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ﭼ ﯿﺪه—ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﯿﺎ
و اﻋﻀﺎ اﻣ ﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪﻋﻨﻮان
از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ،ﻗﺮار
ﯾ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن را در ﻣﯿﺎن وﯾﺪوﺋﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﻠﻮغ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻣﺰاﯾﺎ و
ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺧﻮد را ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،روﺷ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﺳﺖ اﻧﺴﺎن در ﯾ ﻓﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﺤﺪود زﻣﺎﻧ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن و اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر
دﺳﺖ در ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﺑﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ دارای ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﻌ ﺷﺪه اﺳﺖ روﺷ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺖ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﺑﺮﻟﺤﻈﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ از روشﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و از ﺗﺸﺨﯿﺺدﻫﻨﺪه  siftاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ روش در ﺗﺸﺨﯿﺺ و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن دﺳﺖ در ﺗﺼﻮﯾﺮ
را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی—آﻣﯿﺨﺘﻦ  ،ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺖ ،ﭘﺮدازش ﺑﺮﻟﺤﻈﻪ،
ﺳﯿﻔﺖ،دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺷ .

 .١ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ و ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﭘﺲزﻣﻨﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ
ﯾﺎ ﺗﮏ رﻧﮓ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از روشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ
اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ روش ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ
اﻧﺴﺎن دارای ﻣﺤﺪوده رﻧﮓ ﺧﺎﺻ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺪاﮐﺮدن اﯾﻦ ﻃﯿﻒ رﻧﮓ
ﻣ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺴﻤ ﮐﻪ دارای اﯾﻦ ﻃﯿﻒ رﻧﮓ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﭘﻮﺳﺖ
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪاﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن دارای ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺖ و ﺟﺪاﺳﺎزی دﺳﺖ از دﯾ ﺮ
اﻋﻀﺎی ﺑﺪن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﯿﺎ
ﺑﺎ اﺷ ﺎل ﺧﺎص ﻃﺮاﺣ و اﺑﺪاع ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﯾ از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾ ﺷ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺷ ﻞ آن اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ﺑﺮاﺳﺎس ﺷ ﻞ دﺳﺖ ﻣ ﺗﻮان دﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ آن در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮد .ﻣﺸ ﻞ اﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷ ﻞ
دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﯾ ﺴﺎن ﻧﺪارد و ﺣﺘ دﺳﺖ ﺑﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﯿﺰ
دارای اﺷ ﺎل ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن دﺳﺖ
ﻧﯿﺰ وارد ﻓﺎز ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی از ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﭘﺮدازش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﻧﺪازه دﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ روش را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺸ ﻞ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی دﯾ ﺮ
اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺧﻠﻮت و ﺗﮏ رﻧﮓ آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﻣﺮوزه
ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠ ﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺖ اﻓﺮاد در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺷﻠﻮغ و ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪ دﺳﺖ ﯾ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ اﺳﺖ .ﺑﺮای رﻓﻊ
اﯾﻦ ﻣﺸ ﻞ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن ،روش  siftو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن
رﻓﺘﺎر دﺳﺖ در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی
 ٣ ،٢و  ۴ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ ، ٢ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ روشﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی از آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .در ﺑﺨﺶ  ٣ﭼ ﻮﻧﮕ ﺗﺮﮐﯿﺐ
و اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺮرﺳ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و در ﺑﺨﺶ ۴
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ.

 .٢ﺷﯿﻮهی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
در ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﯿﺎ ﺑﺎ ﺷ ﻞ و وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺧﺎص در ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪوﺋ
ﺑﺎﯾﺪ راهﮐﺎری ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﻫﺎ اراﺋﻪ و ﻃﺮاﺣ
ﮐﺮد .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن از روش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﺮدازش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﻀﺎی اﻧﺴﺎن در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از ﮐﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠ ﻓﻘﻂ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷ ﻞ
دﺳﺖ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﺸ ﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻋﻀﺎی
دﯾ ﺮ دﺳﺖ از روشﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﻣﺎ روش  siftﺑﻪﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ روش اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ
دو روش و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣ ﺎن ﻓﻌﻠ دﺳﺖ و ﻣ ﺎن ﺑﻌﺪی آن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ رﻓﺘﺎر دﺳﺖ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ.
آ .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪﮐﻤ

ﻃﯿﻒ رﻧﮓ

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺖ
اﻧﺴﺎن ،ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠ ﺟﺪا
ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎر ﭘﺮدازش و ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﻣﺪل رﻧﮓ  YCbCrاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ آن ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺪل رﻧﮓ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻮر رﻧﮓ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ دﯾ ﺮ اﺷﯿﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان
دﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺷﻮد .در اﯾﻦ روش ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ  Yﺷﺪت ﻧﻮر ﭘﯿ ﺴﻞCb ،
ﺗﻔﺎوت رﻧﮓ آﺑﯽ و  Crﺗﻔﺎوت رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺮ ﭘﯿ ﺴﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻓﻀﺎی رﻧﮕ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎدﯾﺮ  RGBﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت رﻧﮓ آﺑﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺮ ﭘﯿ ﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎوت
ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻗﺮﻣﺰ ،آﺑﯽ و ﺳﺒﺰ ﻣﺪل  RGBﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺪل رﻧﮓ  YCbCr،ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯿﻒ رﻧﮕ را ﮐﻪ
ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ در آن ﻗﺮار دارد را از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪا و ﺑﺎﻗ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺣﺬف
ﮐﻨﯿﻢ .ﻃﯿﻒ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺗﻔﺎوت رﻧﮓ آﺑﯽ  ٧٧-١٢٧و ﺑﺮای ﺗﻔﺎوت
رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ  ١٣٣-١٧٣اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺪت ﻧﻮر
اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت
رﻧﮓ آﺑﯽ و ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ ﮐﻤ
ﺑ ﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ٣ﮔﺎﻧﻪ ،ﯾ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻗﺮار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ب .اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔ ﺑﻪ ﮐﻤ

SIFT

ﺗﺒﺪﯾﻞ وﯾﮋﮔ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﻘﯿﺎس ﯾﺎ ﻫﻤﺎن روش  SIFTﯾ از دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ
و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﯾ
از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده  SIFtدر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ و روش ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
)ﺑﺎﺗﺼﻮﯾﺮ( اﺳﺖ .روش اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ،ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ و
ﭼﺮﺧﺶ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠ ﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻮرﭘﺮدازی و ﻣ ﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ
ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و از اﯾﻦرو
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷ را در ﻫﺮ زاوﯾﻪ و اﻧﺪازهای ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ دارد.
در روش  SIFT،اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن آﺑﺸﺎری ﺑﻪﮐﻤ ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﮔﺎوﺳ ﺑﺎ ﺳﯿ ﻤﺎ  ١ﺗﺎ  ٢ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد ﺑﻪ ﯾ ﺳﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺷ ﻞ  :١ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠ در ﻓﺮﻣﺖ RGB

ﺷ ﻞ  :٣ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ

)(٣

∂DT
١
∂D
∗ + ∗ xT
∗x
∂x
٢
∂x٢

D(x) = D +

ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درونﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﻘﺪار اﮐﺴﺘﺮﻣﻢ)  (x−را ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻔﺮ ﻗﺮار
دادن ﻣﺸﺘﻖ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﯿﻠﻮر درﺟﻪ دوم و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻧﻘﺎط ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺸﺘﻖ درﺟﻪ
دوم ﺑﺴﻂ ﺗﯿﻠﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺪار )  (x−ﻧﻘﺎط ﮐﺎﻧﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻤﺘﺮ از ٠٬٠٣
دارﻧﺪ ﺣﺬف و ﺑﺎﻗ ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻗ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺣﺘ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻫﺮس ﮐﺮدن
ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺎط دﯾ ﺮی ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻟﺒﻪﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻗﻮی دارﻧﺪ و
ﺣﺘ در ﺻﻮرت ﺣﺬف اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻘﺪاری از
ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻘﺎط ﻣﻐﺸﻮﺷ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺒﻪﻫﺎ
ﺷ ﻞ  :٢ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻓﺮﻣﺖYCbCr
ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺬف آنﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻧﻘﺎط ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔ
از روش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﻪﮐﻤ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺴﯿﻦ ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺸﺘﻖ دوم ﻣﺮﺗﺒﻪ
دوم اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
ﻣ ﺷﻮد.ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد از دﯾﺪ ﺳﯿ ﻤﺎ ﮐﻢ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﺎط ﮐﻠﯿﺪی ،ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺟﻬﺖ ﮔﺮادﯾﺎن ﺑﻪ ﯾ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦﮐﺎر
ﺷﺪه و ﺗﻔﺎﺿﻞ ﮔﺎوﺳ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣ آورد .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻤﯿﻨﻪﻫﺎ و
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻘﺎط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ و درواﻗﻊ اﯾﻦ وﯾﮋﮔ
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻔﺎﺿﻞ ﮔﺎوﺳ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻔﺎﺿﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﻠﯿﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻣﻘﺎوم و ﻧﺎﺑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺷ
ﮔﺎوﺳ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺒﺎرت  ١و ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ دو ﻣﻌﯿﺎر ﺳﯿ ﻤﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  Lﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻋﺒﺎرت  ١از ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ اﻧﺪازه ﮔﺮادﯾﺎن ) m(x،yو ﺟﻬﺖ )θ(x, y
ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮔﺎوﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎرت  ٢ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
را ﻃﺒﻖ ﻋﺒﺎرات  ۴و  ۵ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎ
 ٣۶ﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﯿﻦ ﺑﺮای  ١٠درﺟﻪ اﺳﺖ را رﺳﻢ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﯿ ﻫﺎی اﯾﻦ
)D(x, y, sigma) = L(x, y, ki σ) − L(x, y, kj σ) (١
ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ،ﺟﻬﺖﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ.
)(۴
√
m = ((L(x + ١, y) − L(x − ١, y))٢ + (L(x, y + ١) − L(x, y − ١))٢
))L(x, y, kσ) = G(x, y, kσ) ∗ I(x, y
)(٢
)(۵
ﻧﻘﺎط ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ روش ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸ ﻞ ))θ = atan٢(L(x, y+١)−L(x, y−١), L(x+١, y)−L(x−١, y
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﻘﺎط
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻠﯿﺪی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
ﮐﻠﯿﺪی را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻧﻘﺎط ﮐﻢ‐ﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺎﻃ ﮐﻪ
را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺮﺧﺶ ،ﻧﻮر ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه و ...ﻣﻘﺎوم ﮐﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﺎر در
دارای ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻏﺘﺸﺎش ﻣﻘﺎوم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺣﺬف
ﻣﺠﻤﻮع  ١٢٨وﯾﮋﮔ )ﮔﺎﻫ ﻧﯿﺰ  ۶۴وﯾﮋﮔ ( ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺎﻃ ﮐﻪ ﺑﻪﺷ ﻞ ﺿﻌﯿﻔ در ﻃﻮل ﯾ ﻟﺒﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و
ﻣ ﺷﻮد و در ﯾ ﺑﺮدار ﺗﻮﺻﯿﻒﮔﺮ آن ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺮار داده ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺜﺎل ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻠﯿﺪی از
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻘﺎط ﻣﻔﯿﺪ و ﻧﻘﺎط ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ،ﺑﻪ درونﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﭼﺮﺧﺶ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻫﻤﺴﺎﯾ ۴در  ۴و ﺑﺎ  ٨ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ و اﯾﻦﮐﺎر ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺻﻮرت
ﻣ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن اﯾﻦ
ﻣ ﺷﻮد و  ١۶وﯾﮋﮔ ﭼﺮﺧﺶ را ﻣ ﺳﺎزد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .ﺷ ﻞ ۴ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻧﺤﻮه اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷ ﻞﻫﺎی ۵و۶
روش در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ،ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮر ﻣ ﺷﻮد .درونﯾﺎﺑﯽ
ﻧﻘﺎط ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺴﻂ ﺗﯿﻠﻮر درﺟﻪ دوم ﺑﺮ روی ﺗﻔﺎﺿﻞ ﮔﺎوﺳ ﻫﺎی
وﯾﮋﮔ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﯾ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه و ﭘﯿ ﺴﻞﻫﺎ و ﺑﻪﮐﻤ ﻋﺒﺎرت ٣ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد .دﻗﺖ دارﯾﻢ
ﺗﻨﻬﺎ از اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ  siftﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻪ Xو Dﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺘﻖ و ﭘﯿ ﺴﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮔﺎوﺳ ﺑﺎ ﺳﯿ ﻤﺎ
ﺑﻪﮐﻤ ﺗﻄﺒﯿﻖ روشﻫﺎی ﺑﺮرﺳ ﺷﺪه و روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﯾ راهﺣﻞ
ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ.

)آ( اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﺎط اﺑﺘﺪاﯾﯽ

)ب( ﺣﺬف ﻧﻘﺎط ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ

)ج( ﺣﺬف ﻧﻘﺎط ﻣﻐﺸﻮش و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی
ﺿﻌﯿﻒ در ﮐﻨﺎر ﻟﺒﻪﻫﺎ

ﺷ ﻞ  :۴ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ sift
ﺷ ﻞ  :۵ﻧﺘﯿﺠﻪ روش  SIFTﺑﺮ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾ

ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﯿﺪ.

دﺳﺖ

 .٣ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮرﺳ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .از روش
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
ﭼﻮن اﯾﻦ روش ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن و ﺗﻤﺎﯾﺰ آن از
ﺑﺎﻗ اﻋﻀﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرت ﻧﯿﺴﺖ ،روش  SIFTﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺒﯿﻖ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی
دﺳﺖ)از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﭻ ،اﻧﮕﺸﺘﺎن و دﺳﺖ ﺑﺎز( ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺑﻪﺻﻮرت
ﺑﺮﻟﺤﻈﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷ ﻞﻫﺎی ۵و ۶ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻨﻬﺎ از  Siftﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻨﻬﺎ از روش ﺗﺸﺨﯿﺺ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ
ﺟﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ
دو روش را ﻣ دﻫﯿﻢ .در واﻗﻊ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو روش ﭘﺲ از
ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺷﻠﻮغ ﺑﺘﻮان ﺑﻪﮐﻤ SIFT
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖ را ﺑﺎ دﺳﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ داد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮ روی ﺷ ﻞ ١را ﻣ ﺗﻮان در ﺷ ﻞ٧
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷ ﻞ ٧ﻣ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد و ﻧﻘﺎط ﻗﺮﻣﺰ
روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻧﻘﺎط ﺗﻄﺒﯿﻘ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖ ﺷ ﻞ  ٨و ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺷ ﻞ  ١ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺷ ﻞ ٧ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط
ﻗﺮﻣﺰ اﯾﻦ دو روش ﺑﺮرﺳ ﺷﺪه ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در اداﻣﻪ روﺷ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸ ﻞ و ﺑﺮرﺳ و ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﺳﺖ اﻧﺴﺎن را در ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪوﯾﯽ ﺑﺮرﺳ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﺷ ﻞ  :۶ﻧﺘﯿﺠﻪ  SIFTﺑﺮ روی ﯾ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ

آ .روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن و  SIFTو ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻌ دارﯾﻢ روﺷ را اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪوﺋ را ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸ ﻼت ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه از ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه از ﻫﺮ دورﺑﯿﻦ ،ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و در ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﻪﺳﺎدﮔ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺮرﺳ
و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد .از اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺳﻌ دارﯾﻢ

ﺷ ﻞ  :٧ﺗﺎﺛﯿﺮ روش ﺑﺮرﺳ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻠﻮغ

)آ( ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن

)ب( ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﺎز

ﺷ ﻞ  :١٠ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺬف زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﺿﻞ دو ﻓﺮﯾﻢ

)ج( ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﭻ دﺳﺖ

ﺷ ﻞ  :٨ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺖ
اﻧﺴﺎن در ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ
ﺷ ﻞ ). :١١ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ(ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺖ ،ﻓﻠﺶ آﺑﯽ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺮﻣﺰ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ
ﻧﻘﺎط ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ
ذﮐﺮ ﺷﻮد اﯾﻦاﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ روش  SIFTﺑﺮای
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن
ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺎط ﺗﻄﺒﯿﻘ ﺿﻌﯿﻒ
را از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺬف ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺸ ﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﺘﺒﺎه رخ ﻧﺪﻫﺪ.
ب .ﺑﺮرﺳ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺷ ﻞ  :٩ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺬف زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﺿﻞ دو ﻓﺮﯾﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .در واﻗﻊ در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن دارای
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﯾ وﯾﺪﺋﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮﭼ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟ
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﯿﺖ را ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪﮐﻤ روش ﺗﻔﺎﺿﻞ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ دادهﻫﺎی
ﻣﻔﯿﺪی ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎن و ﺑﺪن اﻧﺴﺎن را از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﯿﺮون ﺑ ﺸﯿﻢ .ﺑﻪاﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎدهﺗﺮی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎده ﺑﺪن
اﻧﺴﺎن را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻗﺒﻞ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻣ زﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﭘﺮدازش و ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺖ در
ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﺿﻞ آن از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺒﻠ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷ ﻞ ٩
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ دو ﻓﺮﯾﻢ ﯾ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﮐﻨﯿﺪ در ﺷ ﻞ ،٩ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷ ﻞ دﺳﺖ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه در ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ و راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺷ ﻞ  ،١٠ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ.

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ ﺑﺮﻟﺤﻈﻪ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ درﯾﺎﻓﺘ و ﯾﺎ ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از دورﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﻂ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺪﮐ در روﻧﺪ اﺟﺮای اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻗﺮار دادﯾﻢ .در واﻗﻊ ﭘﺮدازش ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺘ  ١٠ﻓﺮﯾﻢ
ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﮐﺎر ﭘﺮدازش و ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻓﺮﯾﻢ را ﺑﺮرﺳ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .آزﻣﺎﯾﺸﺎت
ﻧﺸﺎنﮔﺮ آناﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘ ﺑﺮرﺳ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﯾﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ
ﻗﺒﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶدﻫﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ دﯾ ﺮ آناﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﭘﺲ
از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺮرﺳ )دو ﻓﺮﯾﻢ و ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﯾ ﺛﺎﻧﯿﻪ( اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠ ﺮد روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺷﺪه ﮐﻨﺪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ٢ﻓﺮﯾﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ،ﺗﺎﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻗﻄﻌﺎ
ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦرا دارد ﮐﻪ اﮔﺮ در ٣
ﯾﺎ  ۴ﻓﺮﯾﻢ ﻣﺘﻮاﻟ ﯾ در ﻣﯿﺎن دﺳﺖ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺷ ﺎﻻت
ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺸﺨﯿﺺ رای ﺑﻪ ﺣﻀﻮر دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺼﻒ ﺑﻪﻋﻼوه ﯾ ﺑﺎر دﺳﺖ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺑﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎر را ﻣ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.

