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 چكيده
اهداف  يتصوير يابيرد ينهيمرسوم در زم هاياز روش يكي

 نمتوسط در تعيينام انتقال به  يتكرار ياستفاده از روال رصلب،يغ
هدف در ردياب انتقال  شيهدف است. نما يمد مركز تيموقع

كرنل  كيبا  يمكان گذاريبانقاب يژگيو ستوگراميه يهيمتوسط برپا
انتقال  ابترين چالش در ردي. بحرانيشوديمستقل از جهت انجام م

ي روش كارامد و ب چيكرنل است. تاكنون ه اسيمق ميمتوسط، تنظ
كه ابعاد  يابعاد كرنل، زمان دهي وفق ايو  ميتنظ يبرا يو نقص بعي

انتقال  ابيرد گراست. مشكل دي ارائه نشده ي كند،رمييهدف تغ
. در دي آيم شيپ ريمتغ يتابش يبا هدف با الگو ييارويمتوسط در رو

انتقال متوسط  يابيرد تميمشكالت، الگور نيحل ا كرديمقاله با رو نيا
كه مشكل  نيگردد، ضمن ا ارائه مي يقو يوفق يهمراه با اندازه بند

هدف با  يتابش يالگو راتييانتقال متوسط را در مواجهه با تغ تميالگور
 ،يشنهادي. در روش پي كندمدل هدف در هر قاب حل م يوفق ده

 -از مشتقات مكان يتوان ناش ي ابتدا با استفاده از روش محاسبه
ي م ميه در قاب بعد تنظابعاد پنجر ر،يتصو هاي كسليشدت پ يزمان
 ابيپنجره در قاب بعد، در رد بندي حاصل از اندازه جي. سپس نتاشود

دهند كه استفاده از   نشان مي جي. نتاي شودانتقال متوسط اعمال م
موقعيت يابي هدف  يضمن اينكه به كاهش خطا يشنهاديتم پالگوري

د، در برابر انجام  استاندارد مي در مقايسه با الگوريتم انتقال متوسط
و الگوي تابشي هدف نيز كارايي قابل توجهي از خود  2باينتغييرات ت

 .نشان مي دهد
كرنل،  ستوگرام،يانتقال متوسط، مدل ه ابيرد :گانكليد واژ

 .باينت ،يوفق يبند پنجره رديابي، اندازه

 مقدمه .1
 يعيبه طور وس يينابي نيماش ييك دهه اخير كاربردها يط

مورد  يها نهيكاربردها كه اززم نياز ا يكرده است. نمونه ا دايپ شيافزا
باشد كه به   خودكار اهداف مي يابياست، رد يينابي نيعالقه درماش

 يدر سالها يا ژهيو تيصنعتي متنوع آن، اهم-تجاري علت كاربردهاي
و  يهدف، فرآيند آشكارساز يابيرد كرده است. درواقع دايپ رياخ

باشد. با توجه  مي ييدئويو رياز تصاو يا تعيين حركت هدف در دنباله
 به چهار دسته عمده يابيمختلف رد يها وهيش يريتصو يها به داده

 بر يابيرد ]2[بعدي بر اساس مدل سه يابيرد ]1[ شوند  مي ميتقس
بر  يابي] و رد4فعال [ يرهاكانتو يبر مبنا يابيرد ]3[ينواح يمبنا
 .]5[ يژگينقاط و يمبنا

متعلق به هدف،  يژگيكه نقاط و نيا ليآخر به دل ي وهيش در
 دهند ي م ليتشكرا  يكسليگروه پ كيدارند،  يكسانيحركت  يهمگ

صحنه  گردرونيمتحرك د اءيمربوط به اش يكسلياز گروه پ زيكه متما
-با رنگ يهدف، نواح ها، مرز نواحيلبه تواننديم يژگياست.نقاط و

]. 6باشند[ هدف  اينقاط گوشه ابافت و ي درون يخاص، منحن هاي
دهند،  قرار مي هايژگيو نيكار را ا يكه مبنا ييهاتميالگور
 نيدر ا يشوند.گام بعد مي دهينام ژگييمبتني بر و يها تميالگور
 نيهدف است. در ا فيتوص يبرا  يژگيو يفضا فيتعر ها تميالگور

]، كه 7گيريم[پايه  كمك مي -كرنل تمياساساٌ از يك الگور زيمقاله ن
 تيروش، موقع نياست. در ا يژگيبر و يمبتن يابيرد تميالگور نوعي

 ]. به8[شوديانتقال متوسط انجام م نديفرا يرااج يهيهدف بر پا يابي
انتقال متوسط  يهيبر پا يابيرد تميروش به الگور نيا ليدل نهمي

 نييسط از الگوي فركانس پاانتقال متو ابيمشهور است. در واقع رد
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از اين  گيرد و در هر قاب به دنبال مدلي تصوير هدف كمك مي
 مرجع ستوگراميمدل ه هاست كه ب ريهدف درتصو اي هيالگوي ناح

داوطلب هدف  ستوگراميمدل اصطالحاً مدل ه نياست. ا كترينزد
 بيداوطلب هدف، استفاده از ضر نمدلييتع شود. سنجه ي  مي دهينام

 ].7دو مدل مرجع و داوطلب است[ نيتشابه ب

كرنل است،  يانتقال متوسط پهنا ابيدر رد يپارامتر بحران اما
بند كارآمد روي تصوير هدف در  چراكه استفاده از يك الگوريتم اندازه

بخشد.  شكل قابل توجهي بهبود مي كنار اين ردياب، عملكرد آن را به
تصويري  ي هدف با اندازه يتأثير اين موضوع در زماني كه ردگير

] روشي را در 7متغير مدنظر است به وضوح قابل درك است. مرجع [
اين رابطه پيشنهاد نموده كه ابعاد پنجره هدف را بر مبناي بهترين مدل 

 ي كهروش (بخصوص زمان نيا يكند. مشكل اصل هيستوگرام تنظيم مي
 بدست يهنياست كه شعاع به نيباشد) ا كنواختيجسم  يفيط عيتوز

است  نيامر ا نيا ليدارد. دل شدنبه كوچكتر ليروش، تما نياز ا آمده
مشابهت  بيدرصد كوچكتر، همواره ضر10 هاي كه در مورد شعاع

اين  نيثابت باشد). همچن اسياگر مق ي(حتدآييبدست م يشتريب
كند، رديابي  روش در شرايطي كه اندازه هدف نسبتاٌ سريع تغيير مي

دهد. اين موضوع از ثابت بودن ميزان انبساط يا  پايداري را نتيجه نمي
هدف  يابي-تيموقع نزيكول ]11[ .درمرجعشوديم يپنجره ناش انقباض

 يانتقال متوسط را بر مبنا ابيدر رد يابيرد يپنجره بنديو اندازه
 نيروش دارد ا نيكه ا ي. مشكلدهديانجام م  اسيمق يفضا ليكتش

 يخوب يجهيبه نت يتنها زمان يابيرد ي پنجره بندياست كه اندازه
 يو دارا رشكلييصلب، بدون تغ ي شدهابيشود كه هدف رديمنجر م

 جسم به يداخل هاي لبه صورت نيا ريباشد. در غ يكنواختي عيتوز
 ريطول وعرض تصو ني. همچنشوديدر نظر گرفته م اسعنوان مقي

 كوچك شوند. ايبزرگ و  كسانيبا نسبت  ديبا

 ييارويردياب انتقال متوسط استاندارد، ضعف در رو گريد مشكل
 نيدر چن طوري كه با هدف با شدت و الگوي تابشي متغير است، به

. منشأ اصلي شوديردياب انتقال متوسط با مشكل مواجه م يحالت
ها  قاب يمشكل، ثابت فرض نمودن مدل هدف در تمام نيا شيدايپ

 است. 

 با وفق ي توانرا م ريمتغ يتابش يبه هر حال مشكل هدف با الگو 
]، اما چنانچه بتوان الگوريتمي داشت كه 9كرد[ مدل هدف حل دهي

آن در اختيار  يالگوي هدف را با كمترين تأثيرپذيري از الگوي زمينه

ارد، موفقيت آن در رديابي هدف دور از انتظار نخواهد ردياب پايه بگذ
 مدل هدف، اندازه دهي منظور الزم است همراه با وفق ينبود. براي ا

] پس از 10شود. مرجع[ روي پنجره انجام دارييوپا عيسر بندي
بندي پنجره، كنترل وفقي بررسي و مقايسه انواع الگوريتم هاي اندازه

مبتني بر توان ناشي از مشتقات زمان  ياز روش جره را با استفادهابعاد پن
داده است كه از سرعت واكنش قابل  پيشنهادمكاني تصوير هدف  -

قبولي متناسب با حركت هدف برخوردار است. مهمترين كاركرد 
و  يكرنل هدف درقاب جار ينسبتاٌ دقيق پهنا نييتع ،يشنهاديروش پ

 نيدستاورد ا نيانتقال متوسط است. بهتر تميالگور يالبته قبل از اجرا
 در الگوي هدف دانست. نهيكاهش مؤثر نقش زم ي توانرا م دهيا

است كه ابتدا به شرح  شده ميتنظ صورت نيمقاله به ا نيا مطالب
پرداخت. سپس به  درقسمت بعد خواهيم يشنهاديپ تمياز الگور كلي

 دهي . وفقميپرداز مي انتقال متوسط استاندارد يابيرد تمالگوري مرور
 ليمقاله را تشك ي ابعاد پنجره، مطالب ادامه يمدل هدف و كنترل وفق

 يريعملكرد روش پيشنهادي را با بكارگ زين انتهاخواهند داد. در 
 جيو نتا مي دهيقرار م يرشته تصاوير ساختگي و واقعي مورد بررس

 اسيمق يفضا لي] و تشك7آن را نسبت به دو حالت استاندارد [ ياجرا
 . .مكنييم سهي]، مقا11)[نزي(كول

 يشنهاديروش پ يكل فيتوص .2
آورده شده  1 شكل بلوك دياگرام كلي الگوريتم پيشنهادي در

فرض كنيم كه موقعيت هدف و ابعاد اوليه پنجره رديابي .است
است، حال به تنظيم وفقي ابعاد پنجره با  )تعيين شدهF1درفريماول (

ي ) با استفاده از روش محاسبهFk , k ≥ 2ابعاد هدف در قاب جاري (
. با ]10[پردازيمهاي تصوير ميزماني شدت پيكسل-تغييرات مكان

تري را جهت استخراج ي واقعيانجام چنين كاري در واقع محدوده
ايم. حال ابعاد پنجره در قاب مدل هيستوگرام هدف مشخص كرده

دهيم.در اين ل مياستاندارد انتقا انتقال متوسطجاري را به ردياب 
)، با تشكيل Fk, k ≥ 2يابي هدف در قاب جاري (مرحله موقعيت

. ]9[شود كه قابل تنظيم در تمامي شرايط باشدمدلي از هدف انجام مي
سازي مشخصات پنجره با موقعيت جديد ي الگوريتم با بهنگامحلقه

 شود.هدف بسته مي
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 شنهادييپ تميالگور يكل كي. شمات1شكل

 انتقال متوسط تميمروري بر الگور .3
پيكسلي در قاب قبل با  nكنيم ناحيه مرجع (هدف) فرض

�xi
*�

i=1,…,n
مدل هيستوگرام نرماليزه مرجع . شود نمايش داده  

q�=�qu�u=1,…,m
 :]7[آيد مربوط به اين ناحيه از رابطه زير بدست مي 

q�u=C∑ k(‖xi‖2)n
i=1  δ�b(xi)-u�,u=1,..,m )1(  

 16باشد كه معموالً  فرض براي مدل ميپيش binتعداد  mكه 
با توجه به ويژگي بهنجارش مدل يعني  C. مقدار ثابت شود انتخاب مي
∑ qu=1m

u=1 آيد. بدست ميδ  تابع دلتاي كرونيكر است و شماره
0Fبين

ام از ناحيه تصوير رامشخص iمتناسب با شدت پيكسل 1
در تشكيل مدل هدف است كه بايد در رابطه باال كرنل  k(x)كند. مي

 هاي زير باشد:داراي ويژگي
 مستقل از جهت باشد. -1
1Fشامل نمايه -2

-گونهباشد، به k(x)كاهشي يكنواخت و محدب  2

 كه:اي
k: [0,∞) → R, K(x) = k(‖x‖2)  )2(  

ها برحسب فاصله از مركز اختصاص ضرايب وزني به پيكسل -3
ضريب وزني كمتر و هاي دور از مركز كه به پيكسلايگونهكرنل، به

هاي نزديك به مركز ضريب وزني بيشتري را اختصاص به پيكسل
دهد. كاربرد اين اوزان باعث افزايش توانايي تخمين چگالي هدف 

 هاي خارجي كمترين تعلق را دارند.كه پيكسلويژه زمانيشود، بهمي
 در اينجا الگوي كرنل بصورت زير اتخاذ شده است:

k(x)∝�1-x      x<1
0         x≥1

)3(  

-هاي منتخب ما، كرنلبه هر حال با توجه مشخصات فوق،كرنل

2Fهاي گاوسي

3Fو اپانيشنيكوف 3

باشند.كاربرد نوع كرنل در تشكيل مي 4
مدل هدف بسته به شكل هدف دارد. نمايه گاوسي بيشتر در مورد 

شود. اهدافي با ابعاد متقارن و يكنواخت نسبت به دو بعد استفاده مي
كه نمايه اپانيشنيكوف كه بيشتر در مورد اهداف با ابعاد غير در حالي

                                                                 
1 bin number 
2 Profile 
3 Gaussian kernel 
4 Epanechnikov kernel 

شود. منحني اين دو نمايه در يكنواخت نسبت به دو بعد انتخاب مي
 است.نمايش داده شده 2شكل

در قاب جاري بدنبال مدلي هستيم كه بيشترين شباهت را به مدل 
 باشد. اين مدل، مدل داوطلب هدف ناميدههيستوگرام مرجع داشته

پيكسلي به nي داوطلب كه ناحيهشود. بنابراين با فرض اينمي
شود، مدل هيستوگرام داوطلب نمايش داده i=1,…,n{xi}با  yمركزيت 

�p�(y)=�pu(y)هدف ، يعني 
u=1,…,m

ي زير در اين ناحيه با رابطه 
 آيد:بدست مي

)4(p�u(y)=C' ∑ k ��y-xi
*�

2
�n

i=1  δ�b�xi
*�-u�, u=1,..,m 

∑هنجارشي ببازهم با رابطه 'Cكه در آن  pu(y) = 1m
u=1 

 آيد.بدست مي

4Fسنجه شباهت .3.1

5 
گيري فاصله بين دو مدل هيستوگرام  اي كه براي اندازه سنجه

 است از:مرجع و مدل هيستوگرام داوطلب مرسوم است، عبارت

dq(y)=�1-ρ[p�(y),q�]   )5                                  (  
 ضريب تشابه بين دو مدل است:ρ[p�(y),q�]كه

ρ�(y)≡ ρ[p�(y),q�]=∑ �p�(y) q�n
i=1 )6  (  

شرط كمينه بودن فاصله بين دو مدل اين است كه اين ضريب 
 بيشينه باشد. 

 يابيو رد هدف يساز يمحل .3.2
آنگاه مراحل زير  باشد �qهدف مركز مدل مرجع  y0فرض كنيد 

 شود: در پنجره رديابي قاب جاري انجام مي

، p�(y0)ي مدل و محاسبهy0بعدي) با شروع ازموقعيت دو1
 شود. ) محاسبه مي6) و (5از رابطه ( ρ�(y0)ضريب 

در بسط سري تيلورمرتبه اول  ρ�(y0)سازي ضريب ) با بيشينه2
شده، ازاي هر پيكسل از ناحيه تعيينبهwi، ضريب وزنيp�(y0)حول 

 آيد:صورت زير بدست ميبه

wi=��
q�u

p� (y0)

n

i=1

 δ[b(xi)- u](7) 

دار) از رابطه زير ) اكنون موقعيت جديد (مركز جرم وزن3
 شود:  محاسبه مي

y�=
∑ xiwig(�y0-xi�

2
)n

i=1

∑ wi g(ǁy0-xiǁ
2n

i=1
(8) 

,g(x)=-k'(𝑥) 
 باشد.  مي 𝐲𝟎به مركز  gكه تابع 

                                                                 
5Similarity Metric 
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 را تكرار كنيد. 3تا  1قبل آن بيشتر از يك پيكسل باشد مجدداٌ مراحل ) حال چنانچه فاصله ي موقعيت جديد هدف نسبت به حالت 4

 
 (راست).اپانيشنيكوف. منحني نمايه كرنل گاوسي (چپ) و 2شكل

به كمك مدل وفقي  انتقال متوسطبهينه سازي الگوريتم  .3.3
 هدف

 ، كارايي ضعيف درانتقال متوسطيكي از مشكالت ردياب 
-تغييرات شدت و الگوي تابشي هدف ميبرخورد با مواردي از قبيل 

توان تا حدودي با كاربرد ضريب شباهت بين باشد. اين مشكل را مي 
دهي مدل هدف با دو مدل در وفق دادن مدل هدف، رفع كرد. وفق

مدل تجمعي  و �q آغازين تركيبي از دو مدل مرجع هدف در قاب
عنوان . اين روش تحت ]9[ شودانجام مي q�(k-1)هدف تاقاب قبل

ي يافتهشود. در اين حالت مدل وفق چشم پوشي پارامتري ذكر مي
 آيد: ، با رابطه زير بدست ميq�(k) ،هدف درقاب جاري

q�(k)= ρ . q + (1 - ρ)   . q�(k-1) )9(  

ضريب تشابه بين دو مدل هدف است كه قبالٌ از رابطه  ρ در رابطه باال
 است.) بدست آمده6(

 انتقال متوسطسازي اندازه بندي وفقي در الگوريتم بهينه .4

كه گفتيم، پارامتر بحراني در ردياب انتقال متوسط، پهناي چنانهم
، اگر ابعاد كرنل را 3 كرنل است، زيرا مطابق قسمت (الف) از شكل

هاي زمينه در بزرگتر از ابعاد هدف تنظيم كنيم، باعث حضور پيكسل
شود كه مدل اين مطلب باعث مي شد.تشكيل الگوي هدف خواهيم

هدف آلوده شود و ادامه پيدا كردن اين شرايط در نهايت منجر به خطا 
در رديابي خواهدشد. برعكس اگر ابعاد كرنل را كوچكتر از ابعاد 

اي را هاي حواشي و لبهكه نقش پيكسلهدف تنظيم كنيم، عالوه بر اين
مطابق قسمت (ب) در تشكيل مدل هدف نخواهيم داشت، در مواردي 

، چرخش كرنل حول و حوش مد غير واقعي را خواهيم 3از شكل 
كه در نهايت رديابي ضعيف را خواهيم داشت. ايگونهداشت، به

، اين است كه در ]7[شده استاندارد  مشكل روش اندازه بندي ارائه
صورت آرام و برخي كاربردها تنظيم ابعاد پنجره با اندازه هدف به

بندي سريع و  شود اندازه شود. اين امر باعث مي انجام ميتدريجي 
پايداري را نداشته باشيم كه در نهايت با يكي از دو حالت باال مواجه 

 شد.خواهيم

 
(ب)                                 الف)(  

انتخاب كرنل با مقياس بزرگتر نسبت به ابعاد  -. انتخاب مقياس كرنل. الف3شكل

 -ي زمينه خواهد شد. بهاي ناخواستهاين حالت، كرنل شامل قسمتهدف. در 

انتخاب كرنل با مقياس كوچكتر از ابعاد هدف. در اين حالت كرنل در همسايگي 

كه اين امر در نهايت منجر به رديابي ايگونهبه چرخد،يك مد غير واقعي مي

 ضعيفي خواهد شد.

كه ابعاد پنجره بندي اين است ضعف ديگر اين روش در اندازه
و براي اعمال در فريم  انتقال متوسطهدف بعد از اجراي الگوريتم 

شود كه چنانچه حركت هدف بين دو فريم از نصف  بعدي تنظيم مي
اندازه اين پنجره بيشتر باشد، باعث توقف رديابي خواهد شد. بنابراين 

، ابعاد  انتقال متوسطاگر بتوانيم در قابجاري و قبل از شروع الگوريتم 
قادر به تحقق موقعيت يابي ،پنجره رديابي را با اندازه هدف وفق دهيم

هاي قسمت اعظم پيكسل كهشد. چراتري از هدف خواهيمدقيق
غيرهدف، در خارج از پنجره رديابي قرار گرفته و در محاسبات وارد 

ما از الگوريتم اندازه بندي تشريح شده ،شوند. براي اين منظورنمي
ايم. اين روش ابتدا پنجره هدف را مطابق كمك گرفته] 10[درمرجع

كند و  اي دروني و بيروني تقسيم مي به هشت زير پنجره لبه 4شكل
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5Fزماني -سپس به محاسبه نسبت توان متناظر با تغييرات مكان

هدف  1
ها به توان كل پنجره مطابق رابطه زير در هر كدام از اين زير پنجره

 پردازد: مي

ri=
PEWi

T - P� n

PTW-P�n
i=1,2,3,4(10) 

PEWiكه
T ي لبهتوان واقعي هدف در زير پنجرهi ،امPTW  توان كل

-مكان هايگراديان از تخميني ناشي مقدارتوان P�nپنجره ي رديابي و 
 زماني است.

بنابراين بردار جابجايي متناسب با هر ضلع پنجره با فرمول زير 
 شود: محاسبه مي

ds i= α i β i u�  i ,        i=1,2,3,4(11) 

 
 . نحوه تقسيم بندي پنجره رديابي4شكل

α i  و β iمرتبط  دهيجهت و بندياندازه وزني ضرايب ترتيببه
 كه بدانيم هاييثابت را Cy و Cx اگر كه طوريبه ام هستند،iبا ضلع 
 گاه:، آنكنندمي راكنترل بندياندازه سرعت

αi=�
max �1, Ty

Cy
�   i=1,2

max(1, Tx
Cx

)    i=3,4   
، βi=�

-1    ri<TELاگر

2    ri≥TELاگر
(12) 

TEL 5شود. شكلاي است كه بطور تجربي تعيين ميآستانه 
دهد. در واقع، هدف  اختصاص بردار جابجايي به هر ضلع را نشان مي

6Fاز طي اين مراحل اين است كه نرخ تصرف

 ،هدف در پنجره رديابي2
جره ي رديابي به شكلي بيشينه گردد. بنابراين در مواردي كه پن

نامناسب و بسيار بزرگتر از هدف انتخاب شده باشد الگوريتم با تنظيم 
گيري در يك ردياب ناحيه خدمت سريع آن،نقاط هدف را براي به

 كند. پااليش مي انتقال متوسطنظير 

                                                                 
1 Spatiotemporal 
2 Occupancy Rate 

 
 . انتساب بردار يكه به هر يك از چهار ضلع ردياب5شكل

 نتايج آزمايشگاهي .5
اي از  سازي روش پيشنهادي روي رشتهبه پيادهدر اين قسمت 

را نسبت به پردازيم و نتايج آن و ساختگي مي تصاوير مختلف واقعي
اول  يشآزماكنيم.مقايسه مي ]11[ كولينزو  ]7[روش استاندارد 
 يدنباله ين. اداردمادون قرمز  يرهدف در تصو يرياختصاص به ردگ

است.  240×320هر قاب قاب است كه ابعاد  100 شامل يدئوييو
است كه با  يفرد يلم،ف يندر ا تحت رديابي ، هدف 6 مطابق شكل

 يابيارز يلم،ف ينا يكند. هدف از بررسيم ييرعبور از پله، ابعاد آن تغ
 يرهدف با ابعاد متغ يزمادون قرمز و ن يربا تصاو روياروييدر  يتمالگور
جا ما هدف را يناولين گام در رديابي، نمايش هدف است. در ا است.

دهيم. قدم بعدي تعريف فضاي شكل نمايش ميمستطيل يباناحيه
ويژگي در ردياب انتقال متوسط است. در اين آزمايش ويژگي منتخب 

سطح  و الگوريتم پيشنهادي، كولينزدر هر سه روش استاندارد،
منظور مالحظات سرعت و نيز تقطيع هدف به خاكستري است. به

-يم ميقسمت مجزا تقس 32فضاي ويژگي را به  جزا، اينپ منواحي
انتقال متوسط، كرنل  ابيكرنل مورد استفاده در ردشيآزما ني. در امكني

 تمي. در الگورباشديم10 زياست. نرخ تعداد تكرار ن اپانيشنيكوف
ي وآستانه مايپنجره استفاده كرده 80از نرخ تصرف % مانيبنداندازه

متناظر با سرعت  هاي. ثابتمايدرنظرگرفته 15/0را  نهيزم يدگيچيپ
 .ماي) در نظر گرفته8/0, 8/0(نيز ) را Cx , Cy( پنجره بندياندازه

استاندارد،  يابيرد تميسه الگوربندي ياندازهاجرا جينتا 6شكل
-ينشان مرا 65و  40، 35، 1هايماندر قابيشنهاديكولينز و روش پ

-هو نرم ( ب قيدق بنديروش ما در اندازه تينشان از موفق جي. نتادهد
با دو  سهيموفق هدف در مقا يابيزرديدر عبور هدف از پله) و ن ژهيو

 .دهدينشان م گريروش د
بندي سه يابي و اندازهدر اين قسمت به ارزيابي خطاي موقعيت

هاي خطاي منظور كميتپردازيم.بدينتحت بررسي مي روش
 كنيم:صورت زير تعريف ميرا به Esو  Epبندي يابي واندازهموقعيت
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Ep=�(x - x�)2 +( y - y�)2  �پيكسل�

Es=
�A - A��

A
                                                                 (13) 

-) مختصات واقعي هدف است كه بهx, y( جاكه در اين

نيزمختصات موقعيت تخميني (�x�,y)ايم.صورتدستيدرهرفريمتخمينزده
 در رديابي يمساحت واقعي پنجره A. يالگوريتمموردنظراستوسيلههب

 يوسيلههتخميني در هر فريم است كه بمساحت  �Aو است فريم هر
منحني خطاي  8و  7شكل .استالگوريتم موردنظر بدست آمده

كه 65تا  1هايبندي سه روش را در طول قابيابي و اندازهموقعيت
اين دو منحني دهد. مي نشاندر آن ابعاد هدف در حال تغيير است، 

 دهد.برتري روش ما را نسبت به دو روش ديگرنشان مي
به منظور آزمايش كارايي روش پيشنهادي نسبت به الگوريتم 

در مواجهه با هدف با ]11[كولينزو روش  ]7[استاندارد  انتقال متوسط
يك فيلم ساختگي را به  ،الگوي تابشي و ابعاد متغير در طول زمان

ديده شده از هدف در طول زمان  باينتايم كه  سازي كردهاي شبيه گونه
 يابد.افزايش و سپس كاهش مي

بندي سه روش ي هدف در تصوير مادون قرمز. نتايج اندازه. دنباله6شكل

 .65و  40، 35، 1هاي و روش پيشنهادي در قاب كولينزاستاندارد، روش 

 
و پيشنهادي. كولينزوش استاندارد، يابي سه ر. منحني خطاي موقعيت7شكل  

 
ي در كل شنهاديو پ كولينزسه روش استاندارد،  بندياندازه يخطا يمنحن .8شكل

هاي فيلم.قاب  

است، هدف باسرعتي  576×720در اين فيلم كه ابعاد هرقاب آن
هاي آغازين شروع به حركت در فريم پيكسل بر فريم 75/0حدود 

يابد و در انتها به تدريج افزايش ميكرده و سرعت آن در ادامه به
ويژگي را سطح رسد. در اين آزمايش نيز  مي حدود سه پيكسل بر فريم

بخش متمايز  16گيريم و فضاي ويژگي را به خاكستري در نظر مي
كنيم. كرنل مورد استفاده در ردياب انتقال متوسط، كرنل تقسيم مي

باشد. ده مرتبه به ازاي هر فريم مي ت و تعداد تكراراپانيشنيكوف اس
ايم. در نظر گرفته 80% را بازهم نرخ تصرفدر روش پيشنهادي نيز 

متناظر با سرعت  هايثابتاست و 15/0 نهيزم يدگيچيپي آستانه
نتايج  9شكل .باشدمي)Cx , Cy( ،)8/0، 8/0پنجره( بندياندازه

و روش پيشنهادي را نشان  كولينزاجراي رديابي سه روش استاندارد، 
منظور حل معضل رويارويي با تغييرات در دهد. در هر سه روش بهمي

دهي علت تغييرات مداوم در تباين هدف) از روش وفقمدل هدف(به
 كنيم.مدل استفاده مي

بندي را با ما ابتدا شروع اندازه 9مطابق قسمت (الف) از شكل
هاي بعدي در در جهت حركت مدلابعادي بزرگتر از ابعاد هدف و 

كه ردياب انتقال متوسط بتواند در ادامه هدف ايگونهايم،بهنظر گرفته
طور كامل رديابي كند. در قسمت (ب) و (ج) از اين شكل را به

يابي همراه را در موقعيت كولينزهاي استاندارد و عملكرد ناموفق روش
-علت اندازهستاندارد، بهدهد.روش امي نشان بندي نامناسببا اندازه

بندي غير نرم، تدريجي و آرام، كه عمالً مرتبط با ثابت درنظر گرفتن 
يابي تواند موقعيتدرصد افزايش يا كاهش شعاع پنجره است، نمي

-كنيم كه بهمشاهده مي كولينزباشد. در روش درستي از هدف را داشته

مودي يكسان كه نرخ رشد ابعاد هدف در راستاي افقي و ععلت اين
شود، زيرا قبالً بندي با مشكل مواجه مينيست،اين روش نيز دراندازه

 بندي هدفبوديم كه يكي از نقاط ضعف اين روش در اندازهذكر كرده
كه تغيير ابعاد  هدف در ويژه زمانيبا توزيع غير يكنواخت است، به

 راستاي افقي و عمودي يكسان نباشد.
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همراه با  1000و  850،950،900هاي ي ويدئويي هدف با تباين و ابعاد متغير در قابو روش پيشنهادي روي دنبالهكولينز، ي اجراي سه روش استاندارد. نتيجه9شكل

 بندي اوليه. اندازه

موفقيت روش پيشنهادي را در مقايسه با دو  9قسمت (د) از شكل
دهد. داليل اين موفقيت به چند خاطر است. اول مي روش ديگر نشان

بندي اين روش در دو جهت افقي و قائم برخالف روش كه اندازهاين
مستقل از يكديگر است. دليل ديگري كه از نقاط قوت روش ما  كولينز

از  بندي پنجره مستقلهنسبت به دو روش ديگر است، اجراي انداز
يابي ردياب انتقال متوسط است. با استفاده از اين ترفند اجراي موقعيت

در فريم  ، ابعاد پنجره راانتقال متوسطتوان قبل از اجراي الگوريتم مي
كرد و در نتيجه نقش الگوي زمينه را در تشكيل الگوي  بعدي تنظيم

وضوع زماني بيشتر ي مؤثري كاهش داد. اهميت اين مگونههدف به
شود كه چنانچه حركت هدف بين دو فريم از نصف اندازه پنجره مي

بيشتر باشد، عدم استفاده از اين ايده در نهايت منجر به عقب ماندن 
توان شود. اثبات اين مطلب را ميردياب و باز ايستادن از رديابي مي

در  در نهايت كولينزديد، جائيكه دو روش استاندارد و  9در شكل
افتند. بنابراين اگر بتوانيم در قاب جاري و رديابي از هدف عقب مي

رديابي را با اندازه  ، ابعاد پنجرهانتقال متوسطقبل از شروع الگوريتم 
تري از هدف قادر به تحقق موقعيت يابي دقيق،هدف وفق دهيم

هاي غير هدف در خارج از شد. چراكه قسمت اعظم پيكسلخواهيم
شوند. دليل سوم نمي قرار گرفته و در محاسبات وارد پنجره رديابي

دهي اي با دليل اول در ارتباط است، جهتگونهموفقيت روش ما كه به
-مي بندي پنجره است. حال به استنباط كيفي اين مطلبدراندازه

 پردازيم.

همانطور كه در اين آزمايش ديديم، شكل هدف مرتباٌ در حال 
پيكسل به ابعاد 18×16ي هدف از ابعاد اوليه كهايگونهبه تغيير است،

كه  10كند. حال با نگاهي به شكلپيكسل تغيير مي 31×25نهايي 
شويم كه دهد، متوجه مياختالف زماني بين دو قاب متوالي نمايش مي

ي روشن براي ناحيه T(x,y)ي تغيير زماني شدت پيكسل  يعني جمله
ي جهت حركت كنندهدر جلوي هدف در شكل (كه به نوعي مشخص

ي تاريك در كه اين مقدار براي ناحيههدف است) مثبت است، درحالي
ي داخلي پشت هدف منفي است.واضح است كه اين جمله براي ناحيه

ي ي كسر توان، يعني رابطههدف تقريباً صفر است. بنابراين جمله
اي متالقي با اضالع جلويي (پشتي) در هاي لبه) در زيرپنجره10(

اين جهت حركت هدف افزايش(كاهش) خواهديافت. اين مطلب به
 دهي ابعاد پنجره در جهت حركت هدف است.جهت معني است كه

 
ي زماني توان در . اختالف زماني بين دو قاب متوالي براي تخمين جمله10شكل

 ).10ي (رابطه
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همانطوركه در ابتداي اين آزمايش متذكر شديم اين آزمايش 
اختصاص به رديابي هدفي دارد كه در الگوي تابشي آن در حال تغيير 

هدف در اين فيلم ساختگي را  تباينمنحني تغييرات  11است. شكل
 از فرمول زير محاسبه شده است:  باينتدهد. مقدار  نشان مي

تباين  =
µLtgt-µLbg

µLtgt+µLbg
)14(  

ترتيب ميانگين شدت هدف و زمينه در به µLbgو µLtgtكه در آن 
-شويم كه عليي اين منحني متوجه ميباشد. با مشاهدهها ميكل قاب

كه مشكل تغيير الگوي تابشي هدف را در هر سه روش رغم اين
-، اما به]9[حل كنيم دهي مدل هدفكارگيري روش وفقتوانستيم با به

 كولينزدادن هدف در روش استاندارد و از دستي هرحال لحظه
باشد كه مهمترين همزمان با اين تغييرات شديد در مدل هدف مي

 باشد.بندي نادرست دو روش مذكور ميعلت آن، اندازه

 
 هاي فيلم.. منحتي تغييرات تباين هدف در كل قاب11شكل

 نتيجه گيري .6
و وفق دهي  ي روش اندازه بندي ابعاد پنجرهدراين مقاله با ارائه
توانستيم روش جديدي از رديابي انتقال متوسط،مدل هدف در ردياب 

كه مشكل اين روش را عالوه اينهمراه با اندازه بندي را ارائه كنيم، به
نيز در رويارويي با هدف با كنتراست متغيرحل كرديم.از جمله مزاياي 

نظيم ابعاد بندي سريع، نرم و پايدار، تروش پيشنهادي عالوه بر اندازه
-پنجره رديابي قبل از اجراي ردياب انتقال متوسط و اعمال اين اندازه

ي گونهكه استفاده از اين ايده بهايگونه،به باشدبندي به اين ردياب مي
هاي زمينه در تشكيل مدل هدف مؤثري باعث حذف آثار پيكسل

 خواهدي آنرديابي سريع، مقاوم و قدرتمند هدف خواهدشد كه نتيجه
 بود.

دهد كه طراحي الگوريتم پيشنهادي با آزمايشات ما نشان مي
به ردياب استاندارد زمان اجرا  يبندهايي همچون اندازهافزودن مؤلفه
% نسبت به ردياب 5% نسبت به ردياب استاندارد و 11را تا حدود 

دهد. البته استفاده يك پردازنده سريع نيز قيد زمان و  كولينز افزايش مي
سرعت اجرا را غير قابل لمس خواهد كرد. بنابراين هرچند افزايش 
دقت با در نظر گرفتن مالحظات برخط بودن الگوريتم در روش 

انجامد، وليكن پيشنهادي به بهاي كاهش سرعت اجراي الگوريتم مي
اين امر منجر به دستيابي به روش رديابي ارزشمند همراه با حل 

 استاندارد شده است.مشكالت ردياب انتقال متوسط 

 مراجع
[1] .H. Tahvilian, P. Moallem, A. Monadjemi, Balloon Energy 
Based on Parametric Active Contour and Directional Walsh-
Hadamard Transform and its Application in Tracking of 
Texture Object in Texture Background, EURASIP Journal on 
Advances in Signal Processing, Springer, 2012:253, Dec. 2012. 
[2]. A.I. Comport, E. Marchand, F. Chaumette,Efficient model-
based tracking for robot vision, Advanced Robotics, Vol.19, 
No. 10,pp. 1097-1113, 2005. 
[3]. P. Salembier and F. Marques, Region-based representations 
of image and video: Segmentation tools for multimedia 
services, IEEE Transactionson Circuits, Systems and Video 
Technology,Vol. 9,pp. 1147-1169, 1999. 
[4]. M. Kass, A. Witkin, and D. Terzopoulos, Snakes: Active 
contour models, in 1stInternational Conference on Computer 
Vision, UK, pp. 259-269, 1987. 
[5]. J. Verestoy and D. Chetverikov, Comparative performance 
evaluation offour feature point tracking techniques, 22nd 
workshop of the Austrian pattern recognition group, Austria, 
pp. 255-263, 1998. 

رديابي سريع و كارآمد هدف در رشته تصاوير  ،معلم .پ ،معمارمقدم .ع. ]6[
 ،اي آندهي نقاط گوشهسازي خطاهاي تطبيق ويدئويي به كمك انباره 

جلد دوم، صفحات چهارمين كنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران، 
 .1385 ،مشهدي ، دانشگاه فردوس990 يال 981

[7]. D. Comaniciu, V. Ramesh, P. Meer, Kernel-based object 
tracking, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine 
Intelligence, Vol. 25, No. 5,pp. 564-577, 2003. 
[8]. D.Comaniciu, P. Meer, Mean shift: A robust approach 
toward feature space analysis, IEEETransactions on Pattern 
Analysis and Machine Intelligence, Vol. 24, No.5, pp.603-619, 
2002. 
[9]. N.M. Artner, W. Burger, A Comparison of mean shift 
Tracking Methods, 12thCentral European Seminar on Computer 
Graphics, Austrian, pp. 197-204, 2008. 
[10]. P.Moallem, A.Memarmoghaddam, M. Ashourian,Robust 
and Fast Tracking Algorithm in video Sequences by Adaptive 
Window Sizing Using a Novel Analysis on Spatiotemporal 
Gradient Powers , Journal of Circuits, Systems, and 
Computers,Vol. 16, No. 2, pp. 305-317, 2007. 
[11]. R. Collins, Mean-shift blob tracking through scale 
space,IEEE International Conference on Computer Vision and 
Pattern Recognition, USA, Vol. 2, pp. 234-240, 2003. 
  

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

