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چکیده مطالب:
شناسایی فعالیت انسان به موضوع تحقیقاتی مهمی در سالهای اخیر در مبحث بینایی ماشین تبدیل شده است.
اهمیتی که این شاخه پیدا کرده است به دلیل کاربرد آن در ضمینه های فهرست بندی ویدیو ها ،دوربین های
امنیتی ،تعامل بین انسان و کامپیوتر ،تحلیل ویدیو های ورزشی ،محیط های هوشمند و  ...می باشد .در تمامی
این ضمینه ها نیازمند یافتن و ت شخیص فعالیت های مختلف در زمان واقعی ه ستیم .از سوی دیگر به دلیل
اینکه ان سان ها دارا ی ظاهری متفاوت می با شند و نحوه ی حرکت کردن آن ها نیز مختلف ا ست ،الگوریتم
های طراحی شده موظف هستند که در شرایط گوناگون به درستی عمل کنند.
روش های بسیاری برای تشخیص فعالیت انسان معرفی شده است .در سال های اخیر توجه بیشتر به سمت
تحلیل حرکت انسان در فضای فضایی-زمانی منعطف شده است تا تحلیل هر فریم از ویدیو به صورت جدا.
برخی از این روش ها در زیر آمده ا ست .روش های اولیه ازطریق ساختن یک حجم ف ضایی زمانی سایه ی
ت صویر و ا ستفاده از خ صو صیات پا سخ معادله پوا سون به شنا سایی ت صویر می پرداختند .در روش بعدی با
ا ستفاده از ویژگی های حجمی ،آب شار هایی از فیلتر می ساختند و از طریق آن فعالیت ان سان را می یافتند و
شناسایی میکردند .در روش بعد متکی به همبستگی در فضای  3بعدی بود و بعدی بر اساس خودهمبستگی
محلی مکعبات مراتب باالتر ساخته می شد.
روش های متکی به نقاط عالقه 1که کاربرد ب سیاری در ت شخیص ج سم دارند هم وارد شاخه ی شنا سایی
فعالیت شدند .به عنوان مثال الپتو 2روش شنا ساگر هریس 3را به نقاط عالقه ی فضایی زمانی گ سترش داد و
از آن برای تشخیص ساختار های محلی استفاده کرد .که بعد ها از آن برای شناسای عمل انسان با استفاده از
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روش اس وی ام 1استفاده شد .سپس روش جمع آوری ویژگی های فضایی و فضایی-زمانی استخراج شده
از نقاط عالقه استاتیکی و دینامیکی معرفی شد.
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مقدمه
معرفی
هدف از شناسایی فعالیت تشخیص عمل ها و اهداف یک یا چند عامل از سمت یک یا چند مشاهده کننده به
این عامل ها و محیط پیرامون استتتت .از دهه ی  1980این حوزه از تحقیق به دلیل کاربرد مختلف و ارتباط
آن به حوزه های مختلف اعمم از پزشکی ،تعامل انسان-رایانه و جامعه شناسی ،نظر بسیاری از محققان را به
ستتمت خود جلب کرده استتت .این پایان نامه به بررستتی تشتتخیص عمل 1و فعالیت 2میپردازد .بخش های
مختلف این پایان نامه شامل مباحث پایه ای پردازش تصویر ،نامگذاری عمل ها ،حوزه های کاربرد تشخیص
عمل ،م شکالت پردازش سطح پایین در مبحث نمایش ت صویر ،روش های مختلف شنا سایی عمل ،دیتا ست
های عمل و در آخر پیاده سازی یکی از روش ها در نرم افزار متلب 3می شود.

عمل چیست؟
تعریف کلی عمل و فعالیت به صورت زیر می باشد:
عمل به یک حرکت ساده در مقیاس کوچک که توسط یک شخص صورت میگیرد ،گفته می شود.
فعالیت یک سناریو پیچیده تر است که چندین شخص در آن درگیر هستند.
با این حال ،عمل ،فعالیت ،عمل های ساده ،عمل های پیچیده ،رفتار ،حرکت و  ...همه به جای هم در مقاالت
مختلف استفاده شده اند.
شناسایی تصویر در بینایی ماشین
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شناسایی به معنی این است که آیا داده ی ورودی ما شامل اشیا ،فریم ها و یا فعالیت خاص و مطلوبی هست
یا خیر .در مبحث بینایی ماشتتتین ،پردازش تصتتتویر وظیفه یافتن یک جز از فعالیت یا عمل در یک ویدیو یا
تصویر را دارد .فهمیدن و شناختن فعالیت انسانی اغلب به دالیل مختلفی پیچیده است .این دالیل عبارت اند
از :عمل ها دینامیک و غیر ساکن هستند ،پس نمیتوان به راحتی فقط با توجه به تک تک لحظات در زمان ،به
آن پی برد؛ عمل های یک سان دران سان ها شکل های گوناگون ه ستند؛ همچنین پیش زمینه ت صویر و حرکت
هایی که رد آن وجود دارد نیز میتواند مخل روند شناسایی شوند.
حوزه های کاربرد شناسایی عمل
یافتن حرکت و یا فعالیت از دنباله های ویدیو ای عملی بستتیار مهم در عین حال ستتخت می باشتتد .گرایش
نمایش و تشتتخیص فعالیت و عمل انستتان یک گرایش نستتبتا قدیمی با این حال ،نابال برای استتتفاده در نیاز
های زندگی واقعی می باشد .برخی از کاربرد های این رشته عبارتند از:
 فعل و انفعال انسان و ربات
 فعل و انفعال انسان و رایانه
 دوربین های امنیتی و نظارتی هوشمند
 واقعیت آمیخته


تحلیل چهره

 تعقیب شی
 پردازش ویدیو ای و کد کردن 1ویدیو ها
 کنفرانس ویدیو ای
 جلوگیری از برخورد به موانع
 خانه های هوشمند
 رباتیک
 رشته های زیست-مکانیک ،پزشکی و تحلیل در ورزش ها

indexing
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 فیلم ها ،بازی ها و ...
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پردازش های سطح پایین 1برای نمایش عمل
قدم های قبل از پردازش

2

خصوصیت های شبه هار:3
خصوصیت های شبه هار مشخصه های معروفی برای تصویر هستند که از آنها در تشخیص چهره بالدرنگ
استفاده میشود .نام این مشخصه های مستطیلی شبه هار از شباهت این روش به روش موجک هار آمده است.
هرم های تصویر:
هرم های تصتتاویر در نمایش های تصتتویر های چند-وضتتوحی و چند مقیاستتی کاربرد دارد .خصتتوصتتا رد
محاسبه کردن جریان های نوری .در روش به دلیل تقسیم کردن تصویر به سطوح گوناگونی از وضوح پایین
تر و انجام مجاسبات درآن سطوح پایین ،محاسبات سرعت بیشتری به خود می گیرد.

ساختار حاصل از حرکت:4
ساختار حا صل از حرکت به روند بازیابی و یا پیدا کردن ساختار  3بعدی از ت صویر  2بعدی گفته می شود.
این روش در بحث بینایی ماشین اهمیت فراوانی دارد.
فیلتر کردن:
روش های فیترینگ گوناگونی در پردازش تصتتویر وجود دارد .به عنوان مثال در حوزه ی مکان -فیلتر پایین
گذر برای هموار کردن و محو کردن تصتتویر ،فیلتر باال گذر برای تیز کردن تصتتویریبرای یافتن لبه ها ،نویز،
جزیات و  ،)...فیلتر میانه ،فیلتر میانگین ،فیلتر ماکسیموم ،فیلتر مینیموم ،فیلتر جعبه و  ...و در حوزه فرکانس-
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فیلتر پایین گذر باترورس ،1فیلتر پایین گذر گوسی ،فیلتر باال گذر ،الپالسین  . ...در اکثر موارد تصویر ابتدا با
استفاده از فیلتر گوسی و یا هر فیلتر پایین گذر دیگری ،هموار می شود.

بخش بندی و استخراج
این بخش به معرفی روش های گوناگون یافتن خصوصیت و استخراج آن ها می پردازد ،که برای روش های
مختلف نمایش و فهمیدن عمل بسیار کاربردی هستند.

butterworth
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

نتیجه گیری
در این پایان نامه ابتدا کلیاتی راجع به پردازش ت صویر و در ادامه شنا سایی فعالیت ان سان گفته شد .سپس 5
روش معروف در شنا سایی فعالیت نام برده و تو ضیح داده شد .برای شبیه سازی شنا سایی فعالیت ان سان از
یک روش نوین مبتنی بر بافت پویا ا ستفاده شده ا ست .ابتدا ویژگی های ت صویر را با روش  TBP-TOPدر
ف ضای ف ضایی زمانی بد ست آوردیم و سپس از آنها برای بافتن حجم مرزی ان سان و برای تو صیف حرکت
ان سان ا ستفاده شد .این روش محا سبات را ساده تر می کند و در ضمن از دیتای ت صویر بجای سایه ی آن
ا ستفاده می کند و به همین دلیل این روش منا سب برای کاربرد های ب سیاری ا ست .ن شان داده شد که روش
شنا سایی اولیمان می تواند ناحیه ی ان سانی را در دیتای ف ضایی زمانی پیدا کند و به خوبی فعالیت ان سان را
دسته بندی کند.
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