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  چکیده

هاي اخیر توجه محققان زیادي را باشد که در طول دههها در حوزه بینایی ماشین میردیابی اشیاء متحرك یکی از پرکاربردترین مقوله

 براي این کار ابتدا. کنیممیدر این مقاله روشی جدید براي ردیابی چندین شی متحرك بصورت همزمان ارائه . به خود جلب کرده است

براي بدست آوردن نقاط ویژگی مرتبط به اشـیاء متحـرك اسـتفاده     "نقاط ویژگی خوب براي ردیابی"  مربوط به از اطالعات حرکت

کـه در   k-meansبندي پس از اینکه نقاط ویژگی مرتبط به اشیاء متحرك را مشخص کردیم با استفاده از الگوریتم خوشه. خواهیم کرد

بندي نقـاط  شود به خوشهن اطالعات قبلی در مورد تعداد و نوع اشیاء بصورت اتوماتیک تخمین زده میآن تعداد کالسترها بدون داشت

اندازه حرکت، جهت حرکت، شدت روشنایی و در این مقاله از بردار ویژگی شامل  .ویژگی بعنوان اشیاء متحرك مجزا خواهیم پرداخت

ي نشان دهنده دقت باال براي تخمین تعداد اشیاء متحرك موجود در صحنه نتایج روش پیشنهاد .موقعیت نقاط ویژگی استفاده کردیم

  .ها داردآن سریع و ردیابی

  کلمات کلیدي

  .KLTاشیاء متحرك، ردیابی، نقاط ویژگی خوب براي ردیابی، 

 
 

 

  مقدمه -1

ئویی یـک گـام   اي از تصاویر ویدو ردیابی اشیاء متحرك در دنباله کشف

ح باالتر بینایی ماشین همچون سیسـتم هـاي   هاي سطپیش نیاز براي سیستم

است که دقت و کیفیت این  غیرهنظارتی، تعامل انسان با کامپیوتر، روباتیک و 

بعنـوان    .ردیابی مورد استفاده بسـتگی دارد  ها به دقت و سرعت روشسیستم

مثال در یک سیستم نظارتی کـه بـراي تشـخیص هویـت افـراد از اطالعـات       

باید بتوان اشیاء متحرك را با دقت زیاد کند تفاده میمربوط به مدل حرکت اس

در کشف کرده، سپس الگوریتمی دقیق براي ردیابی اشیاء را اسـتفاده کـرد تـا    

مده براي تجزیه و تحلیل مدل حرکـت اعتمـاد   مراحل بعدي به نتایج بدست آ

ها و پا ها، دستسر مانندتوان از ردیابی اجزاي بدن بعنوان مثالی دیگر می. کرد

هـاي  ابزارهـاي موجـود انجـام بـازي     بجايبراي ایجاد یک جایگزین مناسب 

-در این نوع کاربرد سیستم با ردیابی اجزاي بدن فرمـان . اي استفاده کردرایانه

هاي کنترلی را بدون در اختیار داشتن کنترلرهاي سخت افزاري دریافت کـرده  

ي مهم ردیابی مراقبت از یکی از کاربردها. ها پاسخ مناسبی خواهد دادو به آن

توان افراد سـالمند را در محـیط   ها میباشد که در این سیستمافراد سالمند می
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هاي نصب شده در آن مکان ردیابی کـرده  زندگی بطور مداوم از طریق دوربین

و سپس با تجزیه و تحلیل اطالعات دریـافتی از نحـوه حرکـت و مکـان ایـن      

اتفاق بیافتـد بتـوان    نمانند زمین خورد اشخاص در صورتی که حوادثی ناگوار

بـا توجـه بـه    . مراکز مربوطه مانند اورژانس را بصورت اتوماتیک خبـردار کـرد  

در این مقاله  ،کاربردهاي مهم ذکر شده فوق و کاربردهاي فرآوان دیگر ردیابی

روشی جدید را براي ردیابی چندین شی متحرك بصورت همزمان ارائه کردیم 

  .  را براي زمان و دقت دارد که نتایج مطلوبی

  کارهاي مربوطه -2

با توجه به کاربردهاي گسترده ردیابی اشـیاء متحـرك در حـوزه بینـایی     

هـاي  ماشین، محققان زیادي در طول سالیان اخیـر بـه مطالعـه و ارائـه روش    

از جمله کارهاي جـامع انجـام شـده در ایـن     . اندمختلف براي این امر پرداخته

می باشد که به مرور و طبقه بندي روش هاي ردیـابی انجـام شـده     ]1[حوزه 

هـاي مختلـف ردیـابی بـراي اشـیاء      نیز روش ]5-2[در مراجع . پرداخته است

معموال ردیابی بر اساس اطالعـات  . اندبررسی قرار گرفته مرور و مختلف مورد

ایـن   .شـود هاي خاص از اشیاء انجـام مـی  بدست آمده براي یک سري ویژگی

اي و لبه، بافت، رنگ اشیاء، اطالعات حرکت، نقاط گوشه: ها عبارتند از ویژگی

توانـد از  هر الگوریتم ردیابی بر اساس کاربرد مـی  .اشیاء و غیرهشکل ظاهري 

بعنـوان  . هـا اسـتفاده کنـد   ها و یا ترکیبی از این ویژگیهر کدام از این ویژگی

از پردازنـد  اشیاء مـی ردیابی  هکانتور شی ب بر اساسهایی که مثال در الگوریتم

هـاي متحـرك و بـر    نیز از ویژگی لبه ]7[ در . کننداستفاده می ]6[ویژگی لبه 

هاي موجـود بـین دو فـریم متـوالی بـه ردیـابی اشـیاء        اساس تفاضل بین لبه

هاي پرکاربرد بـراي ردیـابی ویژگـی گوشـه     یکی از ویژگی. رداختندپمتحرك 

ت به تغییرات شدت روشنایی مورد توجه حساسیت کمتر نسبباشد که بعلت می

هـاي زیـادي   بـراي ردیـابی در روش   گوشـه  اده از نقاطاستف. قرار گرفته است

: در ادبیـات ردیـابی عبارتنـد از    گوشـه  آشکارسازهاي نقاط. استفاده شده است

Moravec]8[ ،Harris]9[ ،KLT]10[  وSIFT]11[.  نویسندگان در]12 ,

از روش  ]15, 14[در  .انـد به ارزیابی نقاط ویژگی براي ردیـابی پرداختـه   ]13

 ]18-16[در  .اندزمینه با بروز رسانی در طول ردیابی استفاده کردهتفریق پس

براي ویژگـی   k-meansنویسندگان از رویکرد دیگري مبتنی بر خوشه بندي 

ایده اصلی این روش ایـن اسـت کـه ابتـدا     . استفاده کردندهاي رنگ و مکان 

وشه بندي کرده و سپس با حذف ویژگی هاي شی و زمینه نزدیک به شی را خ

  .کندهاي مشترك، شی را از زمینه اطرافش متمایز کرده و ردیابی میخوشه

-kبنـدي  را بـا اسـتفاده از الگـوریتم خوشـه     جدیـد  روشیاین مقاله در  

means براي  ک که اطالعات قبلی در مورد تعداد اشیاء متحرك ندارداتوماتی

نتایج آزمایشات عملکرد مناسب الگـوریتم   .کنیمردیابی اشیاء متحرك ارائه می

زیـرا در روش    .دهدزمان، حافظه مصرفی و دقت نشان میپیشنهادي را براي 

ایـم  پیشنهادي از ترکیبی از اطالعات مختلف براي خوشه بندي استفاده کـرده 

  .کنندبه نحو مطلوبی عمل میهاي موجود براي ردیابی که در برابر چالش

روش  2در بخـش  : شـده اسـت  ادامه مقاله بصورت زیـر بخـش بنـدي    

نتایج آزمایش و در نهایت در بخـش   3در بخش . پیشنهادي معرفی شده است

 .شد این مقاله ارایهنتیجه گیري  4

  روش پیشنهادي -3

از اطالعات حرکت بـراي بدسـت آوردن نقـاط     در روش پیشنهادي ابتدا

گی بدست نقاط ویژ این سپس .شودمیاستفاده  مرتبط با اشیاء متحرك ویژگی

یی، موقعیـت، انـدازه و جهـت    شامل شدت روشنا( بر اساس بردار ویژگی آمده

اتوماتیـک بـه اشـیاء     k-meansبنـدي  با استفاده از الگوریتم خوشه و) حرکت

نشـان داده   1مراحل روش پیشنهادي در شـکل  . دنشوداده میمختلف نسبت 

در ادامه این بخش هر کدام از مراحل روش پیشـنهادي را تشـریح   . شده است

 . کنیممی

 

 
  دیاگرام روش پیشنهادي براي ردیابی اشیاء متحرك:  )1(شکل 

  هاي وروديدریافت فریم - 3-1

ی بدنبال تعیین مکان شی یا اشیاء متحرك از آنجایی که در فرآیند ردیاب

درپی را از اشیاء متحـرك در  در طول زمان هستیم در نتیجه باید تصاویري پی

 .سپس در هر لحظه مکان اشیاء متحرك را تعیـین کنـیم   .اختیار داشته باشیم

هاي مختلفی را در نظر توان حالتمیمفروض براي این کار با توجه به کاربرد 

هاي نصب شده در یک مکان ن مثال در سیستم نظارتی از دوربینگرفت، بعنوا

در این مقاله ما براي نمایش . شودها استفاده میخاص و تصاویر دریافتی از آن

  .کنیماستفاده می ]22-19[روند کار روش پیشنهادي از ویدیوهاي آماده در 

  پیش پردازش و استخراج ویژگی - 3-2

زیرا کیفیت یک تصـویر  . امري اجتناب ناپذیر استوجود نویز در تصاویر 

بعنوان مثال ابزار فیلمبرداري، شـرایط  . گیردتحت تاثیر عواملی زیادي قرار می

آب و هوایی، بافت صحنه مورد نظر و تغییرات شدت روشنایی در طول شـبانه  

یی هاي ارائه شده در بیناروز تصاویر دریافی را تحت تاثیر قرار داده و الگوریتم

توانـد  بنابرین حذف نویز و یا کاهش آن می. کنندماشین را با چالش مواجه می

در این مقاله ما پس از . ها بهمراه داشته باشدنتایج بهتري را براي این الگوریتم

 t+1و  tدریافت فریم 

حذف نویز و استخراج ویژگی هاي 

 tخوب براي ردیابی در لحظه 

 KLTتناظر یابی نقاط با 

ازه حرکت بدست آوردن جهت و اند

  براي نقاط ویژگی

  زمینهحذف نقاط ویژگی مرتبط با پس

  تخمین تعداد اشیاء

 اتوماتیک k-meansردیابی با الگوریتم 
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دریافت هر فریم و قبل از هر پردازشی نویزهاي آن را با اسـتفاده از الگـوریتم   

  .کنیمحذف نویز گاوسی حذف می

نقاط ویژگی  Shi and Tomasi، با استفاده از روش ز حذف نویز پس ا

ها با آن. ]10[ آوریمبدست می tرا بر روي فریم در لحظه  *براي ردیابی خوب

 نقـاط ویژگـی بـا   ) sobelگر لبا استفاده از عم(استفاده از محاسبه مشتق دوم 

را محاسبه کرده و نقاط بدست آمده با این کار را به عنـوان   خاصمقادیر ویژه 

نتایج این الگـوریتم را  ) 2(شکل. نقاط ویژگی خوب براي ردیابی معرفی کردند

نشـان   ]22[در   seq01_cam1_300305_Aویدئو  از  775فریم  بر روي

  .می دهد

 

 
بر روي  Shi and Tomasiنتایج استخراج ویژگی الگوریتم :  )2(شکل 

  .]22[ در seq01_cam1_300305_A ویدئو از 775فریم 

 KLTتناظریابی با  - 3-3

ــا اســتفاده در ایــن گــام از روش پیشــنهادي مــا -Lucas از روش  ب

Kanade]23[ بین دو فـریم در لحظـه    متناظر نقاط ویژگیt  وt+1  را پیـدا 

ــی ــلی روش  . کنــیمم ــرض     KLTایــده اص ــه ف ــر مبنــاي س ثبــات "ب

 Temporal(حرکـات کوچـک  "، ")Brightness constancy(روشـنایی 

persistence or small movements(" وابستگی فضـایی " و)Spatial 

coherence(" بر طبق این سه فـرض  شـدت روشـنایی پیکسـل     . می باشد

هاي مربوط به یک شی در فریم هاي متوالی ثابت خواهد بود و پیکسل ها در 

این توالی داراي جابجایی هـاي کوچـک بـوده و همچنـین نقـاط مربـوط بـه        

مشابه به همدیگر همسایگی یک پیکسل خاص داراي خواص و جابجایی هاي 

نتیجه این گام در مراحل بعدي روش پیشنهادي بـراي بدسـت آوردن    .هستند

بـر روي نقـاط متنـاظر     KLTنتـایج روش  . شوداطالعات حرکت استفاده می

) 3(زمایش در گام قبلی در شـکل  از نمونه مورد آ 776و  775هاي یمبراي فر

نقـاط   يان دهنـده رنـگ نشـ   قرمـز نقـاط  ) 3(در شکل  .نشان داده شده است

ها را روي رنگ تناظر آن زردو نقاط  775ویژگی خوب براي ردیابی روي فریم 

 .دهـیم نشان می سیاهکه بردار حرکت هر نقطه را با رسم یک خط  776فریم 

زمینه بعلت جابجایی صفر نقـاط  توجه داشته باشید که براي نقاط ویژگی پس(

 ).اند زرد و قرمز روي هم افتاده

  

                                                 
* Good Feature For Track 

 
  .KLTنتایج تناظر یابی نقاط ویژگی با استفاده از الگوریتم :  )3(ل شک

  تعیین جهت و اندازه حرکت نقاط ویژگی - 3-4

اشـیاء   ،بر اسـاس اطالعـات حرکـت   باید از آنجایی که در مراحل بعدي 

در این گـام از روش  ها بپردازیم لذا بندي آنمتحرك را کشف سپس به خوشه

هـاي  نقطه ویژگی را با استفاده از فرمـول پیشنهادي اندازه و جهت حرکت هر 

  . کنیممحاسبه می) 2(و ) 1(

)1( 
             

niyyxxm cipicipii ,...,1,)()( 22   

  

)2( 

          
ni

xx

yy
d

cipi

cipi

i ,...,1,arctan 

















  

باشد که تناظرشان در ویژگی می برابر تعداد نقاط n، )2(و ) 1(هاي در فرمول

بترتیب  (xpi,ypi) و   (xci,yci). آمده استبین دو فریم متوالی بدست

  .دهدنشان می t+1و  tمختصات نقاط ویژگی و تناظرشان را در فریم 

  کشف اشیاء متحرك - 3-5

براي این . در این گام باید اشیاء متحرك موجود در صحنه را کشف کنیم

کار با استفاده از اطالعات حرکت نقاط ویژگی که داراي جابجـایی جزیـی یـا    

. گیریمزمینه در نظر میط ویژگی مرتبط به پسبعنوان نقا را برابر با صفر دارند

در مـواردي  . ینه همواره ثابت بوده و حرکتی ندارنـد زمزیرا نقاط مربوط به پس

خاص حرکات جزیی مانند تکان خوردن برگ درختان بعلـت وزش بـاد وجـود    

ایـن مشـکل را نیـز حـل     ) ƛ(خواهد داشت که با در نظر گرفتن حـد آسـتانه   

-پس از آستانه گیري نقاط ویژگـی بـاقی  . ))3(س فرمول بر اسا( خواهیم کرد

مانده را بعنوان نقاط ویژگی مرتبط به اشیاء متحرك در نظر گرفته و در مراحل 

   . دهیمها را به اشیاء خاص نسبت میبعدي آن

 
برابر تعداد نقاط ویژگی اسـت کـه تناظرشـان بـین دو      n، )3(در فرمول 

اندازه حرکت نقاط متناظر بر اساس فرمـول   mi. پیدا شده است t+1 و tفریم 

برابر نشان دهنده حد آستانه براي حرکت است که در این مقاله  ƛاست و  )1(

از  775براي فریم ) 4( شکل نتایج این گام در .در نظر گرفته شده است 0.5با 

     .ویدئو مورد آزمایش در مراحل قبلی نشان داده شده است
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     )3(  

 

 
نقاط مربوط به اشیاء متحـرك   (a)ء متحرك، تشخیص اشیا:  )4(شکل 

(b) بردار حرکت مربوط به نقاط متناظر. 

  تخمین تعداد اشیاء - 3-6

گـی مـرتبط بـه اشـیاء متحـرك      که نقـاط ویژ در این مرحله پس از آن 

. را مشـخص کنـیم  باید تعداد اشیاء متحرك موجود در صحنه  ،مشخص شدند

بنـدي اشـیاء متحـرك    مرحله بعد با استفاده از این تعداد به خوشـه این زیرا در 

لـذا تعیـین دقیـق ایـن مقـدار نتـایج دقیـق را بـراي روش          .خواهیم پرداخت

ما براي این کار از اطالعات حرکـت اسـتفاده   . پیشنهادي بهمراه خواهد داشت

هاي مختلف بـراي  جهت و اندازهبه این صورت که تعداد . ))4(فرمول ( کردیم

نقاط ویژگی مرتبط با اشیاء متحرك را بر اساس حـد آسـتانه هـاي مشـخص     

بدست آورده و در نهایت تعداد اشیاء موجود در صحنه را برابر با ماکزیمم ایـن  

در این مقاله براي اندازه مقدار هاي صـحیح و بـراي   (. دهیمدو مقدار قرار می

 ).یره مثلثاتی در نظر گرفتیمناحیه را براي دا 24جهت 

  )k=MAX هاي مختلفتعداد اندازه ,هاي مختلف تعداد جهت(    ) 4(

  اتوماتیک k-meansردیابی اشیاء با  - 3-7

در مرحله ردیابی باید نقاط ویژگی بدست آمده براي اشیاء متحرك را بـه  

بندي کنیم بطوري که هر خوشه نشـان دهنـده یـک    هاي مناسب دستهخوشه

نقاط ویژگی از الگوریتم  در این مقاله براي خوشه بندي. اشدبمی شی متحرك

بنـدي  بردار ویژگی که بـراي خوشـه  . کنیماستفاده می k-meansبندي خوشه

. استشدت روشنایی، موقعیت، اندازه و جهت حرکت : کنیم شامل استفاده می

باشد، ما ها مینیازمند به داشتن تعداد خوشه k-meansاز آنجایی که الگوریتم 

ها را برابر با تعداد بدست آمده براي اشیاء در مرحله قبـل در نظـر   تعداد خوشه

ها بدون داشتن اطالعات با توجه به اینکه در این روش تعداد خوشه. گیریممی

آیـد، در نتیجـه الگـوریتم  مـورد     قبلی در مورد تعداد اشیاء مختلف بدست مـی 

پـس از عمـل خوشـه    . نامیموماتیک میات k-meansاستفاده در این مقاله را 

در نظر گرفته و میـانگین آن را بـر اسـاس     شیبندي هر خوشه را معادل یک 

اي که و مستطیلی را بگونه گیرمبردار ویژگی بعنوان مرکز ثقل شی در نظر می

نتـایج   .کنـیم تمامی نقاط هر خوشه را در بر بگیرد بعنوان ناحیه شی رسم مـی 

  . نشان داده شده است )5(این گام در شکل 

 

 
  .اتوماتیک  k-meansبندي نتایج الگوریتم خوشه:  )5(شکل 

  نتایج آزمایشات -4

-در مرحله آزمایش ما الگوریتم پیشنهادي را از نظر زمان و دقت با روش

بـراي ایـن کـار روش پیشـنهادي را روي     . هاي مختلف مقایسه خواهیم کـرد 

اي بـراي ارزیـابی   کـه بشـکل گسـترده    ]22, 20, 19[ویدیوهاي مختلف در 

هـر   زمـان پـردازش بـراي   شوند اجرا کرده و هاي ردیابی استفاده میالگوریتم

. کنیمها مقایسه میفریم و دقت ردیابی را براي روش پیشنهادي با دیگر روش

جود در مراجـع ذکـر شـده    علت استفاده از ویدئوها این است که ویدئوهاي مو

نتـایج  .  باشـند هاي ردیابی میهاي مختلف موجود براي الکوریتمداراي چالش

دنباله مختلف از ویدئوهاي مورد آزمایش  4 رويروش پیشنهادي براي ردیابی 

سیستمی که الگـوریتم پیشـنهادي را روي    .نشان داده شده است) 6(در شکل 

گیگابایت، کارت  4با مموري  B590آن پیاده سازي و اجرا کردیم لپتاپ لنوو 

  Intel(R) گیگابایـت و پردازنـده     NVIDIA GEFORCE 1گرافیـک  

Core(TM) i3-3120M CPU@2.50GHz  در ادامـه ایـن    .باشـد می

ارزیابی دقت و زمان پردازش براي الگـوریتم پیشـنهادي و دیگـر    بخش نتایج 

  .شوندهاي موجود در این زمینه نشان داده میروش
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براي ویدیو  777- 775فریم  (a)نتایج روش پیشنهادي :  )6(شکل 

seq01_cam1_300305_A ) 22[در ) هاي مختلفحرکت اشیاء در جهت[ 

(b) از  88-86هاي فریمcrossing )20[در ) تغییرات شدت روشنایی[ 

(c) از ویدیو  31- 29هاي فریمwalking )وجود انواع مختلف از اشیاء (

حرکت (  walking2از ویدئو  360- 358هاي فریم (d) ]20[در 

  .]20[در ) درراستاي دید دوربین و تغییر جهت

  یابی دقتارز - 4-1

نمونـه از ویـدیوهایی کـه     10براي ارزیابی دقت روش پیشنهادي تعـداد  

اند را در نظر گرفته و روش هاي مختلف براي ارزیابی دقت استفاده کردهروش

دقت روش خود ) 5(سپس با توجه به فرمول  . کنیمها اجرا میخود را روي آن

 10ن دست آمده بـراي آ در نهایت از دقت برا روي هر ویدیو محاسبه کرده و 

نمونـه در   10نتایج دقت روش پیشنهادي براي ایـن   .میگیرنمونه میانگین می

نتـایج ارزیـابی دقـت روش پیشـنهادي در      .نشان داده شـده اسـت  ) 1(جدول 

علت دقت باالي  .نشان داده شده است ) 3(ها در جدول مقایسه با دیگر روش

استفاده از نقاط گوشه و بـردار   بدست آمده براي روش پیشنهادي این است که

شود کـه ردیـابی در شـرایطی    بندي باعث میویژگی مورد استفاده براي خوشه

مانند تغییرات روشنایی محیط، تغییرات جهت اشـیاء و وجـود اشـیاء متحـرك     

  .متنوع عملکرد مطلوبی را بهمراه داشته باشد

  

)5                                               (    
TFTA

TA
Accuracy


  

تعداد خطا در  TFو  درست تشخیص داده شده تعداد اشیاء TA) 5(در فرمول 

 . باشدمی اشیاء تشخیص

  ارزیابی زمان اجرا - 4-2

براي ارزیابی زمان اجرا و سـرعت روش پیشـنهادي روش پیشـنهادي را    

نمونه از ودیدیوهاي مورد آزمایش اجرا کـردیم سـپس زمـان کـل را      10روي 

هاي تشـکیل دهنـده همـان    راي هر ویدیو محاسبه و در نهایت بر تعداد فریمب

ترتیب زمان میانگین براي پردازش هـر فـریم روي   بدین. ویدیو تقسیم کردیم

 ،نمونـه  10گیـري از ایـن   هر ویدئو بدست خواهد آمد که در نهایت با میانگین

نتایج زمان ) 2(جدول . زمان میانگین را براي پردازش هر فریم خواهیم داشت

نتایج مقایسـه زمـان   ) 3(جدول . دهدپردازش براي روش پیشنهادي نشان می

از آنجایی که روش . دهدها نشان میپردازش روش پیشنهادي را با دیگر روش

کند، زمان پیشنهادي فقط روي نقاط ویژگی مرتبط به اشیاء متحرك عمل می

گر که بصـورت سراسـري   هاي دیمصرفی روش پیشنهادي در مقایسه با روش

  )).3(جدول (کنند کمتر می باشد کل تصویر را در هر مرحله بررسی می

 نتایج مربوط به دقت روش پیشنهادي:  )ا(جدول 

 [22-20]نام ویدئو   تعداد فریم  تعداد درست  تعداد غلط  دقت

92%  23  268  291  coke  

91%  29  300  120  crossing  

88%  91  765  551  Fight_RunAway2  

90%  36  363  395  OneLeaveShopReenter1  

94%  289  4815  2292  seq01_cam1_300305_A  

85%  212  1217  176  subway  

87%  174  1171  1345  Sylvester  

91%  31  323  354  Tiger1  

94%  53  822  412  Walking 

88%  203  1497  500  Walking2  

 میانگین دقت        90%

 

 اجراي روش پیشنهادي نتایج مرتبط با زمان:  )2( جدول

  [22-20]نام ویدئو   تعداد فریم  زمان کل  زمان پردازش هر فریم

26  7566  291  coke  

27  3240  120  crossing  

25  13775  551  Fight_RunAway2  

28  11060  395  OneLeaveShopReenter1  

27  61884  2292 seq01_cam1_300305_A  

30  5280  176  subway  

31  41695  1345  Sylvester  

28  9912  354  Tiger1  

29  11948  412  Walking 

29  14500  500  Walking2  

)ms(28       زمان اجرامیانگین 

 

 هامقایسه دقت و سرعت روش پیشنهادي با دیگر روش) : 3( جدول

تعداد فریم پردازش شده در 

 (FPS)ثانیه

 زمان پردازش هر فریم

)ms(  

    دقت

 ]24[روش ارائه شده در   85%  40  25

  ]25[روش ارائه شده در   84%  29  34

  ]26[روش ارائه شده در   64%  333  3

  ]27[روش ارائه شده در   75%  38  26

  ]28[روش ارائه شده در   63%  35  28

  روش پیشنهادي  90%  28  36

857

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  نتیجه -5

ما در این مقاله روشی جدید براي کشف و ردیابی اشـیاء متحـرك ارائـه    

عـالوه  . توانایی کشف و ردیابی دقیق و سریع اشیاء متحرك را داردکه  کردیم

اشیاء متحرك حساس نبـوده و عملکـرد    نوعبت به بر این روش پیشنهادي نس

. خوبی براي ردیابی در صورت وجود چنـدین شـی مختلـف در صـحنه را دارد    

یکی دیگر از مزایاي روش پیشـنهادي تخمـین دقیـق تعـداد اشـیاء متحـرك       

باشد که در مواردي که این اطالعات در دست نباشد و یا موجود در صحنه می

  .روش پیشنهادي عملکرد مطلوبی دارد بدست آوردن ان مشکل باشد
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