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Nowadays, video semantic segmentation is used in many applications such as automatic driving, navigation
systems, virtual reality systems, etc. In recent years, significant progress has been observed in semantic
segmentation of images. Since the consecutive frames of a video must be processed with high speed, low
latency, and in real time, using semantic image segmentation methods on individual video frames is not
efficient. Therefore, semantic segmentation of video frames in real time and with appropriate accuracy is a
challenging topic. In order to encounter the mentioned challenge, a video semantic segmentation framework
has been introduced. In this method, the previous frames semantic segmentation has been used to increase
speed and accuracy. For this manner we use the optical flow (change of continuous frames) and a GRU deep
neural network called ConvGRU. One of the GRU input is estimation of current frames semantic segmentation
(resulting from a pre-trained convolutional neural network), and the other one is warping of previous frames
semantic segmentation along the optical flow. The proposed method has competitive results on accuracy and
speed. This method achieves good performances on two challenging video semantic segmentation datasets,
particularly 83.1% mIoU on Cityscapes and 79.8% mIoU on CamVid dataset. Meanwhile, in the proposed
method, the semantic segmentation speed using a Tesla P4 GPU on the Cityscapes and Camvid datasets has
reached 34 and 36.3 fps, respectively.
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چکیده -امروزه از تقطیع معنایی ویدئو در کاربردهای بسیاری از قبیل خودروهای بدون سرنشین ،سیستمهای ناوبری ،سیستمهای
واقعیت مجازی و  ...استفاده میشود .در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری در تقطیع معنایی تصاویر مشاهده شده است .اما از آنجا
که فریمهای پشت سر هم یک ویدئو باید با سرعت باال و تاخیر کم و به صورت بالدرنگ پردازش شوند استفاده از تقطیع معنایی تصویر
روی تک تک فریمهای ویدئو با مشکل مواجه میشود؛ بنابراین تقطیع معنایی فریمهای یک ویدئو به صورت بالدرنگ و با دقت مناسب
موضوعی چالش برانگیز است .به منظور مقابله با چالش ذکر شده ،در این مقاله یک چارچوب تقطیع معنایی ویدئو معرفی شده است که
با در نظر گرفتن تغییرات فریمهای پشت سر هم (با استفاده از جریان نوری) و بهره گیری از شبکه عمیق بازگشتی  ،GRUاز اطالعات
تقطیع معنایی فریمهای قبلی به منظور افزایش سرعت و دقت استفاده شده است .یک ورودی شبکه  GRUتخمینی از تقطیع معنایی
فریم فعلی (حاصل از یک شبکه عمیق کانولوشنال از پیش آموزش دیده) ،و ورودی دیگر آن لغزش یافته تقطیع معنایی فریم قبلی در
راستای جریان نوری دو فریم قبلی و فعلی میباشد .روش پیشنهادی دارای دقت و سرعت قابل رقابت با شناخته شدهترین و بهترین
روشها میباشد .دقت تقطیع معنایی بر اساس معیار ارزیابی  mIoUروی مجموعه دادههای  Cityscapesو  Camvidبه ترتیب برابر با
 83.1و  79.8میباشد .این در حالیست که در روش پیشنهادی سرعت تقطیع معنایی با استفاده از یک  GPUتسال مدل  P4روی
مجموعه دادههای  Cityscapesو  Camvidبه ترتیب به  34و  36.3فریم بر ثانیه رسیده است.
واژههای کلیدی :تقطیع معنایی ویدئو ،شبکه عصبی عمیق ،جریان نوری.

تقطیع معنایی یک پردازش پایهای است که در آن به هر
پیکسل 1تصویر ورودی یک برچسب تخصیص داده میشود.
تقطیع معنایی ویدئو ،به معنای تعیین یک برچسب برای هر
پیکسل فریمهای ویدئو و به دنبال آن تقسیمبندی اشیاء موجود
در هر فریم بر اساس مفهوم میباشد [ .]4 ،3 ،2نکته اصلی که
پردازش فریمهای ویدئو را از تصویر جدا میسازد این است که
در ویدیو یک ارتباط زمانی (همراه با گذر زمان) بین فریمها
وجود دارد .بنابراین الگوریتمی مطلوب است که ارتباط بین

 -1مقدمه
انجام پردازشهای مختلف روی دنباله فریمهای ویدئو از اهمیت
زیادی در بینایی ماشین برخوردار است .تجزیه و تحلیل یک
تصویر یا فریم ویدئویی میتواند در چند مرحله انجام شود.
تشخیص محتویات ،تعیین محل اشیاء ،تقطیع معنایی و تقطیع
نمونه مواردی هستند که مربوط به تجزیه و تحلیل یک تصویر یا
فریم میباشند( .شکل )1
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فریمها و حرکت احتمالی اشیاء در فریمهای متوالی را به عنوان
یک ویژگی کلیدی در پردازش ویدئو در نظر بگیرد.

ب -تعیین محل اشیاء

الف -تشخیص محتویات تصویر

د -تقطیع نمونه

ج -تقطیع معنایی

قبلی به دست آورد ،استفاده از شبکههای عصبی عمیق
بازگشتی در افزایش سرعت و دقت میتواند بسیار موثر واقع
شود [.]12
استفاده از جریان نوری 3نیز در کاربردهای مختلف بینایی
ماشین نظیر دستهبندی و تقطیع معنایی فریمهای ویدئو مورد
استفاده قرار میگیرد؛ چراکه حاوی اطالعات مفیدی در رابطه با
حرکت اشیاء در فریمهای پشت سر هم بوده و میتواند به عنوان
تخمینی از تغییر موقعیت نقاط در فریمهای متوالی میباشد.
کاربردهای متعددی برای جریان نوری در بینایی ماشین وجود
دارد که برخی از این کاربردها در کنار استفاده از شبکههای
عصبی عمیق بوده و به نوعی یک مرحله پیش پردازش میباشند
[.]14 ،13
از آنجا که رسیدن به یک مصالحه بین دقت قابل قبول و
سرعت مناسب (پردازش بالدرنگ) در تقطیع معنایی ویدئو یک
چالش قابل توجه میباشد ،در این مقاله چارچوبی ارائه شده
است که به منظور غلبه بر چالش ذکر شده از یک شبکه عمیق
از پیش آموزش دیده به منظور ارائه یک تقطیع معنایی اولیه از
فریمها و همچنین جریان نوری فریمهای متوالی (جهت به
دست آوردن میزان حرکت اشیاء در فریمهای پشت سر هم) به

شکل  :1تجزیه و تحلیل تصویر []1

از آنجا که در یک ویدئو با حجم عظیمی از دادهها مواجه
هستیم پردازش بالدرنگ با سرعت باال و تاخیر زمانی کم و دقت
قابل قبول یک چالش قابل توجه در انواع پردازش ویدئو از جمله
تقطیع معنایی میباشد .از این رو در این مقاله ضمن بررسی
ابعاد مختلف تقطیع معنایی ویدئو ،مهمترین تحقیقات انجام
شده سال های اخیر در این زمینه مرور شده و روشی برای
رویارویی با چالش اشاره شده پیشنهاد میشود.
به طور کلی دو دسته روش برای تقطیع معنایی ویدئو وجود
دارد .دسته اول روشهای مبتنی بر تقطیع معنایی تصویر (تک
فریم) است .این روشها با هر فریم ویدئو مانند یک تصویر مجزا
برخورد کرده و دنباله فریمهای ویدئو را به صورت تک به تک و
مجزا (بدون در نظر گرفتن ارتباط بین فریمها) پردازش کرده و
عمدتاَ قادر به تقطیع معنایی بالدرنگ نمیباشند [.]6 ،5 ،4
دسته دیگر ،روشهایی هستند که در آنها از ارتباط بین
فریمهای پشت سر هم در ویدئو استفاده شده و توانایی استفاده
مجدد از ویژگیها و اطالعات فریمهای قبلی را دارا میباشند
[.]9 ،8 ،7
در سالهای اخیر شبکههای عصبی عمیق ،عملکرد مناسبی در
حوزههای مختلف پردازش تصویر و بینایی ماشین خود به
نمایش گذاشتهاند [ .]11 ،10شبکههای عصبی عمیق
کانولوشنال )CNN( 2به طور قابلتوجهی زمان پردازش
رویکردهای سنتی را کاهش میدهند؛ چرا که روشهای سنتی
نیازمند زمان بیشتری برای پیشپردازش و استخراج ویژگی
میباشند .از آنجا که در ویدیوها معموالَ تخمین مطمئنی از
تقطیع معنایی یک فریم را میتوان از تقطیع معنایی فریمهای

عنوان ورودیهای یک شبکه عمیق بازگشتی  GRU4استفاده
میشود .خروجی شبکه عمیق بازگشتی تقطیع معنایی فریم
فعلی میباشد( .مطابق شکل )4
در ادامه این مقاله ابتدا در بخش دو پیشینه تحقیق مورد نقد و
بررسی قرار گرفته است .سپس در بخش سه به تشریح روش
پیشنهادی پرداخته شده و قسمتهای مختلف آن مورد بررسی
قرار گرفته است .در بخش چهار به بررسی مالحظات پیادهسازی
و آزمایشها و تفسیر نتایج حاصل پرداخته شده و در پایان
بخش پنج به بیان نتیجهگیری حاصل از این تحقیق اختصاص
یافته است.
 -2پیشینه تحقیق
در این بخش یک مرور کلی روی تحقیقاتی که به منظور تقطیع
معنایی تصویر و ویدئو صورت گرفته است ارائه میشود.
روشهای مبتنی بر گراف
در پردازش تصویر از این روشها برای نمایش ارتباط بین
پیکسلهای تصویر استقاده میشود؛ به این صورت که
پیکسلهای تصویر به صورت گرههای گراف و ارتباطات بین
پیکسلها به صورت ارتباطات وزن دار نمایش داده میشوند.
بنابراین از روشهای مبتنی بر گراف به منظور کشف ازتباطات
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بین پیکسلها و یافتن اشیاء و ساختارهای موجود در تصویر یا
فریم ویدئو استفاده میشود [.]17 ،16 ،15

موفقیتهای اخیر شبکههای عمیق مانند شبکههای عصبی
کانولوشنال ( ،)CNNشبکههای  ]29[ LSTM8و شبکههای
.]30[ GRU
روش ارائه شده توسط النگ و همکاران [ ]31یک روش
پیشگام برای تقطیع معنایی تصویر است که در این روش الیه
انتهایی شبکه عمیق  CNNبا الیههای کانولوشنال جایگزین
شده است .در بسیاری از روشها از ساختار مذکور الگو گرفته
شده است .به عنوان مثال در برخی روشها به منظور بهبود
دقت از ترکیب شبکه عصبی کانولوشنال با  CRFو یا ترکیب

روشهای مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان)SVM( 5

ویژگیهای سطح پایین و سطح باال استفاده شده است [. ]32

 SVMیک دسته بندی کننده مناسب برای کاربردهای مختلف
با تعداد دستههای محدود است .به منظور افزایش قدرت ماشین
بردار پشتیبان در تفکیک دادههای همپوشان از هستههای
مختلف با قدرت تفکیک کنندگی بیشتر میتوان استفاده کرد .با
توجه به قدرت ماشین بردار پشتیبان در دستهبندی پیکسلهای
تصویر و فریمهای ویدئو ،در روشهای مختلفی از این مدل به
منظور تقطیع معنایی استفاده شده است [.]21 ،20

کندل و همکاران در [ ]33مدل  SegNetرا معرفی کردهاند که
یک معماری مبتنی بر رمزگذار-رمزگشا 9میباشد .ژائو و
همکاران در [ PSPNet ]34را ارائه کردند که از تجمع مکانی
هرم برای ترکیب اطالعات سراسری و محل استفاده میکند.
همه این متدها صرفاَ بر مبنای تقطیع معنایی تصویر بوده و
برای ویدئو هر فریم را به صورت مجزا پردازش کرده و ارتباط
بین فریمها را در نظر نمیگیرند.

روشهای مبتنی بر میدان تصادفی مارکوف)MRF( 6

تقطیع معنایی ویدئو با استفاده از شبکههای عصبی

 MRFیکی از زیرمجموعههای مدلهای احتماالتی میباشد که
ارتباط بین متغیرهای تصادفی را با استفاده از یک گراف
غیرمستقیم نمایش میدهد و توانایی نمایش و پشتیبانی از
وابستگیها را دارا میباشد .با توجه به ساختار و قابلیت  MRFاز
این مدل در برخی تحقیقات در زمینه تقطیع معنایی استفاده
شده است [.]23 ،22

عمیق

روشهای مبتنی بر گام تصادفی ()Random Walk

الگوریتمهای  Random Walkدر سیستمهای مبتنی بر گراف
استفاده میشوند .ساختار این الگوریتمها به این صورت است که
نقاط مختلف اشیاء تصویر انتخاب شده و سپس احتمال رسیدن
هر نقطه به نقاط دیگر محاسبه میشود .به منظور تقطیع
معنایی ،دسته مربوط به هر پیکسل با استفاده از احتمال
حداکثر محاسبه میشود [.]19 ،18

روشهای مختلفی برای تقطیع معنایی ویدئو ارائه شده است که
در هریک از آنها تالش گستردهای برای ایجاد یک تعادل بین
دقت و سرعت صورت پذیرفته است [ .]36 ،35در برخی روشها
یک شبکه عصبی عمیق به طور مکرر روی فریمهای مختلف
عمل کرده و ویژگیهای به دست آمده در الیههای باالتر را به
اشتراک میگذارند [ .]37گرچه این روش ها روی هر فریم مجزا
به دقت مناسبی دست مییابند اما محاسبات زیاد و عدم
استفاده از وابستگی بین فریم های پشت سر هم در یک ویدئو
ایراد این روشها میباشد.
دسته دیگری از روشها از وابستگی بین فریمهای پشت سر هم
به منظور استفاده مجدد از ویژگیهای استخراج شده و اطالعات
پردازش فریمهای قبلی و بهبود سرعت پردازش بهره میبرند
[.]38 ،3 ،2
یکی از چالشهای موجود در این دسته از روشها چگونگی
انتشار صحیح اطالعات در طول زمان میباشد .به همین منظور
میتوان از ویژگیهای سطح باال استخراج شده از الیههای عمیق
و انتشار آن در فریمهای بعدی استفاده کردد [.]40 ،39
با استفاده از شبکههای کانولوشنال سهبعدی میتوان در یکی از
ابعاد شبکه گذر زمان در ویدئو و تغییرات فریمها در طول زمان

روشهای مبتنی بر میدان تصادفی شرطی)CRF( 7
 CRFیکی دیگر از انواع مدلهای احتماالتی هستند که معمو َال
در مسائل بازشناسی الگو استفاده میشود .این مدل توانایی
تعیین برچسب یک نمونه بدون در نظر گرفتن همسایگیهای
آن را دارا میباشد .در مسائل بینایی ماشین معموالَ از  CRFبه
منظور شناسایی اشیاء و قطعهبندی استفاده میشود [،24 ،1
.]25
روشهای مبتنی بر شبکههای عصبی
استفاده از شبکههای عصبی یکی از گستردهترین راههای
مدل سازی در یادگیری ماشین است .تا کنون تحقیقات مختلفی
ارائه شده است که در آنها از شبکههای عصبی به منظور
تقطیع معنایی بهره گرفته شده است [.]28 ،27 ،26
روشهای مبتنی بر شبکههای عصبی عمیق
در سالهای اخیر شبکههای عصبی عمیق به عنوان رایجترین
ساختار برای تقطیع معنایی شناخته میشوند؛ باالخص پس از
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باالی فریمهای کلیدی با جریان نوری یادگیری شده توسط
 ]13[ FlowNetجمعآوری شده و نتایج قبلی بهبود داده شده
است .هرچند تخمین جریان نوری با استفاده از Flownet
موجب افزایش محاسبات و کاهش سرعت میشود ،اما استفاده
از فریم کلیدی در این تحقیق موجب بهبود سرعت میشود.
روش  ]14[ FlowNet2نیز توسط دنتون و همکاران بر پایه
 FlowNetتوسعه داده شده است .البته در برخی تحقیقات،
تخمین جریان نوری با استفاده از روشهای یادگیری عمیق
انجام نشده است؛ بلکه به صورت سنتی و با محاسبه ماتریس
اختالف نقاط دو فریم پشت سر هم صورت پذیرفته است.
بنابراین بهره گیری از اطالعات فریمهای قبلی در تقطیع معنایی
با استفاده از جریان نوری بسیار مورد توجه میباشد و در روش
ارائه شده نیز از این ایده استفاده میشود .البته در روش
پیشنهادی این مقاله جریان نوری فریمهای پشت سر هم با
استفاده از یک شبکه از قبل آموزش دیده شده محاسبه میشود
که این امر منجر به استحکام مدل در تغییرات ناگهانی و بهبود
کارایی میشود.

را به شبکه آموزش داد .اما این شبکهها بسیار پیچیده بوده و
حجم محاسبات در آنها بسیار زیاد است [.]43 ،42 ،41
یکی از راه حلهای بهرهگیری از ویژگیها و اطالعات فریمهای
قبلی استفاده از شبکههای عصبی بازگشتی است .شبکههای
 LSTMو  GRUاز معروفترین شبکههای عمیق بازگشتی
هستند که کارایی مناسبی برای کار روی دادههای سلسله
مراتبی نظیر فریمهای ویدئو دارند [.]44 ،12
فیاض و همکاران در [ ]12مدلی برای تقطیع معنایی ویدئو
معرفی کردهاند که در آن یک  LSTMروی ویژگیهای تولید
شده برای هر فریم (توسط شبکه  )CNNعمل کرده و روی
هریک از فریمهای ویدئو عملیات تقطیع معنایی را انجام
میدهد .در روش ارائه شده توسط چاندرا و همکاران ابتدا
کانال های رنگی هر فریم و جریان نوری مربوط به آن به یک
شبکه  FCN10داده میشود و سپس خروجی شبکه  FCNبه یک
شبکه  LSTMداده شده و تقطیع معنایی انجام میپذیرد [.]44
به منظور استفاده از شبکههای  LSTMو  GRUبرای تقطیع
معنایی دنباله فریمهای ویدئو Conv-LSTM ،توسط هاندا و
همکاران[ ]45و  Conv-GRUتوسط باالس و همکاران []46
معرفی شده است .در این مدلهای بازگشتی کانولوشنال،
وضعیتها و دروازههای  LSTMو  ،GRUتنسورهای 11سه بعدی
هستند و بردارهای وزن نیز به صورت کانولوشنهای دو بعدی
میباشند .از مدل Conv-GRUدر روش پیشنهادی این مقاله
استفاده میشود.
به منظور کاهش زمان پردازش و بعضاَ افزایش دقت در
روشهای مبتنی بر شبکههای عمیق راه حلهای مختلفی وجود
دارد .یک راه استفاده از مفهوم فریم کلیدی و انتخاب تعدادی از
فریم ها به عنوان فریم کلیدی و انتشار و استفاده از ویژگیها در
فریمهای بین آن فریم کلیدی و فریم کلیدی بعدی میباشد.
محاسنی و همکاران در [ ]36روشی ارائه کردهاند که بر اساس
فرایند تصمیمگیری مارکوف برای انتخاب فریمهای کلیدی عمل
میکند و ویژگیهای فریمهای کلیدی از طریق درونیابی به
دیگر فریمها انتشار مییابد.
در تحقیقات اخیر روشهایی پیشنهاد شده است که با استفاده از
روشهایی مانند جریان نوری نتیجه تقطیع معنایی به فریمهای
دیگر تعمیم داده میشود .به عنوان مثال توسط گاد و همکاران
روشی ارائه شده است که از ترکیب ویژگیهای انتقال یافته از
فریمهای قبل و ویژگیهای فریم فعلی برای تقطیع معنایی
استفاده میشود [ .]47همچنین ژو و همکاران در [ ]2مدلی
تحت عنوان  DFF12ارائه کردهاند که در آن ویژگیهای سطح

 -3روش پیشنهادی
همانطور که اشاره شد به طور کلی احتمال اینکه فریمهای
پشت سر هم در یک ویدئو ارتباط و مشابهت محتوایی قابل
توجهی داشته باشند زیاد است (شکل .)2

شکل :2وابستگی و مشابهت اجزاء فریمهای پشت سر هم در یک
ویدئو

در روش ارائه شده تالش بر این است که در تقطیع معنایی هر
فریم ویدئو تا حد امکان از اطالعات پردازش شده در فریمهای
قبلی استفاده شده و دقت و سرعت تقطیع معنایی به حد قابل
قبولی برسد .برای این منظور ،ابتدا جریان نوری حاصل از فریم
فعلی و فریم قبلی محاسبه شده و خروجی تقطیع معنایی فریم
قبلی در راستای این جریان نوری لغزش داده میشود .علت این
امر آن است که با لغزاندن تقطیع معنایی فریم قبلی در راستای
جریان نوری میتوان به یک تخمین از تقطیع معنایی فریم
فعلی (به خصوص در اشیاء تعییر نیافته نسبت به فریم قبل)
دست یافت .از طرفی به منظور دستیابی به یک تخمین از
تقطیع معنایی فریم فعلی (به خصوص در نواحی و محتویات
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تغییر یافته نسبت به فریم قبل) از یک شبکه کانولوشنال ساده
و از پیش آموزش دیده استفاده میشود .مقدار حاصل از لغزش
یافته تقطیع معنایی فریم قبلی و همچنین مقدار حاصل از
شبکه کانولوشنال اجرا شده روی فریم فعلی ،به یک شبکه
عصبی عمیق بازگشتی  GRUداده شده و خروجی نهایی به
دست میآید( .طبق شکل  )4بنابراین در روش پیشنهادی از
اطالعات نهفته در پردازش و تقطیع معنایی فریمهای قبلی
استفاده حداکثری به عمل میآید .اجزاء الگوریتم پیشنهادی
مطابق شکل زیر می باشد:

 -3-1ماژول محاسبه جریان نوری
محاسبه جریان نوری بین فریم فعلی ( )ftو فریم قبلی ()ft-1
توسط این ماژول انجام میشود .برای این ماژول انتخابهای
مختلفی وجود دارد که در اینجا به دو مورد اشاره میشود:

برای تخمین جریان نوری از طریق یک شبکه عصبی
کانولوشنال تاکنون تحقیقات مختلفی انجام شده و ساختارها و
شبکههای متعددی پیشنهاد و ارائه شده است .در این تحقیق
برای تخمین جریان نوری هر دو فریم پشت سر هم از
ساختارهای  FlowNetو  ]48[ FlowNet2استفاده میشود.
 mtبه عنوان یک حالت مخفی به  GRUوارد میشود .ورودی
دیگر  Ct ،GRUاست که حاصل اعمال  CNNروی فریم فعلی
( )ftبوده و تخمینی از تقطیع معنایی فریم فعلی (طبق گام )4
مخصوصا در بخشهای تغییر یافته نسبت به فریم قبل میباشد.
خروجی ( GRUگام  5الگوریتم) ،تقطیع معنایی فریم  tبا توجه
به ترکیب ویژگیهای فریم فعلی (ویژگیهای مکانی) و لغزش
یافته خروجی فریم قبلی (وابستگی زمانی فریمها) میباشد.
کلیات روش ارائه شده در شکل  4نمایش داده شده است.
ساختار پیشنهادی حاوی اجزاء و قسمتهای مختلفی میباشد
که در ادامه به معرفی قسمتهای مختلف آن همراه با جزئیات
هر قسمت پرداخته میشود.
علت استفاده از این تابع و انجام عمل لغزش نقاط  St-1آن است
که معموال موجودیت ها و اجزاء فریمهای متوالی مقدار اندکی
حرکت و تغییر دارند؛ مگر اینکه تغییر ناگهانی در صحنه رخ
داده و دو فریم متوالی بسیار متفاوت باشند .با این استدالل
میتوان امید داشت که با این عمل میتوان تقریبی از تقطیع
معنایی فریم فعلی به دست آورد .بنابراین  tmحاصل از اعمال
تابع ( ɸلغزش نقاط در راستای جریان نوری) روی  St-1میباشد.
 mtیکی از ورودیهای شبکه  GRUمیباشد.

شکل  :3الگوریتم روش پیشنهادی

مطابق الگوریتم ،در روش پیشنهادی پس از ورود یک فریم ()ft
و محاسبه جریان نوری حاصل از فریم قبلی و فریم فعلی (طبق
گامهای  1و 2الگوریتم) ابتدا خروجی تقطیع معنایی فریم قبلی
( )St-1در امتداد جریان نوری حاصل از فریم قبلی ( )ft-1و فریم
فعلی ( )ftلغزش داده میشود (با استفاده از عمل لغزش و مطابق
گام  3الگوریتم) .هدف از این کار دستیابی به یک تخمین از
تقطیع معنایی فریم فعلی ( )Stمخصوصاَ در بخشهای تغییر
نیافته نسبت به فریم قبل میباشد .این عمل با استفاده از رابطه
زیر انجام میشود.
() 1

•

محاسبه و تخمین جریان نوری از طریق یک شبکه عصبی
کانولوشنال کوچک

گام  -1ورود فریم t
گام  -2جریان نوری فریم قبلی ()ft-1و فریم فعلی (Ot← )ft
گام  -3لغزش خروجی تقطیع معنایی فریم قبل ()t-1Sبا تابع لغزش
mt←ɸ
گام  -4تخمین تقطیع معنایی فریم فعلی با شبکه Ct←CNN
گام  -5تولید خروجی تقطیع معنایی با شبکه St←GRU
گام  -6محاسبه خطا و انتشار به عقب
گام  -7آموزش پارامترهای شبکه  GRUو تنظیم دقیق (fine-
 )tuneشبکه CNN

(St-1,O

•

محاسبه جریان نوری به روش کالسیک

t)mt=ɸ

 mtبه عنوان یک حالت مخفی به  GRUوارد میشود .ورودی
دیگر  Ct ،GRUاست که حاصل اعمال  CNNروی فریم فعلی
( )ftبوده و تخمینی از تقطیع معنایی فریم فعلی (طبق گام )4
مخصوصا در بخشهای تغییر یافته نسبت به فریم قبل میباشد.
خروجی ( GRUگام  5الگوریتم) ،تقطیع معنایی فریم  tبا توجه
به ترکیب ویژگیهای فریم فعلی (ویژگیهای مکانی) و لغزش
یافته خروجی فریم قبلی (وابستگی زمانی فریمها) میباشد.
کلیات روش ارائه شده در شکل  4نمایش داده شده است.
ساختار پیشنهادی حاوی اجزاء و قسمتهای مختلفی میباشد
که در ادامه به معرفی قسمتهای مختلف آن همراه با جزئیات
هر قسمت پرداخته میشود.

 -3-3شبکه عصبی کانولوشنال برای تقطیع معنایی
این شبکه کانولوشنال تخمینی از تقطیع معنایی اجزاء موجود
در یک فریم (فارغ از ارتباط با فریمهای قبلی) میباشد .در واقع
خروجی این  CNNاز قبل آموزش دیده تا حد زیادی برچسب
صحیح هر نقطه فریم فعلی( )ftرا مشخص میکند .خروجی این
شبکه به عنوان یکی دیگر از ورودیهای  GRUمیباشد.
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شکل  :4نمای کلی روش پیشنهادی

بعدی هستند و قابلیت تشخیص الگوهای مکانی-زمانی نهفته در
دنباله فریمهای ویدئو را دارا میباشند .اجزاء مختلف  GRUبه
صورت زیر میباشند.
()2
)m t= ɸ (St-1,Ot

شکل  :5شبکه عمیق کانولوشنال

()3

) 𝑟𝑏 𝑟𝑡 = 𝜎(𝑐𝑡 ∗ 𝑤𝑐𝑟 + 𝑚𝑡 ∗ 𝑤𝑚𝑟 +

()4

) 𝑧𝑏 𝑧𝑡 = 𝜎(𝑐𝑡 ∗ 𝑤𝑐𝑧 + 𝑚𝑡 ∗ 𝑤𝑚𝑧 +

()5

) ̃𝑆𝑏 𝑆̃𝑡 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑐𝑡 ∗ 𝑤𝑐,𝑆̃ + (𝑟𝑡 ⊙ 𝑚𝑡 ) ∗ 𝑤𝑆𝑚 +

()6

) 𝑡̃𝑆 ⊙ 𝑡𝑧 𝑆𝑡 = 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥((1 − 𝑧𝑡 ) ⊙ 𝑚𝑡 +

 -3-4شبکه عمیق بازگشتی GRU

در روابط فوق ⊙ نشان دهنده ضرب المانی13و * بیانگر عملیات

به منظور اتصال خروجیهای تقطیع معنایی فریمهای مختلف ،از
یک نسخه کانولوشنال تغییر یافته  GRUاستفاده میشود .این
 GRUاطالعات تقطیع معنایی لغزش یافته از  St-1و همچنین
خروجی تخمین تقطیع معنایی فریم فعلی ( )Ctرا برای تقطیع
معنایی فریم جدید مورد استفاده قرار میدهد.
در اینجا باتوجه به ورودیهای شبکه  GRUنوع و روابط موجود در
آن تعیین میشود .از آنجا که ورودیهای ( mtو  )Ctبه صورت
بردار نبوده و تنسور هستند شبکه  GRUاستفاده شده در این
تحقیق از نوع  ]46[ ConvGRUمیباشد .خروجی  GRUبا یک
الیه کانولوشنال و الیه غیرخطی  softmaxپردازش شده و خروجی
تقطیع معنایی به دست میآید.
به منظور به دست آوردن خروجی تقطیع معنایی هر فریم ویدئو،
 GRUاز دو ورودی  ctو  mtو دو دروازه به روزرسانی ( )ztو
فراموشی ( )rtاستفاده میکند .وضعیتها و دروازهها تنسورهای سه

کانولوشنال است σ ،تابع سیگموئید و wها وزنها و  bبیانگر بایاس
میباشد tS ،یک ترکیب وزندار از  mtو حافظه 𝒕̃𝑺 است ،دروازه به
روزرسانی  ztنشان دهنده این است که چه مقدار از حافظه در
وضعیت جدید مشارکت دارد ،و دروازه بازنشانی  rtتاثیر  mtروی 𝒕̃𝑺
را کنترل میکند؛ یعنی اینکه چه مقدار از وضعیت قبلی درون
حافظه باقی مانده است .اگر  trنزدیک به صفر باشد GRU ،وضعیت
قبلی  St-1و متعاقباَ  mtرا فراموش میکند.
 -4آزمایشهای تجربی
به منظور ارزیابی روش پیشنهادی ،آزمایشهای مختلفی انجام
شده است .در این آزمایشها از مجموعه دادههای مختص تقطیع
معنایی ویدئو که حاوی دنباله تصاویر شهری هستند استفاده شده
است .ارزیابی روش ها نیز با استفاده از معیارهای ارزیابی مختص
تقطیع معنایی صورت گرفته است.
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 -4-1مجموعه دادهها

 -4-2معیار ارزیابی

در این تحقیق ،از دو مجموعه داده  ]49[ Cityscapesو
[ ]50که حاوی ویدئوها و فریمهای تصاویر شهری میباشند
استفاده میشود.
مجموعه داده  Cityscapesحاوی تصاویری از  50شهر مختلف
میباشد .این مجموعه داده حاوی  2975دنباله تصاویر آموزش،
 500دنباله تصاویر اعتبارسنجی و  1525دنباله تصاویر تست
میباشد .در این مجموعه داده هر دنباله حاوی  30فریم با اندازه
 1024 × 2048نقطه است اما میتوان در مرحله آموزش یک
مدل با ساختار شبکه عصبی عمیق با استفاده از یک مرحله پیش
پردازش اندازه تصاویر را  512 × 512پیکسل در نظر گرفت.
مدت زمان هر دنباله  1.8ثانیه  .به این ترتیب فرکانس نمونه
برداری در این مجموعه داده حدود  16.6فریم بر ثانیه بوده و
آستانه زمانی پردازش بالدرنگ در این مجموعه داده حدود 16.6
فریم بر ثانیه است .مجموعه داده  Cityscapesدارای  19دسته
مختلف میباشد.
 Camvidنیز یکی از مجموعه دادههای حاوی دنباله فریمهای
ویدئویی است که به منظور تقطیع معنایی مورد استفاده قرار
میگیرد .این مجموعه داده از  700دنباله تصویر و  40000فریم
تشکیل شده است که  367دنباله تصاویر آموزش 100 ،دنباله
تصاویر اعتبارسنجی و  233دنباله تصاویر تست میباشند .در این
مجموعه داده اندازه هر فریم  640×480پیکسل میباشد .تعداد
دستهها در  Camvidبرابر با  11دسته میباشد.
مشخصات کلی مجموعه دادههای Cityscapesو  Camvidدر
جداول زیر بیان شده است.

معیار ارزیابی استفاده شده در آزمایشها معیار  mIoU14میباشد.
این معیار ارزیابی که به آن شاخص جاکارد نیز گفته می شود ،در
واقع روشی برای تعیین میزان همپوشانی صحیح یا هدف و
خروجی تقطیع معنایی یک تصویر یا فریم ویدئویی میباشد.
فرمول معیار ارزیابی  mIoUبه صورت زیر است:

Camvid

()5-1
در رابطه فوق  tpعبارتست از نرخ

𝑝𝑡
𝑛𝑓 𝑡𝑝 + 𝑓𝑝 +
مثبت صحیح fp ،نرخ

= 𝑈𝑜𝐼𝑚

مثبت

کاذب بوده و  fnنیز عبارتست از نرخ منفی کاذب.
 -4-3جزئیات پیاده سازی و تنظیم پارامترها
از آنجا که با در نظر گرفتن محدودیت زمان و حافظه مورد نیاز،
آموزش شبکههای تقطیع معنایی از پایه و ابتدا امکان پذیر نیست
به جز شبکه بازگشتی  ،GRUبرای بخشهای مختلف هر ساختار
از مدلهایی با وزنهای از پیش آموزش دیده استفاده میشود.
برای شبکه کانولوشنال مدلهای از قبل آموزش دیده شده روی
مجموعه داده  Cityscapesمورد استفاده واقع میشود.
آزمایشها با استفاده از پردازنده گرافیکی تسال مدل  P4و در بستر
تنسورفلو 15انجام شده است .برای شبکه  CNNاز پیش آموزش
دیده از سه مدل  ]31[ FCN-8 ،]34[ PSPو ]51[ Dilation
استفاده شده است .همچنین برای ساختار از پیش آموزش دیده
تخمین جریان نوری نیز از سه ساختار  FlowNet2 ،FlowNetو
 ]52[ LiteFlowNetاستفاده شده است .در این مقاله به منظور
آموزش شبکه عمیق بازگشتی از روش کاهش گرادیان تصادفی 16و
پس انتشار خطا استفاده شده است .مقدار ممنتوم 17برابر با ،0.9
مقدار کاهش وزن 18برابر با  ،0.0005نرخ یادگیری برابر با  0.01و
اندازه دستهها برای مجموعه دادههای  Cityscapesو  Camvidبه
ترتیب برابر با  48و  24در نظر گرفته شده است.

جدول  :1مشخصات مجموعه داده Cityscapes
مجموعه داده Citysapes

اندازه تصاویر

1024×2048

تعداد تصاویر آموزش

 2975دنباله

تعداد تصاویر اعتبارسنجی

 500دنباله

 -4-3نتایج حاصل

تعداد تصاویر آزمون

 1525دنباله

تعداد دستهها

 19دسته

در آزمایشهای این بخش دقت و سرعت روش ارائه شده با دو
دسته از روشها مورد مقایسه قرار میگیرد .دسته اول روشهای
تقطیع معنایی فریم به فریم است که بدون توجه به ارتباط موجود
بین فریمهای ویدئو عمل میکنند و دسته دوم نیز روشهایی
هستند که در آنها وابستگی بین فریمها در نظر گرفته شده و در
تقطیع معنایی یک فریم ،از اطالعات فریمهای قبلی استفاده
میشود .هریک از ساختارهای مختلف روش پیشنهادی نیز مطابق
جدول زیر میباشد.

جدول  :2مشخصات مجموعه داده Camvid
مجموعه داده Camvid

اندازه تصاویر

640×480

تعداد کل تصاویر

 700دنباله تصویر

تعداد تصاویر آموزش

 367دنباله

تعداد تصاویر اعتبارسنجی

 100دنباله

تعداد تصاویر آزمون

 233دنباله

تعداد دستهها

 11دسته
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 -1به طور کلی روشهای مبتنی بر پردازش جریان فریمها دارای
کفیت (ترکیب دقت و سرعت) بهتری نسبت به روشهای تقطیع
معنایی فریم به فریم میباشند؛ زیرا در این روشها از اطالعات
تقطیع معنایی فریمهای قبلی نیز استفاده میشود.
 -2هرچند برخی روشهایی که تقطیع معنایی را به صورت فریم
به فریم انجام میدهند از دقت باالیی برخوردارند اما سرعت
پردازش در این روشها مناسب نیست؛ چراکه در این روشها
پردازش بالدرنگ مطرح نبوده و به طور کلی این روشها برای
تقطیع معنایی تصویر طراحی شدهاند و فریمهای پشت سر هم را
به عنوان تصاویر مجزا در نظر میگیرند.
 -3با مقایسه ساختارهای مختلف روش پیشنهادی مشاهده
میشود که هرچه شبکه کانولوشنال استفاده شده و شبکه تخمین
جریان نوری بزرگتر و دقیقتر باشند با افزایش دقت و کاهش
سرعت مواجه میشویم .به عنوان مثال استفاده از شبکه  PSPو
 ،NetFlow2موجب افزایش دقت روی مجموعه داده Cityscapes
تا  %83.1و کاهش سرعت به  21.1فریم بر ثانیه میشود .استفاده
از همین ساختار روی مجموعه داده  Camvidموجب افزایش دقت
تا  %79.8و کاهش سرعت تا  22فریم بر ثانیه میشود.
 -4از طرفی هرچه شبکه  FCNو شبکه تخمین جریان نوری
سادهتر و کوچکتر باشند ،دقت کل در روش پیشنهادی کاهش
یافته و سرعت تقطیع معنایی افزایش مییابد .به طوری که
کمترین دقت و بیشترین سرعت روش پیشنهادی روی مجموعه
داده  Cityscapesمربوط به ترکیب ( FCN-8sبه عنوان شبکه
کانولوشنال) و ( FlowNetبه عنوان شبکه تخمین جریان نوری) و
همچنین کمترین میزان دقت روش پیشنهادی روی مجموعه داده
 Camvidمربوط به ترکیب  Dilationو  LiteFlowNetمیباشد.
* با بررسی دقیق موارد  3و  4میتوان نتیجه گرفت هم نوع
ساختار کانولوشنال و هم نوع ساختار تخمین جریان نوری روی
دقت روش تاثیرگذار میباشند .بنابراین با انتخاب نوع ساختار
هریک میتوان به دقت و سرعت مورد نظر دست یافت.
 -5با بررسی نتایج مجموعه داده  CityScapesمشاهده میشود که
تاثیر نوع شبکه کانولوشنال و دقیقتر بودن این شبکه (همانند
شبکه  )PSPتاثیر بیشتری روی دقت دارد؛ چرا که این مجموعه
داده دارای تعداد دستهها و انواع اشیاء بیشتری بوده و احتمال
تکرار و وجود یک شیء در فریمهای مختلف کمتر است .بنابراین
انتخاب مناسب شبکه کانولوشنال تخمین تقطیع معنایی ،نسبت به
دقیق تر بودن نوع ساختار تخمین جریان نوری تاثیر بیشتری روی
دقت تقطیع معنایی دنباله فریمها دارد.
در شکل  6خروجی تقطیع معنایی روش ارائه شده روی چند فریم

جدول  :3ساختارهای مختلف روش پیشنهادی
ساختار روش پیشنهادی

کانولوشنال

تخمین جریان نوری

)Our Method (PSP+FlowNet2
)Our Method (PSP+FlowNet
)Our Method (PSP+LiteFlowNet
)Our Method (Dilation+FlowNet2
)Our Method (Dilation+FlowNet
)Our Method (Dilation+LiteFlowNet
)Our Method (FCN-8s+FlowNet

PSP
PSP
PSP
Dilation
Dilation
Dilation
FCN-8s

FlowNet2
FlowNet
LiteFlowNet
FlowNet2
FlowNet
LiteFlowNet
FlowNet

 -4-4ارزیابی نتایج آزمایشها
در جدولهای 4و  5دقت و سرعت روشها روی مجموعه دادههای
 Cityscapesو  Camvidآورده شده است.
جدول  :4نتایج روی مجموعه داده Cityscapes
سرعت ()FPS19

روش

دقت ()mIoU
تقطیع معنایی فریم به فریم

نامشخص

85.1

[HRNet-OCR ]7

2.2

84.2

[EfficientPS ]8

3.1

84.2

[Panoptic-DeepLab ]9

0.78

77

[PSPNet ]34

2

65.3

[FCN-8s ]31

تقطیع معنایی جریان فریمها
21.1

83.1

25.7

80.4

)Our Method (PSP+FlowNet2
[SFNet ]53

27.4

77.4

36.9

75.8

)Our Method (PSP+ FlowNet
[HyperSeg ]54

32.4

76.8

[STDC ]5

33.5

70.3

19

69.5

Our Method
)(Dilation+LiteFlowNet
[GRFP (Dilation10+FlowNet2) ]55

31.8

69

[BiseNet ]56

34

68.1

نامشخص

67.7

Our Method
)(FCN-8s + LiteFlowNet
[Clockwork ]39

30

67.3

[EDANet ]57

جدول  :5نتایج دقت روی مجموعه داده Camvid
تقطیع معنایی فریم به فریم
5

81.7

[DeepLabV3Plus + SDCNetAug ]58

7.1

76.3

[ETC-Mobile ]59

6.5

75.2

[VideoGCRF ]44

تقطیع معنایی جریان فریمها
32

80.6

[DDRNet-23 ]60

22

79.8

18.7

79.1

)Our Method (PSP+FlowNet2
[HyperSeg ]54

32.7

78.5

[BiSeNet V2-Large ]61

33.5

76.7

[BiSeNet V2 ]61

31.5

73.3

30.4

70.4

)Our Method (Dilation+FlowNet2
[DeepLabv2-CRF ]62

31

70.3

[Netwarp]47

36.3

69.9

32.5

69.5

)Our Method (Dilation+FlowNet
]GRFP [55

با توجه به نتایج جدولهای  4و  5موارد زیر قابل استنباط است:
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شکل  :6تصویر اصلی ،خروجی روش  ،SFNetخروجی روش ارائه شده ()PSP+FlowNet2

در روش پیشنهادی انتخاب نوع شبکه کانولوشنال و همچنین
ساختار تخمین جریان نوری ،تعیین کننده کارایی مدل است و با
انتخاب انواع مختلف مدلها برای این دو منظور میتوان یک
مصالحه بین دقت و سرعت پردازش ایجاد کرد.
به منظور ادامه زنجیره تحقیق موارد مختلفی را میتوان مدنظر
قرار داد ،از جمله:
 -1استفاده از مفهوم فریم کلیدی جهت افزایش سرعت و انتشار
ویژگیهای فریمهای کلیدی در فریمهای بعدی.
 -2ارائه یک مدل انتخاب ویژگی جهت استفاده در ورودیهای
شبکه  GRUو روی خروجی شبکه کانولوشنال و همچنین روی
خروجی لغزش یافته تقطیع معنایی فریم قبلی در راستای جریان
نوری.

از مجموعه داده  Cityscapesنمایش داده شده و با خروجی حاصل
از روش  SFNetمقایسه شده است.
 -5نتیجه گیری
استفاده از اطالعات موجود در تقطیع معنایی فریمهای قبلی یک
ویدئو موجب بهبود عملکرد روشهای تقطیع معنایی ویدئو
میشود .در مواجهه با دنباله فریمهای یک ویدئو راهکارهای
مختلفی جهت استفاده از دانش موجود در تقطیع معنایی
فریمهای قبلی وجود دارد که از جمله این راهکارها میتوان به
استفاده از جریان نوری بین فریمها و همچنین استفاده از
شبکههای عصبی عمیق بازگشتی اشاره کرد .در روش پیشنهادی
این مقاله نشان داده شده است که ترکیب شبکههای عصبی
عمیق بازگشتی و مدلهای پیش پردازش فریمها (نظیر محاسبه
جریان نوری) از نظر کارایی (دقت و سرعت) منجر به دستیابی به
نتایج مطلوبی میشود .در این روش ،استفاده از مدلهای از پیش
آموزش دیده برای کارهای پیش پردازش همانند تخمین جریان
نوری و یا تخمین اولیه تقطیع معنایی فریمها منجر به افزایش
قدرت مدل و بهبود سرعت و دقت تقطیع معنایی دنباله فریمهای
ویدئویی میشود.
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