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Abstract- Recently, human action recognition in videos has become an interesting area of research due to its
variety of important applications such as intelligent security supervisions, smart environments, education, healthcare monitoring systems, data mining, etc. There are, however, number of challenges that makes the development
of these systems a bit harder than the common machine vision systems, both in accuracy and efficiency: changes
in illumination, moving background, cluttered backgrounds, camera motions, complexity of the actions, to name
a few. One of the commonly used methods for automatic human action recognition is to, firstly, extract some
feature points within the video frames, then describe those points locally, and finally, code (cluster) them to feed
a learning algorithm to build an action recognition model. In this paper, we aim to increase the accuracy of these
methods by introducing the use of texture information extracted using a human retina-inspired algorithm
(FREAK) together with the appearance-based information of the moving objects. In order to increase the efficacy
and reduces the overhead of furthered texture information in the model building phase and, of course, in hope of
increasing the accuracy as well, we propose to use a cascade approach to build the desired model. Experiments
on two large datasets namely UCF101 and HMDB51, confirm that the proposed method achieves a very
comparable results with the state-of-the-art methods.
Keywords- Human Action recognition, Texture features, FREAK, HOG, Cascade model, Support Vector
Machine.
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چکیده -در سالهای اخیر ،بازشناسایی خودکار فعالیتهای انسان در ویدیو تبدیل به یکی از حوزههای مهم تحقیقاتی شده است .دامنه
کاربرد این تحقیقات گ سترده بوده و در سامانههایی نظیر سامانههای نظارتی و امنیتی ،رابطهای کاربریِ واکنشگرا ،ا ستخراج اطالعات
حرکتی-رفتاری ،آموزش و مراقبتهای بهداشتتتی مورد استتتفاده و بهرهبرداری قرار گرفته استتت .اما چالشهایی نظیر تغییرات شتتدت
رو شنایی ت صاویر ،متحرک بودن پسزمینه و دوربین ،شلوغی و ازدحام ،پیچیدگی و تنوع فعالیت انجام شونده باعث شدهاند تو سعه
سامانههایی که از نظر دقت بازشناسایی مورد اطمینان بوده و در عین حال سرعت عمل قابل قبولی داشته باشند ،با مشکل مواجه شوند.
یکی از روشهای مر سوم باز شنا سایی فعالیتهای ان سان به این صورت ا ست که ابتدا برخی ویژگیهای ت صویر به همراه تو صیف آن
ویژگیها از فریمهای ویدیویی بهصورت محلی استخراج میشود .سپس ،این ویژگیها برای استفاده یک الگوریتم یادگیری جهت ساخت
مدل بازشتتناستتایی کننده فعالیت ،کدگذاری میشتتوند .در این مقاله با هدا افیایش دقت بازشتتناستتایی فعالیتها ،بهرهگیری از یک
تو صیفگر بافتیِ الهام گرفته شده از شبکیه چ شم ان سان و ترکیب آن با یک تو صیفگر ظاهری-حرکتی برای تو صیف نقاطِ ویژگی
ا ستخراج شده از توالی فریمها ،پی شنهاد می شوند .همچنین برای افیایش سرعت ساخت مدل و کاهش هیینههای پرداز شی نا شی از
ترکیب ویژگیهای پیشنهادی ،یک رویکرد آبشاری برای ساخت مدل طبقهبندی کننده ارائه می شود .نتایج آزمایشهای انجام گرفته بر
روی دو پایگاهدادهی بیرگ  UCF101و  HMDB51نشتتان میدهد که روش پیشتتنهادی ستترعت عملکرد بستتیار خوبی دارد و دقت
بازشناسایی آن قابل مقایسه با آخرین دستاوردها در این حوزه است.
واژههای کلیدی :بازشناسایی فعالیت ،ویژگیهای بافتی ،HOG ،FREAK ،مدل آبشاری ،ماشین بردار پشتیبان.

 -1مقدمه

نظارتی و امنیتی ،رابطهای کاربری واکنشگرا ،آموزش و
مراقبتهای بهداشتی و استخراج اطالعات از ویدیو ،پیدا کرده است
[ .]1همچنین ،آنالیز رفتارهای حرکتی انسان از دیر باز مورد عالقه
سایر علوم از قبیل روانشناسی و بیولوژی بوده است .بهطور کلی
فعالیتهای انسانی را میتوان نتیجه یکی از سه گروه حرکتی زیر

بازشناسایی فعالیتهای انسان با استفاده از بینایی ماشین ،زمینه
تحقیقاتی بسیار جذابی است که در چند سال اخیر اهمیت قابل
مالحظهای در کاربردهایی نظیر خانههای هوشمند ،سامانههای
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شکل  :1نمونههایی از بازشناسایی خودکار فعالیتهای ورزشی [.]7

دانست )1 :حرکتهای ساده 1نظیر حرکت سر و ابرو )2 ،حرکتهای
ترکیبی 2نظیر راه رفتن و پریدن ،و  )3حرکتهای تعاملی 3نظیر
دست دادن و روبوسی کردن [.]2

دنبالهای از تصاویر (فریمهای ویدیویی) استخراج شده و با استفاده
از یک الگوریتم یادگیری ،طبقهبندی کنندهای (مدلی) بر اساس این
ویژگیها ساخته میشود .این طبقهبند نمونههای مشابه رفتارهای
آموزش دیده را در تصاویر ویدیویی که در آینده دریافت میکند،
بازشناسایی و طبقهبندی میکند.

هدف یک سامانهی خودکار بازشناسایی فعالیتهای انسان عبارت
است از ) 1 :مشاهده و یا زیر نظر گرفتن نامحسوس حرکات انجام
شده توسط یک فرد )2 ،بازشناسایی فعالیت انجام گرفته و  )3اتخاذ
تصمیم مناسب در پاسخ به فعالیت انجام شده [ .]3بهعنوان مثال،
آگاهی از این موضوع که کاربر یک سامانه در حال انجام چه فعالیتی
است ،این امکان را به بوجود میآورد تا پاسخ مناسبی مانند صدور

در عمل و در سامانههای کاربردی ،چالشهای متعددی در هریک از
مراحل مختلف پیادهسازی وجود دارد که بازشناسایی خودکار
فعالیتهای انسانی را دشوار میکنند .برای مثال ،مقاومت در برابر
خطاهای حاصل از تغییرات ناگهانی حرکتها و رفتارها در مراحل

پیغامهای مفید و راهگشا به کاربر بهطور هوشمند داده شود؛ مثال از
طریق شناسایی فعالیتهای خاص ورزشی ،میتوان محیط
هوشمندی را توسعه داد که در آن با فراهم آوردن اطالعات مهم
حرکتی ،و همراهی با ورزشکار بهطور پیوسته ،حرکات نادرست وی
را گوشزد و فرآیند یادگیری را سرعت بخشید .شکل  1نمونههایی از
فعالیتهای ورزشی و بازشناسایی برخی حرکات را نشان میدهد.

اولیه پردازش ،نحوه بازنمایی و ارائهی فعالیت در مراحل میانی
پردازش و نحوه ارائهی معنایی آن در سطح باالی پردازش ،از جملهی
این دشواریها هستند .همچنین موارد دیگری از قبیل وجود پس -
زمینههای متفاوت ،حجم باالی دادهها ،زوایای مختلف دید و شرایط
گوناگون محیط تصویربرداری در تصاویر ویدیویی نیز جزء
چالشهای تاثیرگذار این سامانهها بشمار میآیند [.]۵

انسانها به سادگی قادر به درک و بازشناسایی فعالیتهای مختلف
هستند .علیرغم اینکه عمل بازشناسایی فعالیتها برای یک انسان
بسیار آسان و طبیعی به نظر میرسد ،دارای پردازشهای پیچیده
شناختی بوده [ ]4و پیادهسازی چنین قابلیتی در ماشین نیازمند
عملیاتی نظیر درک محیط ،یادگیری از مشاهدات پیشین و ایجاد
مدلی دقیق برای تعیین نوع فعالیت است.

هدف اصلی که در بیشتر سامانههای بازشناسایی مبتنی بر بینایی
ماشین مورد توجه قرار میگیرد ،تالش برای افزایش کارایی سامانه
از نظر دقت بازشناسایی و قدرت تعمیم آن در شرایط متفاوت ناشی
از تغییرات روشنایی ،متحرک بودن پسزمینه و دوربین ،شلوغی و
ازدحام در تصاویر ،پیچیدگی و تنوع فعالیتهای انجام شونده است.
راهکاری که اغلب برای افزایش دقت مورد توجه محققین قرار
میگیرد ،استفاده از ویژگیهای مقاوم نسبت به تغییرات ذکر شده
است .از میان راهکارهای موجود ،روش شناسایی و ردیابی نقاط
ویژگی( 4که مقاوم در برابر تغییرات و نوسانات تصویر هستند) در
توالی فریمها و توصیف رفتار این نقاط ،بیشتر از سایر راهکارها مورد

یکی از راهکارهای متداول در این حوزه ،استفاده از روشهای
یادگیری ماشین برای ساخت مدلی جهت بازشناسایی رفتارها در
تصاویر ویدیویی است .به این ترتیب که پس از انجام برخی پیش
پردازشها روی تصاویر ویدیویی ،ویژگیهای خاصی از تصویر و یا
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توجه قرار گرفته است [.]6

پیشنهادی دارد.

در کنار روشهای مبتنی بر نقاط ویژگی ،یکی از رویکردهای مرسوم
برای دستیابی به دقت بازشناسایی مطلوب ،استفاده از دادههای

ادامه مقاله به شرح ذیل بخشبندی شده است :در بخش  2کارهای
پیشین انجام شده در زمینه بازشناسایی فعالیتهای انسانی مرور

آموزشی متنوع برای ساخت مدلی قوی و کارآمد است .البته مدت
زمان طوالنی مورد نیاز برای پردازش حجم بسیار زیادی از دادهها
که در فریمهای متوالی ویدیویی وجود دارند ،میتواند یک محدودیت
اساسی در این کاربرد بهحساب بیاید.

میشود .در بخش  3روش پیشنهادی معرفی میشود و در بخش 4
نتایج آزمایشهای ارزیابی کارایی آن ارایه میگردد .در بخش ۵
نتیجهگیری و محورهای توسعه و مطالعه بیشتر ارائه میشوند.
 -2کارهای پیشین

راهکاری که اغلب توسط محققین برای کاهش مدت زمان پردازش
داده و ساخت مدل مورد استفاده قرار میگیرد ،استفاده از روش
کاهش ابعاد ویژگیهای استخراج شده است [ .]4اما الزم به ذکر
است که بهکارگیری روشهای کاهش بُعد که در اکثر موارد صرفاً
به صورت مهندسی شده و بدون توجه به ماهیت مسئله انجام
می گیرد ،معموال باعث از دست رفتن اطالعات ارزشمندی میشود
که ممکن است در فرآیند بازشناسایی بسیار مفید باشند .از اینرو،
بدیهی است که راهکار کاهش ابعاد ویژگی برای افزایش سرعت
پردازش ،روش مناسبی برای بهکارگیری در این سامانه نیست و
ممکن است باعث کاهش چشمگیر دقت سامانه شود.

در پژوهشهای اولیه برای خودکار کردن بازشناسایی فعالیتهای
انسانی ،بهکارگیری شکل و طرح واره بدن انسان مورد توجه قرار
گرفته است [ .]10-8در [ ،]8یاموتو و همکارانش سعی کردند در
هر تصویر ،الگویی ۵شبیه به اندام انسان را استخراج کرده و با استفاده
از مدل مارکوف مخفی 6عمل بازشناسایی فعالیت را انجام دهند .در
تحقیقی دیگر ،بابیک و همکارش نیز روشی برای تشخیص الگوهای
شبیه به اندام انسان در هر فریم ،معرفی کردند [ .]9سپس ،با تجمیع
اختالف الگوها در فریمهای متوالی ،ویژگیهایی با عناوین  7MEIو
 8MHIاستخراج کردند و برای بازشناسایی رفتارها از تطبیق این
ویژگیها بهره بردند .بلنک و همکارانش [ ]10روشی برای ایجاد
ساختار سهبُعدی از اختالف الگوها در طول زمان معرفی کردند و با
استفاده از معادله پواسن ،برخی ویژگیهای مکانی-زمانی را از
اختالف الگوها استخراج کرده و از روش نزدیکترین همسایه برای
عمل بازشناسایی بهره بردند.

در این مقاله ،برای افزایش دقت عمل بازشناسایی خودکار فعالیت
انسانی ،یک توصیفگر بافتی الهام گرفته شده از پردازشهای سطح
پایین شبکیه چشم انسان ،جهت استخراج اطالعات بافتی نقاط
ویژگی موثر در بازشناسایی حرکات مختلف انسان ،معرفی میشود.
این نوع از توصیفگرها به دلیل ماهیت دودوییشان ،هزینه پردازشی
بسیار ناچیزی در فاز بازشناسایی دارند و از این جهت نیز بسیار
مناسب سامانه مورد نظر هستند .همچنین ،به منظور افزایش سرعت
ساخت مدل طبقهبندی کننده توام با هدف غلبه بر چالش استفاده
از دادههای آموزشی زیاد ،یک الگوریتم آموزشی آبشاری برای ساخت
مدل ارائه میشود .استفاده از این روش برای ساخت مدل نه تنها
زمان باالسری ایجاد شده در بهکارگیری ویژگیهای بافتی را به
حداقل میرساند ،بلکه به میزان قابل توجهی زمان ساخت مدل را
کاهش داده و در اغلب موارد باعث افزایش دقت طبقهبندی نیز
میگردد.

گروه دیگری از روشها ،نقاط مفصلی ،خط سیر و تغییرات آنها را
در توالی فریمها ،مورد توجه قرار دادهاند .بهعنوان مثال ،ییلماز و شاه
با بررسی مسیر حرکتِ 9نقاط مفصلی و مقایسه آنها با یکدیگر،
روشی برای بازشناسایی فعالیتهای انسان ارایه کردند [.]11
همچنین علی و همکارانش نیز از مسیر حرکت نقاط مفصلی بهره
برده و مجموعهای از ویژگیهای مقاوم به تغییرات را برای
بازشناسایی حرکات مختلف معرفی کردند [ .]12با اینکه روشهای
مبتنی بر مسیر حرکت نقاط مفصلی از کارایی بسیار خوبی برخوردار
هستند ،اما به دلیل عدم شناسایی دقیق نقاط مفصلی در شرایط
محیط خارج از آزمایشگاه ،استفاده از این روشها با محدودیتهایی
مواجه است.

نتایج آزمایشهای انجام گرفته بر روی پایگاهدادههای ویدیویی
بزرگی که شامل حرکات متنوع از فعالیتهای مختلف انسانی
هستند ،نشان میدهند که روش پیشنهادی به دلیل بهرهگیری از
ویژگیهای بافتی غنی و عدم استفاده از فرآیند کاهش ابعاد ،از دقت
بازشناسایی بسیار مناسب و قابل مقایسه با روشهای مرز دانش
برخوردار است .همچنین نتایج بهدست آمده نشان از افزایش
چشمگیر سرعت ساخت مدل به دلیل استفاده از مدل آبشاری

در تحقیقات اخیر ،روشهای مبتنی بر استفاده از ویژگیهای محلی
از آن جهت که نیازی به اطالعات خاصی از قبیل شکل و یا محل
قرارگیری شخص در تصویر را ندارند ،برای بازشناسایی خودکار
فعالیتها بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند .این روشها با استفاده از
تشخیص نقاط ویژگی و سپس توصیف آنها بهصورت مکانی-
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زمانی 10عمل میکنند .یکی از اولین کارهایی که مبتنی بر این روش
بود ،توسط الپتو در سال  200۵معرفی گردید [ .]13آنها روشی
بنام هریس 11سهبعدی را که توسعه داده شده روش گوشهیابی
هریس دوبعدی [ ]14بود ،جهت تشخیص نقاط ویژگی مورد نیاز
برای توصیف حرکات ،معرفی کردند .در تحقیقی دیگر ،استفاده از
ویژگیهای محلی گابور در بُعد زمان-مکان ،توسط دالر و همکارانش
معرفی شد [ .]1۵برای کدگذاری ویژگیهای استخراج شده ،آنها
از روش کیسه واژهها 12استفاده کردند .اویکونوموپولوس و همکارانش
13
[ ]16با استفاده از مفهوم آنتروپی و روش استخراج ویژگی SRD
الگوریتم جدیدی برای استخراج ویژگیهای مکانی-زمانی حرکات
پیشنهاد کردند [ .]17ویلمز [ ]18روش گوشهیابی هسین 14در بعد
زمان-مکان را معرفی کرد که بعداً بهصورت هسین سهبعدی برای
بازشناسایی فعالیتهای انسان بهکار گرفته شد [ .]19در تحقیقی

 HOGدارد با این تفاوت که محاسبه  HOGروی شبکهی متراکمی
از سلولها در یک تصویر انجام میگیرد در حالیکه محاسبه HOF
روی شبکهی متراکمی از شار نوری (جهت گرادیانهای تصاویر پشت
سر هم) انجام میشود .در روش  ،MBHمیدان شار نوری به مولفه-
های افقی و عمودی آن تفکیک میشود .سپس مشتقات مکانی به
طور جداگانه برای هریک از مولفهها محاسبه شده و هیستوگرام
جهت گرادیانها (شبیه به روش  )HOGمحاسبه میشود.
پنگ و همکارانش ترکیب مناسبی از ویژگیهای تصویری را معرفی
کردند که اطالعات غنی در مورد انواع حرکات انسان را در بر داشتند
[ .]30آنها از ترکیب  HOFو  HOGبرای توصیف نقاط ویژگی
استفاده کرده و سپس با استفاده از روش  ،23VQابعاد ویژگیهای
بهدست آمده را کاهش دادند .سپس با بهکارگیری روش کدگذاری
فیشر [ ،]31اقدام به کدگذاری ویژگیها کرده و با استفاده از ماشین

دیگر ،یک روش نمونهبرداری تراکمی از روی مجموعهای از نقاط
خاصِ تعیین شده در توالی فریمها ،توسط وانگ و همکارانش
پیشنهاد شد [ .]20نتایج مقایسه این روش با هریس سهبعدی ،گابور
و هسین سهبعدی ،نشان داده است که روشهای نمونهبرداری
تراکمی و هریس سهبعدی کارایی بهتری نسبت به دو روش دیگر
دارند.

بردار پشتیبان ،مدل یادگیر را ایجاد کردند.
در [ ،]32با توجه به این نکته که استفاده از روشهای استخراج
ویژگی مبتنی بر عملگرهای تفاضلی باعث خواهد شد که حرکتهای
ریز و جزیی تشکیل دهندهی یک فعالیت نادیده گرفته شوند ،الن و
همکارانش روشی بنام  MIFSرا پیشنهاد دادهاند که هدف آن تعدیل
تاثیرات روش های استخراج ویژگی مبتنی بر هرم گاووسی بر روی
جزییات تصویر است .آنها ترکیب ویژگیهای خط سیر،HOG ،
 MBHx ،HOFو  MBHyرا برای توصیف ویژگیها و روش  PCAرا
برای کاهش ابعاد ویژگیها پیشنهاد کردند .همچنین آنها برای
کدگذاری و ساخت مدل به ترتیب از روش کدگذاری فیشر و
الگوریتم طبقهبندی کننده ماشین بردار پشتیبان استفاده کردند.

استفاده از مسیر 1۵حرکت نقاط ویژگی در توالی فریمها نیز جز
روش های محبوب در بازشناسایی فعالیت بشمار میرود .یکی از
روشهای شناخته شده ردیابی نقاط ویژگی در توالی فریمها،
الگوریتم  ]21[ 16KLTاست .در [ ،]22مسینگ و همکارانش
استفاده از هریس سهبعدی و الگوریتم  KLTرا برای بازشناسایی
فعالیت پیشنهاد دادند .در پژوهشی دیگر در [ ،]23کانیچه و برموند
از روش گوشهیابی شی-توماسی ]24[ 17برای شناسایی نقاط ویژگی
استفاده کردند و برای ردیابی آن نقاط از  KLTبهره بردند .همچنین
آنها کارایی روش گوشهیابی  ]2۵[ 18FASTدر شناسایی نقاط
ویژگی و ردیابی آن نقاط براساس ویژگیهای  ]26[ 19HOGرا مورد
بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که این روش حساسیت
کمتری نسبت به روش  KLTدر برابر نویز دارد .در تحقیقی دیگر،
استفاده از ترکیب  KLTو  ]27[ 20SIFTبه عنوان روش درونیابی
برای ایجاد مسیر حرکت نقاط ویژگی پیشنهاد شد .محققین این کار
با نمونهبرداری تراکمی از مسیرهای ایجاد شده و توصیف آنها به
روش  ]28[ 21HOF ،HOGو  ]29[ 22MBHاقدام به بازشناسایی
فعالیتها کردند .با اینکه این روش تعداد قابل توجهی مسیر حرکت
ایجاد میکند ،اما با توجه به نتایج بهدست آمده ،کارایی این روش
بهتر از روشهای  KLTو  SIFTگزارش شده است.

در [ ،]33باقری و همکارانش به بررسی این موضوع پرداختند که
استفاده از طبقهبندهای ساده و ویژگیهای نهچندان پیچیده ،ممکن
است راهگشای چالشهای موجود در بازشناسایی فعالیتهای انسانی
باشد .از اینرو آنها روشی را پیشنهاد دادند که در آن مجموعهای
از مدلهای سادهی ساخته شده با استفاده از ویژگیهای متفاوت،
عمل بازشناسایی را انجام میدهند .به همین منظور ،یک استراتژی
ترکیبی بر اساس نظریه دمپستر-شافر 24پیشنهاد کردند که میتواند
به طور موثری از مدلهای پایهای متنوعی که با منابع مختلف
آموزشی ساخته شدهاند ،بهره ببرد.
در برخی از پژوهشهای اخیر [ ،]3۵ ,34استفاده از روشهای مبتنی
بر یادگیری عمیق در حوزه بازشناسایی فعالیت انسان نیز مورد توجه
قرار گرفته است .در اکثر کاربردهای مبتنی بر یادگیری عمیق ،فاز
استخراج ویژگیها بهصورت خودکار انجام میگیرد و نیازی به
مهندسی و یا ارایه روشی مشخص برای شناسایی و استخراج

توضیح اینکه ،روش استخراج ویژگی  HOFشباهت زیادی به روش
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روش گوشهیابی هریس (هریس دوبُعدی) ،نقاطی از تصویر را
تشخیص میدهد که تغییرات روشنایی در آن نقاط نسبت به
س
همسایگانشان قابل توجه است .اما در روش گوشهیابی هری ِ
سهبعدی ،فقط آن دسته از نقاطی که در توالی تصاویر خاصیت
گوشهبودن را دارند ،تشخیص داده میشوند .این الگوریتم در ابتدا
ماتریس مُمان درجه دوم مکانی-زمانی هر فریم را محاسبه کرده و
سپس مقادیر ویژهی 2۵تاثیرگذار در توالی ماتریسهای ایجاد شده را
بهدست میآورد .در انتها ،نقاط نهایی مکانی-زمانی هر فریم بر اساس
بیشنه محلی مثبت در بین نقاط موجود انتخاب میشود .در شکل
 ،3مثالی از اجرای الگوریتم هریس سهبعدی بر روی نمونهای از
فریمهای متوالی نشان داده شده است.

ویژگیهای مورد نظر نیست .البته طراحی مدلهای مبتنی بر
یادگیری عمیق ،نیاز مبرم به مجموعه وسیعی از دادههای آموزشی
دارد .این مسئله میتواند در زمینه تشخیص فعالیتهای انسان که
تنوع زیادی هم دارند ،به یک چالش بسیار جدی تبدیل شود.
همچنین ،برای ساخت چنین مدلهایی مدت زمان پردازش بسیار
طوالنی مورد نیاز است.
همچنان که پیشتر نیز اشاره شد ،یکی از چالشهای پیش روی
سامانههای بازشناسایی فعالیتهای انسان ،تغییرات شدت نور حاصل
از تغییرات حرکتی اندام و دوربین در توالی فریمها است .در اثر این
تغییرات محیطی ،اطالعات بافت نقاط ویژگی به شدت دستخوش
تغییرات مخرب میگردد .از اینرو الزم است عالوه بر اطالعات
ظاهری و حرکتی ،اطالعات بافتی این نقاط نیز کدگذاری و توصیف
شده و سپس مورد بهرهبرداری قرار بگیرند .بر همین اساس ،در این

در روش پیشنهادی ،برای اولین بار ویژگی  ]36[ 26FREAKو
ترکیب آن با  HOGبه ترتیب برای توصیف اطالعات بافتی و توصیف
اطالعات ظاهری و حرکتی به منظور توصیف هر یک از نقاط ویژگی
استخراج شده با استفاده از هَریس سهبعدی بهکار گرفته میشوند.
در ادامه ،توضیح کوتاهی در مورد توصیفگرهای  HOGو FREAK
ارایه میشود .جزییات استفاده و پیادهسازی این الگوریتمها در بخش
 4-2ارایه شده است.

پژوهش افزایش کارایی سامانه بازشناسایی فعالیت انسان با
بهکارگیری یک توصیفگر بافت قوی و ترکیب آن با یک توصیفگر
ظاهری است بهعنوان هدف اصلی دنبال میشود.
 -3روش پیشنهادی
دیاگرام شکل  2روند راهکار پیشنهادی برای بازشناسایی فعالیتهای
انسان در ویدیو را نشان میدهد .در روش پیشنهادی ابتدا با استفاده
از یک روش استخراج ویژگی ،ویژگیهای مکانی-زمانی در ویدیوهای
آموزشی استخراج میشوند .سپس با اعمال یک روش کدگذاری روی
هر یک از این ویژگیها ،بردار ویژگی نهایی برای بازنمایی حرکتهای
موجود در ویدیو ایجاد میشود .در انتها ،بردارهای آموزشی حاصل
برای آموزش و ساخت یک مدل طبقهبندی کننده استفاده میشوند.
استخراج این مدل براساس یک رویکرد آبشاری از ماشینهای بردار
پشتیبان انجام میشود .مدل بهدست آمده قادر خواهد بود فعالیت-
های انسان را در ویدیوهای آزمایشی بازشناسایی کند .در ادامه،
جزئیات مربوط به هر یک از این مراحل در زیربخشهای جداگانه
ارایه میشود.

 -3-2توصیفگر HOG
در تحقیقات متعددی نشان داده شده است که توصیفگر  HOGاز
کارایی بسیار مطلوبی در تشخیص اشیا برخوردار است .ایده اصلی و
در عین حال ساده در توصیفگر  HOGعبارت است از این که
اطالعات محلی اغلب توسط توزیع شدت گرادیان یا جهت لبههای
یک شکل حتی بدون اطالع دقیق از محل حضور لبهها به خوبی
قابل توصیف است .برای جداسازی اطالعات ساختاری یک نقطه،
نقاط همسایه آن نقطه به شبکهای از سلولهای مکانی-زمانی تقسیم
میشود .سپس برای هر یک از سلولها ،هیستوگرام جهت لبهها
بهصورت مجزا محاسبه شده و در نهایت ،همهی هیستوگرامها با هم
ترکیب و بردار نهایی بهدست میآید .به این ترتیب HOG ،اطالعات
نمای ظاهری و جهت لبههای موجود در اطراف نقاط ویژگی را می -
تواند کدگذاری کند.

 -3-1استخراج ویژگیهای مکانی-زمانی محلی
در رسانهی ویدئو ،عالوه بر بُعد مکان ،بُعد زمان نیز وجود دارد که
در اثر توالی فریمها و ارتباط معنایی در این توالی شکل میگیرد.
بنابراین ،عالوه بر استخراج ویژگیهای مکانی از هر فریم مستقل،
ویژگیهای زمانی سودمندی نیز در توالی فریمها قابل استخراج
است .در روش پیشنهادی ،برای استخراج نقاط ویژگی در توالی
فریمها از الگوریتم هَریس سهبعدی [ ]13استفاده میشود.

 -3-3توصیفگر FREAK
محققین علوم اعصاب بر این باورند که شبکیه چشم انسان اطالعات
مربوط به جزییات تصویر را با استفاده از اختالف گاووسی نواحی
همسایه محاسبه و کدگذاری مینماید [ .]38از اینرو میتوان گفت
که توپولوژی و چیدمان سلولهای حسگر 27موجود در شبکیه نقش
بسیار مهمی در ایجاد چنین قابلیتی ایفا میکنند .سلولهای شبکیه
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به چهار ناحیه تقسیم شدهاند (شکل  :)4ناحیهی مرکزی ،28ناحیه
حفرهای ،29ناحیه پس-حفرهای 30و ناحیه محاطی .31هر ناحیه
کارکرد خاص خود را در کشف و بازشناسایی اشیا ایفا مینماید؛

تشکیل قسمتهایی با وضوح باال در ناحیهی حفرهای اتفاق میافتد
در حالیکه بخشهای با وضوح کمتر در قسمت محاطی شبکیه
شکل میگیرد .

شکل  :2دیاگرام روش پیشنهادی برای بازشناسایی خودکار فعالیتهای انسان در ویدیو .مراحل مشخص شده به رنگ آبی و نارنجی به ترتیب
فازهای آموزش و آزمایش سامانه را نشان میدهند.

(الف)

(ب)
شکل  :3اجرای الگوریتم تشخیص نقاط ویژگی هریس .الف) نقاط ویژگی تشخیص داده شده در یک فریم توسط هریس دو بعدی ،ب) نقاط ویژگی
تشخیص داده شده در توالی فریمها توسط هریس سهبعدی .همانطور که مالحظه میشود ،هریس سهبعدی نسبت به نقاط متحرک در توالی
تصاویر حساس بوده در حالیکه هریس دو بعدی در کل صفحه اقدام به شناسایی نقاط ویژگی کرده است [.]37
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در رابطه  Pa ،1جفت ناحیههای دریافتکننده و  Nبزرگی
توصیفگر است T .نیز از رابطهی زیر محاسبه میشود:
r

()2

با افزایش تعداد نواحی دریافت کننده ،میتوان به تعداد بیشتری از
جفت نواحی مقایسه شونده دست یافت ،که این کار در نهایت باعث
افزایش طول بردار توصیف کننده خواهد شد .با وجود این ،گفته
میشود که بیشتر نواحی تولید شده برای مقایسه مفید نیستند و از
اینرو باید با استفاده از راهکاری سعی در انتخاب آن دسته از نواحی
کرد که تفاضل آنها بتواند اطالعات مفیدتری را تولید نماید [.]36
برای این منظور ،در روش پیشنهادی از الگوریتم ارائه شده در []39
استفاده میشود .در این الگوریتم ،ماتریسی از تفاضل تمامی
ترکیبات ممکن از نواحیِ در نظر گرفته شده ساخته میشود .سپس
میانگین هر ستون برای پیدا کردن بیشترین انحراف معیار محاسبه
میشود .هر چقدر انحراف معیار ستونها بیشتر باشد ،نشان دهندهی
موثر بودن نواحی شرکت کننده در تفاضل است .در نهایت ،ستونها
بر اساس میزان انحراف بهدست آمدهشان ،بهصورت نزولی مرتب
شده و نواحی مرتبط با هر ستون بعنوان نواحی برگزیده بهکار برده
میشوند.

شکل  :۴نحوهی نمونهبرداری در روش  FREAKالهام گرفته شده از
شبکیه چشم انسان [.]36

برای ساختن یک رشته بیتی (دودویی) که بتواند بافت تشکیل
دهندهی اطراف یک نقطه خاص (نقطه ویژگی) را توصیف کند ،باید
همهی نقاط همسایگی آن نقطه بررسی شوند بهطوریکه ،برای هر
جفت (  ،)P1 ،P2اگر شدت نور در نقطه  P1بیشتر از شدت نور در نقطه
 P2باشد ،به رشته دودویی عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر
افزوده میشود .لذا طول رشته (بردار ویژگی) و کارایی آن بستگی
به نحوهی انتخاب همسایهها دارد .عملگرهای توصیف بافت دودویی
از روشهای متعددی برای مقایسه شدت نور پیکسلها برای ایجاد
بردار ویژگی استفاده میکنند .بعنوان مثال روش  ]39[ ORBبا
استفاده از انتخاب تصادفی جفت پیکسلها این کار را انجام میدهد
و یا روش  ]40[ DAISYاز یک الگوی دایرهای شکل استفاده
میکند.

 -3-۴کدگذاری ویژگیهای محلی
پس از اینکه ویژگیهای مکانی-زمانی استخراج شدند ،الزم است
که از آنها برای توصیف حرکتهای موجود در ویدیو استفاده شود.
یکی از روش های شناخته شده برای اینکار استفاده از کیسه
ویژگیها 32است .این روش جز روشهای رایج و کارآمد در
زمینههایی نظیر پردازش زبانهای طبیعی ،بازیابی اطالعات و
همچنین بینایی ماشین محسوب میشود ،که برای اولین بار جهت
بازیابی اسناد بر اساس متن با عنوان کیسه واژهها 33مورد استفاده
قرار گرفت [.]41

در روش  FREAKاستفاده از روش نمونهبرداری شبیه به آنچه که
در شبکیه چشم وجود دارد ،پیشنهاد شده است .نحوهی نمونهبرداری
از یک ناحیه در شکل  4نشان داده شده است .در این شکل ،هر
دایره نماینده محدودهی حسی شدت نور ،و شعاع آن نشان دهندهی
میزان انحراف معی ار هسته گاووسی هست که در ناحیه مورد نظر
برای به دست آوردن میانگین شدت نور اعمال میشود .همانطور که
مالحظه میشود ،توزیع مکانی سلولهای حسگر متناسب با
فاصلهشان نسبت به مرکز شبکیه بهصورت نمایی کاهش پیدا میکند
و تراکم نقاط در اطراف مرکز نسبت به حاشیهی آن زیاد است.

روش کیسه واژهها با استفاده از اطالعات آماری نقاط ویژگی ،که
بهصورت محلی استخراج شدهاند ،هیستوگرامی از رخ داد نقاط را در
توالی فریمهای ویدیو ایجاد میکند .بدین صورت که در ابتدا با
بهکارگیری یک الگوریتم بدون ناظر نظیر  ،k-Meansخوشههایی
(واژههایی) با استفاده از نقاط ویژگی جمعآوری شده از ویدیوهای
آموزشی ایجاد میکند .سپس هر یک از ویژگیهای محلی به یکی
از واژهها نسبت داده میشود و به این ترتیب ،هیستوگرام رخدادها
تشکیل می شود .همچنین برای افزایش کارایی ،یک عمل

توصیفگر  Fبا آستانهگیری از تفاضل نواحی حسگرها (دایرهها) و
هستههای گاووسی متناظرشان ،یک ناحیه را به شکل یک رشتهی
دودویی بهصورت زیر توصیف میکند:
()1

r

if(I(Pa 1 ) − I(Pa 2 ) > 0
otherwise

1
{ = ) T(Pa
0

F = ∑ 2a T(Pa ),
0≤a<N
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شکل  : ۵نحوه استخراج بردارهای فیشر .الف) فریمی از یک ویدیو ،ب) استخراج نقاط ویژگی هریس سهبعدی ،پ) توصیف نقاط ویژگی
بوسیله  FREAKو  ،HOGت) تشکیل کیسه واژهها بوسیله الگوریتم  ،GMMث) ایجاد بردارهای فیشر

عمل کدگذاری انجام میگیرد.

پسپردازشی به منظور نرمالسازی اندازهی ویدیوها و نقاط ویژگی
محلی استخراج شده ،اعمال میشود.

مقایسه روشهای کدگذاریِ فیشر ،کرنل ،خطیِ محدود شدهی
محلی و فوقِ بردار ،نشان داده است که روش کدگذاری فیشر از
کارایی بهتری از نظر دقت بازشناسایی برخوردار است [ .]4۵بر
همین اساس ،در روش پیشنهادی از این روش برای بازنمایی نقاط
ویژگی محلی در ویدیو استفاده میشود و برای ایجاد کیسه واژهها
38
(خوشهبندی ویژگیهای استخراج شده) از مدل ترکیبی گاووسی
( )GMMبهره برده میشود.

از روشهای رایج برای کدگذاری ویژگیها ،کدگذاری فیشر []31
است که سعی در افزایش کارایی کیسه واژهها بوسیله جایگزینی
نحوه استفاده از اطالعات آماری دارد .در این روشِ کدگذاری ،بجای
استفاده از هیستوگرام رخدادهای نقاط ویژگی محلی ،از تفاوت آن
ویژگیها و واژهها استفاده میشود.
کدگذاری کرنل ]42[ 34نیز نوعی روش کدگذاری مبتنی بر کیسه
واژههاست ،بهطوریکه ویژگیهای محلی براساس یک معیار عضویت
به واژهها منتسب میشوند .از اینرو ،هر ویژگی بهجای اینکه فقط
عضو یک واژه شود ،عضو چندین واژه شده و در نهایت ،تبدیل به
ترکیبی وزندار از واژهها میشود.

با توجه به اینکه در روش پیشنهادی از دو روش  HOGو FREAK

برای توصیف نقاط تشخیص داده شده توسط هریس سهبعدی
استفاده کردهایم ،ابتدا بردارهای بهدست آمده از دو روش  HOGو
 FREAKبه هم الحاق شده و بردار ویژگی واحدی برای ایجاد واژهها
توسط الگوریتم  GMMبهدست میآید و سپس براساس این واژهها،
بردار فیشر حاصل میشود .شکل  ۵نحوهی ایجاد بردارهای فیشر را
نشان میدهد.

ی
یکی دیگر از روشهای مبتنی بر کیسه واژهها ،روش کدگذاری خط ِ
محدود شدهی محلی ]43[ 3۵است .در این روش ،هر ویژگی محلی
به دستگاه مختصات محلی خودش نگاشت میشود .سپس،
مختصات بهدست آمده به روش گزینش حداکثرها ، 36باهم ترکیب
شده تا بازنمایی نهایی را تولید نمایند .در نهایت ،ویژگیها به زیر
فضای خطی-محلی افراز شده توسط چندین واژه ،نگاشت میشوند.

 -3-۵ساخت مدل طبقهبندی کننده
پس از اینکه حرکات ناشی از فعالیتهای مختلف انسانی استخراج
و بازنمایی گردید ،با استفاده از یک الگوریتم یادگیری اقدام به
ساخت مدلی برای طبقهبندی حرکات و بازشناسایی فعالیت میشود.
ازجمله الگوریتمهای یادگیری که میتوان برای این منظور استفاده
کرد ،عبارتند از الگوریتم نزدیکترین همسایه [ ،]10شبکههای
عصبی مصنوعی [ ،]46ماشین بردار پشتیبان [ ]13و مدل مارکوف

کدگذاری فوقِ بردار ]44[ 37نوعی از روش کدگذاری فیشر است .در
این روش ابتدا با استفاده از روش  ،k-Meansکیسه واژهها ایجاد
میشود .سپس ،بر اساس تفاضل مرتبهی اول بین ویژگیها و واژگان
و همچنین براساس ویژگی های قرار گرفته در مرکز ثقل هر واژه،
20

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) ................................................. (JSCITجلد  ،7شماره  ،1بهار و تابستان سال 1397
 )4تکرار مراحل  2و  3تا رسیدن به آخرین مرحله ما قبل آخر در

مخفی [ .]47با اینکه هر یک از این الگوریتمها مزایا و معایبی دارند،
بر اساس تحقیقی که در [ ]48انجام شده است ،بهطور کلی روش
ماشین بردار پشتیبان در کاربردهایی نظیر سامانه مورد نظر ،کارایی
بهتری نسبت به سایر روشها از خود نشان داده است.

ساختار آبشاری؛
 )5آموزش ماشین بردار پشتیبان نهایی با استفاده از بردارهای
پشتیبان بهدست آمده از آخرین مرحله.

ایده ماشین بردار پشتیبان در سال  199۵میالدی توسط وپنیک
[ ]49معرفی شد .این ایده مبتنی بر نظریه استفاده از اطالعات آماری
برای ساخت مدل (فرضیه) بوده و اساس کار آن بر حل یک مسئله
برنامهریزی درجه دوم استوار است .برنامهریزی درجه دوم نوعی
مسئله بهینه سازی در ریاضیات است که سعی در بهینه کردن تابع
هدفی از نوع درجه دوم با محدودیتهای خطی را دارد .در طی این
فرآیند ،نقاطی از داده های آموزشی تحت عنوان بردارهای پشتیبان
از سایر نقاط موجود شناسایی میشوند .با بهکارگیری این نقاط،
فرضیهای به شکل خط ،صفحه و یا َابَر صفحه جهت طبقهبندی

شکل  6شمایی از این روش آبشاری را نشان میدهد .جزییات
پیادهسازی این روش نیز در بخش  2-4ارایه شده است.

دادهها (شواهد) شکل میگیرد .این الگوریتم در کاربردهایی که
تعداد دادههای آموزشی آن کم یا متوسط است ،بهطور گستردهای
مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بسیار خوبی حاصل شده است .اما
زمانیکه حجم دادهها در کاربردهایی نظیر بازشناسایی فعالیت انسان
خیلی زیاد باشد ،استفاده از این الگوریتم هم در زمان ساخت مدل
و هم در زمان استفاده از آن برای بازشناسایی ،بسیار زمانبر میشود
[ .]۵0برای مقابله با این چالش ،در روش پیشنهادی یک ساختار
آبشاری از ماشینهای بردار پشتیبان مورد استفاده قرار میگیرد .در
ادامه توضیح این روش ارایه میشود.

شکل  :6مدل ماشین بردار پشتیان آبشاری .بردارهای پشتیبان هر
مجموعه داده توسط ماشین مربوطه شناسایی و برای آموزش
ماشینهای مرحله بعد استفاده میشوند.

 -۴نتایج آزمایشها
در این بخش نتایج آزمایشهای انجام گرفته جهت ارزیابی کارایی
روش پیشنهادی ارائه میشود .ابتدا پایگاهدادههای مورد استفاده
برای انجام آزمایشها ،معرفی میشوند .سپس نتایج بهدست آمده از
آزمونها بر روی پایگاهدادهها ،ارائه و نهایتا نتایج مقایسههای صورت
گرفته با سایر روشهای موجود مورد بحث و بررسی قرار میگیرند.

 -3-6ماشین بردار پشتیبان آبشاری
روش ماشین بردار پشتیبان آبشاری از یک فرآیند مرحلهای
برخوردار است .در هر مرحله نتایج (بردارهای پشتیبان) ماشینهای
مرحلهی قبلی برای انجام عمل طبقهبندی بهکار برده میشود .ایده
اصلی این روش در کاهش مکرر فضای دادههای آموزشی تا رسیدن
به مرحلهای نهایی در س اختار آبشاری است .این کار با شناسایی
بردارهای پشتیبان در هر مرحله و دور ریختن مابقی دادهها در
مرحلهی بعدی انجام میگیرد .مراحل زیر این فرآیند را توصیف
مینماید [:]۵1
 )1تقسیم دادههای آموزشی به  kدسته مستقل و ترجیحاً هم

 -۴-1پایگاه دادهها
پایگاه دادههای مورد استفاده جهت ارزیابی راهکار پیشنهادی در این
پژوهش ،پایگاهدادههای  ]۵2[ UCF101و  ]۵3[ HMDB51هستند.
 :UCF101این پایگاهداده یکی از بزرگترین ،متنوعترین و چالش
برانگیزترین مجموعهی دادهی ویدیویی است که در دانشگاه
فلوریدای مرکزی جمعآوری گردیده و تاکنون الگوریتمهای بسیاری
با استفاده از آن مورد ارزیابی قرار گرفتهاند [ .]6این پایگاهداده در
سال  2012ایجاد شده و شامل ویدیوهایی از  101گروه فعالیت
انسانی با تعداد فریمهای متفاوت است .هر کدام از ویدیوها نشان
دهندهی یک عمل خاص از انسان (مانند بازی بیلیارد ،حرکات
نمایشی روی یخ ،دوچرخه سواری ،نواختن پیانو ،بازی پینگپنگ و

اندازه؛
 )2آموزش ماشینهای بردار پشتیبان مستقل برای هر یک از k
زیر مجموعه؛
 )3ادغام بردارهای پشتیبان شناسایی شده توسط ماشینهای
بردار پشتیبان همجوار (برای مثال :دو ماشین بردار پشتیبان
همجوار)؛
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غیره) در محیطهای مختلف است .همچنین ،ویدیوهای این پایگاه-
داده شامل صحنههای واقعی است که تنوع زیادی در حرکت
دوربین ،زاویه دید ،مقیاس شی ،پسزمینه متغیر ،ظاهر فرد ،ژِست
فرد ،اندازه تصویر فرد ،درهم برهمی 39و شرایط روشنایی مختلف در
ویدئو است .از هر گروه فعالیت خاص ،چندین ویدیو ثبت شده است.
جدول شماره  1جزییات تعداد ویدیوهای پایگاهدادهی  UCF101را
در هر گروه نشان میدهد.

 -۴-2پیادهسازی
در این پژوهش ،پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی با زبان برنامهنویسی
 C++صورت گرفته و بدنهی اصلی راهکار پیشنهادی از جمله
پردازش فریمها با استفاده از توابع کتابخانهای  OpenCVانجام شده
است .در برخی موارد از متدهای پیادهسازی شده توسط محققین
مقاالت مربوطه و یا سایر کتابخانههای نوشته شده به زبان C++
جهت جلوگیری از هرگونه خطا در پیادهسازی ،بهره برده شده است.
آزمایشها با استفاده از یک کامپیوتر با  CPUدو هستهای  3/6گیگا
هرتز و  4گیگا بایت  RAMانجام گرفته است .هر نقطه ویژگی
استخراج شده در حوزه مکانی-زمانی توسط الگوریتم هریس
سهبعدی ،با روشهای  HOGو  FREAKبه ترتیب با بردارهایی
بطول  72و  ۵12توصیف میشود.

 :HMDB51این پایگاه داده که در سال  2011در دانشگاه براون
تهیه شده است ،شامل  ۵1فعالیت روزمره انسانی است .برای هر یک
از فعالیتها ،حداقل  101ویدیو از منابع مختلف از جمله سایت
یوتیوب و ویدیوهای گوگل با کیفیتهای متنوع گردآوری شده است.
برای سادگی ارزیابی ،گردآوردندگان این پایگاهداده فعالیتها را در
پنج گروه حرکات ساده صورت (خندیدن ،جویدن ،حرفزدن و ،)...

استخراج ویژگیهای  HOGبا استفاده از توابع کتابخانهی VLFeat

حرکات صورت درگیر با یک شی (سیگار کشیدن ،خوردن ،آشامیدن
و  ،)...فعالیتهای مرتبط با اشیا (شانهزدن ،بازی گلف ،ضربه زدن به
توپ و  ،)....فعالیتهای عادی بدون دخالت اشیا (دویدن ،دستزدن،
نشستن و  ،)...و فعالیتهای تعاملی (دستدادن ،روبوسی کردن ،هل
دادن و  )...تقسیم بندی کردهاند .جدول شماره  2جزییات تعداد
ویدیوهای هر گروه را نشان میدهد.
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انجام میشود .همانطور که در بخش  2-3تشریح شدHOG ،

اطالعات نمای ظاهری و جهت لبههای موجود در اطراف نقاط ویژگی
را کدگذاری میکند .توابع کتابخانهی  VLFeatحاوی توابع کد منبع
باز به زبان  Cاست که اغلبِ الگوریتمهای پردازش تصویر و بینایی
ماشین به ویژه استخراج ویژگیهای استاندارد را شامل میشوند؛
پیادهسازی بهینه ویژگیهای  HOGنیز جزء توابع این کتابخانه است.
این توابع از آدرس  http://www.vlfeat.orgقابل دریافت است.

ویدئوهای موجود در هر دو پایگاهداده به دو دستهی ویدئوهای
آموزشی و ویدئوهای آزمایشی تقسیم میشوند .نحوه این تقسیم-
بندی در جدول  1و جدول  2نشان داده شده است .ویدئوهای
آموزشی جهت ایجاد مدل استفاده شده و ویدئوهای آزمایشی جهت
ارزیابی و اطمینان از صحت عملکرد روش پیشنهادی مورد استفاده
قرار میگیرند .در تحقیقات انجام شده ،نسبت این تقسیمبندی
عموماً بدین صورت است که حدود  60تا  80درصد از ویدئوهای
پایگاهداده برای آموزش و  20تا  40درصد آن برای آزمایش و ارزیابی
روشها اختصاص مییابد .علت انتخاب این نوع تقسیمبندی و تعداد
بیشتر ویدئوهای آموزشی نسبت به ویدئوهای آزمایشی ،اطمینان از
مدلسازی دقیق توزیع ویژگیها در ویدئوهای آموزشی است .نحوهی
انتخاب ویدئوها برای این دو دسته نیز معمو ًال بهصورت تصادفی است
تا احتمال هر گونه همبستگی بین دادهها و تاثیرگذاری آنها در
نتایج نهایی به حداقل برسد.

استخراج ویژگیهای  FREAKنیز بوسیله توابع پیادهسازی شده
برای این ویژگیها توسط نویسندگان مقاله مربوطه [ ]36انجام
میشود .این توابع از آدرس https://github.com/kikohs/freak
قابل دریافت است.
توضیح اینکه ،به علت حجم باالی ویدیوهای پایگاه دادههای مورد
استفاده ،عمل استخراج ویژگیهای مورد استفاده بسیار زمانبر بوده
و حجم بسیار زیادی برای ذخیرهسازی دادههای استخراج شده نیاز
است .از اینرو ،ابتدا تمامی ویژگیهای مورد نیاز از ویدئوهای
آموزشی این پایگاهدادهها استخراج شده و در قالب فایلهایی با فرمت
متنی ذخیره میگردند .در مراحل بعدی پردازشها ،صرفا دادههای
ذخیره شده در فایلهای متنی استفاده میشوند.
برای تشکیل کیسه واژهها به روش خوشهبندی  GMMو ایجاد
بردارهای فیشر نیز از کتابخانه  VLFeatاستفاده شده است .برای
پیادهسازی ماشین بردار پشتیبان آبشاری ،از توابع توسعه دادهشدهی
نویسندگان مرجع [ ]۵1استفاده شده است .41همچنین بر اساس
آزمایشهای انجام گرفته ،مالحظه شد که بیشینه دقت برای
طبقهبند آبشاری روی دادههای ارزیابی زمانی است که  k = 18در
نظر گرفته شود .توضیح این که هسته استفاده شده در هر یک از

توضیح اینکه مبنای این تقسیمبندی بر اساس پیشنهاد تهیه
کنندگان پایگاهدادههای مذکور است و در تمامی ارزیابیهای انجام
گرفته در تحقیقات مختلفی که از این پایگاهدادهها استفاده کردهاند،
این تقسیمبندی رعایت شده است.
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جدول  :1جیییات دادهّهای آموزشی و آزمایشی پایگاهدادهی UCF101
ورزشی

موسیقی

انسان-اشیا

ساده

انسان-انسان

کل

آموزشی

4771

1027

1872

1370

497

9۵37

آزمایشی

1902

401

747

۵40

193

3783

مجموع
13320

جدول  :2جیییات دادههای آموزشی و آزمایشی پایگاهدادهی HMDB51
حرکات صورت-ساده
آموزشی

306

آزمایشی

1۵3

حرکات صورت-
پیچیده
2۵4

انسان-اشیا

ساده

انسان-انسان

کل

197۵

1388

۵87

4۵10

127

988

694

293

22۵۵

مجموع
6766

جدول  :3مقایسه میانگین دقت بازشناسایی ،مدت زمان ساخت مدل و میانگین زمان اجرای روش پیشنهادی با و بدون در نظر گرفتن ویژگیهای
 FREAKو ماشین بردار پشتیبان آبشاری روی پایگاهدادهی UCF101
میانگین دقت بازشناسایی ()%
کل

ورزشی

موسیقی

انسان-اشیا

ساده

انسان-انسان

زمان ایجاد
مدل (ساعت)

میانگین زمان
اجرا (ثانیه)

روش پیشنهادی
()HOG-FREAK + CSVM

88/1

92/4

8۵/6

82/8

88/3

91/4

23

11/3

روش پیشنهادی بدون FREAK
() HOG + CSVM

76/6

76/8

73/2

76/۵

74/4

82/1

19

10/۵

روش پیشنهادی با MSVM
() HOG-FREAK + MSVM

86/9

88/3

84/2

82/6

87/۵

90/3

37

12/1

روش

جدول  :۴مقایسه میانگین دقت بازشناسایی ،مدت زمان ساخت مدل و میانگین زمان اجرای روش پیشنهادی با و بدون در نظر گرفتن ویژگیهای
 FREAKو ماشین بردار پشتیبان آبشاری روی پایگاهدادهی HMDB51
میانگین دقت بازشناسایی ()%
ساده

انسان-انسان

زمان ایجاد
مدل (ساعت)

میانگین زمان
اجرا (ثانیه)

73/6

10

7/4

9

6/1

18

8/1

کل

حرکات
صورت-
ساده

حرکات
صورت-
پیچیده

انسان-اشیا

روش پیشنهادی
()HOG-FREAK + CSVM

64/7

69/1

6۵/4

۵7/2

۵8/7

روش پیشنهادی بدون FREAK
() HOG + CSVM

۵1/2

۵۵/1

۵2/3

43/۵

4۵/8

۵9/۵

روش پیشنهادی با MSVM
() HOG-FREAK + MSVM

62/2

6۵/1

64/4

۵2/2

۵8/7

70/6

روش

ماشینهای مستقل در این ساختار ،تابع پایه شعاعی 42است.

غیر آبشاری ،از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان چندکالسه
( ]۵2[ )43MSVMاستفاده شده است.

جدولهای  3و  4بهترتیب نتایج ارزیابی کارایی روش پیشنهادی بر
اساس درصد دقت تشخیص نوع فعالیتهای مختلف در ویدیوهای
آزمایشی پایگاهداده  UCF101و  HMDB51را نشان میدهند .در
این جدولها ،روش پیشنهادی با و بدون در نظر گرفتن توصیفگر
 ،FREAKکه به مجموعه ویژگیهای  HOGبرای توصیف بافت نقاط
ویژگی اضافه شدهاند ،ارایه شده است .همچنین جهت ارزیابی میزان
تاثیر استفاده از ماشین بردار پشتیبان آبشاری ( )CSVMدر سرعت
و دقت تشخیص ،نتایج روش پیشنهادی بدون در نظر گرفتن آن نیز
گزارش شده است .برای ساخت مدل طبقهبندی کننده در حالت

در نتایج ارایه شده ،زمان اجرا با ثبت زمان کل سپری شده (بر حسب
ثانیه) برای بازشناسایی فعالیت در تمامی ویدیوهای آزمایشی و
تقسیم آن به تعداد ویدیوها بهدست آمده است .زمان ایجاد مدل نیز
برابر با زمانی است که جهت ساخت مدل توسط روش  CSVMو
 MSVMصرف میشود .همچنین نتایج به دست آمده به تفکیک
گروههای از پیش تعریف شده فعالیتها (ورزشی ،نواختن آلت
موسیقی ،تعامل انسان با اشیا ،فعالیتهای ساده ،تعامل انسان با
انسان و  )...جهت مطالعه موردی کارایی روش پیشنهادی ارایه شده
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بازشناسایی فعالیتهای انسان در ویدیو با استفاده از ویژگیهای  FREAK-HOGو ماشین بردار پشتیبان آبشاری....فرجزاده و هاشمزاده

شکل  :7ماتریس اغتشاش حاصل از اِعمال روش پیشنهادی بر روی

شکل  :۸ماتریس اغتشاش حاصل از اِعمال روش پیشنهادی بر روی

پایگاه داده UCF101

پایگاه داده HMDB51

جدول  :۵مقایسه کارایی روش پیشنهادی با سایر روشها
میانگین تشخیص ()%

میانگین تشخیص ()%

متوسط تشخیص ()%

روی UCF101

روی HMDB51

روی دو پایگاهداده

61/1

74/۵

6۵/1
-

77/1
77/2
76/4

مرجع (سال)

روش

[)2016( ]30

Hybrid-BoW

87/9

[)201۵( ]32
[)201۵( ]33

Multi-Skip Feat. Stacking
Ensemble Learning

89/1
7۵/1

[)201۵( ]34

LRCN- Weighted Average of RBG + Flow

82/9

-

[)2016( ]3۵
روش پیشنهادی

RBG + Opt Flow Networks
(HOG-BSIF) + (GMM-FV) + CSVM

92/4
88/1

62
64/7

آبشاری در ساخت مدل نه تنها باعث افزایش چشمگیر سرعت
ساخت آن میشود ،بلکه باعث افزایش دقت بازشناسایی نیز
میگردد.

است .الزم به ذکر است که در تمامی آزمایشها ،از روش کدگذاری
فیشر به همراه  GMMاستفاده شده است.
همانطورکه نتایج ارایه شده در جدولهای  3و  4نشان میدهند،
استفاده از ویژگیهای توصیفگر بافت دودویی  FREAKبه همراه
ویژگیهای  HOGبه ترتیب باعث افزایش  11/۵%و  13/4%کارایی
در دقت بازشناسایی در پایگاهدادههای  UCF101و  HMDB51شده
است .چنین افزایشهایی در دقت ،تنها با هزینه باالسری به ترتیب
 0/8و  1/3ثانیهای برای استخراج ویژگیهای  FREAKدر زمان اجرا
همراه بوده است که در مقایسه با میزان افزایش دقت ،به راحتی قابل
چشم پوشی است .همچنین ،در مقایسه دو روش ساخت مدل
 CSVMو  ،MSVMمالحظه میشود استفاده از الگوریتم آبشاری در
ساخت مدل به ترتیب حدود  63%و  ۵۵%زمان ساخت مدل را کاهش

مقایسه نتایج بهدست آمده در گروههای مختلف رفتارها از هر دو
پایگاهداده ،نشان میدهد که تشخیص فعالیتهای انسان-اشیا
دشوارتر از بقیه گروهها است .شاید دلیل این امر را در شباهت
فعالیت ها و همچنین جزییات زیاد انجام شونده در این گروه از
فعالیتها دانست .در مقابل ،فعالیتهای ورزشی و یا انسان-انسان،
با دقت بیشتری نسبت به سایر فعالیتها بازشناسایی شدهاند .بدیهی
است که این دقت باال در نتیجهی متمایز بودن حرکات در وزشهای
متفاوت و تعامل بین انسان-انسان است.
شکلهای  7و  8به ترتیب ماتریسهای اغتشاش بهدست آمده از

داده است .مقایسه دقت بازشناسایی این دو روش نیز نشان میدهد
روش  CSVMتقریبا به ترتیب  1/2%و  2/۵%دقت بازشناسایی را
بهبود داده است .این نتایج نشان میدهند استفاده از الگوریتم

روش پیشنهادی روی پایگاهدادههای  UCF101و  HMDB51را نشان
میدهند .در ماتریسهای مصور شده در این شکلها نیز عملکرد
بسیار مناسب روش پیشنهادی برای بازشناسایی رفتارهای بسیار
24
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پیشنهادی روی پایگاهدادهی  UCF101فاصله نزدیکی با روش ارایه
شده در [ ]3۵داشته و  ۵/2%بهتر از روش ارایه شده در [ ]34عمل
کرده است .روشهای ارائه شده در [ ]3۵ ,34روشهای مبتنی بر
یادگیری عمیق هستند .همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،مرحله
استخراج ویژگی در روشهای مبتنی بر یادگیری عمیق با استفاده
از شبکههای عصبی چندالیه و بدون مهندسی کردن روش استخراج
ویژگی انجام میشود .با توجه به ساختار پیچیدهی رویکرد یادگیری
عمیق ،فرآیند ساخت مدلی مبتنی بر آن فوقالعاده زمانبر بوده و
همچنین نیاز به فراهم بودن دادههای آموزشی بسیار زیادی دارد .با
این حال ،نتایج ارزیابی روشها روی پایگاهدادهی  ،HMDB51نشان
میدهد که روش پیشنهادی روی این پایگاه داده بهتر از روش ارایه
شده در [ ]3۵عمل کرده و دقت آنرا تقریبا  3%افزایش داده است.

متنوع و متعدد در این دو پایگاهداده ،مشهود است.
 -۴-3مقایسه با سایر روشها
در این بخش ،عملکرد روش پیشنهادی با سایر روشهای اخیری
که نتایج کاراییشان را با پایگاهدادههای  UCF101و HMDB51
سنجیدهاند ،مقایسه میشوند .توضیح اینکه ،در مقاالتی که
نتایجشان گزارش شده است ،از مجموعه داده آموزشی و آزمایشی
یکسانی استفاده شده است .متاسفانه به دلیل عدم ارایه مدت زمان
ساخت مدل و همچنین مدت زمان صرف شده برای تشخیص
فعالیت در ویدیوهای آزمایشی در مقاالت مورد مقایسه و یا عدم
همگن بودن معیار سنجش ،زمان ساخت و زمان پردازش در نتایج
این بخش قابل مقایسه نیست .جدول  ۵نتایج گزارش شده مقاالت
مرتبط و روش پیشنهادی را نشان میدهد.

با توجه به ماهیت روشهای مبتنی بر یادگیری عمیق ،ممکن است
مدت زمان استخراج ویژگیها ،آموزش و ساخت مدلِ یادگیری در
آنها روزها و یا هفتهها بطول بیانجمد که این امر نیز ممکن است
در کاربردهای واقعی و روزمره که معموال سختافزار و زیرساختهای
الزم مهیا نیست ،باعث عملیاتی نشدن این روشها شود .بعنوان
مثال ،یکی از کاربردهای بسیار متداول سامانههای بازشناسایی
حرکات انسان ،بهکارگیری آنها در دستگاههای ورزشی هوشمند
است که برای تحلیل درستی و نحوه انجام حرکات ورزشکاران
استفاده میشود .در چنین دستگاههایی معموال به خاطر وجود
محدودیتهای سختافزاری متعددی ،الزم است چنین سامانههایی
در قالب کیتهای الکترونیکی بسیار کوچکی پیادهسازی و اجرا
شوند .تطبیق الگوریتمهای مبتنی بر یادگیری عمیق در چنین
بسترهای سختافزاریِ محدودی تقریبا عملی ناممکن است .این
محدودیتهای سختافزاری در بسیاری از کاربردهای دیگر این
سامانهها از قبیل خانههای هوشمند ،تجهیزات پزشکی رفتار درمانی،
ادوات و تجهیزات جنگی کوچک نیز مشهود است .عالوه بر این ،در
دسترس بودن حجم زیادی از دادههای آموزشی نیز جزء ملزومات
ساخت مدلهای مبتنی بر یادگیری عمیق به شمار میرود و در
مواردی که دسترسی به دادههای آموزشی کافی مقدور نباشد ،چنین
روشهایی از کارایی قابل قبولی برخوردار نخواهند بود.

با مقایسه کارایی روش پیشنهادی از نظر دقت بازشناسایی با روش
پیشنهاد شده در [ ]30که یک روش مبتنی بر ترکیب ویژگیها و
کیسه واژهها است ،نتیجه میشود که این دو روش نتایج تقریبا
یکسانی را روی پایگاهداده  UCF101بهدست آوردهاند .اما به این
دلیل که در روش پیشنهادی فاز استخراج ویژگی به مراتب سریعتر
از این روش است ،استفاده از آن در کاربردهای بالدرنگ اولویت
بیشتری خواهد داشت .با مقایسه نتایج دو روش روی پایگاهداده
 ،HMDB51مشاهده میشود روش پیشنهادی دقت بازشناسایی
بهتری را بهدست آورده است.
مقایسه دقت بازشناسایی روش پیشنهادی با روش پیشنهاد شده در
[ ]32نشان میدهد که متوسط دقت بهدست آمده توسط روش
پیشنهادی روی هر دو پایگاهداده کمتر از  1%از آن روش است .با
توجه به اینکه روش [ ]32یک روش پیچیده و زمانبر هم از نظر
ساخت مدل و هم از نظر سرعت بازشناسایی (به دلیل استفاده از
ترکیب پنج ویژگی) است ،از اینرو ،استخراج ویژگی در این روش
زمان پردازشی زیادی را در فاز بازشناسایی به سامانه تحمیل خواهد
کرد .در حالی که در روش پیشنهادی فقط از ترکیب دو ویژگی
استفاده شده است و فاز کاهش ابعاد نیز در آن وجود ندارد .بنابراین
با مالحظه هزینه محاسباتی بسیار کم روش پیشنهادی ،این تفاوت
اندک در دقت تشخیص قابل چشمپوشی است.

 -۵نتیجهگیری و کارهای آینده

مقایسه روش پیشنهادی با [ ،]33نشان میدهد که روش پیشنهادی
 12/%8دقت بازشناسایی را افزایش داده است .الزم به ذکر است که
ویژگیهای استفاده شده در [ ]33شامل  HOF ،HOGو  MBHبوده
و روش  BoWبرای کدگذاری ویژگیها بهکار برده شده است.

در این مقاله ،روش جدیدی برای بازشناسایی خودکار فعالیتهای
انسان در ویدیو ارایه گردید .در روش ارایه شده با تاکید بر استفاده
از اطالعات بافتی نقاط ویژگی استخراج شده از تصاویر ویدیویی و
ترکیب آنها با یک توصیف کنندهی حرکتی ،و همچنین بهکارگیری
روش آبشاری در ساخت مدل طبقهبندی کننده ،سامانهای با کارایی

همانطور که جدول  ۵نشان میدهد ،دقت تشخیص راهکار
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