب به داليلي مثل كيفيت پايين تصاوير،
اندازه كوچک ،شکل متفاوت در توالي از ويديو در قسمتي از اجسام متحرک نتايج قابل قبولي از خود
نشان نميدهند.
 -3-2-2مدل ظاهر
در بسياري از كارهاي انجام شده از اطالعات ظاهر در زمينه شناسايي و رديابي افراد استفاده شده
است .راههاي زيادي به منظور استفاده از ظاهر براي شناسايي افراد در سالهاي اخير معرفي شده
است .از جمله آن ميتوان به رنگ ،تابع چگالي احتمال ،مدلهاي ظاهري يکبعدي و دوبعدي ،چندين
نقطه ثابت در اشياء ،شکل اشياء و مدل ظاهري از چند زاويه ديد ،اشاره كرد.
تابع چگالي احتمال از ويژگيهاي ظاهري اشياء (رنگ و بافت) ميتواند ،محاسبه شود .تابع چگالي
احتمال يک شي ميتواند به صورت پارمتري مثل گوسين [ ]93و تركيبي از گوسينها [ ]41و به
صورت روشهاي غير پارامتري برپايه كرنل[ ]41و نمودار هيستوگرام [ ]42باشند .نمودار هيستوگرام
در دههاخير بسيار مورد استفاده قرار گرفته است به دليل اينکه نسبت به تغيير اندازه و چرخش
مقاومت از خود نشان ميدهد ،هنوز هم يکي از روشهاي معروف براي شناسايي اشياء ميباشد .در
[ ]42از تکنيک جابجايي ميانگين براي رديابي اشياء استفاده شده است .آنها از نمودار هيستوگرام
رنگ و فاصله  Bhattacharyyaبراي پيدا كردن بهترين انطباق موقعيت اشياء استفاده كردهاند.
رنگ به عنوان مهمترين ويژگي براي شناسايي معرفي شدهاست .در [ ]49از كانالهاي رنگي RGB

استفاده شده و هر كانال در چهار برابر طول دامنه تعديل داده شده  ،و مکعب رنگ  4*4*4و
هيستوگرام رنگ  bin-64بدست آمدهاست .اين تعديل دادن تاثير فضايي (مکاني) روشنايي رنگ
متفاوت ،را كاهش ميدهد .از جمله كارهاي كه روشهاي رديابي اشياء به صورت خودكار (اتوماتيک)

1
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نميباشد ميتوان به [ ]44اشاره كرد يعني مرحله آموزش به صورت  off-lineميباشد .آنها تعدادي از
binهاي هيستوگرام را در فضاي رنگي  RGBانتخاب ميكنند و مسير بهينه اشياء را با برنامهنويسي
پويا بدست ميآورند ]45[ .از فشردهسازي بردار ترديجي براي تصاوير استفاده كردند و سپس با
فاصله اقليدسي ميزان شباهت هيستوگرام بين اين بردارها محاسبه كردهاند .مشکل اساسي تکنيک-
هاي انطباق اشياء برپايه هيستوگرام ،از دست دادن اطالعت فضايي(مکاني) سه بعدي ميباشد .اين
مشکل در [ ]46نيز ذكر شده است و در آن نشان دادهشده كه اگر براي شناسايي اشياء از هيستوگرام
بدون اطالعات فصاي سهبعدي استفاده كنيم عملکرد انطباق بين اشياء كاهش مييابد.
تکنيکهاي غيرپارامتري مانند تخمين شدت كرنل براي مدلكردن ظاهر اشياء مانند روشهاي قبلي
بسيار محبوب هستند ]41[ .ارتفاع اشياء را به سه قسمت تقسيم مينماييد :سر ،9نيم تنه 4و پايين
تنه 5كه هر قسمت با تابع شدت كرنل گوسين مدل شدهاست و اين روش هزينه محاسبه تخمين
شدت كرنل را بهبود داد .در اين مقاله براي تقسيم قسمتهاي مختلف بدن ،از تفاوت رنگ لباس
پوشيده شده توسط هر فرد استفاده شدهاست .در واقع هر قسمت نيمتنه و پايين تنه بايد كامال يک
رنگ و نسبت به هم متفاوت باشد ]47[ .از يک سيستم با چند دوربين با ديد مشترک براي رديابي
انسان در محيط پيچيده استفاده كرده است .انها ارتفاع اشياء را به  hبرش (قسمت) و هر قسمت را با
استفاده از تخمين شدت كرنل مدل كردهاند .و در ادامه اينكار ،در [ ]41از  nكرنل گوسين براي هر
hبرش استفاده شده كه هزينه محاسبات را باال برده است 48[ .و  ]43از تکنيکهاي برچسبگذاري
بدن انسان استفاده كردند .اشياء با استفاده از تئوري انطباق گراف شناسايي شد كه اين روش نتايج
خوبي را از خود نشان ميدهد ولي اگر اندازه اشياء كوچک باشد عملکرد اين روش كاهش پيدا ميكند.

1
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[ ]51جنبههاي بسيار زياد رديابي را مورد بررسي قرار دادهاست .آنها از اندازه افقي ،مساحت ،بافت
افقي  ،طرح افقي و شتاب حباب استفاده كردند .بافت افقي در [ ]51يک مدل ظاهري يکبعدي
است .اين مدل ظاهري يکبعدي نه نرمال و نه تغيير اندازه در ارتفاع اشياء را دارد و از ويژگيهاي
هندسي مثل ،طرح افقي و اندازه افقي براي انطباق بين اشياء استفاده ميكند .به همين دليل اين
روش براي رديابي انسان كمتر قابل اعتماد ميباشد چون كه انسان داراي اندازههاي متفاوت در فريم-
هاي مختلف در چند دوربين با ديد مشترک ميباشد.
تکنيکهاي شناسايي اشياء بر پايه چند نقطه از چند نقطه ثابت به عنوان ويژگي استفاده ميكنند.
اين نقاط براي انطباق شي فعلي با اشياء موجود در پايگاه داده استفاده ميشود .روشهاي زيادي براي
انتخاب اين نقاط ثابت (ويژگيها) وجود دارد ]51[ .تبديل ويژگيها با مقياس ثابت ( )SIFTرا به
عنوان روشي براي پيدا كردن اين نقاط ويژگي معرفي كردهاند ]52[ .يک الگوريتم سريعتر براي پيدا
كردن نقاط كليدي با عنوان ويژگيهاي قدرتمند با سرعت باال ( )SURFمعرفي كرد ]59[ .الگوريتم
 SIFTو  SURFرا مورد بررسي قرار دادند و ادعا كردند كه اين دو الگوريتم از لحاظ عملکرد شبيه
همديگر عمل ميكنند اما  SURFنسبت به چرخش و تغيير روشنايي ثابت نيست و از لحاظ سرعت
محاسبات از  SIFTسريعتر است .از نقاط ضعف اين روشها :الف) در ابتدا بايد مرحله آموزش داشته
باشيم و فقط اشياء كه در مرحله آموزش وجود دارند شناخته ميشوند .ب) هر دو روش از لحاظ بار
محاسباتي بسيار زمانبر هستند و براي كارهاي بالدرنک مناسب نميباشند.
ايده انطباق الگو در واقع خلق يک مدل براي اشياء ميباشد .اين الگو با يک تصوير يا حباب پيش-
زمينه براي شناسايي انطباق داده ميشود .در كل براي گرفتن يک الگو ،مکان ،مقياس و جهت
1
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استفاده ميشود تا شباهت بين اشياء (با در نظر گرفتن يک حدآستانه) اندازهگيري شود .الگوها از
هندسه ساده اشکال يا سايهنما بدست ميآيند [ .]54يک توسعه در الگوها ،از اطالعات فضايي(مکاني)
و ظاهري باهم استفاده كرده است .از آنجايي كه الگوها ،ظاهر افراد را فقط از يک زاويه ديد
رمزگذاري ميكنند بنابراين اين روش براي رديابي اشياء كه حالت آنها زياد در طول رديابي تغيير
نميكنند مناسب هستند ]55[ .حدود  1111الگو از طريقه راه رفتن نيم رخ كه اين تعداد الگو
محاسبات باال براي انطباق طريقه راهرفتن نياز دارد را بدست آورند .مخصوصا اگر در هر الگو مکانها،
جهت و مقياس متفاوت را جستجو كنيم .در نهايت الزم به ذكر است ،اگرچه سلسله مراتب الگو مي-
تواند تعداد متنوعي از اشکال اشياء را تحت پوشش قرار دهد ولي اين روش براي كنترل اشکال بزرگ
تغييرپذير وقتي كه خيلي نزديک به دوربين هستند مناسب نيستند[ .]56به همين دليل اين روش
نميتواند براي رديابي كه دوربين محيطهاي آنها تغيير قابل مالحظهاي باهم دارند عملکرد خوبي از
خود نشان دهد.
مدلهاي با چند-نما(نمايش) در واقع رمزگذاري يک شي با ديدهاي متفاوت است .يک روش براي
نمايش نماهاي اشياء متفاوت اين است كه يک زيرفضا (شبه فضا) از نماها بدست بياوريم .براي نمونه
از روشهاي زيرفضا ميتوان به تجزيه و تحليل مولفههاي اصلي( )PCAو تجزيه و تحليل مولفههاي
مستقل ( )ICAاشاره كرد .كه براي نمايش ظاهر و شکل استفاده شدهاند [ 57و .]58
[ ]53الگوريتمهاي رديابي اشياء برپايه يک دوربين ثابت (دوربين اصلي) و چندين دوربين متحرک
دادند .آنها بحثهاي زيادي در مورد شناسايي ويژگيهايي به مانند ،هيستوگرام رنگ ،هيستوگرام از
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گراديان جهتدار SURF ،SIFT ،انجام دادند ]61[ .حركت و هيستوگرام رنگ را با هم تركيب كرده و
ادعا كرده كه نتايج خوبي گرفته است.
به تازگي ،بسياري از محققان از چندين دوربين با ديد مشترک براي رديابي اشياء كه با هم همپوشاني
دارند استفاده كردهاند [ 47و  .]62-61مزاياي محيط با چند دوربين با ديد مشترک اين است كه
چندين نما از يک اشياء ميدهد و براي انطباق اشياء تحت برخورد ( همپوشاني) ميتوانيم از زاويه
ديد (نما) دوربينهاي ديگر استفاده نماييم .با وجود مزاياي اين دوربينهاي كه ميتوان از پارمتر عمق
به همراه كنترل همپوشاني اشياء استفاده كرد ولي مشکالتي مثل كاليبره شدن دوربينها با هم ،تغيير
در فضاي ديد يک دوربين موجب تغيير در بقيه دوربينها ميشود و از طرفي محدوده ديد تحت
پوشش نيز بسيار كم ميباشد ،اشاره كرد.
رديابي برپايه ظاهرشي ،بسيار براي سيستمهاي نظارتي مورد استفاده قرار گرفته است .اين روش
نتايج رضايت بخشي در شرايط متفاوت مثل كيفيت پايين تصاوير ،بزرگ يا كوچک بودن اندازه اشياء
از خود نشان دادهاند .اين روشها همچنين ميتوانند براي شناساييمجدد اشياء وقتي كه از زوايه ديد
يک دوربين خارج شده و به زاويه ديد دوربين ديگر وارد ميشوند از خود نشان دهند.

 -3-2شناسایيمجدد شي
كار مشاهده يک شي در زاويه ديد يک دوربين و شناسايي دوباره همان شي در زاويه ديد همان
دوربين يا دوربين ديگر را شناساييمجدد شي گويند .يک شي ممکن است در زاويه ديد دوربين ،يک
يا چندبار وارد شود .اگر الگوريتمهاي بتوانند كار شناساييمجدد يک شي و اطالعات مربوط به زمان و
تعداد مرتبههاي ورود يا خروج اين شي از زاويه ديد يک دوربين را بدست بياورد ،اين كار ميتوان
كمک بسيار مهمي براي شناساي و آناليز رفتار اشياء انجام دهد .شناساييمجدد اشياء همچنين مي-

Re-Identification
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تواند براي مراقبت (نظارت) از مکانهاي با وسعت باال مثل :فرودگاهها ،محوطه دانشگاه ،مراكز خريد و
ايستگاه قطار با استفاده از چند دوربين بسيار مهم باشد.
در محيطهاي با چنددوربين ،شناساييمجدد شي كمک ميكند تا ركوردهاي ثابتي از اشياء متحرک
وقتي كه اين اشياء از زاويه ديد دوربين خارج ميشوند و دوباره وارد همان دوربين يا زاويه دوربين
ديگر ميشوند ،بسازيم .بسياري از محققان از دوربينها با زاويه ديد مشترک براي رديابي استفاده
كردهاند .كه استفاده از اين نوع محيطها داري مزاياي زير ميباشند:
اشياء ميتوانند حتي زماني كه اين اشيا در يک يا چند دوربين باهم برخورد دارند ،شناسايي شوند.
عملکرد انطباق اشياء و شناسايي بهبود پيدا ميكند
شکل و جزئيات سهبعدي ميتوان از اشياء بدست آورد.
ولي ناحيه تحت پوشش اين دوربينها بسيار محدود ميباشد .به همين منظور از محيطهاي با چند
دوربين با ديد مجزا (بدون هم پوشاني) براي نظارت ناحيه وسيعي استفاده ميشود .در اين بخش ما به
بررسي ،شناساييمجدد اشياء در چنديدن دوربين بدون همپوشاني ميپردازيم.

Cam3

Cam2

Cam1

شکل ( )2-2رديابي انسان در محيط با چند دوربين با ديد مجزا []69

شکل( )2-2يک نمونه خاص از رديابي انسان در محيط با چندين دوربين بدون همپوشاني را نشان
ميدهد .در اين محيط سه دوربين نصب شده كه دو دوربين در بيرون و يک دوربين در داخل
24
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ساختمان قرار دارد .به اشياء يک برچسب وقتي كه از يک دوربين خارج و در دوربين ديگر وارد مي-
شوند اختصاص داده ميشوند.
[ ]69از پارامترهاي فضايي (مکاني) و حركت شي براي رديابي در اين نوع محيطها استفاده كرده
است .در اين مقاله اين پارامترها با مدلهاي ظاهري تركيب شد و نشان داده شده كه اين كار سبب
باال رفتن عملکرد شناساييمجدد افراد شده است .شکل( )9-2يک نمايش كلي از محيطها با چندين
دوربين با ديد مجزا ميباشد .در اين شکل ،پنج دوربين در يک ساختمان براي نظارت نصب شدهاست.

شکل ( )9-2توپولوژي كلي از سيستمهاي نطارتي با چند دوربين بدون همپوشاني[]64

در اين قسمت به بررسي روشهاي موجود براي شناساييمجدد اشياء در محيطها با ديد مجزا مي-
پردازيم.
ويژگي حركت نميتواند براي دوبارهشناسي شي در محيطهاي با دوربينهاي با ديد مجزا مفيد باشد
زيرا نقاط ورود و خروج زيادي وجود دارند اين در حالي است كه ويژگي حركت به مکان شي بستگي
دارد .اين امکان وجود دارد كه اشياء از يک مکان خارج شوند و دوباره در همان صحنه ولي اين بار از
مکان ديگر وارد شوند .به طور مشابه خواص هندسي نميتوانند نتايج خوبي براي شناسايي دوباره
اشياء براي اشياء غيرصلب به دليل تغيير اندازه بسيار زياد (دور و نزديک شدن شي نسبت به دوربين-
هاي متفاوت) ،از خود نشان دهند.
برخي از محققان از ويژگي حركت براي شناساييمجدد اشياء در چندين دوربين بدون همپوشاني
استفاده كردهاند آنها براي رديابي اشياء ويژگيهاي حركت را با اطالعات فضايي از دوربينها تركيب
25
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كردهاند ]67-65[ .از اطالعات بدست آمده از مشاهده مکان و سرعت اشياء متحرک در ميان چندين
دوربين با ديد مجزا براي تعيين ارتباط فضايي(زمان و مکان) بين دوربينها استفاده كردهاند]66[ .
فرض كرده كه ارتباط بين اشياء در بين اين دوربينها مشخص است .براي مدل كردن ديناميک افراد
از يک مدل ماركف استفاده شدهاست ]68[ .در اين مقاله از تركيب اطالعات زماني و مکاني به همراه
ويژگي رنگ ،تابع انتقال روشنايي براي برقراري ارتباط بين افراد استفاده شده است .اين دسته از
تحقيقات براي مواقعي مناسب ميباشند كه فاصله بين دوربينها كم بوده و افراد ملزم به حفظ
وضعيت حركتي خود از جمله سرعت و جهت حركت باشند .در صورتي كه افراد بين دو دوربين مکث
نموده و يا حركت آزادانهي ديگر انجام دهند سيستم دچار اختالل در تشخيص ميگردد.
در بسياري از مقاالت منتشر شده از تکنيکهاي انطباق هيستوگرام شي مانند هيستوگرام رنگ به
عنوان يک مشخصه استفاده شده است [ .]63و مقاالت چاپ شده اخيرا [ 71و  ]71همچنين از
تکنيکهاي هيستوگرام براي شناساييمجدد شي در محيطهاي با چند دوربين بدون ديدمشترک
استفاده كردهاند .بعضي ديگر از محققان از ويژگيهاي ديگر به همراه هيستوگرام استفاده نمودهاند.
مانند [ ]69كه از تركيب ويژگي حركت به همراه هيستوگرام شي استفاده نموده است ]72[ .از
احتماالت برپايه شبکه باور بيزين ( )BBNبراي باالبردن عملکرد هيستوگرام براي شناسايي و
شناساييمجدد اشياء استفاده كردهاند .آنها هيستوگرام شي فعلي را با هيستوگرامهاي ديگر ذخيره
شده در مجموعهداده انطباق دادهاند و بعد از محاسبه شباهت بين هيستوگرامها ،اگر شباهت چند
هيستوگرام بيشتر از حدآستانه باشد در اين قسمت نوبت به استفاده از روش بر پايه  BBNميرسد كه
شيي كه بيشترين احتمال را دارد انتخاب ميشود.
[ ]79از بيزين براي رديابي انسان در چندين دوربين با ديد مجزا استفاده كرده است كه پاسخ بهينه،
يک مجموعه از مسيرهاي اشياء با بيشترين احتمال پسين از مشاهدات بدست آمده ،ميباشد .در اين
Signature
)Bayesian Belief Network (BBN
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تحقيق فرض شده كه سرعت اشياء به صورت يکنواخت است و اگر اشياء ،براي چند لحظه متوقف
شوند سيستم قادر به شناسايي افراد در دوربين بعدي نيست.
بعضي از محققان از ويژگي بافت براي شناسايي و رديابي افراد استفاده كردهاند [ 74و  .]75اما در كل،
به دليل كيفيت پايين دوربينهاي نظارتي فقط استفاده از اطالعات استخراج شده از بافت براي رديابي
صحيح مناسب نيست [.]72
بعضي از كارها ،از نقاط كليدي براي برقراري ارتباط بين اشياء استفاده كردهاند [ ]76از  SIFTبراي
رديابي ماشين بکار برده است ]77[ .نمايشي از  SIFTبراي شناساييمجدد انسان استفاده كرده است.
[ ]76نقاط كليدي را با استفاده از  ]78[ PCA-SIFTدر مقياس بزرگ از دوربينها كاهش داده است.
كاهش نقاط كليدي ارتباط دادههاي بين دوربينها را كاهش ميدهد ولي عملکرد شناسايي اشياء نيز
كاهش پيدا ميكند ]73[ .از  SURFاصالحشده و انطباق بين توصيفگرها با استفاده از اولين bin

بهتر و جستجو  KD-treeاستفاده كرده است.
از ديگر روشهاي شناسايي افراد استفاده از طريقه راه رفتن افراد است .يک روش مخصوص يا وضعيت
از حركت كردن ،را راهرفتن گويند .بعضي از كارهاي ابتدايي در راهرفتن و توانايي شناسايي انسان در
[ 81و  ]81بحث شده است .در اوايل ،مطالعه به وسيله [ ]81مشخص كرد كه راهرفتن انسان توانايي
مفيد بيومتريک براي شناسايي انسان ميباشد .در كارهاي محققان ديگر نيز از راهرفتن براي
كاربردهاي نظارتي استفاده شدهاست [ 82و  .]89يک روش براي رديابي و شناسايي انسان بين
دوربينهاي متفاوت بدون همپوشاني برپايه آناليز راهرفتن انسان در [ ]84معرفي شده است .براي
استخراج ويژگيهاي راه رفتن ،آنها از مدلهاي حركت برپايه اطالعات قسمتهاي بيومتريک اشياء كه
توصيف كننده زاويه حركت از زانو و مفصل ران در حالتهاي متفاوت از دورهاي از راهرفتن ميباشد
1

descriptors
)Best Bin First (BBF
3
Gait
4
biometric
2
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استفاده كردهاند .مقاله [ ]85نحوه راه رفتن افراد را در هر يک از دوربينها آناليز نموده و به عنوان
معياري براي برقراري ارتباط بين يک فرد در نظر ميگيرد .استفاده از را رفتن نياز به پردازش نسبتا
سنگيني نياز دارد و همچنين نمونههاي ويدئويي در شرايط كامال كنترل شده در يک محيط و توسط
يک دوربين تهيه شدهاند .يکي ديگر از خواص بيومتريک ميتوان به چهره انسان اشاره كرد كه در
[ ]86يک سيستم استريو براي استخراج عمق اشياء استفاده شده و در كنار آن از رنگ و چهره افراد
براي برقراري ارتباط بين مشاهدات مربوط به يک فرد بهرهگرفته شده است .ويژگيهاي رنگي يک فرد
در اين كار به سه قسمت تقسيم شده است .رنگ صورت افراد كه براي تشخيص چهره استفاده مي-
شود ،رنگ موي افراد و رنگ ساير قسمتهاي تشخيص داده شده براي فرد توسط سيستم استريو.
استفاده از چهره ،افراد را ملزم به حركت در فاصلهي كمي از دوربينها مينماييد تصاويري براي اين
كار استفاده ميشوند بايد با كيفيت بسيار باالي باشند .در [ ]87ويژگي چهره به همراه رنگ و بافت
لباس افراد براي رديابي مورد استفاده قرار گرفته است.
[ ]88يک مدل ظاهري جديد بر پايه كواريانس فضايي(مکاني) ناحيهها كه از قسمتهاي مختلف بدن
استخراج شده معرفي كرده است .يک شماي هرمي جديد براي برقراري ارتباط قسمتهاي مختلف
بدن انسان براي جداكردن ويژگيهاي متمايز انسان معرفي شده است (هر قسمت با بردار شناسايي
 11بعدي مدل شده است).

 -4-2جمعبندي
در اين فصل به مرور اجمالي به سيستمهاي رديابي اشياء و انسان پرداختهايم .در مورد مشکالت و
پيچيدگيهاي اين نوع از سيستمها در اين فصل بحث شده است .روشهاي موجود در رديابي انسان را
به سه قسمت رديابي بر پايه مدل حركت ،مدل هندسي و مدل ظاهري معرفي كرده و در ادامه
سيستمهاي ردياب انسان در شبکه از دوربينها با زاويه ديد همپوشان و بدون همپوشاني (گسسته) به
عنوان دو موضوع اساسي در تحقيقات محققان دهه اخير معرفي شد و با توجه به نقاط ضعف دوربينها
28
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با ديد همپوشان در اين فصل و پروژه بيشتر تمركز به سيستمهاي با زاويه ديد مجزا پرداخته شده
است .در اين فصل به معرفي ويژگيهاي موجود در اين نوع از سيستمها و روشهاي موجود در
شناساييمجدد افراد كه به عنوان يکي از بخشهاي مهم در اين نوع از سيستمها ميباشد پرداخته
شده است .با توجه به نقاط ضعفي كه از روشهاي مبتني بر مدل حركت و مدل هندسي در شناسايي
مجدد افراد در رديابي انسان در شبکه از دوربينها با ديد مجزا مطرح شده ،روشهاي مبتني بر ظاهر
را به عنوان روشي قدرتمند در اين نوع از سيستمها معرفي كردهايم و در فصلهاي بعدي تمركز بيشتر
بر استخراج ويژگي از مدل ظاهري افراد انجام ميگيرد.
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 -9-3مقدمه
آشکارسازي هدف به عنوان يک بخش مهم و تاثيرگذار در سيستم رديابي ميباشد كه كارايي مراحل
بعدي اين سيستم به اين مرحله وابستگي زيادي دارند .در آشکارسازي ،ناحيهي مربوط به هدف مورد
نظر در تصوير قطعهبندي ميشود .اين مرحله با توجه به شرايط ديناميکي محيط مانند تغيير
روشنايي ،سايهها ،حركت متفاوت و انسداد بين افراد با چالشهاي زيادي روبرو ميباشد .در اين فصل
ابتدا روشهاي موجود بر آشکارسازي هدف كه به سه دسته كلي تفاضل فريمهاي متوالي ،تفاضل مدل
پسزمينه و جريان نوري تقسيم شده است و مزايا و معايب هر روش با توجه به كاربرد آن مورد تحليل
قرار گرفته ميشود .روش تفاضل مدل پسزمينه با توجه به اينکه در محيطهاي بسته عملکرد بهتري
از لحاظ دقت و زمان محاسبات نسبت به روشهاي موجود ديگر داشته ،براي بدست آوردن نواحي
متحرک در اين پاياننامه استفاده شده است .به منظور باالبردن كيفيت هدف استخراج شده از روش-
هاي حذف سايه و فيلترهاي مورفولوژي براي كاهش نويز استفاده شده است .در نهايت پيادهسازي اين
روشها بر روي مجموعهداده معرفي شده در اين پاياننامه مورد ارزيابي قرار گرفته شده است.

 -2-3روشهاي آشکار سازي و تشخيص هدف
تشخيص اهداف متحرک يا تشخيص و آشکارسازي حركت براي تشخيص هدف ،اهميت زيادي در
رديابي بخصوص كاربردهاي مراقبتي دارد و حجم زيادي از تالشهاي تحقيقاتي در زمينه تشخيص و
رديابي در دهههاي گذشته به اين مسئله معطوف گشته است .روشهاي تشخيص اهداف مبتني بر
حركت بر اساس تغييرات محتويات فريمهاي ويديويي اهداف را استخراج و آنها را از پسزمينه جدا
مينمايد .اين روشها بر اساس حركت به سه دسته تقسيم ميشود[ -1 .]83تفاضل فريمهاي متوالي

1

 -2حذف پسزمينه -9 2جريان نوري.9
- Temporal differencing
- Background Subtraction
3
- Optical Flow
1
2
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در دو روش نخست فرض بر اين است كه پسزمينه داراي حركت نميباشد يا بعبارت ديگر پسزمينه
تصوير ثابت 1ميباشد .در اين دو روش صلب بودن يا غيرصلب بودن هدف اهميتي ندارد و در هر دو
صورت هدف آشکار خواهد شد ،اما روش جريان نوري در مواردي كه پسزمينه ثابت نباشد يا داراي
حركت كلي نيز باشد ،نيز قابل استفاده است .ولي اشياء در اين روش بايد صلب باشند .و اجزاء مختلف
شيء داراي مولفههاي حركتي ثابتي نسبت به مدل حركتي پسزمينه باشند .عالوه بر اين ،روش
جريان نوري نسبت به دو روش قبل از بار محاسباتي بسيار باالتري برخوردار است و اغلب از اين روش
بعلت بار محاسباتي سنگين آن استفاده نميشود .در ذيل اين سه روش را با تفصيل بيشتري بيان
خواهيم كرد.
 9-2-3روش تفاضل فریمهاي متوالي
روش تفاضل فريمهاي متوالي نسبت به تغييرات نوري محيط تطبيقپذير بوده و عملکرد خوبي را از
خود نشان مي دهد .اين بدين معني است ،اگر تغييرات زائدي مابين دو فريم متوالي وجود داشته كه
جز شي متحرک (هدف) نباشد ،اين روش در برابر اين تغييرات مقاوم بوده و تغييرات واقعي كه از
هدف مورد نظر ايجاد شده را آشکار مينمايد ،ولي در عوض در اكثر موارد در استخراج همه نقاط
مربوط به هدف ضعيف عمل ميكند و معموال فقط نقاط مربوط به لبههاي هدف را آشکار
ميسازد[.]31
در اين روش از تکنيک اعمال آستانه مناسب به تصاوير حاصل از تفاضل فريمهاي متوالي استفاده
ميشود .خروجي اين روش فريمها را به دو ناحيه ثابت (اغلب پسزمينه) و متحرک (اغلب پيشزمينه)
تفکيک ميكند .براي توضيح اين روش ،فرض كنيد كه ) I n (xنشان دهنده شدت روشنايي فريم در
نقطه  xدر فريم nام باشد .آنگاه فريم تفاضل بصورت رابطه ( )1-9تعريف ميشود:
)FD( x)  I n ( x)  I n1 ( x

()1-9

- Fixed

1
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فريم تفاضل در حقيقت تفاضل نقطه به نقطه بين دو فريم است .با فرض اينکه شرايط نوري محيط
تقريبا بين دو فريم متوالي ثابت ميباشد ،مقدار فريم تفاضل در يک نقطه بيانگر تغيير در يک نقطه
ميباشد .مقدار غيرصفر تفاضل به دو دليل ايجاد ميشود .نخست به دليل حركت اشياء موجود در
تصوير ،و دوم به دليل نويز مشاهده 1بين مقادير يک نقطه در دو فريم متوالي.
بهمنظور تمايز بين تغييرات ايجادشده بوسيله نويز و تغييرات بر اثر حركت اشياء ،از روش جداسازي

2

مبتنيبر آستانه 9استفاده ميكنيم .در اين حالت فرض ميشود كه نويز مشاهده يک نويز گوسي با
متوسط صفر ميباشد .در نتيجه اين فرض ميتوان هر نقطه از تصوير را بصورت يک متغير تصادفي
گوسي با متوسط غيرصفر و واريانس  در نظر گرفت.
در نتيجه مقدار هر نقطه در فريم تفاضل بصورت يک متغيرتصادفي با متوسط صفر و واريانس 2

خواهد بود .قدر مطلق مقدار هر نقطه در فريم تفاضل با يک آستانه مقايسه ميشود .چنانچه اين مقدار
از اين آستانه بيشتر باشد ،آن نقطه بعنوان نقطه متحرک يا پيشزمينه تلقي خواهدشد و چنانچه اين
مقدار از آستانه كمتر باشد ،اين نقطه بهعنوان پسزمينه تلقي خواهد شد .اين پردازش بصورت زير
نمايش داده ميشود:
()2-9

)1 if FDn (x)  Tn (x
Binary _ Maskn (x)  
other wise
0

در رابطه ( ، Tn (x) ،)2-9آستانه تصميمگيري براي فريم nام در نقطه  xميباشد .اين آستانه از توزيع
آماري تغييرات مقدار روشنايي يک نقطه و ميزان تشخيص اشتباه نقاط بدست ميآيد.
هنگام كار ممکن است كه نقاط منفرد 4بهعلت وجود نويز در خروجي پردازش ايجاد شود .اين نقاط را
ميتوان بوسيله پسپردازش 5حذف كرد .بعنوان مثال با محاسبه پيوستگي  4تايي 1يا  8تايي 2نقاط
- Observation noise
- Segmentation
3
- Threshold
4
- Isolated
5
- Post-Processing
1
2
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باينري ،پيشزمينه را به گروههاي متصل(حباب) تفکيک ميكنيم و اگر تعداد نقاط در يک حباب
(مساحت حباب) از تعداد مشخصي كمتر باشد ،اين گروه بهعنوان نويز تلقيشده و حذف ميشود .در
روش ديگر ،بهمنظور حذف اين نقاط منفرد از روش تفاضل تجمعي 9كه از حافظه بيشتري در
تشخيص حركت استفاده ميكند ،استفاده ميشود .براي اين منظور فرض كنيد ،كه ) I n (xفريم جاري
و ) N، I n-N (x),, I n-2 (x), I n-1 (xفريم ماقبل آن باشد .آنگاه با اعمال تفاضل بين فريم جاري و هر
كدام از فريمهاي قبلي N،فريم تفاضل بدست ميآوريم .پس از اعمال سطح آستانه به اين  Nفريم
تفاضل و بدستآوردن  Nفريم باينري ،اگر تعداد نقاط روشن براي مختصات يک نقطه در  Nفريم
باينري متوالي از حدي بيشتر شود ،آنگاه آن نقطه بعنوان نقطه پيشزمينه در فريم باينري حاصل،
لحاظ خواهد شد .در حقيقت هر چند بار كه يک نقطه براي تعداد بار بيشتري در  Nفريم باينري به-
عنوان پيشزمينه تلقي شود ،احتمال تعلق آن نقطه به پيشزمينه بيشتر خواهد بود و احتمال وجود
آن بر اثر نويز كمتر خواهدشد .ولي در عوض ،تاخير و حافظه بيشتر از مشکالت آن بشمار ميآيد.
براي مثال براي دو فريم متوالي ،حاصل بدينگونه محاسبه خواهد شد:
()9-9
1 if ( I ( x)  I
( x)  T (n)) and ( I ( x)  I
))( x)  T ( x

n
n 1
n
n
n2
n
Binary  Mask ( x)  
n
0
otherwise



 -2-2-3روش حذف پس زمينه
در بسياري از كاربردهاي مراقبت ويدئويي ،دوربينها ثابت هستند و ما به تشخيص اشياء پيشزمينه
عالقهمند هستيم .اين اشياء اغلب شامل اتومبيلها يا افراد ميباشد .مشخصاً ،روش تفاضل فريمي،
آگاهي ناقصي در مورد نواحي كه ممکن است حاوي اشياء متحرک باشد به ما ميدهد و همانگونه كه
ذكر شد ،نميتواند نواحي پسزمينه و پيشزمينه را بهگونه بهيکباره از هم جداكند و در نتيجه
- 4 Connected Component
- 8 Connected Component
3
- Accumulative Difference
1
2
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نميتواند در بسياري از موارد نتايج مورد دلخواه فرآيند رديابي را فراهم آورد.
در روش حذف پسزمينه ،براي جدا كردن ناحيه پيشزمينه از ناحيه پسزمينه از يک مدل آماري كه
توصيفكننده احتمالي مقادير پسزمينه است ،استفاده ميشود و در حقيقت هر نقطه از تصوير به يکي
از دو مجموعه پسزمينه يا پيشزمينه دستهبندي خواهدشد .در اينجا فرض ميشود كه دوربين ثابت
است و ما ميتوانيم يک مدل آماري يا توزيع احتمالي براي هرنقطه از پسزمينه بدستآوريم .اغلب
چنين مدلي از پسزمينه ،نقطهاي ميباشد .بدينمعني كه هر نقطه بهگونه مستقل و مجزا مدل
ميشود .يا بهعبارت ديگر هر نقطه داراي تابع توزيع احتمال مخصوص بهخود خواهدبود .براي هر نقطه
از تصوير ،مقدار روشنايي يا رنگ آن نقطه از تصوير با مدل پسزمينه مقايسه ميشود و بر اين اساس
اين مقايسه نوع نقطه اعم از پيشزمينه يا پسزمينه بودن آن ،مشخص ميگردد .بعنوان مثال ،در يک
روش ساده ميتوان يک تصوير ميانگين را بهعنوان مدل پسزمينه گزينش نمود و نقاطي كه فاصله
مقادير روشنايي آنها از مقادير متناظر در مدل بيشتر از آستانه بخصوصي باشد ،بعنوان پيشزمينه
گزينش خواهند شد .مدل پسزمينه را ميتوان از يک دنباله از فريمها بدستآورد .مدلهاي آماري
مختلفي براي پسزمينه استفاده ميشود كه از مهمترين آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد.
 مدل ميانگين

1

براي هر نقطه ) ، ( x, yيک مقدار ميانگين ) B( x, yبهعنوان مقدار پسزمينه استفاده ميشود .براي
تعيين نوع نقطه ،از لحاظ تعلق به پسزمينه يا پيشزمينه از شرط زير استفاده ميكنيم .اگر رابطه
ذيل( )4-9برقرار باشد ،نقطه جزء پيشزمينه است وگرنه متعلق به پسزمينه خواهد بود.
I ( x, y)  B( x, y)  T

()4-9

در رابطه فوق  Tمقدار آستانه تصميمگيري و ) I ( x, yمقدار روشنايي تصوير ورودي در نقطه مزبور
ميباشد .مدل پسزمينه بايد در طول زمان براي تطبيق با تغييرات تدريجي روشنايي محيط و ساير

- Mean

1
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عوامل ،خود را وفق دهد .يکي از مدلهايي كه براي تطبيق مدل پسزمينه در اين حالت ارائه شده
بصورت زير است.
()5-9


)B ( x)  (1   ) I n ( x
B
( x)   n
n 1
)B ( x

 n

X is non - moving
X is moving

در اين مدل سطح آستانه نيز مورد تطبيق قرار ميگيرد:
X is non - moving
X is moving

()6-9

))T ( x)  (1   )(5  I ( x)  B ( x

n
n
T
( x)   n
n 1
)T ( x
 n


در روابط ( )5-9و(  ،)6-9نرخ يا سرعت تطبيق مدل با تغييرات محيط ميباشد .اگر ،   0
اختيارشود ،بيشترين تطبيق با تغييرات اعمال ميشود و هر قدر كه  به يک نزديکتر باشد ،سرعت
تطبيقپذيري كمتر خواهدبود .از  بعنوان حافظه سيستم نيز ياد ميشود .روابط فوق بصورت فيلتر
خطي با پاسخ ضربه نامحدود 1ميباشد Bn (x) .در رابطه ( )5-9بصورت متوسط خطي مقادير روشنايي
نقاط تصوير ) I n (xاست .در حاليکه Tn (x) ،در ( )6-9به سمت پنج برابر انحراف معيار مقادير )I n (x

ميل ميكند.
 مدل ميانگين و كواريانس

2

براي توصيف هر نقطه از تصوير از توزيع گوسي استفاده ميشود [ .]39-31يا بهعبارت ديگر توزيع
آماري هر نقطه بوسيله يک ميانگين ) B( x, yو كواريانس آن C ( x, y) ،توصيف خواهد شد .براي
بررسي تعلق يک نقطه ) ، I ( x, yبه پسزمينه از فاصله ماهاالنوبيس 9بصورت رابطه( )7-9استفاده
خواهد شد .نقطه متعلق به پيشزمينه رابطه زير را ارضاء خواهد كرد.
()7-9

I ( x, y)  B( x, y)T C 1 ( x, y)[I ( x, y)  B( x, y)]  T

براي بروز رساني پارامترها براي مدل پسزمينه از رابطههاي ( )8-9و ( )3-9استفاده ميشود.
)- Infinite Impulse Response )IIR
- Mean & Covariance
3
-Mahalonobis
1
2
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()8-9

t 1  t  (1   )Zt 1

()3-9

 t21    t2  (t 1  t ) 2   (1   )(Zt 1  t 1 ) 2

كه  Z t 1مقدار پارامترهاي در نظر گرفتهشده براي پسزمينه در زمان  t  1است و مقدار ثابت  نرخ
بروز رساني را با توجه به تغييرات صحنه كنترل ميكند .اگر اين مقدار ثابت كوچک انتخاب شود،
دادههاي قديمي سريع فراموش ميشوند.
 انحراف زماني

1

در اين مدل براي هر نقطه مقدار ماكزيمم شدت روشنايي آن نقطه ، M ( x, y) ،و مينيمم مقدار شدت
روشنايي آن نقطه ، N ( x, y) ،و ) D( x, yبزرگترين قدرمطلق تفاضل مقادير روشنايي در آن نقطه بين
زوج فريمهاي متوالي نگهداري ميشود[ .]34اگر مقدار روشنايي در اين نقطه I ( x, y) ،درتصوير
ورودي شروط زير را ارضا كند ،بعنوان پيشزمينه تلقي ميشود.
()11-9

)I ( x, y)  N ( x, y)  D( x, y

()11-9

)I ( x, y)  M ( x, y)  D( x, y

 مدل گاوسي مخلوط

2

در اين روش از چند تابع گاوسي براي تخمين توزيع مقدار هر پيکسل استفاده ميشود[ 35و .]36
براي اين كار  mتابع گاوسي براي محاسبهي ميزان تعلق يک پيکسل x ،به يک شيء ( Oدر اين جا
پس زمينه) بکار گرفته شده است.
m

) P( x | O)   P( x | j ) ( j

()12-9

j 1

m

كه )   ( jوزن هر تابع گاوسي است و  .   ( j )  1هر تابع گاوسي )  P( x | jنيز به صورت زير
j 1

تعريف ميشود:
- Temporal Deviation
Mixture of Gaussian Model

1
2
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) ( x j

()19-9
كه  و



j

1

1
 ( x   j )T
2

e

1
1
2

P( x | j ) 

2  j

مقدار ميانگين و ماتريس كواريانس تابع گاوسي هستند .براي بدست آوردن

پارامترهاي هر تابع گاوسي مخلوط اوليه براي هر پيکسل از روي مجموعه آموزشي ) X (0با اندازه
) N (0از الگوريتم حداكثر احتمال وقوع )EM( 1استفاده ميشود .الگوريتم ( )EMبه صورت تکراري
پارامترهاي مدل را بروز رساني ميكند .اگر ) ( j | X

old

P

) xX ( 0

 old مجموع احتمال پسين 2فرض

شود پارمترهاي مدل به صورت زير در هر مرحله بروز رساني ميگردد:
( j | X )X

old

P



new
j



 old
 old
j

new
j



)(0

()14-9

 old

()15-9
T
new
( j | X )( x   new
) j ) (x   j

()16-9

 old

old

P

) xX ( 0

) P( X | j ) ( j
)P ( X | O

()17-9

xX





new
j

P( j | X ) 

الگوريتم  EMبه صورت يکنواخت مقدار احتمال را در هر تکرار افزايش ميدهد تا به بيشينه محلي
همگرا شود .نتيجه حاصل از مدل گاوسي مخلوط به تعداد توابع گاوسي  mو مقدار دهي اوليهي
پارامترهاي تابع گاوسي وابسته است .ميانگين توابع گاوسي با انتخاب يکي از نقاط مجموعهي آموزشي
1
به صورت تصادفي و وزن هر تابع گاوسي  نيز با مقدار
m

 مدل گاوسي مخلوط تطبيقي

مقدار دهي اوليه شده است.

9

1

Expectation Maximization
Posterior Probability
3
Adaptive Mixture of Gaussian Model
2
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در اين روش از چند تابع گاوسي براي تخمين توزيع مقدار هر پيکسل استفاده ميشود .احتمال
اينکه يک پيکسل مطمئناٌ مقدار  Xnدر زمان  Nداشته باشيم ميتوان نوشت:
N

) P( X N )   w j ( X N ; j

()18-9

j 1

كه  w jوزن هر تابع گاوسي است .هر تابع گاوسي )   ( X ; kنيز به صورت زير تعريف ميشود:
) ( X  k

()13-9

k

1

1
 ( X   k )T
2

e

1
1
2

p
2

 ( X , k )   ( X ;  k ,  k ) 

(2 )  k

كه   kو   k   k2 Iمقدار ميانگين و ماتريس كواريانس تابع گاوسي هستند K .توزيع برحسب
مقدار

wk

k

 B .توزيع اول به عنوان مدل زمينه مورد استفاده قرار ميگيرد كه مدل زمينه به صورت

رابطه ( )21-9تخمين زده ميشود:
b

) B  arg min ( wk  T

()21-9

k 1

b

 Tدر رابطه( )21-9حدآستانه ميباشد .در واقع كمترين درصد از مدل پسزمينه ميباشد و در واقع
وزن  kرا تا جايي اضافه مينماييم كه به مقدار حدآستانه برسد .توزيع  Bبراي تمامي پيکسلها
محاسبه ميشود و پيکسلي كه مقدار آن با مقدار  Bمنطبق بود به عنوان زمينه در نظر گرفته ميشود.
بعد از بدست آوردن مدل پسزمينه بايد پارامترهاي تابع گاوسي در اين مدل به روز رساني شودند.
  ،Wو  پارمترهاي هر تابع گاوسي ميباشد كه بايد در هر مرحله بروز رساني شوند .در صورتي
كه مقدار پيکسل  XNبا  kتوزيع مربوط به آن مقايسه و مقدار پيکسل در رابطه ( )21-9صدق كند،
پارمترها مدل بايد به روز شود.
 2.5

()21-9

) (X N  N

N

براي بروز رساني پارامترها در صورتي كه در شرط رابطه ( )21-9صدق كند از رابطههاي زير استفاده
مينماييم.
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 N

)  (1   ) w k   P( k | X N 1

()22-9

 N

 (1   )  k  X N 1

()29-9
 N 1

 N 1

 N

 (1   )  k   ( X N 1   k )( X N 1   k ) T

()24-9

 N 1

wk
 N 1

k

 N 1

k



در رابطههاي باال  ،ضريب يادگيري و  Pدر صورت تطبيق مقدار پيکسل با انحراف معيار ،مقدار  1و
در غير اين صورت مقدار صفر بر ميگرداند.
 N

)    ( X N 1 ;  k ,  k

()25-9

()26-9

 N

; if  k is the first match Gassian component
; otherwise

 پيش بيني خطي


1
P( k | X N 1 )  
0

1

مدل پيشبيني خطي از فيلتر وينر 2براي مدلكردن الگوي زماني هر نقطه استفاده ميكند .در اين
مدل از  pفريم گذشته براي پيشبيني فريم جاري استفاده ميشود .اين مدل قادر است ،تا خود را با
تغييرات روشنايي وفق دهد .پس از تخمين پارامترها براي فيلتر وينر ،انجام پردازش تفاضل پسزمينه
راحت خواهد بود .مدل پيشبيني خطي بصورت زير ميباشد:
p

)Bt ( x, y)   ak Bt k ( x, y

()27-9

k 1

در محيط بيرون 9با پسزمينه متغير دو منبع تشخيص اشتباه 4وجود دارد .نخست تشخيص اشتباه
براي نويز تصادفي ،كه در سراسر صفحه ممکن است و دوم تشخيصهاي اشتباه براي حركتهاي
كوچک در پسزمينه ،كه بوسيله مدل پسزمينه نمايش داده نميشود .بهعنوان مثال اگر شاخه درخت
- Linear Prediction
- Wiener
3
- Outdoor Environment
4
- False Detection
1
2
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بيشتر از آن چيزي كه در مدت تشکيل مدل حركت ميكرد ،تکان بخورد يا جابجاييهاي كوچک در
محل دوربين بهسبب باد بهوجود آيد ،احتمال وقوع تشخيصهاي اشتباه زياد خواهد بود.
مرحله دوم در تشخيص اشياء متحرک حذف تشخيصهاي اشتباه براي حركتهاي كوچکي است كه
در مدل درنظر گرفته نشدهاند .اگر قسمتي از پسزمينه (يک شاخه درخت) حركت كند و يک نقطه
جديد را اشغال كند ،كه مقدار روشنايي جديد اين نقطه ،در مدل آماري پسزمينه نقطه وجود نداشته
باشد ،اين نقطه بهعنوان پيشزمينه تلقي خواهد شد .اما اين نقطه به احتمال قوي متعلق به توزيع
پسزمينه در مکان اصلي خود خواهد بود .با فرض اينکه جابجايي كوچکي ما بين دو فريم متوالي
اتفاق افتاده ،ميتوان با در نظرگرفتن توزيع پسزمينه در همسايگي نقطه مزبور ،تعيين كرد كه آيا اين
نقطه متعلق به پسزمينه همسايه بوده و در اثر حركت پسزمينه بوجود آمده ،يا واقعا نقطه اي از
پيشزمينه است.
با اعمال آستانه در نقطه آشکار شده بهعنوان پيشزمينه ،ميتوان بسياري از تشخيصهاي اشتباه به
علت حركتهاي كوچک در پسزمينه را حذف كرد .متاسفانه با انجام اين پردازش بعضي از نقاطي كه
بهدرستي نيز بهعنوان پيشزمينه گزينش شده بودند ،نيز حذف ميگردند .زيرا كه ممکن است بعضي
از نقاط آشکار شده واقعي بهعنوان پيشزمينه در مرحله قبل ،بر حسب تصادف مشابه پسزمينه نقاط
همسايه باشند .كه اين مورد اغلب در مورد تصاويري كه فقط با سطح روشنايي 1نمايش داده ميشوند،
اتفاق ميافتد .براي پرهيز از دستدادن چنين تشخيصهاي درستي ،از شرط اينکه همه نقاط
پيشزمينه تشخيص داده شده ،بايد از يک همسايگي مجاور آمده باشند و نه فقط بعضي از نقاط
محدود ،استفاده ميكنيم .بدينمنظور احتمال اينکه يک مؤلفه متصله ، 2از يک محل همسايگي
حركت كرده باشد ،را در نظر ميگيريم.
 -3-2-3روش جریان نوري
- Gray level
- Connected Component

1
2
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در اين روش يک ميدان برداري دو بعدي كه تصوير 1بردارهاي حركت واقعي اشياء در سهبعد ميباشد،
استخراج ميشود .به اين ميدان برداري ،جريان نوري گفته ميشود .در اين روش فرض ميشود ،كه
اشياء متحرک در صحنه داراي حركتهاي مستقلي از حركت پسزمينه هستند .حركت پسزمينه
ميتواند ،در اثر حركت دوربين ايجاد شده باشد .حال با فرض حركت كلي پسزمينه ،2يک مدل
پارامتري براي آن استخراج ميشود .با استفاده از اين مدل پارامتري ،بردار حركت معادل بر حسب
حركت كلي پسزمينه در آن نقطه تخمين زده ميشود .حال با مقايسه اين بردار با بردار جريان نوري
در آن نقطه ،حركت باقيمانده 9در آن نقطه محاسبه ميشود .درصورتيکه بردار حركت جريان نوري با
بردار بدست آمده از حركت كلي پسزمينه همخواني داشته باشد ،بدين معني خواهد بود ،كه آن نقطه
يا بلوک جزء پسزمينه ميباشد و حركت باقيمانده تقريبا صفرخواهد بود .اما هر چه اين همخواني
كمترباشد ،يا تفاوت بين دو بردار بيشتر باشد ،نشاندهنده وجود شيء متحرک مستقل از پسزمينه
در آن نقطه يا بلوک خواهد بود .اگر نقاط يا بلوکهايي كه داراي حركت متفاوت با حركت كلي
پسزمينه هستند را دستهبندي كنيم ،تصوير به دو دسته نقاط پسزمينه و نقاط پيشزمينه ،تفکيک
خواهدشد .حال اگر فرضشود كه همه بردارهاي حركت مربوط به يک شيء در يک سو و راستا و
تقريبا هماندازه باشند يا به تعبير ديگر شيء داراي حركت صلب باشد ،ميتوان با دستهبندي اين
بردارهاي حركت كه داراي مشابهت هستند ،به همه ناحيه شيء دسترسي پيداكرد يا در حقيقت
ميتوان گفت كه شيء متحرک را از بقيه جدا كردهايم[.]37
اما در صورتيکه شيء داراي حركت صلب نباشد يا بهعبارت ديگر اجزاء مختلف يک شيء داراي
بردارهاي مختلف حركتي باشند ،اين دستهبندي براساس شباهت بردارها ،منجر به جداسازي و
تشخيص شيء نخواهد شد و فقط از معيار انحراف از حركت پسزمينه براي تشخيص نواحي متحرک

- Projection
-Global Motion
3
- Residual Motion
1
2
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ميتوان استفاده نمود.
با توجه به مطالب فوق ،استفاده از يک روش مناسب براي حذف پسزمينه و آشکارسازي هدف مي-
تواند تاثير بسيار زياد در عملکرد سيستم رديابي انسان داشته باشد به همين منظور جدول ()1-9
مقايسهاي از روشهاي مطرح شده براي حذف پسزمينه را نشان ميدهد و نقاط قوت و ضعف هر
روش را با توجه به مطالب اين فصل ،بيان ميكند.
جدول ( .)1-9مقايسه روشهاي آشکارسازي
الگوریتم

فوائد

مشکالت

اختالف فریم

نرخ تشخيص بهتر و سرعت آشکارسازي

تشخيص اشتباه شي در پس زمينه هاي

باالتر

پيچيده

جریان نوري

پايداري

بار محاسباتي زياد و نياز به پردازش بالدرنگ

تفریق پس زمينه

كارايي زياد و دقت تشخيص باال

پيچيدگي

 -3-3حذف سایه
تشخيص سايه اشياء بهعنوان نواحي پيشزمينه يکي از داليل اشتباه و سردرگمي در مراحل بعدي
پردازش ميباشد .ما عالقهمند هستيم كه در خروجي پردازش حذف پسزمينه بين اهداف و سايههاي
آنها تمايز قائل شويم .دادهها مربوط به رنگ نقاط در حذف سايه بسيار مفيد است .زيرا در نقاطي كه
سايه اشياء يا اهداف قرار دارد ،اين نقاط داراي مقدار روشنايي كمتري نسبت به نقاط ديگر پسزمينه
يا همسايه ميباشند .ولي رنگ اين نقاط تقريبا ثابت است و با استفاده از يک مختصات نمايش رنگ
ميتوان سايه را تاحدي حذف كرد.
در الگوريتمي كه ذكر ميشود ،با جدا كردن دادههاي رنگ از دادههاي روشنايي ميتوان سايه را حذف

49

فصل سوم

حذف پسرمينه و آشکارسازي هدف

نمود .برحسب سه متغير رنگ  R,G,Bداده شده مختصات رنگي b, g, r 1بصورت زير تعريف ميشود:
()28-9

R
RG  B

r

()23-9

G
RG B

g

B
RG B

()91-9

b

كه اين مختصات جديد رابطه r  g  b  1را ارضاء ميكند .يا بهعبارت ديگر به اين مختصات نرماليزه
نيز ميگوييم .مزيت استفاده از مختصات رنگي فوق در اين است كه نسبت به تغييرات كوچک در
شرايط نوري محيط بخاطر وجود سايه غيرحساس است .توجه داشته باشيد كه حذف پسزمينه با
روش ذكر شده در هر مختصات رنگي امکانپذير است .براي حذف سايه از مختصات رنگ ) (r , g

استفاده ميكنيم .در اين پايان نامه از اين روش براي حذف سايه استفاده شده است.

روش ديگر استفاده از مختصات رنگ ( )HSIميباشد .در اين مختصات نيز ابتدا پردازش
حذف پسزمينه روي مقادير  Iانجام ميپذيرد و سپس شرط وجود سايه با مقادير

S,H

بررسي ميگردد .در اين مختصات رنگ نيز در صورت وجود سايه مقدار روشنايي نقطه،
تغيير ميكند ولي مقدار رنگ در آن نقطه ،تقريبا ثابت ميماند.
مشابه آنچه كه در الگوريتم تفاضل فريمهاي متوالي ذكر شد ،براي حذف نويز و نقاط منفرد ،از اعمال
فيلتر ميانه 2و همچنين دستهبندي بصورت گروههاي متصل 8تايي و 4تايي و سپس حذف
مجموعههايي كه تعداد آنها يا بهعبارت ديگر مساحت آنها از حدي كمتر باشد ،نيز استفاده ميشود .در
روش ديگرحذف نويز از فيلترهاي ريختشناسي 9مانند سايش 4يا بازكردن 5نيز ميتوان استفادهكرد.

- Chromaticity Coordinates
-Median Filter
3
-Morphological filters
4
-Erosion
5
-Opening
1
2
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 -4-3روش مورد استفاده در پایاننامه به منظور آشکارسازي هدف
همانطور كه در بخش پيشين معرفي شد ،به دليل پايين بودن پيچيدگي محاسباتي و مدل كردن
پسزمينه به نحو نسبتا خوب ،از توزيع گاوسي براي بردار مقادير هر پيکسل استفاده شده است .به
طور كلي ،مدل كردن پسزمينه براي محيطهاي بسته خوب عمل ميكند ،ولي براي محيطهاي باز
اگر تغييرات و حركات خيلي سريع باشد مشکل ايجاد ميشود .البته با انتخاب مقادير مناسب براي هر
پيکسل جهت ايجاد مدل گاوسي اين مشکل را ميتوان تا حد زيادي كاهش داد .همچنين با انتخاب
پارامترهايي مثل گراديان محلي ميتوان تاثير سايه را نيز حذف كرد .در اين پروژه با توجه به اينکه
محيط بسته ميباشد از مدل گاوسي مخلوط تطبيقي براي تخمين پسزمينه استفاده شدهاست .براي
تقطيع حركت در هر فريم چند مدل گاوسي ايجاد شده بوسيلهي فريمهاي قبلي بروز رساني ميگردد،
تفاضل پسزمينه انجام ميشود .بعد از حذف پسزمينه براي از بين بردن سايه از روش مطرح شده به
عنوان نرماليزه(در قسمت حذف سايه) و همچنين از روشهاي تركيبي ريختشناسي براي از حذف
نويز استفاده شده است .از فيلتر فرسايش براي از بين بردن نويزهاي ضربهاي و از فيلتر بازكردن براي
اتصال قسمتهاي مجزاي نزديک بههم ،كه به دليل مشکالت قطعهبندي به اشتباه از هم جدا شدهاند
استفاده شده است .و در انتها با در نظر گرفتن يک حدآستانه براساس اندازه و موقعيت ،اهداف از
تصاير ويديويي استخراج شده اند .شماي كلي براي آشکارسازي افراد در اين پروژه به صورت شکل (-9
 )1ميباشد.

45

فصل سوم

حذف پسرمينه و آشکارسازي هدف

تصوير مرجع

اشيا ،پيش زمينه

حذف نويز
زمينه

ايجاد مدل زمينه

تصویر
ورودي

تفاضل زمينه

زمينه

فيلتر نمودن قطعات براساس اندازه و موقعيت
( )1-9شماي كلي براي آشکارسازي اهداف در تصاوير ويديويي

شکل ( )9-9نتايج بدست آمده از جداسازي پسزمينه كه تصوير پسزمينه در شکل ( )2-9نشان داده
شده بر روي مجموعهداده مورد استفاده را نشان ميدهد.

شکل( )2-9تصوير زمينه براي دو دوربين با زاويه ديد مجزا
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الف1-

الف2-

الف9-

الف4-

ب1-

ب2-

ب9-

ب4-
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پ1-

پ2-

پ9-

پ4-

ج1-

ج2-
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ج9-

ج4-

ي1-

ي2-

ي9-

ي4-

شکل ( )9-9استخراج افراد از مجموعه مورد استفاده در اين پاياننامه با استفاده از روش مدل گاوسي تركيبي مخلوط
تطبيقي( .الف( ،)1-ب( ،)1-پ( ،)1-ج )1-و (ي )1-يک فريم از توالي حركتي دادههاي مورد استفاده( .الف( ،)2-ب-
( ،)2پ( ،)2-ج )2-و (ي )2-تصوير دودويي باينري افراد بعد از تفريق فريم فعلي از مدل پس زمينه( .الف( ،)9-ب،)9-
(پ( ،)9-ج )9-و (ي )9-تصوير دودويي باينري افراد بعد از حذف سايه( .الف( ،)4-ب( ،)4-پ( ،)4-ج )4-و (ي)4-
تصوير دودويي باينري افراد بعد از حذف سايه و حذف نويز.
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 -5-3جمعبندي
در اين فصل به معرفي روشهاي موجود در شناسايي و آشکارسازي هدف در يک تصوير ويديويي
پرداخت شد و در مورد نقاط ضعف و قوت اين روشها بحث شده است .اكثر سيستمهاي نظارت
ويدئويي با تشخيص و تقطيع حركت شروع ميشوند .هدف اين مرحله ،تقطيع نواحي مربوط به اشياء
متحرک از بقيه تصوير ميباشد .مراحل بعدي كار بسيار وابسته به مرحلهي تقطيع حركت ميباشد .در
اين مرحله بايد صحنه يا محيط به خوبي مدل شود تا حساسيت نسبت به تغييراتي مثل تغييرات نور،
سايهها حداقل كاهش يابد .پس از ايجاد مدل براي محيط ،بايد در طول كار نظارت ويدئويي ،مدل
بروز رساني گردد .سپس با تفريق تصوير صحنه از مدل پس زمينه ،اشياء متحرک موجود در صحنه
قابل استخراج هستند .به طور كلي قسمتهاي ديگر سيستم نظارت ويدئويي به قسمت تقطيع حركت
وابسته است ،به طوري كه اگر عمل تقطيع حركت خوب انجام نگيرد ،كارآيي قسمتهاي ديگر بسيار
پايين ميآيد .در اين فصل ابتدا روشهاي مختلف جداسازي پسزمينه را بررسي كرديم و سپس روش
مورد استفادهي اين پروژه را مرور كرده و نتايج اجراي آن را مالحظه كرديم.
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 -9-4مقدمه
رديابي افراد به معني استخراج ويژگيهاي يک شي در يک فريم و تعقيب شي در فريمهاي بعدي بر
اساس ويژگيهاي استخراج شده ميباشد .به همين منظور ،در اين فصل به معرفي روال كلي براي
رديابي انسان در يک دوربين و شبکهاي از دوربينها با ديد مجزا (گسسته) پرداخته شده است .در
همچنين سيستمي رديابي به دو بخش اصلي شناسايي و رديابي افراد در زاويه ديد يک دوربين و
شناساييمجدد افراد در بين دوربينها تقسيم ميشود .كه تمام مراحل الزم براي طراحي يک
سيستمي كه قادر باشد در همچين محيطهاي عمل رديابي را انجام دهد در اين فصل معرفي
شدهاست .بعد از آنکه افراد با استفاده از تفاضل پسزمينه به خوبي از تصاوير استخراج شدند بايد
ويژگيهايي به منظور رديابي افراد انتخاب شوند با توجه به مزاياي كه ويژگيهاي مبتني بر ظاهر افراد
در همچين سيستمها داشتهاند از دو ويژگي هيستوگرام رنگ و روش تجزيه و تحليل مولفههاي اصلي
قوي فازي غيرخطي 1براي شناسايي و رديابي افراد استفاده شده است .استفاده از ويژگي هيستوگرام
رنگ به دليل سرعت (بار محاسباتي) و دقت انتخاب شد كه براي از بين بردن تغييرات شدت روشنايي
افراد در بين دوربينها از تابع شدت روشنايي تجمعي استفاده شده و به منظور باال بردن عمکلرد
ويژگي رنگ ،بدن افراد با استفاده از فاصله نسبي قسمتها مختلف بدن ،به سه قسمت سر ،نيمتنه و
پايينتنه تقسيم شد .در اين پاياننامه پيشنهاد شد كه استفاده هريک از ويژگيها با توجه به موقعيت
افراد نسبت به محيط استفاده شوند به همين منظور با استفاده از يک سيستم فازي محيط تحت
مراقبت توسط هر دوربين به شش قسمت متفاوت تقسيم شده است و اين دو ويژگي با توجه به محل
قرار گرفتن افراد استفاده شده است.

Nonlinear Fuzzy Robust Principle Component Analysis
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 -2-4ردیابي و شناسایي مجددافراد در چند دوربين
بعد استخراج افراد از تصاوير كه در فصل قبل مورد بررسي قرار گرفت حال نوبت شناسايي و رديابي
افراد ميرسد .در اين مرحله ابتدا بايد مورد بررسي قرار گيرد كه فردي استخراج شده آيا در فريمهاي
قبلي وجود داشته يا نه .براي اين منظور ابتدا ويژگيها از افراد استخراج شده و سپس فرد با افراد
موجود در حافظه موقت يا همان فريمهاي قبل مورد ارزيابي قرار ميگيرد در صورتي كه فرد در
حافظه موقت وجود داشت پايگاهدادهاي افراد و حافظه موقت به روز رساني ميشوند .ولي در صورتي
كه فرد جديد در حافظه موقت يافت نشده باشد پس فرد به عنوان شخص جديدي ميباشد كه تازه
وارد زاويه ديد دوربين شده است .دو احتمال اينجا به وجود ميآيد كه فرد تا كنون از زاويه ديد
دوربين عبور نکرده ويا اينکه فرد قبال در زاويه ديد اين دوربين يا دوربينها ديگر بوده و دوباره وارد
زاويه ديد دوربين شده است .براي تشخيص اين نکته ويژگيهاي استخراج شده از فرد با افراد موجود
در پايگاهداده مورد ارزيابي قرار ميگيرد در صورتي كه فرد در پايگاه دادهها وجود داشته باشد فرد در
حافظه موقت اضافه شده و پايگاهدادهها به روز رساني ميشود ولي در صورتي كه اين فرد در پايگاهداده
هم وجود نداشته باشد به عنوان فردي معرفي ميشود كه تا كنون در زاويه ديد دوربينها ديده نشده
است .در اين حالت فرد جديد هم پايگاهداده و حافظهموقت اضافه ميشود .مراحل كار رديابي افراد در
شبکهاي از دوربينها به صورت شماتيک در شکل ( )1-4نشان داده شده است.
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شناسايي افراد

استخراج ويژگي
محاسبه بيشترين انطباق با
استفاده از معيار شباهت

حافظه موقت

بله

شناسايي شدن فرد در
حافظه موقت

محاسبه بيشترين انطباق با
استفاده از معيار شباهت

به روز شدن
پايگاه داده
به روز شدن
حافظه موقت

خير

پايگاه داده

شناسايي شدن فرد در
پايگاه داده

بله

خير

به روز شدن
پايگاه داده

به روز شدن
پايگاه داده

اضافه شدن در
حافظه موقت

به روز شدن
پايگاه داده

شکل ( )1-4شماي كلي از مراحل رديابي و شناساييمجدد انسان

 -3-4بهبود عملکرد سيستم ردیابي افراد با روش پيشنهادي
در اين پاياننامه براي باال بردن عملکرد سيستم رديابي در ابتدا محيط تحت مراقبت توسط هر دوربين
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با استفاده از روش فازي كه در قسمت بعد ،توضيح داده ميشود به شش قسمت نزديک و روبه
دوربين ،متوسط روبه دوربين ،دور رو به دوربين ،نزديک پشت به دوربين ،متوسط پشت به دوربين و
دور پشت به دوربين تقسيم مينماييم .در ادامه به معرفي ويژگيهاي معرفي شده در اين پاياننامه،
چگونگي استفاده از اين ويژگيها در مکانها متفاوت از محيط مورد نظارت پرداخته شده است .در
انتها مراحل كلي كه در شکل ( )1-4نشان داده شد با توجه به سيستم پيشنهادي تصحيح شده و
بهبود داده شده است.
 -9-3-4موقعيت یا وضعيت افراد نسبت به دوربينها
همانطور كه در فصلهاي قبلي توضيح داده شده يکي از مشکالت استفاده از ويژگي براي شناسايي
افراد ،تغيير اندازه افراد در زاويه ديد دوربينها در واقع كوچک و بزرگ شدن ظاهر افراد در زماني كه
فاصله آنها نسبت به دوربينها تغيير ميكند ،ميباشد ،اگه بتوان اطالعاتي از موقعيت افراد نسبت به
دوربينها بدست آورد و از ويژگيهاي هر قسمت براي آن قسمت به صورت جدا استفاده نمود اين
عمل ميتواند كمک بسياري براي شناسايي افراد انجام دهد به همين منظور در اين پاياننامه با معرفي
روشي جديد به تخمين موقعيت افراد نسبت به دوربين با استفاده از قسمتبندي صحنهاي كه
دوربينها تحت پوشش قرار ميدهند ،مي پردازيم .براي اين منظور ما از جدول وضعيت كه در بخش
بعدي توضيح داده خواهد شد استفاده مينماييم .در اين پايان نامه ،براي اينکه بتوان موقعيت افراد
نسبت به دوربينها را بدست آورد به اطالعات به مانند ارتفاع ،طول ،اندازه ،زاويه نسبت به دوربين و
فاصله پيکسلي افراد نياز داريم كه در ادامه به معرفي اين ويژگيها ميپردازيم.
 ارتفاع و عرض
يکي از ويژگي هاي كه در اين پروژه براي بدست آوردن موقعيت افراد نسبت به دوربين استفاده شده
فاصله بين ابتدا سر تا انتهاي پا ،به عبارتي قد افراد يا ارتفاع افراد ميباشد .ويژگي ديگري كه به ظاهر
و موقعيت افراد نسبت به دوربين بستگي دارد پهناي بدن انسان يا همان عرض افراد ميباشد كه در
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شکل ( )2-4نمونهاي از اين ويژگيها را نشان ميدهد .البته ويژگي عرض يا پهنا با توجه به زاويه ديد
فرد نسبت به دوربين ميتواند تا حدودي متغير باشد.

شکل( )2-4نمايشي از ويژگيهاي طول ،عرض و فاصله براي يک فرد

 فاصله پيکسلي
ويژگي فاصلهپيکسلي ميتواند به عنوان يک پارامتر بسيار مؤثر براي بدست آوردن موقعيت افراد در
تصاوير ويديويي در زماني كه فاصله افراد نسبت به دوربينها تغيير ميكند در نظر گرفته شود .كه
براي بدست آوردن اين فاصله نياز به اطالعاتي اضافهاي مثل محل قرار گرفتن دوربين نسبت به محيط
ميباشد يا يک نقظه ثابت براي هر دوربين را در نظر گرفتهشود .با توجه به اين نکته كه اين پروژه در
محيط بسته انجام شده ميتوان محل قرار گرفتن دوربينها را تا حدودي مشخص نمود .براي بدست
آوردن فاصلهپيکسلي افراد نسبت به دوربينها ميتوان از معيارهاي زيادي استفاده كرد ،كه در اينجا از
فاصله اقليدسي استفاده شده است .فاصله محل مورد نظر دوربين (نقطه ثابت) ،نسبت به مركز شي
استخراج شده با استفاده از رابطه ( )1-4بدست آورده ميشود .شکل ( )2-4يک نمونه از ويژگيهاي
ارتفاع ،عرض و فاصله براي يک فرد را نشان ميدهد.
dist  ( x2  Cx1 ) 2  ( y 2  Cy1 ) 2

()1-4

در رابطه ( Cx1 )1-4و  Cy1مختصات مركز فرد مورد نظر براي شناسايي و رديابي ميباشد.
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 اندازه يا حجم
براي بدست آوردن حجم يا اندازه افراد از تصوير سايهنماي استخراج شده از افراد استفاده ميشود .در
شکل ( )9-4نمونههاي از تصاوير سايهنماي چند فرد را نشان ميدهد .با استفاده از رابطه ()2-4
اندازه هر فرد استخراج شده محاسبه ميشود .در رابطه زير  nو  mابعاد فرد ميباشد.
m

n

) Z   B(i, j

()2-4

i 1 j 1

شکل( )9-4نمايشي از افراد استخراج شده به همراه تصوير سايهنما

 زاويه
زاويه قرار گرفتن افراد نسبت به دوربين ميتواند در شناسايي و رديابي بسيار تاثيرگذار باشد بخصوص
زماني كه از ويژگيهاي بيومتريک مثل صورت افراد يا طريقه راه رفتن براي رديابي استفاده ميشود
تشخيص اين نکته كه شخص روبه دوربين يا پشت به دوربين ميباشد ميتواند براي استخراج ويژگي
بسيار حائز اهميت باشد .براي اين منظور ابتدا بردار حركت هر پيکسل فرد نسبت به فريمهاي قبلي
محاسبه ميشود و با بدست آوردن برآيند بردارها ،زاويه بردار حاصل نسبت به مبدا در نظر گرفته مي-
شود در واقع همه بردارها هم مبدا ميشوند .براي بدست آوردن بردار حركت از روش جريان نوري
استفاده شده است .جريان نوري با دو روش معروف  Horn-Schunckو  Lucas-Kanadeشناخته مي-
شود كه در اين پروژه از روش  Horn-Schunckاستفاده شده است .كه به صورت زير محاسبه ميشود.
براي محاسبه جريان نوري در دو تصوير رابطه ( )9-4را بايد محاسبه نمود.
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I xu  I y v  I t  0

()9-4

در رابطه باال  I y ، I xو  I tمشتق روشنايي و  v ، uبه ترتيب جريان نوري افقي و عمودي ميباشد.
در روش  Horn-Schunckبراي تخمين سرعت  v ، uرابطه ( )4-4را بايد مينيمم نمود.
()4-4

 u
u
v
v 
E   ( I xu  I y v  I t ) 2 dxdy    ( ) 2  ( ) 2  ( ) 2  ( ) 2 dxdy
y
x
y 
 x

بردار حركت در مرحله بعدي با استفاده از رابطه ( )5-4محاسبه ميشود.
] I x [ I x u xk, y  I y v xk, y  I t

()5-4

 2  I x2  I y2
] I x [ I x u xk, y  I y v xk, y  I t

()6-4

 2  I x2  I y2

u xk,y1  u xk, y 



k
x, y

v

k 1
x, y

v

در اين رابطه [u xk, y vxk, y ] ،سرعت تخميني براي پيکسل ( )x,yميباشد و ]  [u xk, y v xk, yميانگين
همسايههاي اين پيکسل ميباشد .براي  k=0سرعت اوليه را صفر در نظر گرفته شده است.
در رابطه ( I y ، I x ،)9-4با كرنل سوبل ]-1 -2 -1 ; 1 1 1 ; 1 2 1[ 1و  I tبين دو تصوير  1و 2
از كرنل [ ]-1 1استفاده شده است.
شکل ( )4-4نمونهاي از جريان نوري بدست آمده با استفاده از روش  Horn-Schunckرا نشان مي-
دهد.

(الف)

(ج)

(ب)

Sobel
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(د)
(ي)
(ه)
شکل( )4-4بردار حركت بدست آمده با روش ( .Horn-Schunckالف) و (ب) دو فريم پشت سرهم از ويديو (فريم-
هاي .)629-622ج) بردارهاي حركت در فريم ( 629بردارهاي حركتي كه از يک حدآستانه كمتر بودن را نمايش نداده-
ايم)( .د) بردار حركت بدون پسزمينه( .ه) و (ي) جهت حركت افراد بعد از بدست آوردن برآيند بردار حركت به هر فرد
به صورت جدا را نمايش ميدهد.

در اين روش در صورتي كه برآيند بردارهاي بدست آمده از افراد بزرگتر از صفر باشد نشان دهنده روبه
دوربين (بازه حدودا بين  )271-31و درغير اين صورت پشت به دوربين (بازه حدودا بين  31-1و
 )961-271ميباشد.
 -2-3-4جدول وضعيت افراد
در اين پروژه ميخواهيم موقعيت و محل قرار گرفتن افراد نسبت به دوربين را محاسبه نماييم براي
همين منظور از جدول ( )1-4براي بدست آوردن موقعيت يا وضعيت افراد استفاده شده است .در اين
جدول از پنج ويژگي اندازه ،طول ،عرض ،زاويه و فاصله پيکسلي كه در قسمتهاي قبل توضيح داده
شده ،استفاده كردهايم .كه ويژگيهاي معرفي شده به اندازههاي كوچک ،متوسط و بزرگ تقسيم مي-
شوند با توجه به اين كه محيط بسته ميباشد و مشخصات فيزيکي محيط تا حدودي قابل تشخيص
ميباشد .مقدار اين ويژگيها را براي افراد متفاوت ميتواند بدست آورد به همين منظور در زمان راه-
اندازي پارامترهاي مورد نياز براي كامل كردن اين جدول محاسبه ميشود.
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جدول ( )1-4جدول وضعيت افراد نسبت به دوربينها
وضعيت

ارتفاع

اندازه

فاصلهپيکسلي

عرض

زاويه

وضعيت 9

بزرگ

بزرگ

كوچک

بزرگ

منفي

وضعيت 2

بزرگ

متوسط

متوسط

بزرگ

منفي

وضعيت 3

متوسط

كوچک

بزرگ

متوسط

منفي

وضعيت 4

بزرگ

بزرگ

كوچک

بزرگ

مثبت

وضعيت 5

بزرگ

متوسط

متوسط

بزرگ

مثبت

وضعيت 6

متوسط

كوچک

بزرگ

متوسط

مثبت

در اين پروژه براي بدست آوردن مقادير اين ويژگيهاي بعد از نصب دوربين در مرحله راهاندازي ، 1يک
فرد در محيط حركت كرده مقادير بيشينه و كمينه هر ويژگي را براي آن محاسبه مينماييم و با توجه
به اين مقادير پارامترها براي جدول وضعيت بدست آورده ميشود.
براي بدست آوردن مقدار ويژگي اندازه كه با پارامترهاي كوچک ،متوسط و بزرگ مشخص ميشود از
رابطههاي زير استفاده شده است.
()7-4

2
big _ size  Min _ size  ( Max _ size  Min _ size)  
3

()8-4

1
Min _ size  ( Max _ size  Min _ size)    Ave _ size...
3
2
 Min _ size  ( Max _ size  Min _ size)  
3

()3-4

1
small _ size  Min _ size  ( Max _ size  Min _ size)  
3

براي بدست آوردن مقدار ويژگي ارتفاع از رابطههاي زير استفاده شده است.
()11-4

2
big _ Height  Min _ Height  ( Max _ Height  Min _ Height )  
3

Setup
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()11-4

1
Min _ Height  ( Max _ Height  Min _ Height )    Ave _ Height...
3
2
 Min _ Height  ( Max _ Height  Min _ Height )  
3

()12-4

1
small _ Height  Min _ Height  ( Max _ Height  Min _ Height )  
3

براي بدست آوردن مقدار عرض افراد كه با پارامترهاي بزرگ ،متوسط و كوچک از رابطههاي زير
استفاده شده است.
()19-4

2
big _ Width  Min _ Width  ( Max _ Width  Min _ Width)  
3

()14-4

1
Min _ Width  ( Max _ Width  Min _ Width )    Ave _ Width...
3
2
 Min _ Width  ( Max _ Width  Min _ Width )  
3

()15-4

1
small _ Width  Min _ Width  ( Max _ Width  Min _ Width )  
3

براي بدست آوردن مقدار فاصله كه با پارامترهاي بزرگ و كوچک مشخص ميشود از رابطههاي زير
استفاده شده است.
()16-4

2
big _ Dist  Min _ Dist  ( Max _ Dist  Min _ Dist )  
3

()17-4

1
Min _ Dist  ( Max _ Dist  Min _ Dist )    Avg _ Dist...
3
2
 Min _ Dist  ( Max _ Dist  Min _ Dist )  
3

()18-4

1
small _ Dist  Min _ Dist  ( Max _ Dist  Min _ Dist )  
3

وضعيت افراد را ميتوان با استفاده از ويژگيهاي معرفي شده نسبت به دوربين به شش قسمت تقسيم
نمود .اين قوانين را ميتوان به صورت يک پايگاه داده از قوانين فازي براي بدست آوردن موقعيت افراد
در نظر گرفت .به همين منظور در ادامه در اين پاياننامه براي بدست آوردن موقعيت افراد از سيستم
فازي استفاده شده است.
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جدول( )2-4وضعيت افراد نسبت به دوربينها با در نظر گرفتن ويژگيهاي و مقاديري كه براي هر
ويژگي معرفي شده نشان ميدهد.
جدول ( )2-4جدول وضعيت و مقادير ويژگيهاي معرفي شده
وضعيت

ارتفاع

فاصلهپيکسلي

عرض

زاويه

اندازه

وضعيت 9

Big

Big

Small

Big

Negative

وضعيت 2

Big

Avg

Avg

Big

Negative

وضعيت 3

Avg

Small

Big

Avg

Negative

وضعيت 4

Big

Big

Small

Big

Positive

وضعيت 5

Big

Avg

Avg

Big

Positive

وضعيت 6

Avg

Small

Big

Avg

Positive

 -3-3-4استفاده از روش فازي براي بدست آوردن وضعيت افرادنسبت به دوربينها
در اين سيستم فازي وروديها ،پنج ويژگي معرفي شده در قسمت قبل ميباشد و خروجي اين سيستم
يکي از شش وضعيت افراد نسبت به دوربين ميباشد .هريک از اين وضعيتها در حالتهاي مختلف
ميتوانند با يکديگر همپوشاني دارد .ابتدا بايد قواعد حاكم بر اين سيستم را بدست آورد براي اين
منظور از پايگاه معرفت كه در جدول ( )2-4وجود دارد استفاده مينماييم .با توجه به اين جدول هر
يک از ويژگيها را به صورت مجموعهاي از عبارات فازي به صورت  Average ،Smallو  Bigدر نظر
گرفت كه در شکل ( )5-4اين عبارات با استفاده از توابع فازي نشان داده شده است.
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)Height (Camera 1
1.4

)Min+2/3(Max-Min

Max
Big

Min

)Min+1/3(Max-Min
Average

1.2

Small
1

0.8

0.6

0.4

0.2

160

120

140

80

100

0
40

60

(الف)

Angle
1.4

1.2

Negative
1

0.8

0.6

0.4

0.2

Positive
400

350

300

250

150

200

100

50

0

0

(ب)

شکل ( )5-4مقدار هر ويژگي جدول ( )2-4به عنوان ورودي به سيستم فازي .الف) تابع فازي براي ويژگيهاي ارتفاع،
عرض ،انداره و فاصله پيکسلي .ب) تابع فازي براي زاويه

البته ويژگي زاويه به صورت شکل (-5-4ب) ميباشد چون در صورتي كه زاويه برآيند بردارها افراد
مثبت ،فرد رو به دوربين و در غير اين صورت پشت به دوربين ميباشد .
بعد از بدست آوردن متغيرهاي ورودي سيستم فازي نوبت به قواعد مورد استفاده از سيستم ميرسد
كه در اينجا از شش قاعده استفاده شده كه از جدول ( )2-4بدست آمده و به صورت زير ميباشند.
قاعده  :1اگر ارتفاع فرد بزرگ( )Bigو مقدار عرض آن بزرگ ( )Bigو مقدار فاصله آن كوچک
( )Smallمقدار حجم آن بزرگ ( )Bigو زاويه پشت به دوربين ( )Negativeوضعيت  1ميباشد.
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قاعده  :2اگر ارتفاع فرد بزرگ ( )Bigو مقدار عرض آن متوسط ( )Avgو مقدار فاصله آن متوسط
( )Avgو مقدار حجم آن بزرگ ( )Bigو زاويه پشت به دوربين ( )Negativeوضعيت  2ميباشد.
قاعده  :9اگر مقدار ارتفاع فرد متوسط ( )Avgو مقدار عرض آن كوچک ( )Smallو مقدار فاصله آن
بزرگ ( )Bigو مقدار حجم آن متوسط ( )Avgو زاويه پشت به دوربين ( )Negativeوضعيت 9
ميباشد.
قاعده  :4اگر ارتفاع فرد بزرگ ( )Bigو مقدار عرض آن بزرگ ( )Bigو مقدار فاصله آن كوچک
( )Smallمقدار حجم آن بزرگ ( )Bigو زاويه رو به دوربين ( )Positiveوضعيت  4ميباشد.
قاعده  :5اگر ارتفاع فرد بزرگ ( )Bigو مقدار عرض آن متوسط ( )Avgو مقدار فاصله آن متوسط
( )Avgو مقدار حجم آن بزرگ ( )Bigو زاويه رو به دوربين ( )Positiveوضعيت  5ميباشد.
قاعده  :6اگر مقدار ارتفاع فرد متوسط ( )Avgو مقدار عرض آن كوچک ( )Smallو مقدار فاصله آن
بزرگ ( )Bigو مقدار حجم آن متوسط ( )Avgو زاويه رو به دوربين ( )Positiveوضعيت  6مي-
باشد.
در شکل ( )6-4تابع عضويت مربوط به مقادير زباني متغير خروجي نشان داده شده است.
State
1.4

1.2

State 5

State 6

State 3

State 4

State 1

State 2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

6

5

4

2

3

1

0

0

شکل( )6-4وضعيت افراد نسيت به دوربين به عنوان خروجي سيستم فازي

پس از بدست آوردن قواعد حاكم بر سيستم و تشکيل پايگاه معرفت ،نياز به موتور استنتاج داريم تا با
پذيرفتن وروديهاي فازي براساس قواعد پايگاه معرفت ،خروجي فازي مناسب را ايجاد نماييم .اين
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امکان وجود دارد كه قواعد فازي با يکديگر همپوشاني داشته باشند .به عبارت ديگر ،تابع عضويت
متغير ورودي با دو يا سه تابع عضويت از عبارت متغير زباني تطابق نسبي داشته باشد كه در اين
نتيجه با دو يا سه قاعده از قواعد پايگاه معرفت ،قابل استنتاج خواهد شد .در اين حالت بايد يک
استراتژي رقابتي براي استنتاج وجود داشته باشد تا بتوان خروجي فازي مناسب را ايجاد كرد كه براي
اين منظور دو روش مدل ممداني و سانگو به عنوان معروفترين روشها مطرح ميباشد كه در اين
پايان نامه با توجه به فرم قواعد ممداني كه در رابطه ( )13-4نمونهاي از آن را نشان ميدهد در اين
پروژه استفاده شده است.
()13-4

x is A1 and y is B1 then z is C1

if

تا حاال مقادير بدست آمده از روش مقادير فازي ميباشند و الزم است تا اين مقادير يا مجموعههاي
فازي را به مقادير غيرفازي 1مناسب تبديل نماييم .روشهاي زيادي براي غيرفازي كردن وجود دارد
كه از مهمترين اين روشها ميتوان به مركز ثقل ،2مركز مجموعها ،9ارتفاع ،بزرگترين سطح ،متوسط
ماكزيمم 4و  ...اشاره نمود .در اينجا از روش ارتفاع به دليل سادگي و سرعت آن استفاده نمودهايم .در
ادامه به توضيح اين روش ميپردازيم.
 -4-3-4غير فازي کردن به روش ارتفاع
اگر هر قاعده ،خروجي  C iرا داشته كه ارتفاع آن (  )  iقدرت آن قاعده در رقابت را مشخص مينمايد
و مقدار قله  C iبرابر مقداري از  zاست كه در آن C i ،بيشترين مقدار را داراست كه با )  z (iنمايش
داده ميشود .در اين روش براي بدست آوردن خروجي قطعي از رابطه ( )21-4استفاده ميشود.
n

.z k

k


k1

()21-4

n

k



Z 

k1
1

defuzzy
)Center Of Gravity (COG)=Center Of Area (COA
3
)Center Of Sums(COS
4
)Mean Of Maxima(MOM
2
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شکل( )7-4يک نمونه از غيرفازي كردن به روش ارتفاع را نشان ميدهد.

شکل( )7-4غيرفازي كننده به روش ارتفاع

 -4-4استخراج ویژگي براي شناسایي افراد
بعد مرحله شناسايي وضعيت يا موقعيت افراد نسبت به دوربينها نوبت آن ميرسد كه با استفاده از
روشهاي موجود ،ابتدا به شناسايي افراد و در مرحله بعد رديابي آنها بپردازيم .همانطور كه در فصل
مروري بر كارهاي گذشته ذكر شد روشهاي زيادي براي شناسايي و رديابي افراد در شبکهاي از
دوربينها وجود دارد .براي رديابي افراد در محيطهايي كه از شبکهاي از دوربينها با ديد مجزا استفاده
ميشود ويژگي حركت به مانند مکان ،سرعت 1و شتاب نميتواند براي شناساييمجدد افراد مفيد باشد.
زيرا در اين نوع از محيطها نقاط ورود و خروج زيادي وجود دارند اين در حالي است كه ويژگي حركت
به مکان شي بستگي دارد .اين امکان وجود دارد كه اشياء از يک مکان خارج شوند و دوباره در همان
صحنه ،ولي اين بار از مکان ديگر ،وارد شوند .همانطور كه شکل ( )1-1مشاهده شد كه حالتهاي
مختلف از ورود و خروج افراد را در اين نوع از سيستمها نشان ميدهد كه با توجه به متغير بودن زمان
و مکان اشياء در هنگام ورود و خروج ،ميتوان نتيجه گرفت كه روشهاي مبتني بر زمان -مکان نمي-
توانند مناسب باشند.
به طور مشابه ذكر شد كه خواص هندسي نميتوانند نتايج خوبي براي شناسايي دوباره اشياء براي
اشياء غيرصلب به دليل ،كيفيت پايين تصاوير و تغيير اندازه بسيار زياد (دور و نزديک شدن شي نسبت
Velocity
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به دوربينهاي متفاوت) ،از خود نشان دهند [ .]64دسته ديگري از ويژگيها كه در رديابي مورد
استفاده قرار گرفته شدهاند اطالعات بيومتريک افراد مثل چهره و طريقه راه رفتن افراد ميباشند اين
نوع از ويژگيها نيز نميتوانند در رديابي در شبکهاي از دوربينها مناسب باشند زيرا استفاده از اين
نوع از ويژگيها مثال چهره ملزم به حركت افراد در فاصله كم نسبت به دوربين ميباشد و از طرفي
براي تشخيص صحيح چهره نياز به تصاويري با كيفيت تقريبا باال ميباشد و همچنين در هنگام
استفاده از الگوريتمهاي مربوط به نحوه راه رفتن نياز به پردازشهاي سنگين ميباشد و نمونههاي
ويديويي بايد كامال كنترل شده ،در يک محيط و توسط يک دوربين تهيه شده باشند تا براي رديابي
استفاده شوند با توجه به اين محدوديتها كه در استفاده از ويژگيهاي بيومتريک به منظور شناسايي
افراد وجود دارد ميتوان اين نتيجه را گرفت كه اين نوع از ويژگيها در محيطهاي مراقبتي كه از
چندين دوربين با تصاوير كيفيت پايين و يا معمولي استفاده مينماييم براي شناساييمجدد و رديابي
نميتواند مفيد باشند .به همين منظور ما به در اين پاياننامه از ويژگيهاي مبتني بر ظاهر افراد به
مانند رنگ استفاده نمودهايم .كه در ادامه به معرفي ويژگيهاي كه در اين پايان نامه استفاده شده
ميپردازيم.
 -9-4-4رنگ
يکي از ويژگيهاي ظاهري براي شناسايي افراد در شبکهاي از دوربينها رنگ ميباشد .ميتوان رنگ را
به عنوان بارزترين ويژگي ظاهري در سيستمهاي رديابي دانست كه معموال به شکل هيستوگرام رنگ
مورد استفاده قرار ميگيرد .هيستوگرام رنگ به دليل اينکه ،ويژگياي بسيار ساده و از لحاظ بار
محاسباتي هم بسيار به صرفه ميباشد ،نميتوان به راحتي از كنار اين ويژگي با ارزش رد شد به همين
منظور در اين پايان نامه از اين ويژگي با ارزش براي شناسايي و رديابي افراد با توجه به وضعيت افراد
كه توسط جدول ( )1-4بدست ميآوريم استفاده خواهيم نمود .ولي استفاده از هيستوگرام به تنهايي
نميتواند براي شناساييمجدد افراد نتايج رضايت بخشي از خود نشان دهد مثال با توجه به شباهت
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بسيار زياد رنگ لباس قسمت نيمتنه يک فرد يا قسمت پايينتنه فرد ديگر ،اين امکان وجود دارد كه
افراد به اشتباه به عنوان يک فرد شناسايي شوند به همين منظور در اين پايان نامه به معرفي روشي
براي تقسيمبندي بدن انسان با توجه به اطالعات كلينيکي خواهيم پرداخت كه به صورت مشروح در
قسمت بعدي توضيح داده ميشود.
سر

پا

شکل ( )8-4نسبت هاي اعضاي و مدل مورد استفادهي بدن انسان [.]38

 -2-4-4قسمتهاي مختلف بدن انسان
بدن انسان به شکل يک سري قطعات به هم متصل رفتار ميكند .براي تقسيمبندي قسمتهاي مختلف
بدن انسان نياز به نسبتهاي نسبي اندازه قسمتهاي مختلف با توجه به كل قد انسان داريم شکل
( ،)3-4كه براي اين منظور از فواصل نسبي ،مطالعات كلينيکي پايگاه دادههاي آناليز حركات انسان و
مطالعات نسبتهاي موجود در بدن انسان ،استفاده ميكنيم [ 38و  .]33در مجموع ميتوان بدن انسان
را به ارتفاع هشت سر مدل كرد و نسبت هر يک از اعضاء را نسبت به قد بيان نمود .شکل( )8-4به
خوبي مبين اين مسئله است و جدول( )9-4اين نسبتها را بيان ميكند .در اين پاياننامه ما بدن
انسان را توجه به نسبتهاي موجود در اين جدول به سه قسمت باالتنه (سر) ،نيمتنه و پايينتنه (پاها)
تقسيم مينماييم .شکل ( )3-4نتايج حاصل از قسمتبندي بدن انسان براي دو فرد را نشان ميدهد.
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همانطور كه از شکل مشخص ميباشد بدست آوردن قسمتهاي مختلف بدن انسان ارتباط چنداني با
محل قرار گرفتن افراد در محيط و اندازه افراد ندارد يعني در واقع افراد با هر اندازه و موقعيتي نسبت
به دوربين باشند اين قسمتها به درستي از هم جدا ميشوند.

شکل ( .)3-4قسمتبندي بدن دو فرد با اندازه (قد) متفاوت با استفاده از روش پيشنهادي

جدول ( )9-4اندازه نسبتهاي موجود در قسمتهاي مختلف نسبت به قد را نشان ميدهد.
جدول ( )9-4اندازه نسبي قسمتهاي مختلف
قطعه

طول نسبي (به واحد)

قد
ساعد
بازو
گردن و سر
بدن (باالتنه)
فاصله بين دو شانه
فاصله بين دو لگن
ران
ساق پا
پا (از مچ به پايين)

8
2
1.5
1.25
1.25
2
2
2
2
1

 -3-4-4هيستوگرام قسمتهاي مختلف بدن انسان
در بسياري از تحقيقات از هيستوگرام رنگ ظاهر جهت شناسايي افراد در دوربينهاي مختلف استفاده
شده است[ 42و  .]49در اين مطالعات از هيستوگرام رنگ كل بدن انسان براي رديابي بهره گرفته
شده است .زماني كه هيستوگرام رنگ دو فرد ،بدليل شباهت رنگي بخشهاي متناظر به هم ،نزديک
باشد ميتوان بجاي كل بدن انسان به مقايسه قسمتهاي متناظر به صورت جداگانه پرداخت .به
عنوان مثال ،در شکل ( -11-4الف) موردي را نشان ميدهد كه ،هيستوگرام رنگي كل بدن دو شخص
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(دو فرد متفاوت) به هم نزديک ميباشند ولي هيستوگرام رنگي پاهاي اين اشخاص تفاوت زيادي دارد،
براي نشان دادن اين مقايسه به صورت كمي از معيار شباهت  Bahhatecheryyaبه عنوان معيار
مقايسه استفاده مينماييم اين معيار عددي در بازه صفر تا يک برميگرداند كه عدد يک نشان دهنده
بيشترين شباهت بين افراد ميباشد و عدد صفر حاكي از آن ميباشد كه اين افراد هيچ شباهتي باهم
ندارند ،اين معيار در بخش بعدي به طور كامل معرفي ميشود .در همين راستا در جدول ()4-4
(تصوير الف) اين دو فرد با هم مقايسه شدهاند كه ميزان شباهت هيستوگرام با در نظر گرفت كل بدن
بيشتر از  1.6ميباشد كه اين مقدار نشان دهنده اين نکته ميباشد كه هيستوگرام كل بدن اين دو
فرد ،نزديک بههم ميباشد .اگر فقط اين معيار در نظر گرفته شود بايد اين دو فرد را به عنوان يک فرد
در هنگام شناساييمجدد در نظر گرفت ،ولي با دقت به هيستوگرام قسمتهاي مختلف تفاوت زيادي
در ميزان شباهت بين پايينتنه اين دو فرد وجود دارد اين تفاوت را ميتوان از جدول (( )4-4تصوير
الف) به صورت كمي مشاهده نمود كه ميزان شباهت همهي رنگهاي پايينتنه كمتر از  1.5ميباشد،
بنابراين ميتوان از اين ويژگي جهت شناسايي و متمايز نمودن اين دو فرد استفاده نمود .همچنين در
شکل (-11-4ب) و شکل (-11-4پ) ،موارد ديگري را نشان ميدهد كه به طور مشابه ،رنگ ميانتنه
دو فرد بسيار به هم نزديک ميباشد (جدول( )4-4نشان دهنده اين مطلب ميباشد كه ميزان شباهت
در هر دو مورد بيشتر از  1.6ميباشد) و از طرفي كه نيمتنه حجم زيادي از بدن انسان را دارد،
بنابراين اگر از هيستوگرام تمام بدن افراد استفاده شود اين دو فرد به عنوان يک فرد در نظر گرفته
ميشود .ولي اگر از رنگ قسمتهاي متناظر براي بدستآوردن شباهت بين افراد استفاده شود رنگ
پايينتنه اين دو فرد را از هم متمايز مينمايد كه معيار در هر دو مورد كمتر از  1.5ميباشد .به همين
منظور ،در اين پاياننامه با توجه به روش پيشنهاد شده ،بدن انسان به سه قسمت تقسيم شده و
هيستوگرام هر قسمت به صورت جدا محاسبه شده و بايکديگر مقايسه ميگردند.
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1

ب) 5

4

9

2

1

5

4

9

2

1

پ) 5

4

9

2

1

5

4

9

2

1

1
2
9
4
5
1
2
9
4
چ) 5
شکل( )11-4هيستوگرام افرد متفاوت در فضاي رنگي  RGBو هيستوگرام هر قسمت از بدن به صورت جدا .در شکل
هيستوگرام افراد با binهاي متفاوت را نشان دادهايم(،الف و چ)( ،128ب) 92و (پ) .256هر تصوير به چند قسمت
تقسيم شده كه در ،قسمت ( )1فرد ،قسمت ( )2هيستوگرام كل بدن براي رنگها آبي ،سبز و قرمز ،قسمت ()9
هيستوگرام پايينتنه (پا) براي رنگها آبي ،سبز و قرمز ،قسمت ( )4هيستوگرام ميان تنه براي رنگها آبي ،سبز و قرمز،
قسمت ( )5هيستوگرام باال تنه (سر) براي رنگها آبي ،سبز و قرمز را نشان ميدهد.

در شکل (-11-4چ) نمونه ديگري را نشان دادهايم كه اين دو فرد از لحاظ هيستوگرام كل بدن و
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پايينتنه بسيار به هم نزديک ميباشند ولي تفاوت قابل مالحظهاي در ميانتنه اين افراد وجود دارد كه
سبب تمايز اين اشخاص ميشود .اين تفاوت ميانتنه و و شباهت پايينتنه را ميتوان نيز به صورت
كمي با استفاده از جدول ( )4-4مشاهده كرد جدول ( )4-4ميزان شباهت بين هر دو فرد هر قسمت
شکل ( )11-4را به صورت كمي با استفاده از معيار  Bahhatecheryyaنشان ميدهد.
جدول ( )4-4ميزان شباهت هيستوگرام افراد شکل( )11-4با استفاده از معيار شباهت Bahhatecheryya
رنگ آبي
پايين تنه

رنگ سبز
پايين تنه

رنگ قرمز
پايين تنه

رنگ آبي
ميان تنه

رنگ سبز
ميان تنه

رنگ قرمز
ميان تنه

رنگ آبي
كل بدن

رنگ سبز
كل بدن

رنگ قرمز
كل بدن

Bin

تصویر

 -4-4-4تابع انتقال روشنایي تجمعي
هموار ه استفاده از رنگ يا مشتقات رنگي به دليل حساسيت به شريط نوري و پارامترهاي دوربين باعث
ايجاد محدوديتهاي در تشخيص و ارتباط صحيح بين مشاهدات ميشود [ .]111يکي از مشکالتي در
شناسايي افراد در شبکهاي از دوربينها ،تغيير شدت روشنايي در زماني كه افراد از يک دوربين به
دوربين ديگر منتقل ميشوند ،ميباشد كه يکي از راه حلهاي ارائه شده براي حل اين مشکل استفاده
از تابع انتقال رنگ 1يا تابع انتقال روشنايي 2قبل از محاسبهي ميزان شباهت ميباشد[ ]71و [.]111
به همين منظور براي كم كردن تاثير شدت روشنايي از يک تابع انتقال روشنايي كه در مرجع هاي
[ ]64و [ ]112پيشنهاد داده شده استفاده نمودهايم .در اين مرجع از تکنيک هيستوگرام تجمعي
معکوس 9استفاده نموده است .براي محاسبه هيستوگرام تجمعي از رابطه ( )26-4استفاده ميشود.
N

m



) H ( Bm )   I ( Bk

()26-4

k 1 l 1
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در رابطه باال N ،تعداد نمونههاي مجموعه آموزش را نشان داده و  B1 , ...Bm , ..., BMمقدار روشنايي از


binهاي هيستوگرام  H iو  H jميباشد H i .هيستوگرام تجمعي براي  H iميباشد .براي پيدا كردن
بهترين انطباق بين binهاي هيستوگرام از تابع انتقال روشنايي ( )BTFكه در رابطه ( )27-4نشان
داده شده استفاده كردهايم.


 1

)) f i , j  H j ( H i ( Bm

()27-4
تابع )  f i , j ( Bmبه صورت زير بيان ميشود:




 پيدا كردن بهترين انطباق بين  Bm ،binاز  H iبا همه binهاي هيستوگرام H j






 اگر  Bm ،binاز  H iبا  Bnاز  H jانطباق داشت سپس )  H i ( Bm1ميتواند فقط با


)  H j ( Bwانطباق داشته باشد) w  n ( :
خروجي بدست آمده از اين روش تاثير تغيير شدت روشنايي را تا حد زيادي بر طرف مينمايد
همانطور كه در شکل ( )11-4نشان داده شده است اين روش در زماني كه از شبکهاي از دوربينها
استفاده ميشود و مقدار روشنايي ظاهر افراد زماني كه از دوربيني به دوربين ديگر منتقل ميشوند
بسيار تغيير ميكند ميتواند بسيار مفيد باشد .مقدار هيستوگرام رنگي كه با استفاده از اين روش از
افراد استخراج شده به عنوان ورودي به تجزيه و تحليل مولفههاي اصلي قوي فازي غيرخطي كه در
قسمت بعدي توضيح خواهد داده شده اعمال ميشود.

(ب)

(الف)
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(د)

(ج)

(ح)

(چ)

(خ)
شکل( )11-4تاثير شدت روشنايي و تاثير تابع انتقال روشنايي بر تصاوير( .الف) و (ج) هيستوگرام رنگ سبز تصوير فرد به
ترتيب (ب) و (د) در دوربينهاي  C1و ( ،C2ب) و (د) تصوير يک فرد در دو دوربين  C1و ( ،C2چ) هيستوگرام بعد از
اعمال تابع انتقال روشنايي( ،ح) تصوير فرد بعد اعمال تابع انتقال روشنايي( ،خ) نمايشي از تابع انتقال روشنايي در دو
دوربين  C1و ]64[ C2

 -5-4-4تجزیه و تحليل مولفههاي اصلي قوي فازي غيرخطي
براي اينکه بتوان انطباق صحيحتري بين ويژگيهاي استخراج شده از اشياء براي شناسايي افراد انجام
داد همانطور كه در فصل مروري بر كارهاي گذشته مطرح شده يکي از روشها ،تجزيه و تحليل مولفه-
هاي اصلي ( )PCAبه عنوان يکي از تکنيکهاي با ارزش در اين زمينه ميباشد كه اين روش ،ابزاري
براي آناليز دادهها ميباشد و از آن ميتوان براي كاربردهايي مانند كاهش ابعاد ،فشردهسازي با از
دستدادن اطالعات ،استخراج ويژگي و نمايش داده استفاده كرد .اين روش به عنوان ،تصوير متعامد
دادهها درون يک فضاي خطي با ابعاد كمتر است به قسمي كه واريانس بين دادههاي تصوير شده،
حداكثر شود [ ،]119كه در اين روش اگر ما  Nنمونه با ابعاد  Dداشتهباشيم دادهها به فضاي با ابعاد
 M<D ،Mبه صورتي نگاشت داده ميشود كه در آن واريانس بين دادهها جديد حداكثر است .كه
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اساس كار آن بر اساس مقدار ويژگي ميباشد كه بردارهاي ويژگي بر اساس مقدار ويژگي مرتب شده-
اند .كه ميتوان با توجه به اهميت ويژگي به انطباق بين افراد بپردازيم.
در اين پروژه از روشي به عنوان تجزيه و تحليل مولفههاي اصلي قوي فازي كه در مرجع []114
معرفي شده استفاده نمودهايم .در اين مرجع از اين روش براي دستهبندي مجموعه دادههاي پزشکي
استفاده شده است كه نتايج بدست آمده از ويژگيهاي اين روش براي دستهبندي رضايت بخش بوده
است كه به همين منظور ما از آن براي شناساييمجدد افراد و رديابي استفاده نمودهايم.
الگوريتم تجزيه و تحليل مولفههاي اصلي قوي فازي به صورت زير تعريف ميشود:
در [ ]115تابع هدف به صورت رابطه ( )28-4پيشنهاد شد كه هدف مينيموم كردن ) E(U , wبا در
نظر گرفتن  wو  u iميباشد.
n

n

i 1

i 1

E   uim1 e( xi )    (1  ui ) m1

()28-4

اينجا }  X  {x1 , x2 ,..., xnمجموعه داده و } U  {ui | i  1,..., nمجموعه عضويت 1و  حدآستانه
ميباشد .بازههاي ] ui  [0,1و ) m1  [1, ميباشند  u iمقدار عضويت از  xiكه مطلق به مركز
خوشه 2ميباشند و )  (1  uiمقدار عضويت از  xiكه مطلق به نويز (خطا) خوشه و  m1مقدار فازي
بودن 9ميباشد .معيار )  ، e( xiخطا بين  xiو مركز كالس ميباشد .ابتدا مشتق رابطه( )23-4را نسبت
E
به  u iبدست ميآوريم و با انجام  0
ui

()23-4

)1 /( m1 1

)

1
) e( x i



( 1

ui 

بعد از جايگزيني و ساده سازي رابطه ( )91-4بدست ميآيند:
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m1 1

()91-4

) e( x i











n 
1
E  
)1 /( m1 1
i 1 
 e( x i ) 
 1    

 

مشتق نسبت به  wخواهيم داشت
m1



  e( xi ) 

 
  w 



()91-4



E 
1

)w   e( xi ) 1 /( m1 1
 1    

 

حاال خواهيم داشت
m1

()92-4












1
 ( xi )  
)1 /( m1 1
  e( x i ) 
 1    

 

در مقاله [ PCA ]116غير خطي را معرفي كرده است كه در آن:
|| )e3 ( xi ) || xi  wT g ( y

()99-4

در  y  wT xiو ) g ( yتابع غيرخطي ميباشد .كه در اين پروژه از تابع ) g ( y)  tanh(10 yاستفاده
شده است.
پارمترهاي  u  yw ، y  wT xiو  v  wT uرا محاسبه مينماييم براي بهروز رساني وزنها از رابطه
( )94-4استفاده مينماييم.
()94-4





)wnew  wold   T  ( xi ) xi e3 ( xi )T wold F  e3 ( xi g ( y

d
در اين رابطه   tضريب يادگيري ميباشد و )) ( g ( y
dy

F

الگوريتم پيشنهادي به صورت زير تعريف ميشود:
 .1مقدار دهي اوليه  ، t  1محدوده تکرار تا  ، Tضريب يادگيري  ،  0  0,1حدآستانه نرم 
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مقداردهي مثبت و به صورت تصادفي براي وزن

w

 .2تکرار مراحل  ،3-9تا زماني كه  tكمتر از T

 .9محاسبه )  ،  t   0 (1  t / Tو قرار دادن  i  1و   0

 .4تکرار  ،8-5تا زماني كه  iكمتر از

n

 .5محاسبه y  wT xi

d
 .6محاسبه )( g ( y)) ، g ( y
dy



 e3 ( xi ) || xi  wold g ( y) || ، F و به روز رساني وزن



)wnew  wold  T  ( xi ) xi e3 ( xi )T wold F  e3 ( xi g ( y

 .7به روز رساني مقدار موقت    e3 ( xi ) : 1
i  1 .8
 .3محاسبه )   ( / nو t  1
شکل ( )12-4مراحل كلي الگوريتم تجزيه و تحليل مولفههاي اصلي قوي فازي

بعد از اين كه روش پيشنهادي بر روي مجموعهداده به همراه فرد جديد كه وارد زاويه ديد دوربينشده
پيادهسازي شد .شباهت بين هر فرد با همه افراد مجموعهداده با استفاده از فاصله اقليدسي كه در
رابطه ( )95-4نشان داده شده به دست ميآيد و درصورتي كه شباهت اين دو فرد از يک حدآستانه
(رابطه ( ))96-4كمتر باشد اين دو فرد را به عنوان يک شخص واحد معرفي مينماييم در غير اين
صورت شخص به عنوان فرد جديد در پايگاه داده قرار ميگيرد.
2
n * m

dist (o , o ) 
 o  o
i j
i, k
j , k 
k  1

()95-4

min( dist )  Threshold 3

()96-4
در رابطه ( n * m )95-4بعد تصوير افراد را نشان ميدهد.

Temporary
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 -5-4فضاهاي رنگي
پارامترهاي زيادي در برقراري ارتباط بين مشاهدات افراد در دوربينهاي مختلف تاثيرگذار ميباشد كه
از مهمترين آنها ميتوان به فضاهاي رنگي و معيار شباهت اشاره نمود .از آنجاي كه ما از هيستوگرام
رنگ قسمتهاي مختلف بدن افراد براي شناساييمجدد استفاده نمودهايم و از طرفي هيستوگرام فقط
به توصيف توزيع كلي رنگ شي ميپردازد و از جزئيات مکاني و چيدمان رنگها صرف نظر ميكند و
با توجه به تبديالتي كه در فضاهاي رنگي متفاوت وجود دارد و هريک از مولفهها در اين فضاهاي رنگي
تعريف و تفسير ويژهاي را از خود نشان ميدهند و ميتواند در عملکرد ويژگيهاي مبتني بر رنگ
تاثيرگذار باشد ،به همين منظور ما در اين پاياننامه به بررسي تاثير فضايهاي رنگي در شناسايي-
مجدد افراد خواهيم پرداخت .از مهمترين فضاهاي رنگي ميتوان به  YCbCr ،HSV ،RGBو  ...اشاره
نمود.

 -6-4معيار شباهت
معيارهاي زيادي براي مقايسه شباهتهاي بين هيستوگرام رنگ وجود دارد .انتخاب معيار مناسب مي-
تواند تاثير زيادي بر كارايي سيستمرديابي و شناساييمجدد افراد داشته باشد .از جمله اين معيارها
ميتوان به فاصله اقليدسي ،ضريب واگرايي  jensen ،kullback-leiblerو  Bhttcharyyaاشاره كرد.
يکي از معيارهاي كه در انطباق افراد در شبکهاي از دوربينها نتايج مناسبي از خود نشان داده معيار
 Bahhatecheryyaميباشد[ 49و  .]112به همين منظور ما از اين معيار براي ارزيابي ميزان شباهت
هيستوگرام افراد استفاده ميكنيم كه در رابطه ( )21-4تعريف شده است.
) Similarity (Oi ,k , O j ,l )  1  DB (Oi ,k ,c , O j ,l ,c

()21-4
در رابطه باال

Oi ,k ,c

و

O j ,l ,c

نشان دهنده دو مشاهده از افراد در دوربينهاي  iو  ، jو در فريم هاي k

و  lميباشد در اين رابطه  cنشان دهنده يکي از فضاهاي رنگي قرمز ،سبز و آبي ميباشد .اگر  H iو
 H jرا هيستوگرام نرمال شده اين افراد باشد  ]9[ DBبه صورت زير رابطه ( )22-4تعريف ميشود:
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) D B H i , H j   1   H i (v).H j (u
m

()22-4

v 1

در رابطه ( m )22-4نشان دهنده تعداد  binدر هيستوگرام ميباشد .رابطه ( )21-4عددي در بازه
صفر تا يک را بر ميگرداند و در صورتي كه مقدار يک را برگرداند به معنايي آن ميباشد كه ظاهر آن
دو شخص هيچ شباهتي باهم ندارند.
براي شناساييمجدد افراد ،ميزان شباهت فرد با افرادي كه قبال شناسايي شده محاسبه ميشد ،براي
اين منظور فردي كه با توجه به معيار  Bahhatecheryyaبيشترين شباهت را دارد با استفاده از رابطه
( )29-4بدست ميآوريم.
()29-4
در رابطه (،)29-4
Hj

)) arg max similarity ( Similarity ( H , H
i
j
j
Hi

هيستوگرام فردي كه تازه وارد زاويه ديد دوربين شده و بايد شناسايي شود،

مربوط به هيستوگرام افرادِ موجود در پايگاهداده ميباشد كه در اين رابطه  jبه تعداد ،افردي كه

تا كنون شناسايي شده ميباشد .در مرحله بعدي ميزان شباهت فردي كه بيشترين شباهت را با فرد
جديد داشته ،با در نظر گرفتن يک حدآستانه ،با استفاده از رابطه ( )24-4كه در [ ]112معرفي شده
مقايسه ميشود.
()24-4

)  D( H ch , H ch
i
k  Threshold
 e
}ch  {R, G, B

در رابطه ( D ،)24-4تفاوت هيستوگرام دو فرد ميباشد و  عدد ثابت ميباشد k ) k  j ( .فردي
ميباشد كه با فرد جديد بيشترين شباهت را دارد .در اين رابطه ،اگر ميزان معيار شباهت براي كانال-
هاي رنگي بيشتر از حدآستانه باشد مبين اين مطلب ميباشد كه فرد جديد قبال در فريمهاي قبلي
مشاهده شده و همان فردي ميباشد كه در رابطه ( )29-4بيشترين انطباق را داشته است(فرد  .)kاما
در صورتي كه ميزان شباهت يکي از رنگهاي اين دو فرد كمتر از حدآستانه باشد اين فرد به عنوان
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يک فرد جديد شناخته ميشود(فرد  .)j+1در اين مقاله براي اينکه بتوان مقايسهاي بين هيستوگرام
قسمتهاي مختلف مثل نيمتنه و پايين تنه بدست بياوريم از رابطه ( )25-4استفاده مينماييم.
()25-4



  Threshold




)  D( H ch , H ch
)  D( H ch , H ch

i
k
1
i
k2
&
 e
 e

} ch  {R, G, B
}ch  {R, G, B


در رابطه ( k1 ،)25-4و  k2به ترتيب مبين قسمتهاي ،نيمتنه و پايين تنه بدن ميباشد.
شکل ( )19-4مراحل بدست آوردن پارامترهاي موقعيت افراد نسبت به دوربين و شناساييمجدد افراد
جديد در شبکهاي از دوربينها نشان ميدهد.
ورودي  :تصاوير دوربينهاي  C1و  n( Cn ....تعداد دوربين)
خروجي :رديابي و شناساييمجدد افراد
ثابتها :حدآستابه شباهت افراد ،حدآستانهي تعداد ركوردها از هر فرد در پايگاهداده
اگر  time<traing timeسپس
محاسبه تابع انتقال روشنايي براي دوربينهاي ) i, j {1,2,...n}  i  j ( Ci-Cj
بدست آوردن بيشترين و كمترين ويژگيهاي جدول ()2-4
در غير اين صورت
بدست آوردن پارامترهاي الزم براي جدول وضعيت با استفاده از رابطههاي ( )7-4تا ( )18-4و
موقعيت افراد با استفاده از سيستم فازي
استفاده از تابع انتقال روشنايي براي فرد استخراج شده با توجه به دوربين فعلي و قبلي
انطباق فرد با افراد موجود در حافظه موقت
اگر فرد در حافظه موقت با توجه حدآستانه وجود داشت سپس
به روز رساني حافطه موقت ،پايگاهداده و اضافه شدن در پايگاهداده (در صورتي كه تعداد
ركوردهاي موجود
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از اين فرد بيشتر از حدآستانه باشد به جايي قديمي ترين ركورد ذخيره و در غير اين
صورت به پايگاه داده
اضافه ميشود).
در غير اين صورت
انطباق فرد با افراد موجود در پايگاهداده با توجه به موقعيت و ويژگي متناسب با آن
اگر فرد در پايگاهداده وجود داشت
به روز رساني مجموعهدادهها و اضافه شدن در مجموعهداده و حافظه موقت
در غير اين صورت
شناسايي فرد به عنوان شخص
اضافه شدن در مجموعهداده و پايگاه داده
پايان
پايان
پايان
شکل ( )19-4مراحل كلي رديابي و شناساييمجدد افراد در شبکهاي از دوربينها با ديد مجزا

 -7-4ردیابي در یک دوربين با کمک روش پيشنهادي
سيستمي كه در اين پاياننامه براي شناسايي و رديابي افراد در يک دوربين معرفي شده نمودار كلي
كه در شکل ( )14-4نشان داده شده است .در واقع در اين قسمت عمل شناسايي را در شبکهاي از
دوربينها ،انجام ميشود .چون زماني كه در يک دوربين ميخواهيم عمل شناسايي را انجام دهيم از
اطالعات پايگاهدادهي كه از دوربينهاي ديگر نيز استخراج شده استفاده مينماييم .همانطور كه از
نمودار كلي مشخص ميباشد اين سيستم قادر به برخورد با مشکل انسداد نيز ميباشد .كه به صورت
مختصر به توضيح آن ميپردازيم.
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در اين سيستم ،در ابتدا افراد با توجه به روشهاي كه در فصل قبل معرفي شد از فريمها يا تصاوير
دوربين استخراج ميشوند و سپس با استفاده از تابع انتقال روشنايي تجمعي تاثير تغيير شدت
روشنايي در بين دوربينها كاهش پيدا ميكند .در گام بعدي بررسي ميشود كه آيا در فريم قبل
(حافظه موقت) انسداد رخ داده است يا نه .در صورتي كه انسداد رخ ندهد دو امکان ايجاد ميشود كه
اين فرد در فريمهاي قبلي يا حافظه موقت وجود داشته يا نه .براي اين منظور افراد با توجه به ويژگي-
هاي استخراج شده از هيستوگرام قسمتهاي مختلف از بدن افراد و معيار شباهتي مورد ارزيابي قرار
ميگيرند و در صورتي كه فرد جديد با يکي از افراد در حافظه موقت انطباق داشتهباشد ،پايگاه داده و
حافظه موقت بروز رساني ميشوند در واقع افراد تازه وارد زاويه ديد دوربين نشده و فقط در حال
رديابي شدن ميباشند .اما در صورتي كه افراد فريم فعلي با افراد موجود در حافظه موقت انطباق
نداشته باشند (اين احتمال وجود دارد كه حافظه موقت خالي باشد در چند فريم قبلي فردي وجود
نداشته باشد) .حالتي مشابه به حالتي كه انسداد در فريمهاي قبلي رخ داده باشد ميافتد كه در اين
صورت افراد بايد به عنوان افراد جديدي كه در فريمهاي قبلي وجود ندارند شناسايي شوند .اولين
كاري كه سيستم انجام ميدهد مشخص كردن موقعيت فرد نسبت به دوربينها ميباشد كه ويژگي-
هاي استخراج شده براي موقعيت افراد كه در پاياننامه معرفي شده (طول ،عرض ،انداره ،فاصله
پيکسلي و زاويه) و سيستمفازي موقعيت افراد نسبت به دوربين بدست آورده ميشود .كه در اين
سيستم ما دو حالت كلي از وضعيتهاي افراد نسبت به دوربينها را در نظر گرفتيم كه سيستم با
توجه به محل قرار گرفتن افراد ،از روش پيشنهادي هيستوگرام رنگي قسمتهاي مختلف از بدن افراد
يا الگوريتم تجزيه و تحليل مولفههاي اصلي قوي فازي غيرخطي استفاده مينمايد .با توجه به اين
ويژگيها عمل شناسايي با افراد موجود در پايگاه داده انجام ميشود در صورتي كه فرد جديد با افراد
موجود در پايگاهداده انطباق داشتهباشد پايگاهداده به روزرساني و فرد جديد به مجموعهداده اضافه
ميشود ولي اگر فرد با افراد موجود در پايگاهداده انطباق نداشتهباشد فرد هم به پايگاهداده و حافظه
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موقت اضافه ميشود (يعني در واقع فرد جديدي وارد سيستم شده كه تا كنون در زاويه ديد هيچ
دوربيني وارد نشده است).
با توجه به مطالب باال در زماني كه يک فرد جديد وارد زاويه ديد يک دوربين ميشود اين فرد در ابتدا
با افراد موجود در حافظه موقت و در گام بعدي در صورت وجود نداشتن با افراد موجود در پايگاه داده
مقايسه و شناسايي ميشود يعني در واقع از چند فريم اول ورود افراد به زاويه ديد براي شناسايي
استفاده شده ولي اين امکان وجود دارد كه يک فرد با وجود ديده شدن در زاويه ديد دوربينهاي قبلي
اما به اشتياه به عنوان فرد جديد معرفي شود و با توجه به الگوريتم ،بعد از شناسايي افراد با استفاده از
فريم فعلي در فريمهاي بعدي از اطالعات موجود در حافظه موقت استفاده ميشود يعني در واقع
امکان تصحيح اين خطا وجود ندارد اين در حالي ميباشد سيستم به گونهاي طراحي شده كه از يک
فرد در زمان عبور از يک دوربين نمونههاي بيشتري قرار گيرد(چند ركورد از يک شخص در پايگاه-
داده) به همين منظور براي از بين بردين اين مشکل ،در گام بعدي به صورت موازي در هر چند فريم
بعد از اين كه اطالعات بيشتري از افراد تازه وارد در پايگاهدادهها قرار گرفتن عمل شناساييمجدد يا در
واقع تركيب افراد احتمالي كه به اشتباه شناسايي شده بودند را انجام ميدهيم براي اين منظور از
روش رديابي در شبکهاي از دوربينها كه در قسمت بعدي توضيح داده شده استفاده مينماييم.
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اعمال تابع انتقال روشنايي

بله

شناسايي افراد

انسداد در فريم
قبلي

موقعيت فرد با توجه
به جدول ()1

خير

وضعيت ب

هيستوگرام قسمتهاي
مختلف از بدن افراد
محاسبه يشترين
انطباق با استفاده
از معيار شباهت

حافظه

موقت

وضعيت الف
هيستوگرام قسمتهاي
مختلف از بدن افراد

پايگاه داده

الگوريتم تجزيه و تحليل
مولفههاي اصلي قوي
فازي غيرخطي

محاسبه بيشترين انطباق
با استفاده از معيار شباهت

بله

شناسايي شدن فرد در
پايگاه داده

خير
شناسايي شدن فرد در
حافظه موقت
بله
اضافه شدن و بهروز
شدن پايگاه داده
به روز شدن
حافظه موقت

خير
به روز شدن
پايگاه داده
اضافه شدن در
حافظه موقت

اضافه شدن در
پايگاه داده

اضافه شدن در
حافظه موقت

شکل ( )14-4شماي كلي از سيستمپيشنهاد به منظور رديابي و شناسايي مجدد افراد
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 -8-4ردیابي در چند دوربين با زاویه دید مجزا با روش پيشنهادي
براي رديابي افراد در مجموعهاي از دوربينها در اين پاياننامه از نمودار كلي كه در شکل()15-4
استفاده شده است .زماني كه افراد از يک دوربين به دوربين ديگر منتقل ميشوند همانطور كه در
رديابي و شناسايي افراد در يک دوربين (كه اين دوربين ميتواند هر دوربين در سيستم باشد) در
قسمت قبل معرفي شد ابتدا با توجه به اطالعات موجود از افراد در يک يا چند فريم فعلي عمل رديابي
و شناسايي افراد انجام ميشود و اين امکان وجود دارد در هر لحظه از يک دوربين به دوربين ديگر
منتقل شد و با توجه به افرادي كه در محيط قرار دارند عمل رديابي صورت گيرد .از آنجايي كه افراد
فقط با توجه به چند فريم اول كه در زاويه ديد دوربينها قرار دارند مورد شناسايي و برچسبگذاري
قرار ميگيرند و بعد از اين مرحله عمل رديابي صورت ميگيرد در بعضي از مواقع ،به دليل كم بودن
اطالعات و يا ناقص بودن ظاهر افراد عمل شناسايي به اشتباه رخ دهد و از طرفي در هنگام عبور افراد
در صحنه اطالعات (ركوردهاي) بيشتري از هر شخص در پايگاه دادهها قرار ميگيرد به همين منظور،
سيستم به صورت موازي هر چند وقتيکبار عمل شناسايي با توجه به اين كه نمونههاي بيشتري از
افراد در پايگاه داده قرار دارد را انجام ميدهد در واقع تركيب شناسههاي افراد مشابه به هم را انجام
ميدهد .هر نمونه از افرادي را كه در پايگاهداده وجود دارند و شباهت زيادي را نسبت به نمونههاي
موجود از افراد ديگر در پايگاه داده دارند را تركيب نموده و باعث بروز رساني پايگاه داده نيز ميشوند.
در فصل بعد پيادهسازي و نتايج بدست آمده از روش پيشنهادي مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
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رديابي افراد در يک دوربين
پايگاه داده
رديابي افراد در يک دوربين

رديابي چند دوربين
رديابي افراد در يک دوربين

شکل ( )15-4ساختار سيستمرديابي انسان براي شبکهاي از دوربين با ديد مجزا

 -1-4جمعبندي
در اين فصل به معرفي مراحل و الگوريتم رديابي و شناساييمجدد افراد در شبکهاي از دوربينها با ديد
مجزا پرداختهايم .در ابتدا مراحل كلي در يک سيستم ردياب مورد بررسي قرار گرفته است و در ادامه
روشهاي پيشنهادي براي يک سيستم پرداختهايم .در ابتدا با معرفي جدول وضعيت و ويژگيهاي
استخراج از افراد در هر فريم و روش فازي محيط تحت نظارت در هر دوربين به شش وضعيت تقسيم
شده است .براي اين منظور ويژگيهاي مورد نياز براي بدست آوردن آن به مانند طول ،عرض ،ارتفاع ،
فاصله و جهت افراد نسبت به دوربينها معرفي شده است .با توجه به اين ،ويژگيهاي جدول قواعد
فازي بدست آمده شده ،فرايند ايجاد و استنتاج سيستم فازي شرح داده شده است .در ادامه ويژگي
هيستوگرام به عنوان ويژگي موثر و سريع براي رديابي و دوبارهشناسايي افراد از ظاهر معرفي شده كه
براي باالبردن قابليت اين روش به تقسيمبندي قسمتهاي مختلف بدن انسان با توجه روش
پيشنهادي كه از فاصله نسبي قسمتهاي مختلف بدن انسان استفاده ميكند بهره گرفتهايم و در انتها
روش ديگري به عنوان تجزيه و تحليل مولفههاي اصلي قوي فازي غيرخطي براي شناساييمجدد
معرفي شده است .هريک از ويژگيها با توجه به موقعيت قرار گرفتن نسبت به دوربين مورد استفاده
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قرار گرفته شده است .در فصل بعد روش پيشنهاد شده در اين فصل با جزئيات پيادهسازي تشريح
ميشود.
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 -9-5مقدمه
در اين فصل به بررسي پيادهسازيهاي انجام شده از مباحث و مفاهيم ارائه شده تا كنون و نتايج
حاصل از آنها پرداخته خواهد شد .تمركز اين فصل بيشتر بر روي سيستم معرفي شده در اين پايان-
نامه و مراحل طراحي و نتايج حاصل از آن ميباشد .بدين منظور در ابتدا پايگاهداده استفاده شده و
پيچيدگيهاي موجود در آن معرفي ميشود .در گام بعدي مراحل الزم براي استخراج ويژگيهاي
معرفي شده هم به منظور سيستمفازي جهت تقسيمبندي محيط تحت مراقبت و ويژگيهاي الزم براي
رديابي به صورت مرحله به مرحله اتجام ميشود و در نهايت نتايج حاصل از سيستم پيشنهادي بر روي
پايگاه داده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته خواهد شد.
همانطور كه قبال ذكر شد ،عمل مشاهده يک شي در زاويه ديد يک دوربين و شناساييمجدد همان
شي در زاويه ديد همان دوربين يا دوربين ديگر را شناساييمجدد شي گويند .يک شي ممکن است در
زاويه ديد دوربين ،يک يا چندبار وارد شود .اگر بتوان كار شناسايي مجدد يک شي و اطالعات مربوط
به زمان و تعداد دفعات ورود يا خروج آن شي از زاويه ديد يک دوربين را بدست آورد ،كمک بسيار
مهمي براي شناساي و آناليز رفتار اشياء انجام ميگيرد .براي رديابي اشياء در محيطهايي كه از شبکه-
اي از دوربينها با ديد مجزا استفاده ميشود ويژگي حركت نميتواند براي شناساييمجدد شي مفيد
باشد .زيرا در اين نوع از محيطها نقاط ورود و خروج زيادي وجود دارند اين در حالي است كه ويژگي
حركت به مکان شي بستگي دارد .اين امکان وجود دارد كه اشياء از يک مکان خارج شوند و دوباره در
همان صحنه ،ولي اين بار از مکان ديگر ،وارد شوند .شکل ( )1-1حالتهاي مختلف از ورود و خروج
افراد را در اين نوع از سيستمها نشان ميدهد كه با توجه به متغير بودن زمان و مکان اشياء در هنگام
ورود و خروج ،ميتوان نتيجه گرفت كه روشهاي مبتني بر زمان -مکان نميتوانند مناسب باشند.
به طور مشابه خواص هندسي نميتوانند نتايج خوبي براي شناسايي دوباره اشياء براي اشياء غيرصلب
به دليل ،كيفيت پايين تصاوير و تغيير اندازه بسيار زياد (دور و نزديک شدن شي نسبت به دوربينهاي
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متفاوت) ،از خود نشان دهند [ .]64ولي ويژگيهاي مبتني بر مدل ظاهري افراد داراي استحکام
(قدرت باال) در تشخيص جسم صلب و غيرصلب ميباشد به همين منظور در اين پايان از اين نوع
ويژگي براي شناساييمجدد افراد استفاده شده است.

شکل( )1-5نماي كلي از محيط تحت نطارت توسط دو دوربين با زاويه ديد مجزا[]112

 -2-5پایگاه داده
در اين پاياننامه از مجموعه دادهي معرفي شده در مقاله [ ]112استفاده شده است .شکل ()1-5
نقشهاي از محيط تحت مراقبت اين مجموعه داده را نشان ميدهد كه در آن دو دوربين در قسمت
متفاوت يک اداره نصب شده و زاويه ديد اين دوربينها هيچ همپوشاني باهم ندارد .تعداد انسانهايي
كه در اين مجموعه وجود دارد  15نفر ميباشد .كه  12مرد و  9زن ميباشند .همانطور كه در شکل
( )1-1نشان داده شد و در فصل اول گفته شد در اين پايان نامه تمام حالتهاي ممکن در عبور افراد
در بين دو دوربين در نظر گرفتهشده است .جدولهاي ( )1-5تا ( )4-5نمونههايي از افراد موجود در
اين مجموعه داده را در حالتهاي متفاوت نشان ميدهد .بعضي از اين افراد فقط در يک دوربين ظاهر
ميشوند و چند بار وارد زاويه يک دوربين ميشوند و بعضي ديگر از افراد در زاويه ديد هر دو دوربين
ورود و خروج دارند.
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جدول ( )1-5افرادي را نشان ميدهد كه در زاويه ديد هر دو دوربين مشاهده ميشوند و اين افراد در
حالتهاي متفاوت از زاويه ديد دوربينها وارد و خارج ميشوند مثال اينکه يک فرد چند بار وارد زاويه
ديد يک دوربين ميشود و بعد از چند مرحله حضور در يک دوربين ،همان فرد در زاويه ديد دوربين
ديگر وارد ميشود اين افراد تمام حالتهاي ممکن در رفت و آمد افراد در بين دو دوربين را دارند.
جدول ( )1-5افراد موجود در مجموعه داده كه در زاويه ديد دو دوربين در حال رفت و آمد هستند
دوربين 1دوربين1

دوربين2

دوربين1

دوربين2

فرد1

فرد2

فرد

فرد4

9

فرد 5
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جداول ( )2-5و ( )9-5حالتهاي ديگر در عبور افراد از زاويه ديد دوربينها را نشان ميدهد اين
جداول افرادي را نشان ميدهند كه در زاويه ديد فقط يکي از دوربينها ديده شدهاند افراد در زاويه
ديد هر دوربين در حال رفت و آمد ميباشند در واقع هر فرد در زاويه ديد يک دوربين از هر مکان از
محيط وارد شده و از مکان دلخواه خارج ميشود و در مکان ديگر در همان محيط ميتواند دوباره وارد
دوربين ميشود .تمام حالتهاي متفاوت در هنگام ورود و خروج از زاويه ديد يک دوربين را اين افراد
دارند .جدول ( )2-5افراد موجود در دوربين شماره يک و جدول ( )9-5افراد موجود در دوربين شماره
دو را نشان ميدهد.
جدول ( )2-5افراد موجود در مجموعه داده كه در زاويه ديد دوربين شماره يک در حال رفت و آمد هستند
دوربين1

دوربين1

دوربين1

فرد 6

دوربين1

فرد 7

جدول ( )9-5افراد موجود در مجموعه داده كه در زاويه ديد دوربين شماره دو در حال رفت و آمد هستند
دوربين2

فرد8

دوربين2

دوربين2

فرد3

دوربين 2دوربين2

دوربين2

فرد11
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جدول ( )4-5افراد موجود در دو دوربين را نشان ميدهد كه اين افراد فقط يک بار در زاويه ديد فقط
يک دوربين مشاهده ميشوند .حالتهاي ورود و خروج افراد در يک دوربين فقط براي يکبار متفاوت
ميباشد.
جدول ( )4-5افراد موجود در مجموعه داده كه در زاويه ديد فقط يکي از دو دوربين در حال عبور ميباشند
دوربين1

فرد11

دوربين1

فرد12

دوربين2

فرد19

دوربين2

فرد14

دوربين2

فرد15

شکل ( )2-5افراد موجود در مجموعهداده پس از حذف پسزمينه را نشان ميدهد.

شکل( )2-5افراد موجود در مجوعه داده 11 -مرد و  9زن

اندازه تصاوير در اين پايگاه داده  841×641پيکسل بوده كه براي باال بردن سرعت ما از تصاوير با ابعاد
 921 ×241استفاده كردهايم .شکل ( )9-5دو نمونه از محيط تحت مراقبت اين مجموعه داده را نشان
ميدهد
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شکل( )9-5دو نمونه از تصاوير مجموعه داده در دو دوربين متفاوت

افراد در اين مجموعهداده ،با توجه به نسبت فاصلهي افراد تا دوربين اندازههاي متفاوتي دارند كه در
شکل ( )4-5دو نمونه از اين افراد با اندازههاي متفاوت در دو دوربين را نشان ميدهد.

شکل( )4-5نمونهاي از دو فرد با اندازههاي متفاوت در دو دوربين

 -3-5بدست آوردن پارامترهاي سيستم ردیاب در مرحله راهاندازي
براي بدست آوردن پارامترهاي مورد نياز براي جدول وضعيت (قواعد فازي) و همين طور براي بدست
آوردن تابع انتقال روشنايي در مرحله آموزش يا راهاندازي يک فرد از زاويه ديد دو دوربين در محيط-
هاي متفاوت عبور ميكنند و مقدار بيشترين و كمترين ،ويژگيهاي مطرح شده در فصل قبل براي
جدول وضعيت (ارتفاع ،عرض ،اندازه و فاصله پيکسلي)را در هر دوربين محاسبه مينماييم .در قسمت
ديگر مقدار تابع انتقال روشنايي را در هنگام عبور از دوربين يک به دوربين دو و بلعکس بدست مي-
آوريم .با توجه به آزمايشات انجام شده مقدار بيشينه و كمينه ويژگيهاي مطرح شده در جدول ()5-5
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نشان داده شده است .الزم به ذكر ميباشد كه از تصاوير مربوط به فرد  5در هنگام عبور از زاويه ديد
دو دوربين استفاده شده است و اين فرد در مجموعه آزمون يا تست از زاويه ديد دوربينها عبور نمي-
كند.
جدول( )5-5مقادير كمينه و بيشينه ويژگيهاي جدول وضعيت
ارتفاع

عرض

اندازه

فاصله

كمينه دوربين 1

59

22

378

74

بيشينه دوربين 1

158

73

6672

244

كمينه دوربين 2

51

29

1122

54

بيشينه دوربين 2

217

117

14119

259

با توجه به مقادير بدست آمده از جدول ( )5-5ميتوان جدول وضعيت و وروديهاي سيستم فازي را
محاسبه نمود كه مقادير بدست آمده براي پارمترهاي ورودي فازي با استفاده از رابطههاي ( )7-4تا
( )18-4به صورت زير به ترتيب براي دوربينهاي  1و  2ميباشد.
جدول ( )6-5مقادير بدست آمده براي جدول وضعيت در دو دوربين
دوربين 1

Small

Average

Big

دوربين 2

ارتفاع

عرض

اندازه

فاصله

ارتفاع

عرض

اندازه

فاصله

>89

>41

>2876

>191

>119

>54

>5985

>121

<89

<41

<2876

<191

<119

<54

>5285

<121

&

&

&

&

&

&

&

&

>129

>61

>4774

>187

>155

>85

<3743

>186

<129

<61

<4774

<187

<155

<85

<3743

<186

تابعهاي فازي براي هر ويژگي با استفاده از مقادير جدول ( )6-5براي دوربين شماره يک به صورت
شکل ( )5-5ميباشد.
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)Height (Camera 1

)Width (Camera 1
1.4

1.4

1.2

1.2

Big

160

Average

120

140

Big

Small

80

100

Average

1

1

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0
40

60

70

80

60

Big

260

240

220

180

200

140

160

50

30

1.4

1.4

1.2

1.2

Big

Small

120

40

0
20

)Size (Camera 1

)Depth (Camera 1

Average

Small

100

80

Small

Average

1

1

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0
60

7000

5000

6000

3000

4000

2000

0

1000

0

شکل ( )5-5توابع فازي با استفاده از مقادير جدول ( )6-5براي دوربين شماره يک

تابعهاي فازي براي هر ويژگي با استفاده از مقادير جدول ( )6-5براي دوربين شماره دو به صورت
شکل ( )6-5ميباشد.
)Width (Camera 2

)Height (Camera 2

Big

220

200

Average

180

160

140

120

1.4

1.4

1.2

1.2

Big

Small

100

80

60

Small

Average

1

1

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0
40

120
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90

80

70

60
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40
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)Size (Camera 2

)Depth (Camera 2

1.4

1.4

1.2

Big

250

300

Average

200

150

1.2

Big

Small

Average

1

1

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0
50

100

Small

10000

15000

0

5000

0

شکل ( )6-5توابع فازي با استفاده از مقادير جدول ( )6-5براي دوربين شماره دو

تابع انتقال روشنايي تجمعي معکوس بدست آمده از فرد شماره پنج در هنگام عبور از دوربين يک به
دو و بلعکس به صورت شکل ( )7-5ميباشد.
)CBTF (Camera 2

)CBTF (Camera 1
300

300

250

250

100

Camera 2 Channels range

150

150

100

50

300

250

100
150
200
Camera 1 Channels range

50

0

0

Camera 1 Channels range

200

200

50

300

250

100
150
200
Camera 2 Channels range

50

0

0

شکل( )7-5تابع انتقال روشنايي بدست آمده براي دو دوربين در مرحله آموزش .الف) تابع انتقال روشنايي براي دوربين
شماره يک ،ب) تابع انتقال روشنايي براي دوربين شماره دو.

 -4-5نتایج بدست آمده از وضعيت افراد نسبت به دوربينها
با توجه به پارامترهاي بدست آمده از آزمايشات قبل ميتوان وضعيت افراد نسبت به دوربينها را
بدست آورد به همين منظور در شکل ( )8-5نمونههاي از وضعيت افراد در دو محيط جدا نسبت به
دوربينها را نشان ميدهيم .همانظور كه از جدول وضعيت مشخص ميباشد وضعيت افراد نسبت به هر
دوربين به شش قسمت تقسيم ميشود كه سه قسمت زماني كه افراد روبه دوربين و سه قست ديگر
37

فصل پنجم

نحوه پيادهسازي و ارزیابي نتایج

عکس آن در زماني كه پست به دوربين ميباشد.

الف
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(ب)
شکل( )8-5نتايج بدست آمده از روش فازي به منظور تعيين موقعيت افراد نسبت به دوربينها .الف) موقعيت افراد در
دوربين  1و ب) موقعيت افراد در دوربين 2
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 -5-5نتایج بدست آمده از تابع انتقال روشنایي تجمعي
در اين پاياننامه از ويژگي هيستوگرام براي دوبارهشنايي افراد در وضعيتهاي  4 ،9 ،1و 6استفاده
شده است كه يکي از مشکالت استفاده از هيستوگرام افراد براي شناسايي مجدد ،تغيير شدت روشنايي
ميباشد و از طرفي كه در اين پايان نامه از دوربينهاي با ديد مجزا استفاده شده و اين امکان وجود
دارد كه شدت روشنايي محيط در قسمتهاي مختلف بسيار با هم متفاوت باشد به همين منظور ما از
يک تابع انتقال روشنايي كه در فصل قبل در مورد آن به صورت كامل توضيح داده شده به عنوان تابع
انتقال روشنايي تجمعي معکوس استفاده نمودهايم .شکل( )3-5نمونهاي از نتايج بدست آمده از اين
تابع انتقال روشنايي را براي يک فرد در دو دوربين متفاوت را نشان ميدهد .در اين شکل هيستوگرام
كانالهاي مختلف رنگي به صورت جدا براي اين فرد در دوربينهاي متفاوت نشان داده شده است.
همانطور كه ميتوان در هيستوگرامها مشاهده نمود تصوير اين فرد از لحاظ شدت روشنايي باهم
متفاوت ميباشند در واقع بازهي تغييرات رنگ در دو تصوير از يک فرد متفاوت ميباشد كه اين امر به
دليل تغيير شرايط نوري محيط ميباشد .به همين منظور ما از تابع انتقال روشنايي براي كاهش اين
تغييرات استفاده نمودهايم .شکل (پ )4-تصوير فرد (الف )4-ميباشد كه بعد از اعمال تابع انتقال
مربوط به دوربين  1بر روي رنگ اين تصوير را نشان ميدهند همانطور كه در هيستوگرام اين تصوير
نشان داده شده بازه رنگي اين فرد با بازه رنگي شکل (ب )4-نزديک تر ميباشد .و از طرف ديگر شکل
(چ )4-تصوير فرد (ب )4-ميباشد كه برروي تصوير اين فرد نيز به صورت مشابه از تابع انتقال
روشنايي مربوط به دوربين  2استفاده شده است .همانطور كه در هيستوگرام اين تصوير نشان داده
شده بازه رنگي اين فرد با بازه رنگي شکل (الف )4-نزديک تر ميباشد.
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20

100
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40
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40
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300
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200
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0
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الف1-
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0

0 300
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200
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0

0
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0
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200
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0

0
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20 40
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0

100
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0 300

0

250
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0

0
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20
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250

200

150
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چ1-
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300

0

0
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200
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100
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0 300

چ2-

0
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200
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50

0

0

20 40

چ9-
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شکل( )3-5تاثير تابع انتقال روشنايي در هنگام عبور افراد در بين دوربينها .الف )4-و ب )4-تصوير فرد استخراج شده از
دوبينها به ترتيب  1و  .2الف ،)1-الف ،)2-الف ،)9-ب ،)1-ب )2-و ب )9-هيستوگرام كانالهاي رنگي قرمز ،سبز و آبي
براي فرد استخراج شده از دوربين يک و دو .پ )4-تصوير فرد در دوربين يک بعد از اعمال تابع انتقال روشنايي مربوط به
دوربين يک .چ )4-تصوير فرد در دوربين دو بعد از اعمال تابع انتقال روشنايي مربوط به دوربين دوم .پ ،)1-پ ،)2-پ-
 ،)9چ ،)1-چ )2-و چ )9-هيستوگرام كانالهاي رنگي قرمز ،سبز و آبي براي فرد بعد از اعمال تابع انتقال روشنايي.
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 -6-5محاسبه تجزیه و تحليل مولفههاي اصلي قوي فازي غيرخطي
در اين پاياننامه از روش تجزيه و تحليل مولفههاي اصلي قوي فازي غيرخطي بر روي هيستوگرام
رنگ افراد براي دوبارهشنايي در وضعيتهاي  5 ،2نسبت به محيط استفاده شده است .براي استفاده از
اين روش براي استخراج بهترين ويژگيها از افراد موجود در پايگاهدادهها و فرد جديد استفاده شده
است كه بعد از بدست آوردن ويژگيها با استفاده از الگوريتم شکل ( )19-4به شناسايي و دوباره-
شنايي افراد ميپردازيم البته در شايان به ذكر است كه ورودي اين الگوريتم ميانگين هر سه كانال
رنگي ميباشد.

 -7-5معيارهاي ارزیابي
دو معيار دقت 1و يادآوري 2به عنوان معروفترين معيار براي شناساييمجدد افراد در كارهاي كه در
سالهاي اخير انجام شده ،مورد استفاده ميباشد .به همين منظور در اين پايان نامه براي ارزيابي بهتر
روش پيشنهادي از اين دو معيار استفاده نمودهايم .رابطههاي استفاده شده به صورت زير ميباشد.
()1-5

TP
TP  FP

PR 

()2-5

TP
TP  FN

RE 

) :True positive (TPاگر يک برچسب قديمي به درستي به يک شي نسبت داده شود يا برچسب جديد
به يک شي جديد داده شود.
) :False positive (FPاگر يک برچسب قديمي به به يک فرد به اشتباه نسبت داده شود.
) :False negative (FNاگر برچسب جديد براي يک شي كه قبال شناسايي شده و داراي برچسب بوده
يکي ديگر از معيارهاي كه به عنوان ميانگين دو معيار باال مطرح شده معيار  ،F1رابطه ( )9-5ميباشد.

Percision
Recall
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2  PE  RE
PE  RE

()9-5

F1 

يکي ديگر از معيارهاي كه در بعضي از كاربردها مورد ارزيابي قرار گرفته معيار  Accuracyميباشد كه
نسبت تعداد افرادي كه به درستي شناسايي شده به كل افراد را محاسبه مينماييد .البته شايان به ذكر
است كه در اين پايان نامه براي سه معيار اول معرفي شده در صورتي كه براي يک فرد به اشتباه دو
برچسب در پايگاه داده در نظر گرفته شده باشد و فرد دوباره وارد زاويه ديد دوربينها شود اگر سيستم
برچسب فرد جديد را يکي از اين دو برچسب در نظر گيرد سيستم به درستي عمل شناساييمجدد را
انجام داده است .ولي براي معيار  Accuracyاولين برچسب كه براي هر فرد منتسب شده مهم مي-
باشد .مثال اگر براي فرد  aدو برچسب  1و  2نسبت داده شده باشد يعني براي اين شخص دو ركورد
متفاوت قرار داده شده كه در اينجا يک اشتباه رخ داده است ولي اگر همين شخص  aدوباره وارد زاويه
ديد يکي از دوربينها شود و هر يک از برچسبهاي  1يا  2به آن نسبت داده شود درست عمل
شناساييمجدد رخ داده است .ولي در معيار  Accuracyفقط برچسب  1تا پايان شناساييمجدد بايد
براي اين فرد در نظر گرفته شود.

 -8-5نتایج بدست آمده براي ردیابي انسان در شبکهاي از دوربينها
جهت ارزيابي الگوريتمهاي ارائه شده براي رديابي افراد در شبکهاي از دوربينها با ديد مجزا ،در
مجموع از  2642توالي مختلف از مجموعهداده معرفي شده استفاده نمودهايم همانطور كه معرفي شده
 15فرد مختلف در حال رفت و آمد ميباشند از اين مجموعهداده  218توالي براي مرحله آموزش در
نظر گرفته شده كه شخص شماره  5در اين مرحله از زاويه ديد دو دوربين عبور ميكند ( 114توالي
در دوربين شماره  1و  114توالي در دوربين شماره دو) .از  2494توالي ديگر براي مرحله آزمون
استفاده شده است كه  14فرد (بدون فرد استفاده شده در مرحله آموزش) در اين مرحله از زاويههاي
ديد دوربينهاي مختلف عبور كرده و محل ورود و خروج اين افراد در مجموع متفاوت ميباشد .براي
رديابي افراد در اين سيستم از روشهاي كه در اين پاياننامه معرفي شده استفاده نمودهايم براي اين
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منظور با توجه به موقعيت افراد نسبت به دوربين از ويژگيهاي مربوط به هر موقعيت استفاده شده
است در ابتدا با توجه به اين كه افراد در زاويه ديد كدام دوربين قرار دارند از تابع انتقال روشنايي براي
از بين بردن تغييرات شدت روشنايي در هنگام عبور افراد از بين دوربينها استفاده شده و در گام
بعدي با استفاده از روش فازي ،موقعيت هر فرد نسبت به دوربينها بدست آمده و براي شناسايي
افراد با توجه موقعيت آنها ،كه اگر در وضعيتهاي يک ،سه ،چهار و شش از روش هيستوگرام قسمت-
هاي مختلف و در وضعيتهاي دو و پنج از روش تجزيه و تحليل مولفههاي اصلي قوي فازي غيرخطي
استفاده شده است .شکل( )11-5نتيجهي به دست آمده براي رديابي افراد در اين سيستم را به صورت
تصويري نشان ميدهد .نتايج نشان دهنده عملکرد قابل قبول سيستم رديابي در شبکهاي از دوربينها
ميباشد.
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شکل( )11-5نمونههايي از نتايج شناسايي و رديابي افراد با روشهاي پيشنهادي در شبکهاي از دوربينها

 -1-5نتایج شناسایيمجدد افراد
همانطور كه در فصلهاي قبل توضيح داده شد يکي از پارامترهاي موثر براي بهبود عملکرد سيستم
ردياب ،فضاي رنگي مورد استفاده ميباشد به همين منظور در اين پاياننامه آزمايشات با استفاده از
روشهاي پيشنهادي در فضاهاي رنگي متفاوت مورد ارزيابي قرار گرفته است .نتايج بدست آمده از
آزمايشات نشان دهنده بهبود عمکرد سيستم پيشنهادي ميباشد و از طرفي فضاي رنگي
YCbCrبهترين عملکرد را با  %31معيار  F1و  %65معيار  Accuracyداشته است .البته بايد به اين
نکته نيز اشاره كرد كه آزمايشات مقاله [ ]13تنها براي چهار فرد در اين مجموعهداده انجام شده ولي
ما در اين پايان نامه آزمايشات را براي شناساييمجدد چهارده نفر انجام دادهايم.
جدول ( )7-5نتايج بدست آمده با استفاده از روش پيشنهادي براي شناسايي دوباره افراد در شبکهاي از دوربينها با
ديد مجزا در محيط بسته
PR

RE

F1

Accuracy

روش پيشنهادي در فضاي رنگي RGB

%89

%7

%76

%58

روش پيشنهادي در فضاي رنگي  RGBبا استفاده از ويژگي
پيشنهادي 1

%87

%76

%81

%58

روش پيشنهادي در فضاي رنگي  RGBبا استفاده از ويژگي
پيشنهادي 2

%61

%81

%68.39

%45

روش پيشنهادي در فضاي رنگي HSV

%82

%81

%81.3

%53

روش پيشنهادي در فضاي رنگي  HSVبا استفاده از ويژگي
پيشنهادي 1

%31

%81

%84.7

%64

روش پيشنهادي در فضاي رنگي YCbCr

%17

%81

%19

%65

روش پيشنهادي در فضاي رنگي  YCbCrبا استفاده از ويژگي
پيشنهادي 1

%32

%77

%89

%58

روشها
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مقاله [ ]13بدون  CBTFدر فضاي رنگي RGB

-

-

-

%92.14

مقاله [ ]13بدون  CBTFدر فضاي رنگي HSV

-

-

-

%94.44

مقاله [ ]13بعد از اعمال  CBTFدر فضاي رنگي RGB

-

-

-

%54.16

مقاله [ ]13بعد از اعمال  CBTFدر فضاي رنگي HSV

-

-

-

%29.49

در اين آزمايشات براي بدست آوردن ميزان شباهت افراد نسبت به فرد جديد و افراد موجود در پايگاه-
داده ها در وضعيتهاي  4 ،9،1و  6كه از هيستوگرام قسمتهاي مختلف بدن استفاده شده از رابطه
( )25-4استفاده كردهايم كه در اين رابطه حدآستانه را برابر  1.7در نظر گرفتهايم و تعداد binها براي
آزمايشات را در اين وضعيتها  256بوده است در اين قسمت هيستوگرام رنگ قسمتهاي ميانتنه و
پايين تنه به صورت جدا در نظر گرفته شده است .براي استفاده از ميزان شباهت و شناساييمجدد با
استفاده از تجزيه و تحليل مولفههاي اصلي قوي فازي غير خطي كه در وضعيتهاي 2و  5بوده از
رابطه ( )96-4استفاده شده كه حدآستانه براي اين رابطه  551در نظر گرفته شده است و براي باال
بردن سرعت محاسبات تعداد binها با استفاد از اين روش  92بوده كه از قسمت ميان تنه بدن به
صورت جدا استفاده شده است.

 -91-5جمعبندي
در اين فصل به پيادهسازي و توضيج روشهاي مطرح شده در اين پايان نامه پرداختهايم در ابتدا با
استفاده از مرحله آموزش كه ميتواند به صورت جدا در هنگام راهاندازي انجام گيرد پارامترهاي الزم
براي سيستمفازي به منظور تشخيص موقعيت افراد نسبت به دوربينها محاسبه شده و هم زمان تابع
شدت روشنايي در هنگام عبور افراد از يک دوربين به دوربين ديگر با استفاده از روش معرفي شده
بدست آمده است .پارامترها از فردي كه در مرحله آزمون وجود ندارد ،بدست آمده كه اين نکته مي-
تواند نشان دهنده وابسته نبودن روش پيشنهادي به افراد و محيط مورد آزمايش باشد و در گام بعدي
در مرحله آزمون در ابتدا با توجه به اينکه فرد در كدام دوربين قرار دارد از تابع انتقال روشنايي براي
برطرف كردن تغييرات شدت روشنايي افراد در هنگام عبور افراد از بين دوربينها استفاده نمودهايم و
سپس موقعيت فرد نسبت به دوربين بدست آورده شده و با توجه به موقعيت اين افراد از ويژگي هر
118

فصل پنجم

نحوه پيادهسازي و ارزیابي نتایج

قسمت به صورت جدا استفاده نمودهايم و عمل رديابي و شناساييمجدد را انجام دادهايم .آزمايشات بر
روي مجموعهداده معرفي شده در فضاهاي رنگي متفاوت مورد ارزيابي قرار گرفت كه فضاي رنگي
 YCbCrنسبت به فضاهاي رنگي  RGBو  HSVنتايج بهتري از خود نشان داده است.
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 -9-6نتيجهگيري
در اين پاياننامه ،رديابي افراد در شبکهاي از دوربينها با ديد مجزا (هيچ نقطهي مشتركي بين زاويه
دو دوربين وجود ندارد) ،در محيطهاي بسته مانند ادارات و مراكز خريد مورد بررسي قرار گرفته است.
رديابي افراد در اين نوع از سيستمها عموما به دو بخش شناسايي اهداف متحرک و انطباق افراد در
دوربين و شناساييمجدد افراد در بين دوبينها تقسيم ميشود .در رديابي در يک دوربين ابتدا بايد
اهداف متحرک از تصاوير ويديويي استخراج شوند كه كيفيت تصوير استخراج شده از افراد در رديابي
افراد بسيار حائز اهميت ميباشد .رديابي به دليل وجود سايه ،تغيير شرايط نوري و تغيير اندازه و ظاهر
با مشکالت بسياري روبرو ميشود به همين منظور در اين پاياننامه به دنبال روشي قدرتمند براي
باالبردن سيستم ردياب انسان در شبکهاي از دوربينها ميباشيم كه در برابر اين مشکالت مقاوم باشد.
انتخاب ويژگي مناسب براي رديابي كه هم از لحاظ سرعت باال (بار محاسبات پايين) و هم دقت خوبي
داشته باشد بسيار با ارزش ميباشد .به همين منظور ابتدا به بررسي ويژگيهاي كه در اين نوع از
سيستمها براي رديابي و شناساييمجدد افراد استفاده شده مورد بررسي قرار دادهايم .سيستمهاي كه
در سالهاي اخير معرفي شده عموما از سه نوع ويژگي حركت جسم ،مدلهاي هندسي و ظاهر اشياء
استفاده كردهاند .در رديابي بر پايه حركت ،اگر پارامترهاي حركت شي فريم فعلي مانند مکان ،سرعت
و شتاب شبيه پارامترهاي حركت شي فريم قبلي باشد هر دو شي به عنوان يک شي شناسايي ميشود.
روشهاي فيلتر كالمن ،فيلتر ذرات و جريانهاي نوري از جمله معروفترين روشها در اين دسته
هستند .رديابي اشياء بر پايه حركت مركز جرم هندسي اشياء را مورد توجه قرار ميدهد .حركت شي
با استفاده از فيلترهاي خطي و گاهي اوقات غيرخطي مدل ميشود .هر شي با استفاده از مدل حركت
رديابي ميشود كه برچسبها به اشياء به طور مداوم بر اساس موقعيت واقعي و تخمينزده شده و
سرعت اختصاص داده ميشوند .اگر اشياء زيادي در نزديکي يکديگر جابجا شوند ،شي با ويژگيهاي
حركت تخميني و واقعي نزديک به عنوان شي يک شي در نظر گرفته ميشوند .به طور كلي ،ويژگي-
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هاي ساده حركت براي رديابي جسم به خصوص اگر اشياء در حال حركت انسان باشند كافي نيست.
حركت انسان ممکن است كه به صورت تصادفي در فريمها متفاوت باشد و فيلترهاي حركت قادر
نباشند اشياء را زماني كه باهم همپوشاني دارند رديابي نمايند .به خصوص اگر به طور طبيعي يک
اشياء از زاويه ديد يک دوربين خارج و دوباره وارد شود.
مدلهاي هندسي از ويژگيهاي شکل براي شناسايي و رديابي اشياء استفاده ميكنند .تشخيص لبه،
تطبيق مرز شي ،گشتاور ،مساحت ،اندازه ،از جمله ويژگيهاي شي محسوب ميشوند كه براي رديابي
مورد استفاده قرار ميگيرند .ويژگيهاي اشياء مانند گشتاورها ،لبه ،اسکلت ،مساحت ،محيط و مدل
شکل به صورت دوبعدي و سهبعدي بيشتر استفاده شده است .الگوريتمهاي كه نسبت به اندازه ،انتقال
و چرخش متغير نيستاند براي رديابي و انطباق اشياء ميتوانند استفاده شوند .اين ويژگي زماني كه
تغييرات اندازه متفاوت وجود داشتهباشد با مشکالت زيادي روبرو ميشود بخصوص براي زماني كه از
چند دوربين استفاده شده و زاويه ديد افراد در ورود و خروج آنها متفاوت باشد.
دسته سوم از ويژگيها كه در اين پاياننامه مورد معرفي قرار گرفته ويژگيهاي مبتني بر ظاهر افراد
ميباشد .تعداد زيادي از ويژگيها و مدلها براي شناسايي اشياء و رديابي وجود دارند اما مدلهاي
برپايه ظاهر يکبعدي و دوبعدي براي رديابي رايج هستند .مدل مبتني بر ظاهر به علت استحکام
(قدرت باال) تشخيص جسم صلب و غير صلب محبوبتر هستند .در اين روش مدل اشياء فريمهاي
قبلي با اشياء فريم فعلي با استفاده از مدل ظاهر رنگ تطبيق داده ميشود.
اطالعات ظاهر اشياء بسيار زياد در شناسايي و رديابي استفاده شده است .بسياري از مقاالت كه
درسالهاي اخير در زمينه رديابي اجسام غيرصلب منتشر شده از ويژگيهاي ظاهر استفاده كردهاند.
رنگ اشياء به عنوان مهمترين ويژگي براي شناسايي معرفي شدهاست كه به همين منظور در اين
پاياننامه از اين ويژگي با استفاده از هيستوگرام مورد استفاده قرار گرفته است.
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يکي از مهمترين مراحل در سيستمهاي ردياب در شبکهاي از دوربينها ،شناساييمجدد افراد ميباشد
كه به مشاهده يک شي در زاويه ديد يک دوربين و شناسايي دوباره همان شي در زاويه ديد همان
دوربين يا دوربين ديگر گفته ميشود .يک شي ممکن است در زاويه ديد دوربين ،يک يا چندبار وارد
شود .اگر الگوريتمها بتوانند كار شناساييمجدد يک شي و اطالعات مربوط به زمان و تعداد مرتبههاي
ورود يا خروج اين شي از زاويه ديد يک دوربين را بدست بياورد ،اين كار ميتوان كمک بسيار مهمي
براي شناساي و آناليز رفتار اشياء انجام دهد.
براي شناساييمجدد در شبکهاي از دوربينها معموال ويژگي حركت نميتواند در اين نوع از محيطها
مناسب باشد زيرا نقاط ورود و خروج زيادي وجود دارند اين در حالي است كه ويژگي حركت به مکان
شي بستگي دارد .اين امکان وجود دارد كه اشياء از يک مکان خارج شوند و دوباره در همان صحنه
ولي اين بار از مکان ديگر وارد شوند .كارهاي كه براساس حركت معرفي شده عموما براي مواقعي
مناسب ميباشند كه فاصله بين دوربينها كم بوده و افراد ملزم به حفظ وضعيت حركتي خود از جمله
سرعت و جهت حركت باشند .در صورتي كه افراد بين دو دوربين مکث نموده و يا حركت آزادانهي
ديگر انجام دهند سيستم دچار اختالل در تشخيص ميگردد .به طور مشابه خواص هندسي نميتوانند
نتايج خوبي براي شناسايي دوباره اشياء براي اشياء غيرصلب به دليل تغيير اندازه بسيار زياد (دور و
نزديک شدن شي نسبت به دوربينهاي متفاوت) ،از خود نشان دهند.
بعضي از محققان از ويژگي بافت استفاده كردهاند كه به دليل كيفيت پايين دوربينهاي نظارتي فقط
استفاده از اطالعات استخراج شده از بافت براي رديابي صحيح مناسب نيست.
بعضي از كارها ،از انطباق نقاط كليدي براي برقراري ارتباط بين اشياء استفاده كردهاند به مانند ،SIFT
 PCA-SIFTو  SURFكه اين ويژگيها به دليل بار محاسبات باال كمتر براي رديابي در سيستمهاي
بالدرنگ استفاده شده است.
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از روشهاي ديگر كه براي شناساييمجدد استفاده شده ويژگيهاي بيومتريک استخراج شده از افراد
ميباشد .يکي از اين ويژگي ،طريقه راه رفتن افراد است .براي استخراج ويژگيهاي راه رفتن ،از مدل-
هاي حركت برپايه اطالعات قسمتهاي بيومتريک اشياء كه توصيف كننده زاويه حركت از زانو و
مفصل ران در حالتهاي متفاوت از دورهاي از راهرفتن ميباشد استفاده ميشود .استفاده از راه رفتن
به دليل نياز به پردازش نسبتا سنگيني نياز و همچنين نمونههاي ويدئويي در شرايط كامال كنترل
شده در يک محيط و توسط يک دوربين كمتر براي اين نوع از سيستمها استفاده شده است .يکي
ديگر از خواص بيومتريک ميتوان به چهره انسان اشاره كرد استفاده از چهره ،افراد را ملزم به حركت
در فاصلهي كمي از دوربينها مينماييد تصاويري براي اين كار استفاده ميشوند بايد با كيفيت بسيار
باالي باشند كه مشکالت زيادي را ايجاد مينمايد.
ويژگيهاي مبتني بر رنگ به خصوص به دليل سادگي و سرعت باال معموال در سيستمهاي بالدرنگ
بسيار مورد توجه و استفاده قرار گرفتهاند .ولي يکي از مشکالت اساسي در اين نوع از سيستمها تغيير
شدت روشنايي در زمان عبور افراد دربين دوربينها ميباشد كه به همين منظور در اين پاياننامه براي
برطرف كردن اين تغيير روشنايي از يک تابع انتقال روشنايي با عنوان تابع انتقال روشنايي تجمعي
استفاده كردهايم كه در بهبود عملکرد و باال بردن دقت شناسايي تاثير مناسبي داشته است .و از آنجاي
كه استفاد از هيستوگرام رنگ كل بدن انسان اين امکان را ايجاد ميكنند كه تفاوتهاي بين قسمت-
هاي مختلف بدن (لباس) را به خوبي نشان ندهد به همين منظور از مطالعات كلينيکي استفاده شده،
كه با استفاده از نسبتهاي موجود در بدن انسان نسبت به كل قد ،بدن به سه قسمت سر ،ميانتنه و
پايين تنه تقسيم شده است .يکي ديگر از مشکالت در اين نوع از سيستمها متفاوت بودن مکانهاي
ورود و خروج افراد نسبت به ديد دوربينها ميباشد كه اين امکان وجود دارد بعضي از ويژگيها در
مکانها متفاوت نتايج رضايت بخشي از خود نشان ندهد در همين راستا براي استفاده از هر ويژگي در
يک قسمت مجزا از يک سيستم فازي كه از پنچ ويژگي ارتفاع ،عرض ،اندازه ،فاصلهپيکسلي و زاويه
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افراد استفاده شده است .سيستمفازي محيط تحت پوشش هر دوربين به شش قسمت كه در آن سه
قسمت رو به دوربين و سه قسمت پشت به دوربين ميباشد تقسيم شده است .ويژگي ديگري كه در
اين پاياننامه معرفي شده تجزيه و تحليل مولفههاي اصلي قوي فازي بوده كه نتايج خوبي در رديابي و
شناساييمجدد را نشان داده است.
نتايج بدست آمده با استفاده از ويژگيهاي مطرح شده نتايج خوبي نسبت به كارهاي گذشته كه بر
روي مجموعه داده معرفي شده در اين پاياننامه انجام گرفته ،نشان داده است.

 -2-6پيشنهادها
كارهاي موجود در زمينهي رديابي در چند دوربين با ديد مجزا ،از پايگاه داده مخصوص به خود
استفاده مينمايند .دليل اين امر عدم وجود پايگاهداده استاندارد در اين زمينه ميباشد .به دليل
استفاده از دادههاي مختلف (كه از نظر شرايط و ميزان پيچيدگي متفاوت ميباشند) مقايسه كارهاي
انجام شده را با مشکل مواجه مينمايد .بنابراين نياز به پايگاه دادهي استاندارد به شدت احساس مي-
گردد.
استفاده از دوربينهاي سهبعدي ميتواند كمک بسياري براي باال بردن عمکرد اين نوع از سيستمها از
خود نشان دهد .توانايي سيستمها را براي بدست آوردن ساختار بدن و اسکلت بدن با توجه به اينکه
عالوه بر تصوير هر شي ،عمق آن را ميتوان استخراج كرد .البته با توجه به اينکه اين نوع از دوربينها
مشکالتي در عمق تحت پوشش دارند(تاكنون حداكثر  9متر) براي رديابي محيطهاي پيچيده نمي-
توانند فعال مناسب باشند.
استفاده از مفاهيم فازي براي استخراج ويژگي و رديابي انسان در محيطهاي با چندين دوربين با ديد
مجزا.
تحليل و آناليز رفتار افراد و نوشتن اسکريپت :در بسياري از مواقع در سيستم رديابي نياز نميباشد كه
تمام مکانهاي كه توسط يک فرد مشاهده شده را به صورت يک فيلم نمايش دهد كه يک كاربر بايد
115

فصل ششم

نتيجهگيري و کارهاي آتي

تمام اين مراحل را به صورت دستي مشاهده نمايد .در واقع نياز به سيستمي ميباشد كه رفتار افراد در
كل سيستم تحليل و آناليز قرار گرفته و در نهايت كارهاي خاصي كه يک فرد در كل زمان حضور در
زاويه ديد دوربينها انجام داده به صورت متن (نوشتن اسکريپت) به كاربر سيستم داده شود.
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Abstract
Analysis, motions and behavior of human have always been interesting subjects in different areas of science. The aim of designing such systems is to get better understanding
on the behavior of human using video images sequence. Human behavior analysis can
be assessed from various points of views such as initialization, tracking as well as pose
recovery and recognition. Tracking is by far one of the most significant steps in behavior analysis conducted using network covering a wide range of areas. To reduce the
amount of cost in such cases, cameras with disjoint views are often used. However, features like appearance of person, environmental illumination, location of person resect to
planted cameras as well as camera’s angle of view involved in such systems make the
results unreliable along with considerable errors.
In this thesis, an approach was introduced to be used in a network of cameras with disjoint views. The tracking process was performed in identification and tracking steps in
the view of one cameras and matching with other cameras. After doing necessary preprocessing steps and elimination of useless parts, three global features including motion,
geometrical model and appearance were evaluated aiming to present their weakness and
strength points. Since methods working based on motions and geometrical models were
not able to provide reliable results, color histogram was used as the best feature extracted from persons appearances. Color histogram is a suitable method for such systems as
it is a very simple but effective approach. However, it cannot be properly used once
brightness and size of the people going through the cameras are changed. Thus, cumulative brightness transform function was used to reduce the variation of brightness of
those persons going through the camera’s view. To do tracking process, according to the
relative distance of various parts of human body, the body was partitioned into three
portions comprising head, torso and bottom part. Since this method cannot be affected
by people size, the body can be very well portioned once people get close to the cameras or vice versa. Another method used in the present study to extract feature was nonlinear fuzzy robust principle component analysis (nfrPCA). Those features extracted by
this method cannot be always used in entrance and exit of people as they present distinct
results in various environmental conditions. Thus, fuzzy system was used to discriminate the area under consideration to three parts of close, middle and far distance to the
cameras. To evaluate the efficiency of proposed system, experiments were conducted on
a set of data extracted from Italian experiments. The results indicate a better performance for proposed method in YCbCr color space compared to other color space used
in previous studies.
Keywords:Human tracking, Network of cameras, Disjoint views, Appearance model,
Histogram, Realtive distance of human body, Fuzzy system, Cumulative brightness
transform function, nonlinear fuzzy robust principle component analysis.
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