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Abstract- Intelligent video surveillance is one of the main applications in machine vision. People reidentification as part of these systems is of particular importance. Indeed, the accuracy in this part improves the
efficiency of many types of monitoring algorithms. The re-identification task in human mind is performed
consciously and is based on a prior knowledge of the 3D attributes of the human body. One of these attributes is
the orientation of the body relative to the camera. In other words, a human supervisor at the matching stage uses
the angle information to estimate the appearance of the person at different angles. In this research, the above
process is modeled. Thus, in this research, first the body orientation is automatically extracted in the image, and
accordingly, upper part of the clothing is extracted, which might be hidden at different angles. Removing or resampling these areas reduces the destructive effects on the matching process. For evaluation and comparison, the
proposed method was used in two of the efficient re-identification algorithms. Experiments were performed on
the ViPer dataset and the results show %1.3 percent improvements in the recognition rate for 316 people.
Keywords- People re-identification, Angle information, Video surveillance, 3D attributes.

مجله علمی پژوهشی رایانش نرم و فنآوری اطالعات
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
صفحه مجلهwww.jscit.ac.ir :
جلد  ،8شماره  ،4زمستان  ،8938صفحه 93-49
دریافت 8932/38/72 :بازنگری 8938/30/37 :پذیرش8938/30/88 :

بازشناسی انسان در سیستمهای نظارت ویدئویی با بهرهگیری از اطالعات زاویهای
7

علی سبطی* ،8حمید حسنپور
* -8گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ایران.
 -7دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
a.sebti@gu.ac.ir, 2 h.hassanpour@shahroodut.ac.ir

*1

* نشانی نویسنده مسئول :علی سبطی ،گرگان ،دانشگاه گلستان ،دانشکده فنی و مهندسی گرگان.
چکیده -نظارت ویدئویی هوشمند از کاربردهای اصلی در بینایی ماشین میباشد .بازشناسی انسان به عنوان بخشی از این سیستمها از
اهمیت ویژهای برخوردار است .بهطوریکه صحت عملکرد در این بخش منجر به کارآمدی انواع الگوریتمهای نظارتی میگردد .فرآیند
بازشناسی در منظر ناظر انسانی بهصورت آگاهانه و برپایه اطالعات و دانش پیشین از ویژگیهای سهبعدی پیکره انسان انجام میشود.
یکی از این ویژگیها اطالعات زاویه قرارگیری شخص نسبت به دوربین است .به عبارتی ناظر انسانی در مرحله تطبیق با بهرهگیری از
اطالعات زاویه ،تخمینی از ظاهر شخص در زوایای مختلف خواهد داشت .در این پژوهش نیز فرآیند مذکور مدلسازی میگردد .در روش
پیشنهادی ابتدا زاویه قرارگیری شخص در تصویر بصورت خودکار استخراج میشود و متناسب با آن و در صورت نیاز ،بخشهایی از تصویر
باالتنه که در زوایای مختلف پنهان میشود ،استخراج میگردد .حذف یا نمونه افزایی این نواحی ،تاثیرات مخرب آن بر فرآیند تطبیق را
کاهش میدهد .به منظور ارزیابی و مقایسه ،روش پیشنهادی بر روی دو الگوریتم کارآمد از الگوریتمهای بازشناسی اعمال شده است.
نتایج آزمایشهای انجام شده بر روی مجموعه دادههای  ،ViPerبهبود  %1.3درصد را در نرخ تشخیص بازشناسی برای  313شخص در
تصویر نشان میدهد.
واژههای کلیدی :بازشناسی انسان ،اطالعات زاویهای ،نظارت ویدئویی ،ویژگیهای سهبعدی.

سیستم نظارتی ،با در دست داشتن یک تصویر یا دنبالهای از تصاویر
فرد از یک دوربین خاص" [ .]8به عبارتی یک سیستم نظارتی با
ثبت تصویر یک فرد در یک دوربین ،بررسی میکند که این فرد قبال
در کدام یک از دوربینها رؤیت شده است .درصورتیکه این فرد قبال
رؤیت شده باشد ،سیستم برچسبی معادل برچسب فرد پیشین را در
نظر میگیرد .در غیر این صورت شخص مذکور فردی تازه وارد
محسوب میشود ،و سیستم یک برچسب جدید برای آن در نظر
میگیرد.

 -1مقدمه
سیستمهای نظارت ویدئویی امروزه در موقعیتهای مختلفی از جمله
اماکن عمومی مورد استفاده گسترده میباشند .هدف نهایی در این
سیستمها کشف و تشخیص رفتارهای غیر نرمال ،نوع فعالیت ،ردیابی
افراد و تشخیص رویداد میباشد [ .]4بازشناسی افراد یکی از گامهای
اولیه و بخشهای پیشنیاز در دستیابی به اهداف فوق است .لذا
صحت 8عملکرد در این بخش ،منجر به کارآمدی پردازشهای بعدی
میشود.

برای ردیابی افراد نیز بازشناسی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
زمانی که یک فرد متحرک در دنبالهای از تصاویر ،برای مدتی ناپدید
میشود (برای مثال عبور فرد از پشت ستون یا فرد دیگر) ،تشخیص

بر اساس تحقیقات صورت گرفته ،بازشناسی افراد عبارت است از:
"فرآیند شناسایی مجدد یک فرد در دوربینهای مختلف یک
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واقعی ،کامال ممکن است .در رویکرد پیشنهادی ،روشی کامال آگاهانه
در مواجهه با شرایطی که تغییرات زاویهای در تصاویر وجود دارد،
معرفی شده است.

مجدد مسیر حرکت آن فرد مستلزم عمل بازشناسی است که
میتوان از روشهای معرفیشده در این حوزه استفاده نمود .از
عواملی که دقت فرآیند بازشناسی را میکاهد میتوان به تعدد افراد،
کیفیت پایین دوربینهای نظارتی ،شرایط نوری متفاوت صحنهها و
زاویههای مختلف افراد در دوربینهای مختلف اشاره نمود [.]0

به بیانی دیگر زاویه قرارگیری شخص در مقابل دوربین باعث میشود
که بخشهایی از پوشش فرد در تصاویر آشکار یا پنهان گردند و
درنهایت ظاهری متفاوت از یک شخص در زوایای مختلف خواهیم
داشت .در سیستمهایی که ناظر انسانی عمل نظارت را انجام میدهد
ذهن انسان تالش میکند تطبیق و یکسانسازی بین دو تصویر از
زوایای مختلف انجام داده و سپس عمل بازشناسی را انجام دهد .در
واقع هدف از این پژوهش ارائه راهکاری برای مدلسازی این الگوریتم
تطبیق و یکسانسازی است .چیزی که پژوهش جاری را از
الگوریتمهای این حوزه متمایز میکند تمرکز بر ویژگیهای سطح
باالتری از تصویر است .یکی از مهمترین این ویژگیها اطالعات زاویه
است که با در نظر گرفتن آن فرآیند بازشناسی آگاهانهتر انجام
میشود .همچنین در این پژوهش روشی جدید برای استخراج نواحی
خاصی از پوشش فرد ارائه شده است که در عین سادگی و سرعت
اجرا ،از کارآمدی خوبی برخوردار است.

از فرضیاتی که در اکثر روشهای ارائه شده برای بازشناسی در نظر
گرفته میشود عدم تغییر قابلتوجه پوشش ظاهری شخص در
مدتزمانی است که در سیستم نظارتی رؤیت میگردد .در حالتی
که پوشش افراد تغییر نماید تنها خصوصیات بیومتریک هستند که
میتوانند در بازشناسی مورد استفاده قرار گیرند .عواملی نظیر فاصله
زیاد افراد از دوربینها ،شرایط نوری متغیر محیط و کیفیت سنسور
دوربین ،منجر به کاهش کیفیت تصاویر ثبتشده میشود .در نتیجه
بسیاری از خصوصیات بیومتریک ازجمله ویژگیهای چهره و طریقه
راه رفتن [ ]2 ,6قابل استفاده نمیباشد .همچنین تغییرات زاویهای
در تصویر شخص منجر به تغییرات بزرگ در خصوصیات بیومتریکی
شده و عمل تشخیص را بسیار دشوار میسازد .لذا فرض عدم تغییر
قابلتوجه در پوشش ظاهری ،فرضی منطقی میباشد.

سیستم پیشنهادی در این پژوهش میتواند بهعنوان پیشپردازشی
در بسیاری از الگوریتمهای بازشناسی مورد استفاده قرار گیرد .بدین
ترتیب زمانی که دو تصویر از زوایای مختلف به سیستم وارد میشود
ابتدا سیستم زاویه شخص در تصاویر را تخمین میزند .سپس با
استفاده از اطالعات زاویهای و ناحیه قرارگیری سر در تصویر ،نواحی
خاصی که تحت چرخش زاویهای میتواند الگوریتمهای بازشناسی
را با اخالل مواجه کند ،استخراج میگردد .سپس با وزندهی یا
نمونهافزایی این نواحی ،یکسانسازی بین دو تصویر انجام میشود.
خروجی این سیستم میتواند با تغییرات اندکی متناسب با
الگوریتمهای دیگر بازشناسی ،مورد استفاده قرارگیرد.

انجام فرآیند بازشناسی مستلزم پیش پردازشهایست که عبارتند از:
ردیابی و موقعیتیابی فرد در تصویر[ ،]3 ,8حذف پسزمینه [,83
 ]88و حذف سایه [ .]87منظور از ردیابی ،دنبال کردن تصویر فرد
در یک دوربین است .روشهای بسیار متنوعی در ردیابی ارائه شدهاند
اما از آنجایی که شی هدف در بازشناسی ،انسان است میتوان از
الگوریتمهایی استفاده نمود که محدوده تصویر انسان را در تصویر
مشخص میکنند [ .]3در حالتی که دنبالهای از تصاویر در اختیار
باشد با مدلسازی پسزمینه میتوان نواحی مرتبط با پسزمینه را
از تصویر حذف نمود .از روشهای مرسوم و کارآمد در مدلسازی
پسزمینه میتوان به مدل مخلوط گاوسی 7اشاره نمود .در بسیاری
از روشهای حذف پسزمینه ،سایه فرد در تصویر به عنوان بخشی
از تصویر فرد در نظر گرفته میشود که فرآیند بازشناسی و ردیابی
را دشوار میسازد .بهمنظور رفع این مشکل از روشهای حذف سایه
استفاده میشود.

بخشهای پیش رو در این پژوهش بصورت زیر سازماندهی شده
است :بخش  7به مروری بر تحقیقات پیشین در بازشناسی انسان
پرداخته و بخش  9به معرفی روش پیشنهادی میپردازد .همچنین
ارزیابی روش پیشنهادی و مقایسه با الگوریتمهای مرسوم در این
حوزه در بخش  4صورت میگیرد .در نهایت بخش  0به نتیجهگیری
از پژوهش جاری و پیشنهاداتی برای کارهای آتی در راستای این
پژوهش میپردازد.

بررسیهای صورت گرفته در این پژوهش نشان میدهد که تغییرات
زاویه قرارگیری شخص در تصویر ،منجر به بروز مشکالتی در
الگوریتمهای بازشناسی میشوند که در تحقیقات دیگر کمتر مورد
توجه قرار گرفته است .به عبارتی تحقیقات و روشهای کنونی از
اطالعات زاویه قرارگیری شخص استفاده نکرده و در اغلب آنها
تاثیرات منجر از تغییرات زاویهای نادیده گرفته میشوند .در حالی
که ثبت تصاویر از زوایای مختلف ،در دوربینهای مختلف یک محیط

 -2پیشینه پژوهش
روشهای موجود در بازشناسی افراد به دو دسته تقسیمبندی
میشود .دسته اول روشهایی هستند که تنها از اطالعات تصاویر
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آنها برای انسان است .درنتیجه در سیستمهایی که ویژگیهایی از
فرد خاصی مدنظر باشد سیستم میتواند پیشنهاداتی برای کاربر
داشته باشد.

استفاده میکنند .در دسته دوم از اطالعات پیکربندی دوربینها به
همراه اطالعات تصاویر استفاده میشود .دسته اول شامل روشهای
فعال و غیرفعال میباشد .منظور از روشهای فعال روشهایی است
که در مراحل مختلف ،از فرآیند یادگیری استفاده میکنند.
روشهای غیرفعال فاقد فاز یادگیری میباشند .در گروه روشهای
غیرفعال میتوان به روشهایی که از توصیفگر کوواریانس 9استفاده
میکنند اشاره نمود .این توصیفگر با استفاده از سنجش همبستگی
بین ویژگیهای مختلف یک فرد ،به نوعی بافت را در تصویر بازنمایی
میکند که درنتیجه نسبت به بسیاری از تغییرات مقاوم است [-89
 .]80از جمله ویژگیهای مورد استفاده در محاسبه توصیفگر
کوواریانس میتوان به موقعیت ،کانالهای رنگی ،اطالعات گرادیانی
و پاسخ فیلتری تصویر اشاره نمود .در مقاله [ ]86با انطباق تصویر
فرد به یک مدل مثلثی و با بهرهگیری از یک روش قطعهبندی عمل
بازشناسی انجام میشود .در مقاله [ ]82توصیفگر ترکیبی ارائه
گردیده که از دو بخش هیستوگرام در مدل رنگی  HSVو آنالیز
جوهره 4تشکیل میشود .در مقاله [ ]88توصیفگری مشتمل بر سه
بخش معرفی شده است .این سه بخش شامل هیستوگرام در فضای
رنگی  ،HSVتوصیفگر  MSCR0و نواحی با خصوصیت ساختاری باال
و مکرر ( )RHSP6میباشد .همچنین ناحیه بدن به سه بخش سر،
باالتنه و پایینتنه تقسیم میگردد .برای قسمت باالتنه و پایینتنه
محور قرینگی عمودی استخراج و ویژگی ترکیبی باال برای هر ناحیه
بصورت مجزا استخراج میشود.

در [ ]74توصیفگر جدیدی با استفاده از ترکیب شبکه عصبی
کانولوشن و ویژگی  ]70[ ELF162معرفی شده است .این دو بخش
مجددا در ساختار یک شبکه عصبی ترکیب میشود .تعداد
خروجیهای این شبکه به تعداد افراد در سیستم است که برای یک
شخص خاص ،یکی از این خروجیها مقدار یک به خود میگیرد.
بعد از یادگیری شبکه ،الیه ماقبل آخر از بخش کانولوشن شبکه ،به
عنوان بخشی از بردار ویژگی نهایی در نظر گرفته میشود .در مرحله
آزمون ،ویژگی  ELF16برای تصویر ورودی محاسبه میشود.
همچنین خروجی شبکه عصبی کانولوشن نیز محاسبه میگردد.
بردار ویژگی نهایی از کنار هم قرار دادن دو بخش فوق حاصل
میشود.
در دسته روشهای فعال میتوان به روشهایی اشاره نمود که سعی
در استخراج یک توصیفگر با خاصیت متمایزکنندگی قوی دارند.
برای مثال در مقاله [ ]76تصویر بدن انسان به دو ناحیه باالتنه و
پایینتنه قطعهبندی میگردد .سپس برای هر ناحیه خوشهبندی
مقادیر ویژگیهای آن برای مجموعهای از تصاویر انسانهای مختلف
محاسبه میگردد .برای هر بخش مراکز خوشهها نگهداری شده و در
مرحله بازنمایی ،برای هر فرد برداری از میزان عدم شباهت با هر
یک از این مراکز خوشهها محاسبه میشود .در برخی روشها
ویژگیهای مورد استفاده بهطوری وزندهی میشوند که بیشترین
تمایز بین افراد حاصل گردد .این وزندهی میتواند در یک فرآیند
یادگیری تطبیقی صورت گیرد [ .]70در [ ]72هدف یادگیری
الگوهای تصویری است که میتوانند بصورت همزمان خاصیت
بازنمایی و تمایز را داشته باشند .بردار ویژگی ساخته شده برای هر
ناحیه ،ترکیبی از توصیفگر  SIFT8برای سه کانال فضای رنگی Lab3
و هیستوگرام در سه مقیاس میباشد .نواحی مذکور در این مقاله
فیلترهای سطح میانی نامگذاری شده است .به منظور استخراج
فیلترهایی با خاصیت متمایزکنندگی بیشتر ،برای هر فیلتر میزان
نزدیکترین فاصله تا فیلترهای متناظر در تصاویر مختلف محاسبه
میگردد .بدین ترتیب فیلتری انتخاب میشود که به لحاظ فراوانی
در مجموعه دادهها ،دارای مقدار متوسطی باشد.

در بسیاری از روشها از هیستوگرام بهعنوان ویژگی مورد استفاده
قرار میگیرد [ .]7در گروهی از این روشها فضای رنگی به مجموعه
شناخته شدهای از رنگها تقسیم میشود .سپس توزیع رنگی تصویر
بر روی این مجموعه محاسبه میگردد .بدین ترتیب هیستوگرامی از
فراوانی بر روی مجموعهای گسسته از مقادیر رنگی خواهیم داشت
[ .]73 ,83برای نمونه در[ ]78تصویر شخص به  6بخش افقی تقسیم
شده ،و برای هر بخش توزیع رنگی روی مجموعه رنگی شامل 86
رنگ برجسته محاسبه میشود .برای محاسبه میزان تعلق یک رنگ
به یک عضو در مجموعه مذکور از الگوریتم  kنزدیکترین همسایه
استفاده شده است.
یکی از مشکالت هیستوگرام ،نادیده گرفتن ارتباط بین پیکسلها
است .لذا روشهای مختلفی جهت رفع این نقیصه ارائه شده است
[ .]77 ,83در مقاله [ ]79خصیصههای سطح باالتری نظیر قدبلندی،
کوتاهقدی ،کولهپشتی به همراه داشتن و بلند بودن موی فرد در
تصویر تشخیص داده میشود .سپس این خصیصهها در فرآیند
بازشناسی استفاده میشوند .مزیت این خصیصهها قابل فهم بودن

گروهی از روشها در یک فرآیند یادگیری ،سعی در یادگیری تابع
انتقال بین دو تصویر گرفته شده برای یک زوج دوربین دارند .بدین
ترتیب با استفاده از مجموعهای تصاویر گرفته شده از افراد برای یک
زوج دوربین ،تابع انتقال این زوج دوربین مدل میشود .زوج تصاویر
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پیکربندی دوربینها سعی در کوچکتر کردن فضای جستجو
میباشند [ .]99برای مثال با استفاده از مدلسازی مکانهای ورود
و خروج افراد در دوربینهای مختلف ،تخمینی از موقعیت احتمالی
فرد در هنگام خروج از یک دوربین و ورود به دوربین دیگر حاصل
میشود .این تخمین میتواند در مورد زمان ورود به دوربینهای
مختلف نیز باشد .بدین ترتیب با کمک این روشها میتوان فضای
جستجو را کاهش داد و نرخ تشخیص بازشناسی را بهبود بخشید.

میتواند مربوط به دو دوربین در شرایط کامال متفاوت باشد .در
برخی روشها تابع معیار فاصله مورد یادگیری قرار میگیرد [ ]78و
در برخی دیگر تابع انتقال رنگی برای هر دو دوربین تخمین زده
میشود [.]73
در [ ]93ویژگی جدیدی بر پایه هیستوگرام رنگ و بافت از تصاویر
استخراج میگردد .سپس از ویژگی مذکور در یادگیری معیار فاصله
استفاده شده است .به عبارتی نگاشتی از بردار فاصلهی دو نمونه
حاصل میشود که تحت نگاشت مذکور مقدار فاصله برای نمونههای
مرتبط عددی کوچکتر و برای نمونههای غیر مرتبط مقداری بزرگتر
میباشد .در قسمت دیگری از رابطهی بهینهسازی این مقاله ،عمل
کاهش بعد با در نظر گرفتن قید پیشین بصورت همزمان صورت
میگیرد .این کاهش بعد منجر به کاهش تاثیرات نویز و پسزمینه
میشود.

با بررسی روشهای موجود به این نتیجه خواهیم رسید که هیچ یک
از این روشها راهکاری دقیق برای شرایطی که تصاویر از زوایای
گوناگون ثبت شده باشند ندارند .در واقع کلیه روشهای کنونی با
معرفی توصیفگرهای مختلف سعی در کاهش تاثیرات منفی ناشی از
تغییرات زاویهای دارند .در حالی که تغییرات زاویهای در برخی موارد
منجر به تغییراتی در ظاهر شخص میشود که جز با تشخیص زاویه
و تحلیل ظاهر شخص ،نمیتوان اثرات منفی آن را بر صحت فرآیند
بازشناسی کاست.

در [ ]98یک معماری جدید کانولوشنی عمیق معرفی شده است .در
این معماری دو تصویر به عنوان ورودی شبکه داده میشود و
خروجی شبکه ارتباط بین دو تصویر را در دو کالس نشان میدهد.
کالس اول یکی بودن دو تصویر و کالس دوم متفاوت بودن تصاویر
را نشان میدهد .از آنجایی که خروجی شبکه مقدار حقیقی است
میتوان از آن به عنوان معیار فاصله نیز استفاده نمود .استفاده از
شبکه عصبی کانولوشن این مزیت را دربر دارد که مرحله استخراج
ویژگی درون شبکه بصورت خودکار صورت میگیرد .در صورتیکه
دادههای آموزشی کافی باشد ،ویژگیهای آموزشیافته در الیههای
کانولوشن بهینه میباشند.

 -3روش پیشنهادی
یکی از ویژگیهای پایهای در بازشناسی ،ویژگیهای مرتبط با رنگ
و بافت در تصویر میباشد .ویژگیهای سهبعدی بدن انسان به گونهای
است که تصویر یک شخص در زوایای مختلف ،ترکیبهای ظاهری
متفاوتی ایجاد میکند .در واقع یک شخص زمانی که در زاویههای
مختلف مقابل دوربین قرار میگیرد ممکن است بخشی از پوشش
آن آشکار یا نهان گردد .برای روشنتر شدن این مسئله شکل  8سه
جفت تصویر مرتبط با سه شخص در دو دوربین مختلف را نشان
میدهد .تصاویر مذکور از مجموعه دادههای  ViPerانتخاب شده
است [.]94

در [ ]97تناظر مکانی بخشهای تصویر برای جفت دوربینها طی
یک فرآیند یادگیری مدل میگردد .به دلیل پیکربندی و موقعیت
قرارگیری دوربینها در محیط ،تشابهی بین تصاویر یک دوربین
خاص از منظر نحوه قرارگیری شخص در تصویر وجود دارد .اگر
تصاویر مربوط به هر دوربین به زیرنواحی کوچکتری بخشبندی شود
مشاهده خواهد شد که برای یک جفت دوربین ،تناظری بین این
نواحی به لحاظ شباهت وجود دارد که تقریبا برای تمامی تصاویر
ثبتشده یکسان خواهد بود .در این مقاله ماتریسی تحت عنوان
ماتریس تناظر ساختاری 83برای استخراج احتمال تناظر و تطبیق
بین هر دو زیرناحیه برای یک جفت دوربین طی یک فرآیند یادگیری
ساخته میشود .در مرحله آزمون ،برای یک جفت تصویر از یک جفت
دوربین ،تطبیق زیرنواحی دو تصویر بر اساس میزان تناظر بدست
آمده از ماتریس تناظر صورت میگیرد.

الف

ب

پ

ت

ث

ج

شکل  :1شش تصویر مربوط به سه شخص از مجموعه داده ViPer

تصاویر ث و ج مربوط به یک فرد از دو زاویه مختلف میباشد .با
توجه به این دو تصویر میبینیم که پیراهن سفیدرنگ شخص مذکور
در حالت پهلو کمتر رؤیت میگردد .همین مشکل برای تصاویر دیگر
به دلیل تغییرات زاویهای مشاهده میشود .اکثر روشهای موجود در

همانطور که گفته شد گروهی دیگر از روشها با استفاده از اطالعات
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چنین حاالتی قادر به تطبیق دو نمونه نیستند و یا با عدم دقت
همراه میباشند .حتی روشهایی که سعی در استخراج نقاط کلیدی
دارند در چنین مواردی دچار مشکل میگردند.

یکسانسازی دارند را تشخیص خواهد داد و در موارد دیگر از
الگوریتم پایه که میتواند هر الگوریتم بازشناسی باشد استفاده
میکند .شکل  7نمای کلی سیستم پیشنهادی را نشان میدهد.

بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که این مشکل بیشتر در
پوشش باالتنه شخص ایجاد میشود .فرض کنید که تصویر آزمون،
تصویری از روبرو همانند مورد ت و تصاویر موجود در سیستم برای
بازشناسی موارد ث ،پ و الف باشند .در چنین حالتی ناظر انسانی با
توجه به دانش پیشینی که از شکل سهبعدی بدن انسان در زوایای
مختلف دارد بهخوبی عمل تطبیق و بازشناسی را انجام میدهد .بدین
ترتیب که این ناظر حدس خواهد زد که این شخص در تصویر از
زاویه پهلو به احتمال زیاد فاقد بخشی با طیف رنگی قرمز خواهد
بود .سیستم پیشنهادی در این پژوهش نیز سعی در مدلسازی این
دانش پیشین دارد .بطور خالصه در روش پیشنهادی زمانی که در
مرحله تطبیق فاصله دو تصویر محاسبه میشود تاثیرات چرخش
زاویهای بر ظاهر شخص خنثی میگردد .در این پژوهش به فرآیند
مذکور ،یکسانسازی تصاویر گفته میشود .این فرآیند برای هر
مقایسه بصورت مجزا اجرا خواهد شد .بهعبارتی زمانی که دو تصویر
از نظر زاویه قرارگیری شخص زاویه مشابهی داشته باشند نیازی به
فرآیند یکسانسازی نیست .بدین ترتیب در مرحله تطبیق پس از
استخراج زاویه قرارگیری شخص در دو تصویر ،در صورتیکه تفاوت
این دو زاویه از حدی بیشتر باشد فرآیند یکسانسازی در الگوریتم
پیشنهادی انجام میشود .عالوه بر این الگوریتم پیشنهادی با
استخراج نواحی از بدن فرد ،دقیقا مواردی را که احتیاج به

ورودی یک سیستم بازشناسی ،تصویری است که قصد داریم در
مجموعه تصاویر موجود مورد جستجو قرار دهیم و تصویر متناظر
ورودی را بازشناسی نماییم .در منابع این حوزه پژوهشی به تصویر
مورد جستجو تصویر آزمون 88و به مجموعه تصاویر موجود در سیستم
مجموعه گالری 87اطالق میشود .بدین منظور بردار ویژگی برای کلیه
تصاویر استخراج شده و در فضای ویژگی نزدیکترین نمونه یا تصویر
از مجموعه گالری انتخاب میشود .بر این اساس گامهای سیستم
پیشنهادی در قالب یک الگوریتم بهصورت زیر میباشد:
 -8با استفاده از دستهبند  CNNموقعیت سر در تصویر
مشخص میگردد .مجموعه داده آموزشی و معماری شبکه
برگرفته از مقاله [ ]90میباشد.
 -7زاویه قرارگیری شخص در تصویر آزمون محاسبه میشود.
تشخیص خودکار زاویه قرارگیری شخص در تصویر با
استفاده از روشهای مختلفی امکان پذیر است [.]96 ,9
در این پژوهش از رویکرد ارائه شده در [ ]96استفاده شده
است.
 -9زاویه قرارگیری شخص در تصویر آزمون محاسبه میشود.
تشخیص خودکار زاویه قرارگیری شخص در تصویر با
استفاده از روشهای مختلفی امکان پذیر است [.]96 ,9

شکل  :2نمای کلی از روش پیشنهادی
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بسیار دشوار است .درحالیکه در روش دوم ،تصویر
نمونهافزاییشده بهسادگی میتواند بهعنوان ورودی شبکه
مورد استفاده قرار گیرد .بدینترتیب برای محاسبه میزان
شباهت تصویر آزمون و هر یک از تصاویر موجود در
مجموعه گالری ،بردار ویژگی اصالحشدهای بر طبق یکی
از دو حالت ذکر شده در باال خواهیم داشت .در این
پژوهش از دو الگوریتم معرفی شده در [ ]93و [ ]92که
جزو روشهای برپایه یادگیری هستند بهعنوان مرحله
نهایی استفاده و نتایج حاصله برای روشهای
ماسکگذاری و نمونهافزایی بر روی این دو الگوریتم
گزارش شده است.

 -4در مرحله یکسانسازی درصورتیکه زاویه قرارگیری
شخص در تصویر آزمون ،تصویری از روبرو باشد (زاویه بین
 -40°تا  ،)+40°به کمک الگوریتم خوشهبندی در فضای
رنگی  ،Labناحیهای از پوشش فرد که در زیر ناحیه سر
واقع شده ،درصورتیکه شرایط رنگی متفاوتی از نواحی
اطراف داشته باشد ،استخراج میگردد .دلیل انتخاب
زوایای  -40°تا  +40°در این است که تحت این زوایا
پوشش شخص در زیر ناحیه سر ،قابل رؤیت بوده و تحت
چرخش زاویهای ممکن است غیر قابل مشاهده باشد .در
رویکرد پیشنهادی خروجی این مرحله به دو حالت در نظر
گرفته میشود .در حالت اول شامل ماسکی با ابعاد تصویر
اولیه است که نواحی خاصی از پوشش را مشخص میکند.
در حالت دوم برای هر سطر از تصویر جدید ،با
نمونهافزایی 89نواحی مجاور ماسک ،تصویر کاملی خواهیم
داشت که فاقد ناحیه استخراج شده در مرحله قبل
میباشد .ماسک مذکور با رنگ قرمز هاشورخورده و تصویر
نمونهافزاییشده در شکل  7به ترتیب با برچسبهای  aو
 bمشخص شدهاند .برای تصاویر موجود در مجموعه گالری
نیز فرآیند مشابهی انجام میگیرد.

شکل  9مثالی از گام یکسانسازی تصویر آزمون و دو تصویر نمونه
از مجموعه گالری را نشان میدهد .فرض کنید تصویر آزمون تصویر
سمت چپ و تصاویر مجموعه گالری ،دو تصویر سمت راست از شکل
 9باشند .هدف نهایی الگوریتم بازشناسی رتبهبندی دو تصویر
مجموعه گالری براساس میزان شباهت با تصویر آزمون است .فرآیند
یکسان سازی قبل از سنجش میزان شباهت با هر یک از دو تصویر
از مجموعه گالری ،بصورت مجزا بررسی میکند که آیا نیاز به
تغییراتی (ماسک کردن ،نمونهافزایی) در هیچ یک از دو تصویر آزمون
یا گالری هست یا نه .در مثال شکل  9از آنجایی که زاویه تصویر
آزمون با تصویر اول از گالری تفاوت زیادی دارد لذا فرآیند
یکسانسازی نیاز میباشد .از آنجایی که تصویر آزمون از روبرو است
الگوریتم یکسانسازی ،این تصویر را به منظور تغییر(ماسک کردن،
نمونه افزایی) انتخاب میکند .در مقایسه تصویر آزمون و تصویر دوم
از گالری ،از آنجایی که هر دو تصویر از روبرو هستند نیازی به انجام
فرآیند یکسانسازی نیست و در نتیجه دو تصویر می توانند به روش
عادی مقایسه گردند .بدین ترتیب خروجی الگوریتم یکسانسازی
برای مقایسه تصویر آزمون و تصویر اول از گالری شامل ماسک و
تصویر نمونهافزاییشدهای است که میتواند در گام استخراج ویژگی
از هر الگوریتم بازشناسی مورد استفاده قرارگیرد .در آزمایشهای
انجام شده نشان خواهیم داد که استفاده از سیستم پیشنهادی منجر
به بهبود در نرخ تشخیص فرآیند بازشناسی میشود.

 -0در مرحله تطبیق و محاسبه شباهت ،در دو حالت ،از
ماسکهای بدست آمده استفاده میشود :حالت اول
زمانیکه تصویر آزمون ( )Pاز روبرو و تصویر مورد بررسی
در مجموعه گالری ( ،)Giدر زاویهای غیر از روبرو باشد.
این حالت بدین معنی است ناحیه استخراج شده از پوشش
فرد در تصویر  ،Pدر تصویر  Giقابلرؤیت نیست و ناحیه
مذکور ماسک میگردد .منظور از ماسک کردن درنظر
نگرفتن ناحیه مذکور در فرآیند استخراج ویژگی میباشد.
حالت دوم زمانی است که تصویر  Giاز روبرو و تصویر P
در زاویه روبرو نباشد .در این حالت ،تصویر  Giماسک
میگردد.
 -6در مرحله استخراج ویژگی در الگوریتم بازشناسی ،میتوان
از هر یک از حاالت ماسکگذاری یا نمونهافزایی استفاده
نمود .روش نمونهافزایی به سادگی و با تغییرات اندک در
بسیاری از الگوریتمها قابل استفاده میباشد .اعمال روش
ماسکگذاری مستلزم انجام تغییرات بیشتری در گام
استخراج ویژگی است .برای مثال در الگوریتمهایی که
استخراج ویژگی آنها توسط شبکه عصبی کانولوشنی
عمیق 84صورت میگیرد ،استفاده از روش ماسکگذاری

 -1-3استخراج بخش میانی از تصویر باالتنه

همانطور که در زیربخش قبل گفته شد متناسب با نوع پوشش و
زاویه قرارگیری شخص در تصویر ،بخشهایی از باالتنه میتواند در
تصویر پنهان شود .الگوریتم زیر با در دست داشتن زاویه تخمینی
شخص و همچنین موقعیت سر ،نواحی مذکور را در تصویر استخراج
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انتخاب نمیگردد .جزئیات این الگوریتم در قالب گامهای زیر بیان
شده است:

میکند .در صورتیکه زاویه تخمین زده شده از روبرو نباشد الگوریتم
پیش رو اجرا نمیشود و به عبارت دیگر ناحیهای برای ماسک شدن

شکل  :3مرحله یکسانسازی در روش پیشنهادی

 -8اولین پیشپردازش مورد نیاز قطعهبندی 80تصویر است .در این
پژوهش روشهای قطعهبندی گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته
است [ .]98به منظور پیادهسازی از بسته نرمافزاری VLFeat
به منظور استفاده شده است.

 -4ماسکی براساس موقعیت قرارگیری ناحیه سر ساخته میشود
(𝑀).
 -0در صورتیکه نواحی 𝑘𝑗𝐼 دارای شرایط زیر باشند بهعنوان نواحی
خاص در تصویر عالمتگذاری میگردند.
𝑘
) 𝑗𝕀(𝑡𝑐𝑒𝑙𝑒𝑆
()4

𝑛

𝑖𝐼 ⋃ = )𝐼(𝑔𝑒𝑆

()8

)𝑀⨂ 𝑘𝑠𝑢𝑚(ℂ
& > 𝜏1
> 𝜏2
) 𝑘𝑠𝑢𝑚(ℂ

𝑖=1

در رابطه  8تصویر ورودی 𝐼 به 𝑛 بخش قطعهبندی میشود.
 -7برای هر یک از  nبخش ،بردار ویژگی شامل مؤلفههای فضای
رنگی Lab 86و موقعیت مرکز بخش( xو  )yمورد نظر ،تشکیل
میشود.
(𝑓𝑖 =< 𝐿(𝐼𝑖 ), 𝑎(𝐼𝑖 ), 𝑏(𝐼𝑖 ), 𝑥(𝐼𝑖𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 ), 𝑦(𝐼𝑖𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 ) > )7
 -9بردارهای ویژگی با استفاده از الگوریتم  kmeanخوشهبندی
میگردند ( 4خوشه)

𝑒𝑠𝑙𝑒

𝑘𝐶 ⋃ = )𝐹(𝑟𝑒𝑡𝑠𝑢𝑙𝐶

()9

𝑘=1

⋃
}𝑛𝑗⊆{1,…,

= 𝑘𝐶

) 𝑘𝑗𝕀(𝑚𝑢𝑠

1
0

{=

در این رابطه 𝑘 ℂو 𝑘𝑗𝕀 مقدار دودویی متناظر با نواحی 𝑘𝐶 و
هستند .عملگر ⨂ ،ضرب درایههای متناظر دو ماتریس میباشد
و همچنین تابع )  𝑠𝑢𝑚(.مجموع درایههای ماتریس آرگومان
را محاسبه میکند .با توجه به رابطه  ،4بخش ( 𝑘𝑗𝐼) در صورتی
انتخاب میشود که بیشتر از  𝜏1درصد از مساحت آن زیر ناحیه
سر قرارگیرد .همچنین  𝜏2درصد از مساحت خوشه متناظر با
بخش مذکور نیز باید در زیر ناحیه سر قرار گیرد.
 -6برای تمامی نواحی 𝑘𝑗𝐼 تابع )  𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡(.شرایط انتخاب شدن را
بررسی میکند .بدین ترتیب ناحیه خروجی (𝕆) از الگوریتم
پیشنهادی بهصورت زیر انتخاب میشود.

4

𝑘𝑗𝐼

)𝑀⨂ 𝑘𝑗𝕀(𝑚𝑢𝑠

{

به عبارتی در این گام ،بخشهای بدست آمده از قطعهبندی گام
نخست مجددا خوشهبندی شده و درنتیجه بخشهای
بزرگتری حاصل میشود .با توجه به ویژگیهای مورد استفاده،
بخشهایی که در یک خوشه قرار میگیرند دارای شباهت رنگی
و مکانی بصورت همزمان میباشند.

𝑘𝑗𝐼

𝑛

()0

) 𝑘𝑗𝕀(𝑡𝑐𝑒𝑙𝑒𝑆 × 𝑘𝑗𝕀 ⋃ = 𝕆
𝑗=1

 -2اتمام.
بطور کلی در الگوریتم باال بخشهای بدست آمده از الگوریتم
قطعهبندی ،مجددا خوشهبندی میشوند .در واقع عمل خوشه بندی،
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بهصورت همزمان با یادگیری معیار فاصله صورت میگیرد .روش
پیشنهادی در این پژوهش تغییری در قسمت یادگیری معیار فاصله
ایجاد نمیکند.

وابستگی رنگی و مکانی بخشهای مختلف تصویر را مشخص میکند.
رابطه ( )4بیان میدارد که یک بخش ،زمانی به عنوان ناحیه خاص
استخراج میشود که بیش از  𝜏1درصد از مساحت آن در زیر ناحیه
سر واقع گردد .همچنین حداقل  𝜏2درصد از مساحت خوشه متناظر
با بخش مذکور نیز باید در زیر ناحیه سر واقع شده باشد .برقراری
دو شرط مذکور ،خاص بودن ناحیه زیر سر را به لحاظ رنگی تضمین
میکند .برای مثال در صورتیکه بخشی از تصویر که زیر ناحیه سر
قرار دارد به لحاظ رنگی مشابه با دیگر نواحی باشد ،شرط  𝜏2نقض
شده و بخش مذکور انتخاب نمیشود.
شکل  4خروجی الگوریتم باال را بر روی چند نمونه تصویر ،برای
مقادیر  𝜏1 = 0.7و  𝜏2 = 0.4نشان میدهد .از آنجایی که الگوریتم
باال تنها بر روی تصاویر از روبرو اجرا میشود ،در اندک مواردی منجر
به تشخیص غلط میگردد .انتخاب مقدار برای این دو پارامتر با توجه
به معنای این دو پارامتر انجام شده است .با توجه به هدف مسئله،
باید سعی شود نواحی انتخاب گردد که درصد اشتراک بیشتری با
ناحیه زیر سر داشته و این به معنای انتخاب مقدار بزرگ برای پارامتر
 𝜏1میباشد .برای خوشههای متناظر با نواحی انتخابی نیز تحلیل
مشابهی قابل انجام است .مقدار خیلی کوچک برای پارامتر 𝜏2
نشاندهنده خوشههایی از تصویر است که متعلق به پسزمینه یا
پوشش کلی شخص است که مطلوب الگوریتم پیشنهادی نیست.
بدین ترتیب برای پارامتر  𝜏2مقدار کمتری نسبت به  𝜏1مناسب
میبا شد .بدین ترتیب مقادیر این دو پارامتر با توجه به
پیشفرضهای بیانشده و آزمایشهای صورتگرفته بر روی
مجموعه اعتبارسنجی برای این بخش از الگوریتم پیشنهادی ،تعیین
گردیده است .اشاره به این نکته ضروری است که هرچه کارآمدی
این الگوریتم باالتر باشد ،نرخ تشخیص نهایی بازشناسی بیشتر
میشود و بهبود بیشتری را شاهد خواهیم بود .در واقع نتایج
گزارششده برآیندی از اعمال پیدرپی بخشهای رویکرد پیشنهادی
است .بطور مشابه دقت در تشخیص ناحیه سر نیز بر کارآمدی نهایی
الگوریتم تاثیر خواهد گذاشت.

شکل  :4مثالی از نتایج الگوریتم استخراج بخش میانی تصویر باالتنه

در [ ]92بازنمایی جدیدی تحت عنوان توصیفگر گاوسی سلسله
مراتبی 83برپایه توصیفگر کوواریانس معرفی شده است .در این
بازنمایی برای نواحی مختلف تصویر توزیع آماری توصیفگرهای
کوواریانس برای زیر نواحی کوچکتر محاسبه شده و در نتیجه
خصوصیات رنگی و بافتی برای هر ناحیه بازنمایی میشود .در
زیربخشهای بعدی به نحوه تلفیق روش پیشنهادی در دو الگوریتم
[ ]92و [ ]93پرداخته میشود.
 -1-2-3تلفیق ویژگی ماکزیمم وقوع محلی با روش پیشنهادی

در ویژگی معرفی شده در [ ]93ابتدا تبدیلی براساس تبدیل
 Retinexبهصورت چندمقیاسی 73بر روی تصاویر ورودی بهعنوان
پیشپردازش انجام میشود .در این تبدیل شرایط نوری و رنگی
تصویر با الگوبرداری از سیستم ادراک بینایی انسان اصالح میگردد.
سپس تصویر حاصله به فضای رنگی  HSVنگاشت میگردد .در این
ویژگی عالوه بر توصیف رنگ ،از توصیفگر  SILTPکه نسخه بهبود
یافتهای از توصیفگر  LBP78است بهمنظور توصیف بافتها در تصویر
استفاده میشود [ .]93از ویژگیهای این توصیفگر مقاومت در برابر
تغییرات شرایط نوری و وجود نویز در تصویر است .توصیفگر LOMO
از هیستوگرامهای رنگی  HSVو  SILTP77در سه مقیاس تشکیل
میگردد.

 -2-3تلفیق مرحله یکسانسازی با الگوریتمهای بازشناسی

به منظور ارزیابی روش پیشنهادی ،دو الگوریتم بازشناسی [ ]92و
[ ]93انتخاب و مرحله یکسانسازی در گام استخراج ویژگی آنها
استفاده شده است .در [ ]93بازنمایی جدیدی با نام ماکزیمم وقوع
محلی( 82)LOMOبهعنوان بردار ویژگی ،برپایه هیستوگرام معرفی
شده است .همچنین معیار فاصله و زیرفضای جدیدی تحت عنوان
 XQDA88معرفی شده است .تفاوت روش یادگیری معیار فاصله در
این مقاله با بقیه روشهای همگروه ،در کاهش بعدی است که

بهمنظور ماسکگذاری و وزندهی نواحی استخراج شده در تصویر و
ترکیب با توصیفگر  ،LOMOباید از هیستوگرام وزندار بجای
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هیستوگرام مرسوم استفاده کرد .بدین ترتیب که برای پنجرههای
لغزانده شده بر روی تصویر ،نگاشت  HSVو  ،SILTPمشابه حالت
قبل محاسبه میگردد .با توجه به بازههای فراوانی مورد نظر در
محاسبه هیستوگرام  ،HSVبرای هر پیکسل از تصویر مقداری عددی
خواهیم داشت که حاصل چندیسازی 79در هر کانال رنگی است.
خروجی توصیفگر  SILTPنیز تصویری شامل مقادیر عددی با توجه
به پارامترهای توصیفگر میباشد .در این مرحله با در دست داشتن
ماسک وزنی ،هیستوگرام وزندار بر طبق رابطه زیر قابل محاسبه
میباشد.
()6

)𝑦 𝑀(𝑥,

∑

 -2-2-3تلفیق توصیفگر گاوسی سلسلهمراتبی با روش
پیشنهادی

در توصیفگر گاوسی سلسله مراتبی ،برای نواحی و زیرنواحی تصویر،
بهصورت سلسله مراتبی و پیاپی ،مدلی گاوسی به منظور توصیف
رنگ و بافت ایجاد میشود .این مدل گاوسی شامل بردار میانگین و
ماتریس کوواریانس است .بدین منظور ابتدا تصویر به نواحی سطری
تقسیمبندی میشود .این تقسیمبندی به گونهای است که سطرها
دارای همپوشانی باشند .سپس هر سطر به زیرنواحی به شکل
پنجرههای مربعی تقسیم میشود .برای هر زیرناحیه مدل گاوسی
تکمده 74شامل بردار میانگین و ماتریس کوواریانس محاسبه
میشود .از آنجایی که ماتریس کوواریانس در فضای ریمانی واقع
شده ،تخمینی از این فضا به فضای اقلیدسی انجام میگردد .در این
توصیفگر توزیع گاوسی مذکور تبدیل به برداری در فضای مماسی70
اقلیدسی میشود .در نتیجه برای هر ناحیه مجموعهای از بردارها
خواهیم داشت .برای یک ناحیه مجددا مدل گاوسی دیگری بر روی
بردارهای مذکور تخمین زده میشود .بردار ویژگی نهایی ،از تبدیل
مدل گاوسی نهایی به فضای مماسی اقلیدسی حاصل میشود .در
مدلسازی گاوسی نهایی در توصیفگر گاوسی سلسه مراتبی،
بردارهای فضای مماسی متناظر با زیر نواحی وزندهی میگردند.

= )𝑀 𝑤𝐻𝑖𝑠𝑡 𝑖 (𝐼,

}𝑖==)𝑦{𝑥,𝑦|𝐼(𝑥,

در این رابطه اندیس 𝑖 ،بازه فراوانی خاصی در هیستوگرام وزندار
نهایی را نشان میدهد .به عبارتی در محاسبه هیستوگرام وزندار ،به
ازای وقوع یک مقدار خاص در تصویر ،به اندازه وزن متناظر با
موقعیت آن پیکسل در ماتریس ماسک ،شمارش میگردد .بدین
ترتیب در مرحله یکسانسازی از الگوریتم پیشنهادی
هیستوگرامهای  HSVو  SILTPبصورت وزندار محاسبه میشوند.
در روش نمونهافزایی ابتدا ناحیه ماسک در تصویر استخراج میشود.
سپس برای سطرهایی از تصویر که شامل پیکسلهای ماسک هستند
روال زیر اجرا میشود:

انگیزه این وزندهی اهمیتدهی به زیرنواحی مرتبط با مرکز تصویر
است .در واقع با دور شدن از محور عمودی مرکز تصویر ،احتمال
تعلق زیرنواحی به بدن شخص کمتر میشود .روابط زیر مکانیزم
وزندهی مذکور را نشان میدهند.

 -8تعیین موقعیت پیکسل میانی در پیکسلهای ماسک (.)p
 -7نمونهافزایی پیکسلهای غیرماسک در سمت راست پیکسل p
به اندازه فاصله پیکسل  pتا ضلع راست تصویر.
 -9نمونهافزایی پیکسلهای غیرماسک در سمت چپ پیکسل p
به اندازه فاصله پیکسل  pتا ضلع چپ تصویر.

𝑠𝑔 𝑠𝑤 ∑

()2

بنابراین پیکسلهای ناحیه ماسک مقادیر رنگی مشابهی با نواحی
مجاور به خود میگیرند .شکل  0خالصه روال فوق را برای یک سطر
از تصویر و ماسک متناظر نشان میدهد .در نهایت برای تصویر
نمونهافزایی شده ویژگی  LOMOبهصورت استاندارد قابل محاسبه
میباشد.

𝒢∈𝑠

𝑇) 𝒢 𝜇 ∑ 𝑤𝑠 (𝑔𝑠 − 𝜇 𝒢 )(𝑔𝑠 −
𝒢∈𝑠

1
𝑠𝑤 𝒢∈𝑠∑
1
𝑠𝑤 𝒢∈𝑠∑

= 𝒢𝜇
= 𝑠Σ

که در آن 𝒢𝜇 و 𝒢 Σبه ترتیب بردار میانگین و ماتریس کوواریانس
متناظر با ناحیه 𝒢 𝑔𝑠 ،بردار فضای مماسی و 𝑠𝑤 وزن متناظر با
زیرناحیه 𝑠 از ناحیه 𝒢 میباشند .به منظور اعمال ماسک وزنی به
این توصیفگر ،وزنهای مربوط به زیرنواحی متناظر با ماسک در
رابطه ( )2تغییر داده میشود .همچنین اعمال روش نمونهافزایی به
این توصیفگر ،مشابه روش قبل میباشد .در مقاله مذکور از توصیفگر
گاوسی سلسله مراتبی با اختصار  GoG76نام برده میشود .نتایج
گزارش شده در این مقاله با استفاده از یادگیری معیار فاصله
(الگوریتم  )XQDAمیباشد.

شکل  :5مثالی از نتیجه الگوریتم نمونهافزایی برای یک تصویر
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 878×48پیکسل میباشد .این مجموعه داده سختترین مجموعه
دادهای است که در بازشناسی مورد استفاده قرار گرفته است.

 -3-2-3پیشفرضهای روش پیشنهادی

در این بخش پیشفرضهایی که در مسئله بازشناسی در نظر گرفته
شده بیان میشود .برخی از این پیشفرضها مربوط به اکثریت
سیستمهای بازشناسی است و برخی مختص به روش پیشنهادی این
پژوهش میباشند.




از آنجایی که در روشهای مقایسه شده از یادگیری معیار فاصله در
بخشی از الگوریتم استفاده شده است ،احتیاج به یک فرآیند آموزش
داریم .بدین منظور دادههای  697جفت تصویر که تصاویر افراد در
دو دوربین هست بصورت تصادفی به دو بخش تقسیم میشود .در
نتیجه  986جفت تصویر برای آموزش و  986جفت تصویر برای
آزمون در نظر گرفته میشود .سپس با استفاده از جفت تصاویر
مجموعه آموزشی معیار فاصله آموزش مییابد که با استفاده از آن
فاصله هر یک از  986تصویر دوربین اول از  986تصویر دوربین دوم
از مجموعه آزمون محاسبه میگردد .تمامی این فاصلهها درون
ماتریسی با ابعاد  986در  986ذخیره میشود .بنابراین انتظار میرود
اطالعات بر روی قطر اصلی ماتریس که افراد یکسانی را در دو دوربین
نشان میدهند نسبت به اعداد دیگر ماتریس در هر ستون کوچکترین
مقدار باشد .به عبارتی الگوریتم بازشناسی باید برای یک شخص
خاص در دو دوربین ،مقدار فاصله را کوچکترین مقدار محاسبه نماید.
شکل  6تقسیمبندی مجموعه دادهها را برطبق توضیحات باال نشان
میدهد.

مسئله بازشناسی بصورت مجموعه بسته 72صورت میگیرد.
منظور از مجموعه بسته ،وجود تصویر آزمون در مجموعه گالری
است .در مجموعه باز تصویر آزمون میتواند در مجموعه گالری
نباشد که در اینصورت سیستم بازشناسی باید عدم وجود
تصویر در مجموعه گالری را تشخیص دهد.
پوشش فرد از یک دوربین به دوربین دیگر تغییر نمیکند .به
عبارتی فاصله زمانی قابل توجهی بین ورود و خروج افراد در
بین دوربینها وجود ندارد.

 از پیشفرضهایی که تحت آن مزیت و توانمندی روش
پیشنهادی مشخص میشود تغییرات زاویهای زیاد بین تصاویر
مختلف سیستم بازشناسی است .در راستای این پیشفرض
یکی از مجموعه دادههای موجود به منظور ارزیابی انتخاب
گردید.
 -4ارزیابی و مقایسه روش پیشنهادی
به منظور ارزیابی الگوریتمهای بازشناسی از مجموعه دادههای
مختلفی استفاده میشود .در پژوهش جاری از مجموعه داده ViPer
استفاده شده است [ .]94دلیل این انتخاب سازگاری تصاویر این
مجموعه داده با فرضیات و ایده روش پیشنهادی است .همانطور که
پیشتر بیان گردید ،روش پیشنهادی در این پژوهش زمانی منجر به
بهبود در نرخ بازشناسی میشود که تغییرات زاویه ای قابل توجه
باشد .در چنین شرایطی بخشهای مختلف پوشش شخص میتواند
در زوایای مختلف آشکار یا نهان شود .از این منظر مجموعه داده
 ViPerدارای چنین خاصیتی است .در مجموعه دادههایی که دارای
چنین شرایطی نباشند اعمال روش پیشنهادی بر روی الگوریتمهای
بازشناسی بهبودی در نرخ بازشناسی حاصل نمی کند .بنابراین
میتوان گفت که مجموعه داده  ViPerبه خوبی میتواند مزیتها و
کاربرد ایده مطرح شده در این پژوهش را برجسته کرده و
تاثیرگذاری آن را نشان دهد.

شکل  :3طریقه تقسیمبندی مجموعه داده به مجموعههای آموزشی و
آزمون و ساخت ماتریس شباهت برای مجموعه آزمون

به منظور اطمینان از معنادار بودن میزان بهبود در الگوریتمهای
استفادهشده با اعمال روش پیشنهادی ،فرآیند باال را که شامل
تقسیمبندی تصادفی  697جفت تصویر است را دفعات زیاد انجام
میدهیم و در نهایت نتایج گزارششده میانگین نتایج برای کلیه
آزمایشها میباشد .نتایج حاصلشده از اعمال روش پیشنهادی بر
هر دو الگوریتم بهبود مشابهی را نشان میدهد که حاکی از معنادار

مجموعه داده شامل تصویر  697فرد میباشد .برای هر فرد دو تصویر
مربوط به دو دوربین مختلف تهیه شده است .دو تصویر مربوط به
یک فرد از زوایای مختلف میباشند .شرایط نوری در دو دوربین
متنوع میباشد .تصاویر هر فرد به مستطیلی محدود گشته و در اندازه
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بودن این اختالف است.

نمودار CMC

معیارهای ارزیابی بازشناسی را میتوان در دو حالت مجموعه بسته
و مجموعه باز بررسی نمود .در حالت مجموعه بسته که مجموعه
موارد آزمون در مجموعه گالری وجود دارد ،مسئله بازشناسی در
قالب یک مسئله رتبهبندی در نظر گرفته میشود .در این حالت
بهمنظور نشان دادن صحت تشخیص از نمودار  CMC78استفاده
میشود .در این نمودار محور افقی نشاندهنده رتبه و محور عمودی
نرخ تشخیص را به درصد نشان میدهد .از آنجایی که الگوریتمهای
بازشناسی برای هر تصویر آزمون ،مجموعه گالری را رتبهبندی
میکنند ،در نتیجه الگوریتمی که تصاویر مرتبط را در رتبه باالتری
قرار دهد از کارآمدی بیشتری برخوردار است.
شکل  :7نتایج بکارگیری رویکرد پیشنهادی در الگوریتم

ساخت این نمودار با استفاده از ماتریس فاصلهای است که پیشتر
به آن اشاره شد .بدین منظور برای هر شخص از دوربین اول اندیس
اشخاص در دوربین دوم بر اساس مقدار فاصله محاسبهشده از
کوچک به بزرگ مرتب میشود .در اینصورت الگوریتم ایدهآل
الگوریتمی است که برای هر شخص از دوربین یک ،اندیس همان
شخص در دوربین دوم را در رتبه اول در لیست مرتبشده قرار دهد.
بنابراین در نمودار  CMCرتبه یک ،درصد مواردی از  986مورد است
که الگوریتم ،اندیس درست را در رتبه یک تشخیص داده است .برای
مثال رتبه  83در این نمودار بیانگر درصد مواردی از  986مورد است
که الگوریتم مذکور اندیس درست را در رتبهای کوچکتر از 83
تشخیص داده است .به بیانی دیگر زمانی که تصویری به عنوان
ورودی به سیستم بازشناسی داده میشود و سیستم بازشناسی
لیست مرتبشدهای بر اساس مقدار فاصله از تصاویر موجود در پایگاه
میسازد ،رتبه یک نشاندهنده احتمال تشخیص درست الگوریتم در
اولین انتخابش میباشد .با توجه به جدول  ،8الگوریتم معرفیشده
در [ ،]92در  88,33درصد موارد ،اندیس درست را در  83مورد
ابتدایی از لیست مرتبشده قرار میدهد .بنابراین جنس اعداد در
نمودار  CMCو جدول  8از جنس درصد تشخیص میباشند.

 GoG+XQDAدر قالب نمودار CMC

آزمایش دیگری به منظور نشان دادن نحوه عملکرد الگوریتم
پیشنهادی انجام گردید .در این آزمایش ،تصاویری که الگوریتم
معرفیشده در [ ]92به غلط بازشناسی نموده و در مقابل ،الگوریتم
بهبود دادهشده توسط رویکرد پیشنهادی (روش ماسکگذاری)،
بهدرستی بازشناسی کرده در شکل  8نشان داده شده است .در این
شکل ستون اول تصویری از دوربین یک است که باید تصویر متناظر
آن در دوربین دوم بازشناسی گردد .همانطور که در شکل مشاهده
میشود الگوریتم [ ]92در حالت پایه تصویر درست را در رتبهای
غیر از یک بازشناسی میکند .در مقابل رویکرد پیشنهادی با استفاده
از ماسکگذاری تصویر درست را در رتبه یک بازشناسی میکند .با
دقت در این شکل در مییابیم که پوشش جلوی شخص در تصویر،
زمانی که تغییرات زاویهای بین تصاویر دوربینها وجود داشته باشد
منجر به گمراهی و تشخیص غلط الگوریتم میگردد .همچنین با
دقت در ستون پنجم این شکل دیده میشود که فرآیند نمونهافزایی
در برخی موارد منجر به بهمریختگی جزئی در تصویر میگردد .به
همین دلیل نرخ تشخیص در بازشناسی به روش نمونهافزایی نسبت
به روش ماسکگذاری پایینتر است.

به منظور بررسی تاثیر استفاده از مرحله یکسانسازی بر روی صحت
بازشناسی ،تلفیقی از روش پیشنهادی و توصیفگرهای ارائه شده در
[ ]73و [ ]92انجام گردید .جزئیات و نحوه این تلفیق در زیربخش
 7-9تشریح گردید .مقایسات در قالب نمودار  CMCو جدولی از
مقایسه روشهای مختلف براساس رتبههای مختلف میباشد .شکل
 2نمودار  CMCتا رتبه  73را برای توصیفگر  GoGو ترکیب آن با
رویکرد پیشنهادی نشان میدهد.

جدول  8نتایج مقایسه را بهصورت عددی برای رتبههای  83 ،8و
 73نشان می دهد .در این جدول ،روش پیشنهادی در دو حالت
ماسکگذاری و نمونهافزایی بر روی توصیفگرهای  LOMOو GoG
مورد مقایسه قرار گرفته است .توصیفگر  GoGبه همراه الگوریتم
یادگیری معیار فاصله  XQDAاز جمله باالترین نرخ بازشناسی را
برای مجموعه داده  ViPerگزارش نموده است.
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جدول  :1نتایج بازشناسی برای تلفیق رویکرد پیشنهادی با
الگوریتمهای  GoG ،LOMOو مقایسه با روشهای دیگر برای سه رتبه
 11 ،1و 21
روش

رتبه 1

رتبه 11

رتبه 21

]92[ GoG+XQDA

43/28

88/62

34/07

]93[ LOMO+ XQDA

43/33

83/08

38/38

]78[ SCNCD

92/83

88/73

33/43

]84[ kBiCov

98/88

23/28

87/40

]72[ Mid-level Filter

73/88

60/30

23/82

]88[ SDALF

83/82

43/92

60/29

]43[ KISSME

83/63

67/73

22/33

روش پیشنهادی (نمونهافزایی – ماسکگذاری)
 + GoG+XQDAماسکگذاری

08/34

88/33

30/36

 + GoG+XQDAنمونهافزایی

03/48

33/98

30/33

 + LOMO+ XQDAماسکگذاری

43/38

83/83

38/34

 + LOMO+ XQDAنمونهافزایی

43/33

88/93

38/34

این نتایج نشان میدهد که استفاده از یکسانسازی در مرحله تطبیق
از الگوریتمهای بازشناسی منجر به بهبود در نرخ تشخیص میشود.
این نتایج نشان می دهد که ترکیب توصیفگر  GoGبا روش
پیشنهادی منجر به بهبود  8/9درصد تشخیص در رتبه یک برای
 986شخص شده است .همچنین برای توصیفگر  LOMOنیز بهبود
 8درصدی در رتبه یک حاصل شده است .این نتایج نشان میدهد
که فارغ از نوع الگوریتم بازشناسی ،استفاده از رویکرد پیشنهادی
منجر به بهبود در نتایج میگردد.
مقایسه دو روش نمونهافزایی و ماسکگذاری نشان میدهد که روش
ماسکگذاری بهبود بیشتری را حاصل میکند .دلیل ضعف روش
نمونهافزایی نسبت به روش ماسکگذاری ،بهمریختگیهایی است که
در برخی موارد در تصویر ایجاد میشود .در الگوریتم نمونهافزایی
سعی شده با سادهترین و سریعترین روش ناحیه ماسک همرنگ
نواحی مجاور آن شود .اما این سادگی در برخی موارد مشکلزا
می شود و بر روی خصوصیات بافتی تصویر تاثیرات منفی مصنوعی
ایجاد میکند .ستون پنجم از سطر شش در شکل  8مثالی از
نمونهافزایی است که اختالالتی در تصویر پدید آمده است .همانطور
که قبال اشاره شد دلیل معرفی روش نمونهافزایی سادگی بکارگیری
آن در الگوریتمهای بازشناسی است .هرچقدر بتوان الگوریتم
کارآمدتری را در نمونهافزایی معرفی کرد ،بهبود بازشناسی نیز
افزایش خواهد یافت.

شکل  :8مقایسه الگوریتم [ ]37در دوحالت استاندارد و با اعمال
رویکرد پیشنهادی
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همچنین در بخشهای مختلف رویکرد پیشنهادی سعی شده
 در بخش تخمین.کمترین پیچیدگی محاسباتی را داشته باشیم
 همچنین. را خواهیم داشتHOG73 زاویه یکبار محاسبه توصیفگر
دستهبندهای استفاده شده در آن بهصورت خطی بوده که سربار
73  در بخش استخراج ناحیه سر تنها.محاسباتی بسیار پایینی دارند
 همانطور که عنوان.سطر باالی تصویر مورد جستجو قرار میگیرد
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 نتیجهگیری و کارهای آتی-5
هدف از این پژوهش ارائه رویکردی مبتنی بر نحوه قضاوت ناظر
 نتایج حاصله نشان میدهند که.انسانی در مسئله بازشناسی است
استفاده از اطالعات زاویهای در تصویر میتواند به فرآیند بازشناسی
 بدین منظور در روش پیشنهادی بخشی.در گام تطبیق کمک نماید
 در این بخش ابتدا زاویه.تحت عنوان یکسانسازی طراحی گردید
 سپس با استفاده از موقعیت ناحیه،تصویر ورودی محاسبه میشود
 بخشی از پوشش باالتنه فرد که تحت چرخش زاویهای،سر در تصویر
 وزندهی یا، انتخاب و در مرحله تطبیق،آشکار یا نهان میگردد
 عمل یکسانسازی تنها در مواقعی اعمال.نمونهافزایی میشود
میگردد که تصویر آزمون و تصویر مورد بررسی دارای شرایط خاص
 در نهایت روش پیشنهادی با دو الگوریتم از.زاویه ای باشند
 آزمایشهای.کارآمدترین الگوریتمهای بازشناسی ترکیب گردید
 شایان ذکر.صورت گرفته بهبود در نرخ بازشناسی را نشان میدهند
است که روش پیشنهادی قابلیت استفاده در بسیاری از الگوریتمهای
بازشناسی را داراست و میتواند به عنوان یک مرحله پیشپردازشی
 در راستای تکمیل این پژوهش میتوان.مورد استفاده قرار گیرد
)بخشهای دیگری از پوشش فرد (مانند کولهپشتی و کیف همراه
که تحت چرخش زاویهای منجر به تغییرات ظاهری زیادی در فرد
میشود را شناسایی و فرآیند یکسانسازی مشابهی با آنچه در این
. اعمال نمود،پژوهش معرفی شد
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