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، های روزمره انسان مانند رانندگی، عبور از خيابانی مسير حرکت در فعاليتبينریزی حرکتی و شناختی نقش مهمی دارد. پيشبينی در برنامهمهارت پيش – چکيده

رداخته ای به طور خاص به آن پبينی مسير حرکت توسط انسان، کمتر مطالعهباشد. با وجود نقش اساسی پيشگرفتن اشياء، بازی کردن و .... بسيار حائز اهميت می

کرد و مسير مختلف حرکت می 7که در آن توپی روی گشت هایی طراحی عه به منظور درک بهتر این فرآیند آزمایشو مدل برای آن ارائه داده است. در این مطال

که  داین نتيجه حاصل شها بينی کنند. با تحليل نتایج آزمونی توپ را پيشی بخشی از مسير حرکت توپ، موقعيت آیندهشد پس از مشاهدهاز افراد خواسته می

ی جربهت افراد بينی برخوردارند و مسيرهایی کهتری برای پيشی شکست نسبت به مسيرهای دارای انحنا از پيچيدگی کميرهای خطی و دارای نقطهاحتماالً مس

 ل مربعاتحداقسازی، بر اساس خروجی رفتاری انسان، مدلی با روش ترند. در بخش مدلبينینسبت به سایر مسيرها قابل پيش ها را دارنددر استفاده از آنتری بيش

 این مدل با دقت خوبی شودن داده میاست که در این تحقيق نشاسازی رفتار انسان کاری جدید . استفاده از این روش در مدلماشين بردار پشتيبان معرفی شد

 کند. مشابه با انسان عمل می

  سازی، مسير حرکتحداقل مربعات ماشين بردار پشتيبان، مدل بينی،پيش -کليد واژه

 

 مقدمه -1

سياری از پيش شياء در محيط اطرافمان در ب سير حرکت ا بينی م

رانندگی، عبور از خيابان، حرکت های زندگی روزمره مانند بخش

ست شکار کردن و .... حائز اهميت مید سانی،  شد. یک مثال ر با

 یابی مسير حرکت سایرمشهور این است که اشتباه راننده در برون

صادف می سایل نقليه منجر به ت شود. با این وجود کمتر به این و

سی آن در حوزه ست و برر شده ا ضوع پرداخته   و کیی بيولوژِیمو

 .]1[مهندسی کاری نسبتاً جدید است 

در این پژوهش سعی شده با توجه به نوروفيزیولوژی نواحی مغزی 

ند پيش یتدرگير در فرآی حدود تأخير و م های موجود در بينی، 

ستم بينایی و حرکتی آزمون هایی برای درک بهتر این فرآیند سي

بينی يشدر انسان طراحی کنيم و عملکرد افراد را در یک تکليف پ

مسير حرکت مورد مطالعه قرار دهيم. در انجام این تکليف، حافظه 

نایی برون کانی و توا عات حرکتی در کاری حرکتی، م یابی اطال

 .]1[ی شئ نقش دارندبينی موقعيت آیندهزمان برای پيش

سانی رفتار می کند با روش در ادامه مدلی که مطابق با خروجی ان

شين بردار شتيبان حداقل مربعات ما شين بردار  1پ ارائه دادیم. ما

سال  سط وپنيک در  شتيبان ابتدا تو شد. این روش  1998پ ارائه 

                                                           
1 Least Square Support Vector Machines 

ی تئوری یادگيری آماری پيشننننهاد شننند. مدل حداقل بر پایه

مربعات ماشننين بردار پشننتيبان توسننط وندوال و همکارانش در 

دقت و  SVMنسنننبت به  LS-SVMمعرفی شننند. روش  1999

چنين پيچيدگی محاسننباتی کمتری دارد. این سننرعت باالتر و هم

کند و به روش از اصل حداقل سازی خطای ساختاری استفاده می

برای  LS-SVM . روش]2[شودکلی منجر میی یک جواب بهينه

هننای مختلفی مورد بينی در فرآیننندهننا و حوزهتخمين و پيش

ستفاده از آن به عنوان مدلی برای ست اما ا ستفاده قرار گرفته ا  ا

ست که در پيش سان کاری جدید ا سط ان سير حرکت تو بينی م

شاخص شان میاین مطالعه به کمک  دهيم این مدل های آماری ن

 تواند با دقت خوبی مشابه انسان عمل کند. می

 کارروش  -2

ما در این تحقيق فهم بهتر و عميق بينی ی پيشتر نحوههدف 

سان و ارائه مدلی برای این فرآیند است.   جهتمسير حرکت در ان

 حرکت توسط انسان در ريمس ینيبشيپ ینحوه یمطالعه و بررس

پس از شد.  یطراح ییهاشیشئ متحرک، آزما یهنگام مشاهده

ت شننده، مدلی به روش های ثبها و به کمک دادهطراحی آزمایش

LS-SVM برای این فرآیند ارائه شنند که در ادامه به تشننرین این 

 پردازیم.موارد می

 بينی مسيرهای مختلف توسط انسانسازی پيشمدل

 3مریم مقدمو  2فرزاد توحيدخواه، 1فيروزیفيروزه نادرکام

 frz.firoozi@aut.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی )بيوالکتریک( دانشگاه صنعتی اميرکبير تهران، 1

 towhidkhah@gmail.comاستاد گروه مهندسی پزشکی)بيوالکتریک( دانشگاه صنعتی اميرکبير تهران، 2

 moghadam.m@aut.ac.irدانشجوی دکترای مهندسی پزشکی)بيوالکتریک( دانشگاه صنعتی اميرکبير تهران ، 3
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 های تجربیآزمایش -2-1

ما نیا یهدف از طراح نا یبررسننن ها،شیآز انسننننان در  ییتوا

 ت.مختلف اس یرهايمس یشئ رو کی یندهیآ تيموقع ینيبشيپ

پاسنن   افتنیل طرح شننده، به دنبا یهاشیطور خالصننه آزما به

 شدند: یطراح ریسواالت ز

 بينی انسان، وابسته به مسير حرکت شئ آیا قدرت پيش

تواند سنننبی پيچيدگی متفاوت اسنننته چه عواملی می

 بينی شودهمسير برای پيش

 ًشننئ، تا چه  کی رياز مسنن یبخشنن دنیبا د افراد عموما

 یبا دقت خوب توانندیحرکت را م یندهیاز آ یامحدوده

 کننده ینيبشيپ

 کنندگان شرکت 2-1-1

در این آزمون شننرکت کردند که  25±4نفر با ميانگين سنننی  14

همگی دانشجوی دانشگاه اميرکبير تهران بودند. قبل از شرکت در 

آزمون، تمامی افراد فرم رضایت نامه را پر کردند. هيچ یک از افراد 

شنننرکت کننده در این آزمون نقص یا محدودیتی در سنننيسنننتم 

ی پيش و بينایی خود نداشنننتند. این موضنننوع در مرحله حرکتی

  آزمون نيز بررسی شد.

 ثبت سامانه 2-1-2

است.  S10 آزمون تبلت لنوو نیثبت استفاده شده در ا یسامانه

 1024*600 ریوضننوح تصننو اب شیصننفحه نما یتبلت دارا نیا

سل،يپ س نچیا 10 ک شدیم یو لم ستفاده از یک قلم . با افراد با ا

 کنند.ی مورد نظرشان را روی صفحه انتخاب مینقطهلمسی 

 آزمایش روند 2-1-3

صننفحه  کی ها،شیانجام آزما یدر نظر گرفته شننده برا یفضننا

 با اسننتفاده ازاسننت که  پيکسننل 30*30با گریدهای  یدبندیگر

ست. بر رو یطراح افزار متلینرم توپ وجود  کیصفحه  یشده ا

س یدارد که رو از پرداختن  شيپ. کندیمختلف حرکت م یرهايم

شرح کامل آزما شرا ها،شیبه  ست تا  در نظر گرفته  یکل طیالزم ا

 : باشدیم ریشامل موارد ز طیشرا نیشده عنوان شود. ا

 در تمام مراحل  یطول یسننرعت حرکت توپ در راسننتا

 .باشدیم هيبر ثان کسليپ 16.6آزمون ثابت و برابر با 

 یرا روآن یسنتیکه فرد با ندهینقطه آ یمختصنات طول 

داده شننده اسننت و در واق   یصننفحه انتخاب کند، به و

ض ستيکاف صات عر شخ ندهیآ یفرد مخت  صيتوپ را ت

 دهد. 

 داده شد که زمان  نيدر انجام آزمون، به تمام افراد توض

توسط شما مهم است و در صورت  ندهیآ یانتخاب نقطه

 .ديدهیزمان، آن انتخاب را از دست م تیعدم رعا

 له 7 یون داراآزم يدگی 7) مرح با پيچ های مسنننير 

له از آزمون  مختلف( که هر مرح بار تکرار  4اسننننت 

 یندهیآ ینقطه 5 یستیو در هر مرحله فرد با شودیم

ند. ینيبشيتوپ را پ تيموقع ها ک به  تن در تکرار دوم 

ست  شان اطالع داده  ایافراد از در ست بودن انتخاب نادر

 .شودیم

آزمایش طراحی شننده شننامل دو بخش آشنننایی و آزمون اسننت. 

داده  شیدر دو بخش و با دو هدف نما ی آشنننناییمرحله فيتکال

که برابر با  کسنليپ 30نقطه با قطر  یشندند. در بخش اول تعداد

سط  شده تو ستفاده  شن قلم ا ابعاد توپ موجود در آزمون و رزولو

ست رو ستو از افرا شدیصفحه ظاهر م یافراد ا با ظاهر  ميد خوا

ار داشننتند لمس کنند. در يکه در اخت یرا با قلمشنندن نقطه، آن

ستفاده از قلم و اطم یبا نحوه ییبخش هدف ما آشنا نیا ز ا نانيا

 افراد بود. در بخش یو حرکت یینايب ستميعدم وجود مشکل در س

با آن مواجه  یکه در آزمون اصنننل ییرهاياز مسننن ريمسننن 4دوم، 

ن غلط بودن انتخابشا ای نيکه به افراد از صح یرا در حالت شوندیم

شد. در ا شینما م،یدادیم زخوردبا شنا نیداده   ییبخش، هدف آ

آزمون، درک زمان و سننرعت حرکت توپ و درک مفهوم  طيبا مح

 بازخورد بود.

شننامل  شنندندیکه افراد در کل آزمون با آن مواجه م ییرهايمسنن

نمودار درجه دو، نمودار درجه  ک،ی نمودار درجه ،یخط افق ريمس

در این  .باشنندیم ینوسننيموج سننو  یموج مثلث ،ی، موج مربع3

سته )نقطه به نقطه( به  2/1آزمون  س صورت گ سير را به  از کل م

شدافراد نمایش  ساز. داده  سته  س ست که به  نیبد یگ صورت ا

 ريمسننن ینقطه رو کی یطول یدر راسنننتا کسنننليپ 30هر  یازا

شود. با توجه به ا سرعت حرکت شئ کمتر از  کهنیمطلوب ظاهر 

 نیا یحرکت توپ رو تواندیاسنننت، چشنننم م هيدرجه در ثان 30

 .]3[دنبال کند و بدون پرش را به صورت آرام رهايمس
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 یحرکت توپ با سرعت طول ريمس ینقطه به نقطه شیاز نما پس

. شودیهر متوپ ظا یهم طول با مکان بعد یچراغ زرد رنگ ،ثابت

ست فرد حق انتخاب نقطه نیکه ا یمادام شن ا بعد را  یچراغ رو

 شننودیمنتقل م یبعد یچراغ زرد رنگ به خانه ،دارد. پس از آن

به هم ینيبشيپ رادوم  یتا فرد نقطه  تيموقع ی،يترت نيکند. 

کان آ 5کرده و فرد  رييچراغ زرد تغ به  یندهیم با توجه  توپ را 

س سرعت توپ انتخاب م ريشکل م فرد هر نقطه از مرب   .کندیو 

ی صنننحين را انتخاب کند مرکز آن مرب  به عنوان شنننامل نقطه

 شود.ی صحين پذیرفته مینقطه

سا یزمان الزم برا کهنیتوجه به ا با  یشئ رو کیظهور  ییشنا

 طبق مطالعات،و است  ثانيه یليم 50توسط انسان  شیصفحه نما

شخ شکل صيت شخ هيثان یليم 100 حالت و   صيبعد از ظهور و ت

دت م رد،يگیشکل صورت م صيبعد از تشخ هيثان یليم 250الگو 

 400توپ توسننط فرد حدود  یحرکت یدرک الگو یزمان الزم برا

ست هيثان یليم شده .]4[ا صالح   کیلمس  ت،يف یطبق قانون ا

زمان  هيثان یليم 500ما حدود  شیشنننئ با ابعاد توپ مورد آزما

هایی که قبل از این آزمایش روی بر اسننناس آزمون .]5[داردالزم 

شتگروه دیگری طراحی  شد گ شاهده  زمان انتخاب  نيانگيم، م

با این سنننامانه  توسنننط افراد برای تخمين این مسنننيرها نقطه

شگاهی ست. با توجه به تحق هيثان یليم 1500حدود  آزمای  قاتيا

 گرفتافراد قرار  اريآزمون در اخت نیکه در ا یو مشننناهدات، زمان

 یبرا شنننتريب هيثان یليم 300بود که در واق   هيثان یليم 1800

 .ه شدکنندگان زمان دادها به شرکتپردازش ریو سا ینيبشيپ

شرکت که  شودیداده م شیبار نما 4، هر بخش کنندگانبه تمام 

بازخورد نيفقط در دوم به افراد  خابشننننان داده یتکرار   از انت

 نیآورده شده است. ا 1شکل بازخورد در  نیاز ا یشی. نماشودیم

صننورت اسننت که با انتخاب هر نقطه توسننط فرد،  نیبازخورد بد

 سمت چپ یو نقاط اطرافش در گوشه نيصح یاز نقطه ینگاشت

توپ را  یندهیآ تيچه فرد موقعچنان شنننود،یصنننفحه ظاهر م

ست انتخاب کن شن مدر سبز رنگ رو  یهاو چراغ شودید، چراغ 

باالتر از نقطه  یانتخاب یاطراف آن خاموش هسنننتند. اگر نقطه

 و شودیسبز روشن م ینقطه یباشد، چراغ قرمز رنگ باال نيصح

به  ابروز خط یبه ازا یيترت نيبه هم در هر جهت چراغ مربوط 

اشننتباه که فرد در آن  یبازخورد فقط جهت نی. اشننودیآن قرمز م

خطا )چقدر  زانياز م یو اطالعات دهدیم شیکرده اسنننت را نما

نقاط صننورتی نقاطی  1شننکل در  .دهدیزده( نمتر یا پایينباالتر 

 اند.هستند که توسط فرد انتخاب شده

 
ی ارائه بازخورد و روشن شدن چراغ زرد : نمایی از محيط آزمون، نحوه1شکل 

 ی توپ.بينی موقعيت آیندهرنگ برای پيش

 سازیمدل -2-2

بينی مسننير حرکت در انسننان از سننازی رفتار پيشبه منظور مدل

سننازی از مرحله بعد از اسننتفاده شنند. این مدل LS-SVMروش 

شود. در واق  طی تکرار دریافت بازخورد در آزمایشات را شامل می

اول و دوم، همه افراد یک دانش اوليه از مسيرها پيدا کردند و یک 

توپ در ذهن افراد تشننکيل  مدل از مسننيرها و دیناميک حرکت

سوم و چهارم که داده سازی ها را برای مدلهای آنشد. در تکرار 

اسننتفاده کردیم، افراد با توجه به مدل داخلی حاصننل از تجربيات 

چه در دو تکرار قبل یاد گرفتند مسير حرکت توپ را گذشته و آن

سنننازی به روش رگرسنننيون کنند. اکنون روند مدلبينی میپيش

 :شودقل مربعات ماشين بردار پشتيبان در زیر توصيف میحدا

عه که ی دادهمجمو 𝑥𝑖⃑⃑⃑های آموزش   ∈  𝑅𝑛   به عنوان بردار

𝑦𝑖⃑⃑⃑ورودی و   ∈  𝑅𝑛 شنننوند. به عنوان بردار خروجی معرفی می

ضی نقاط نمایش داده  صات عر در این مطالعه، بردار ورودی، مخت

بينی شننده به افراد و بردار خروجی، مختصننات عرا نقاط پيش

سط افراد می شد. از آنشده تو  یجایی که هر بار اطالعات نقطهبا

مدل ذهنی فرد و پيش خت  عدی بينی نقطهجدید در سنننا ی ب

سنننازی به صنننورت گام به گام تا افق ثرگذار اسنننت، روند مدلا

 ام انجام شد. 5بينی پيش

تاب  رگرسيون غير خطی در فضای  سویکنزطبق روش پيشنهادی 

 باشد:می( 1)ی دهی اوليه به صورت رابطهوزن

(1) 𝑦(𝑥) = 𝑤𝑇 . 𝜑(𝑥𝑖) + 𝑏    

W ها، مقادیر وزنb  بایاس تاب  رگرسنننيون و𝜑(𝑥𝑖)  ترسنننيم

این  .]6[ها در فضنننای ویژگی با ابعاد باال اسنننتغيرخطی ورودی

 شود:حل می( 2)ی بهينه سازی به صورت رابطه مسأله
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(2) 
𝑚𝑖𝑛𝑤,𝑒,𝑏𝑗(𝑤, 𝑒) =

1

2
𝑤𝑇𝑤 +

𝛾

2
∑𝑒𝑖

2

𝑁

𝑖=1

 

آورده ( 3)شود در رابطه گرفته میقيدی که در این مسأله در نظر 

 شده است:

(3) 𝑦𝑖 = 𝑤𝑇 . 𝜑(𝑥𝑖) + 𝑏 + 𝑒𝑖 

e گر خطنای تخمين و بينان𝛾  ی بخش ثنابنت تنظيم کنننده

کنند و تر خطای بيشنننتری ایجاد میبزرگ 𝛾خطاسنننت. مقادیر 

قادیر  يد میکوچک 𝛾م های کمتری تول ما در این تر خطا ند ا کن

حالت ممکن اسننت ماشننين یادگيری با تقریی ضننعيفی را ایجاد 

ی سننازی فاصننلهقل( با حدا3)سننازی بخش اول رابطه کند. بهينه

سنننازی بخش دوم به روش اطمينان از ماشنننين یادگيری و بهينه

صورت میحداقل سک تجربی  ی الگرانژ به گيرد. معادلهسازی ری

 شود:ساخته می( 4)ی صورت معادله

(4) 𝐿(𝑤, 𝑏, 𝑒, 𝛼) = 𝑗(𝑤, 𝑒)

− ∑𝛼𝑖𝐾(𝑥, 𝑥𝑖) + 𝑏

𝑁

𝑖−1

+ 𝑒𝑖 − 𝑦𝑖 

ته ( برای بهينهKTTر )تاک–شنننرایط کان  سنننازی در نظر گرف

به هدف تقریی  LS_SVMشننود. بر اسنناس این شننرایط مدل می

 :]7[ دشونوشته می( 5)ی تاب  به صورت رابطه

(5) 𝑦(𝑥) = ∑ 𝛼𝑖𝐾(𝑥, 𝑥𝑖) + 𝑏𝑁
𝑖=1   

طه  ,𝐾(𝑥در این راب 𝑥𝑖)   عه از طال نام دارد. در این م نل  تاب  کر

 برای حل استفاده شده است. 2تاب  کرنل پایه شعاعی

صد داده 20 سير را برای آموزش و در صد را به  80های کل م در

مدلعنوان داده فاده کردیم. برای ی آزمون در  سننننازی اسنننت

ستفاده شد  cross validation 6foldاعتبارسنجی مدل از  ا

برای تعيين مقادیر و پارامترهای  simplexسازی و از تاب  بهينه

نه مدل از   𝜎 و  𝛾ی بهي یابی  به منظور ارز ته شننند.  بهره گرف

ی ميانگين مربعات ریشه(، 𝑅2)های آماری ضریی تبيين شاخص

( اسننتفاده شنند. MAE( و ميانگين خطای مطلق )RMSEخطا )

                                                           
2 Radial Basis  

 MAEو  RMSEتر و مقدار ( به یک نزدیک𝑅2)هر چه ميزان 

 تر و بهتر است.تر باشد، مدل دقيقکوچک

سان بررسی فرآیند پيشی جا نحوهتا این بينی مسير حرکت در ان

شده برای مدل ستفاده  شرح دادیم. در ادامه و الگوریتم ا سازی را 

 یم.پردازسازی میبه گزارش نتایج آزمایشات تجربی و نتایج مدل

 های تجربینتایج آزمایش -2-3

به افراد به صنننورت نقطه به نقطه، از  رياز هر مسننن 2/1 شیبا نما

 5تا  ،شده دهید ريا توجه به سرعت حرکت و مسب ميها خواستآن

 نيگانيجذر م یکنند. خطا ینيبشيتوپ را پ تيموقع گام جلوتر

عد برا ینيبشيپ ی( را براRMSE) مربعات  ريهر مسننن ینقطه ب

مربعات به  نيانگيجذر م یمقدار خطا 2شکل  . درمیمحاسبه کرد

 شینما ريهر مسنن ی( را برا(SEM نيانگيم انحراف یهمراه خطا

 .میاداده
 

 

 مختلف یرهايمس یبرا ینيبشيپ افق 5 یبرا خطا نيانگيم درصد: 2شکل 

مشنناهده شننده و با توجه به نرمال بودن  یخطاها زانيم یبه ازا

ل یدادگننان، از تسننننت آمننار  یتوز ح نسیننوار ليننت  کینن ا

س یبرا (ANOVA)طرفه س نيوجود تفاوت معنادار ب یبرر  رهايم

( =42.55fو  p ≥0.0001با ) هاانسیوار لي. تحلمیاستفاده نمود

س از پ دهرا نشان داد. سپس با استفا رهايمس نياختالف معنادار ب

س نيوجود تفاوت معنادار ب یبونفرون یآزمون آمار دو به دو  رهايم

آورده شده  2شکل نيز در  ليتحل نیحاصل از ا جیشد. نتا یبررس

(، p ≥ 0.05) یمعنا(، ** به p <0.05) یاست. وجود * به معنا

به معنا به معناp ≥ 0.01) ی***  ( p ≥ 0.001) ی( و **** 

S h o w in g  1 /2  o f  T r a je c to r y

D iffe rn e t  T ra je c to r ie s

P
e

r
c

e
n

t
a

g
e

 o
f
 E

r
r
o

r

h o r lin e p a r a b o la c u b ic s q u a r e tr ia n g le s in e

0

2

4

6

8

h o r

line

p a ra b o la

c u b ic

s q u a re

tr ia n g le

s in e

% 3.3

% 6 .5

% 0 .5

% 1 .3

% 2 .9

****

******

****

**

**

****

****

**

****

***

****

2679 

بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران،دانشگاه شیراز،21 تا 23 اردیبهشت 1395
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


   

تفاوت معنادارتر  یکمتر باشد از نظر آمار p. هرچه مقدار باشدیم

با توجه به وجود اختالف معنادار بين مسننيرها و بررسننی  اسننت.

ای بينی مسننيرهتوان نتيجه گرفت احتماال پيشعملکرد افراد، می

و خطی نسنننبت به مسنننيرهای منحنی از پيچيدگی دارای زاویه 

بينی بر اساس یک جا پيشچنين از آنتری برخوردار است. همکم

مدل داخلی که حاصننل تجربيات و مشنناهدات فرد اسننت صننورت 

ی بيشننتری در اسننتفاده از گيرد، مسننيرهایی که افراد تجربهمی

بل پيشآن قا تی  به مرا ند  هبينیها را دار ا تر از سنننایر مسنننير

تاب  درجه می به  خطای  3باشنننند. برای مثال، مسنننير مربوط 

 بيشتری نسبت به دیگر مسيرها دارد.

گام  5تا  ، در آزمون از افراد خواسننته شنندطور که بيان شنندهمان

روند  3شکل بينی کنند. در ی توپ را پيشجلوتر، موقعيت آینده

بينی برای تمننام تغيير ميزان خطننا بننه ازای افزایش افق پيش

ست. همان شده ا سم  سيرهای آزمون ر رفت گونه که انتظار میم

با افزایش افق پيش ها  طای پيشدر اکثر مسنننير  بينیبينی، خ

 تواند به علت انباشنننتگی خطاییابد. این موضنننوع میافزایش می

 بينی نقاط قبلی در طول زمان باشد.پيش

 
افق  5بينی برای مسيرهای مختلف به ازای : درصد خطای پيش3شکل 

 بينی جلوترپيش

 سازینتایج مدل -2-4

بينی پياده تشنننرین شنننده را برای هر گام پيش LS-SVMمدل 

نمودیم. برای ارزیابی مدل هر سننه شنناخص آماری را به ازای افق 

نار هم در  5تا  1بينی پيش  کنيم.بررسنننی می 1جدول در ک

سبتاً خوبی مشابه با ده میطور که مشاههمان شود مدل با دقت ن

سی  ست. مقدار خطاها بر ح سان عمل کرده ا خروجی رفتاری ان

ی که صفحهپيکسل در جدول آورده شده است که با توجه به این

با مرب  پيکسنننل بوده و  30*30های آزمون گریدبندی شنننده 

صات مرکز آن بيانگر کل مرب  می شد، مقادیر خطای آوردهمخت  با

قابل قبول هستند و بيانگر اختالف کم با مقادیر  1جدول شده در 

 باشند.واقعی می
 های آماری بر اساس شاخص LS-SVM: ارزیابی مدل 1جدول 

 افق پيش

 بينی

R-

squaredR2 

R2 

RMSE (pixel) MAE (pixel) 

 41/10±54/2 10/16±44/3 94/0 اول 

 74/16±53/4 15/30±14/7 86/0 دوم

 19/18±42/4 09/33±96/9 85/0 سوم

 48/13±33/4 53/30±9/6 86/0 چهارم

 64/28±32/7 22/38±45/10 84/0 پنجم

بينننی واقعننی افننراد بننرای نمننایی از خروجننی منندل و پيش

آورده شنننده اسنننت.  4شنننکل بيننننی در اولنننين گنننام پيش

گر نقننناطی اسنننت کنننه افنننراد نمنننودار سنننبز رننننگ بينننان

انننند و نمنننودار آبنننی رننننگ خروجنننی مننندل انتخننناب کرده

LS-SVM محنننور عمنننودی مختصنننات طنننولی  باشننند.می

دهننند و ی انتخننناب شنننده توسنننط فنننرد را نشنننان مینقطنننه

مسننننير مختلننننف از کننننل  37گر ی بيننننانمحننننور افقنننن

بيننننی هنننا را پيشنفنننر آن 14مسنننيرهایی اسنننت کنننه کنننل 

بينننی واقعننی افننراد بننه خروجننی منندل بننا پيشاننند. کرده

بينننی دو گننام، سننه گننام، چهننار گننام و پنننج گننام ازای پيش

 .آورده شنننده اسنننت 5شنننکل جلنننوتر بنننه ترتينننی در 

بيننننی مننندل و خروجنننی واقعنننی افنننراد : نمنننایش پيش4شنننکل 

 بينی یک گام جلوتربرای پيش
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: نمایش خروجی مدل و خروجی واقعی افراد به ازای دو، سه، چهار و 5شکل 

 گام جلوتر

 نتيجه گيری -3

چه سننبی هایی جهت درک آندر این مطالعه به طراحی آزمایش

شدن پيش سان میپيچيده  م شود پرداختيم. با رسبينی توسط ان

نمودارهای نرخ خطا برای هر مسنننير و تحليل آماری نتایج افراد 

دریافتيم که عواملی مانند خطی بودن، تعداد زوایا و آشننننا بودن 

سير می شد. همتواند روی پيشم شاهده بينی اثر گذار با چنين م

یابد. یبينی افزایش مبينی، خطای پيشکردیم با افزایش افق پيش

که روشنننی رایج برای  LS-SVMسنننازی از روش در بخش مدل

های مختلف اسننت اسننتفاده کردیم. بينی و تخمين در زمينهپيش

بينی مسنننير حرکت ارائه تاکنون مدلی به طور خاص برای پيش

رد گيری از عملکبود و در این پژوهش تالش گردید تا با بهره نشده

بينی مسننير حرکت شننئ خارجی، مدلی برای این انسننان در پيش

سبتاً  LS-SVMفرآیند به روش  شود که از دقت و کارآیی ن ارائه 

خوبی برخوردار اسننت. با ارزیابی مدل مشنناهده کردیم که مقدار 

ت و تر نزدیک به یک اسبينی چند گام جلوضریی تبيين در پيش

و  RMSEهر گرید در آزمایش، خطای  30*30با توجه به ابعاد 

MAE د.باشنگر مقدار خطای ناچيزی میبر حسی پيکسل بيان 
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