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چكيده :در مقالة حاضر با ترکیب الگوريتمهای بازنمونهبرداری فیلترذره و  MeanShiftروشي جديد به منظور رديابي اهداف
متحرک ارائه شده است .در تعقیب مقاوم يک جسم متحرک ،هر دو الگوريتم فیلترذره و الگوريتم  MeanShiftنتايج موفقي را
دارند ،اگرچه هر دوی آنها دارای نقاط ضعفي نیز هستند .در روش پیشنهادی ،الگوريتم بازنمونهبرداری با تعداد مراحل وفقي،
موقعیت اولیه هدف را در فريم جديد تخمین زده و پس از آن الگوريتم  Meanshiftبه تعیین دقیق موقعیت نهايي هدف
ميپردازد .درانتها نیز شعاعکرنل با استفاده از لبهيابي ،بر تغییرات مدلهدف منطبق ميشود .در مقايسه با الگوريتم بازنمونهبرداری
فیلترذره ،روش پیشنهادی با دقت  97درصدی به تخمین موقعیت جسم و غلبه بر مشکل انحطاط ميپردازد .نتايج تجربي برروی
تصاوير متوالي نشان ميدهد که روش پیشنهادی اين مقاله بطور پیوسته ،بخصوص مواقعي که هدف ،حرکت سريع و يا تصادفي
داشته باشد عملکرد بهتری نسبت به الگوريتمهای ذکر شده دارد.
واژههايكليدي :چگاليکرنل ،فیلترذره ،فاصلهباتاچاريا ،MeanShift ،هیستوگرام وزندارشده.

بیزين بیان ميگردند]. [1در الگوی بیزين ،پارامتر مجهول

 -1مقدمه 
رديابي اهداف بر اساس تعیین موقعیت جسم در فريم
های متوالي تصوير انجام ميپذيرد .برای رهگیری بالدرنگ
اجسام متحرک مانوری همچنین جهت کاهش تاثیر نويز ،از
روشهای بازگشتي تخمین بیزين استفاده ميگردد.
تکنیکهای تخمین اغلب بر اساس الگوی فیشر يا الگوی

تغییر تصادفي دارد درصورتیکه پارامترفوق در الگوی فیشر
ثابت ميباشد .ديدگاه تئوری بیزين در تعیین موقعیت و
رديابي اجسام متحرک ،بر اساس تخمین از يک معادله
بازگشتي ميباشد و مطابق آن ،تخمین برای سیستم های
خطي با نويز گوسي ،بر پايه الگوريتم فیلترکالمن بیان
ميگردد .برای سیستمهای غیرخطي با نويزگوسي ،قبل از
بکارگیری فیلترکالمن بايستي سیستم را توسط بسط تیلور

تاريخ ارسال مقاله1391/09/10 :

مرتبه اول حول بهترين تخمین موجود ،خطي نمود .اين

تاريخ پذيرش مقاله1394/10/22 :

خطيسازی ،نزديک حالت تخمین زده انجام گرفته و تحت

نام نويسنده مسئول :عقیل عبیری

الگوريتم فیلترکالمنپیشرفته بیان ميگردد ].[1

نشاني نويسنده مسئول :ايران

تهران – لويزان– اتوبان

بابايي – دانشگاه صنعتي مالک اشتر

بجای خطيکردن سیستم جهت استفاده از فیلترکالمن،
مساله تخمین را ميتوان بصورت مستقیم انجام داد و تابع
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توزيع چگالي احتمال جسم را بصورت عددی و شمارشي

دارد .وزن تعريف شده در واقع نسبت احتمال هیستوگرام

بدست آورد که ميتواند برای مدلهای قطعي و مدلهای

مدل هدف و کانديدهدف تخمین زده شده ميباشد .بنابراين

تصادفي انجام پذيرد .امروزه با رشد روشها و شیوههای

در هر فريم ،مرکزجرم وزن ها محاسبه شده و کانديدهدف

آماری ،مساله تخمین يک پارامتر يا حالت يک سیستم

به مرکزجرم جسم نزديک شده و دوباره وزن ها محاسبه

غیرخطي تصادفي درکنار مشاهدات و اندازهگیریهای

ميگردد و مرکزجرم جديد بدست مي آيد .اين روند تا

نويزی ،توسط تکنیک تخمین مونتهکارلو برای حل مسائل

همگرايي کانديدهدف به مرکزجرم جسم ادامه مييابد.

پیچیده آماری انجام ميگیرد که در قالب الگوريتم فیلترذره

در رديابي بر اساس الگوريتم  MeanShiftبهتنهايي،

بیان ميگردد] .[2در اين مقاله تخمین موقعیت اولیه اجسام

ميبايستي دقت داشت که کانديد هدف بهطور ناگهاني و

متحرک با مانورهای تصادفي بر اساس الگوريتم

شديد از موقعیت ابتدايي تغییر نکند] ،[5لذا برای مواقعي که

بازنمونهبرداری فیلترذره انجام ميگیرد .ابتکاری که در اين

هدف تغییرات ناگهاني دارد و دارای مانور حرکتي است،

مقاله برای افزايش میزان دقت صورت پذيرفته است استفاده

اين الگوريتم دارای محدوديت بوده و به شکست منجر

از فرآيند گراديان داده ها توسط بردار  MeanShiftبه

ميگردد .محدوديت مذکور بهطور قابل مالحظهای در

منظور تخمین موقعیت نهايي جسم میباشد .لذا در اين مقاله

الگوريتم ترکیبي اين مقاله برطرف شده است ،به اين

قصد بر آن است که الگوريتم  MeanShiftبا تخمین

صورت که موقعیت اولیهای برای اهداف مانوری با استفاده

موقعیت جسم بر اساس الگوريتم بازنمونهبرداری فیلترذره

از الگوريتم باز نمونهبرداری فیلتر ذره تخمین زده شده و

ترکیب شده و میزان دقت نهايي رديابي جسم بررسي شود.

ازآنجاکه اين موقعیت بطوردقیق در مرکز جرم هدف نیست،

الگوريتم  MeanShiftيک روش تکراری ،مبتني بر

استفاده از الگوريتم  MeanShiftميتواند موقعیت کانديد

مقايسه هیستوگرام هدف در فريم قبلي و هیستوگرام کانديد

هدف را در مرکز جرم هدف قرارداد که اين کار موجب

هدف در فريم جاری ميباشد .هدف نهايي اين الگوريتم

دقت باالی رديابي خواهد شد .ازآنجاکه شعاع کرنل نیز در

ماکزيمم نمودن همبستگي میان دو هیستوگرام ميباشد .برای

هر فريم متناسب با ابعاد کانديد هدف تغییر ميکند ،تخمین

يافتن هدف در فريم جاری ،فاصله باتاچاريا میان مدلهدف

موقعیت در مرکز جرم هدف ميتواند دقت تعیین شعاع

و کانديدهدف بايد کمینه شود .فرآيند موقعیتيابي از مکان

کرنل در آن فريم را به نحو مطلوبي بهبود دهد .با توجه به

تخمین زده شده توسط الگوريتم بازنمونهبرداری فیلترذره در

اينکه ويژگي استفادهشده در اين مقاله بر اساس هیستوگرام

فريم جاری شروع و جستجو در همسايگي آن با استفاده از

وزندارشده تعیین ميشود ،روش ارائهشده در برابر تغییر

گراديان دادهها توسط بردار  ،MeanShiftادامه مييابد.

شکل جسم مقاومت بااليي خواهد داشت.

در اين مقاله از اطالعات هیستوگرام سطح خاکستری به

در ادامه در بخشهای جداگانه ،الگوريتم فیلتر ذره در

عنوان ويژگي جهت تعیین مدلهدف ،استفاده شده است .لذا

تخمین حالت جسم بررسيشده و تخمین چگالي کرنل و

جهت رديابي بر اساس اين الگوريتم ترکیبي ،موقعیت

الگوريتم  MeanShiftو چگونگي وفقي سازی شعاع

ابتدايي تخمین زده شده توسط الگوريتم بازنمونهبرداری

کرنل تشريح ميگردند.

فیلترذره ،به عنوان محل کانديدهدف در فريم جاری درنظر
گرفته شده و برای هرپیکسل از کانديدهدف يک وزن ويژه
اختصاص داده ميشود.

 -2فيلترذره 
فیلتر ذره يک روش جديد برای به دست آوردن تابع

در رسم هیستوگرام يک محدوده ،هر پیکسل دارای

توزيع احتمال فیلتر ذره روشي جديد برای به دست آوردن

ارزش يک است ،اما در توزيع احتمال ،ارزش هرپیکسل

تابع توزيع احتمال پسین بر پايه تئوری بیزين است.

وزن آن است که توسط تابع کرنل تعیین ميگردد به نحوی

الگوريتم فیلتر ذره بر مبنای روشهای مونته کارلوی

که هرچه پیکسل به مرکز کرنل نزديکتر باشد ،وزن بیشتری

زنجیرهای بوده که در آن از نمايش ذرهای چگالي احتمال،
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برای تخمین پارامترهای يک توزيع دلخواه استفاده ميشود.

() 4

); (i =1,2,…,N

فیلتر ذره راهحل کاملي برای تخمین بهینه حالت جسم در
شرايطي که مدل سیستم غیرخطي با توزيع نويز غیر گوسي
است ،است .مدل انتقال يا حرکت سیستم با زبان احتماالت
بهصورت

و مدل مشاهده و يا اندازهگیری

سیستم با

نماينده بردار حالت

بیان ميشود،

سیستم در حالت کنوني و

نماينده مشاهده در سیستم

است.

تخمیني از اين توزيع بهصورت زير تعريف ميشود:
() 5
که در آن
در نقطه (

نشان دهنده تابع دلتای ديراک
) است .اگر امید رياضي تابع دلخواه

)f(.نسبت به

معادالت بازگشتي بیزين از دو مرحله زير
تشکیلشدهاند:

با  Iنشان داده شود:

() 6

مرحله پیشبیني:
() 1

آنگاه تخمین مونتکارلوی انتگرال بهصورت حاصل
جمع مقادير تابع ) f(.به ازای نمونههای بهدستآمده،

مرحله بروز رساني:

بهصورت زير خواهد بود:

() 2

() 7
انتگرالگیری بر روی متغیرهای فضای حالت فرايند
صورت ميگیرد .درصورتيکه ابعاد فضای حالت زياد باشد،
هزينه محاسبات باال خواهد بود .روش شبیهسازی
مونتکارلو بهجای محاسبه انتگرال در تمامي نقاط ،مقدار آن
را با نمونهبرداری در نقاطي که بیشترين سهم را در محاسبه
انتگرال دارند ،انجام ميدهد .به اين صورت که برای محاسبه
انتگرال

اگر نمونههای

مستقل باشند ،آنگاه

يک تخمین

نااريب است و مطابق با قانون اعداد بزرگ با  Iقابل تقريب
خواهد بود و درصورتيکه  Nعدد بسیار بزرگي باشد
تخمین بهخوبي به سمت مقدار واقعي همگرا خواهد شد.
همچنین نشان داده ميشود که سرعت همگرايي تخمین،
مستقل از واريانس و ابعاد فضای ويژگي بوده و فقط به
تعداد ذرات  Nوابسته است ،چنین خصوصیتي مهمترين

() 3

مزيت انتگرالگیری مونتکارلو نسبت به روشهای انتگرال-
آن را بهصورت حاصلضرب عبارت g (x) = f (x).

)p(xتبديل مينمايد که در آن ) p(xنشاندهنده تابع
احتمالي

است

که

شرايط
را برآورده کند.

لذا با اين شرايط I ،امید رياضي تابع دلخواه ) f (xخواهد
بود.
حال اگر از مدل حالت سیستم تا لحظه  kکه با تابع
احتمال

بیان ميشود ،به تعداد  Nذره

( )N>>1مستقل و هم توزيع مانند (
شود:

) نمونهبرداری

گیری عددی است].[2

نمونهبرداريبااهميت 

-1-2
در اغلب موارد ،نمونهبرداری بهصورت مستقیم از
توزيع چگالي ) p(xدر هر مرحله زماني به داليلي مانند
پیچیدگي ،ابعاد باال ،در دسترس نبودن آن بهصورت دقیق،
چندمتغیره بودن و ...ممکن نیست ،به همین دلیل ميتوان
بهجای آن از توزيع ديگری مثل ) q(xکه بسیار شبیه )p(x
است ،نمونهبرداری انجام داد و بعد با وزندهی صحیح به
همان تخمین مونتکارلو نزديک شد q(x) .را توزيع
پیشنهادی مينامند ،لذا انتگرال بهصورت زير نوشته
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ميشود:

 kبهصورت },i =1,2,…,N

() 8

هرلحظه زماني بهصورت
لذا تخمین مونتکارلوی آن برای 1

 Nنمونه

{ باشد و وزنها در
نرمالیزه باشند .در

اين صورت توزيع پسین توام در لحظه  kبهصورت زير

مستقل مطابق با توزی ) q(xبهصورت زير است:

تقريب زده ميشود:

() 9

()14

()10
وزنهای بااهمیت ذرات بوده و بهصورت زير
عبارت

وزنهای بااهمیت نامیده ميشود و

ازآنجاکه فاکتور نرمالیزاسیون مربوط به ) p(xرا نداريم ،لذا
وزنهای بااهمیت بهدستآمده را نرمالیزه کرده و داريم]:[3
()11

است:
()15
که از يک توزيع پیشنهادی مانند ) q(Xk | Zkنمونه-
برداری شده است .وزنها را ميتوان بهصورت بازگشتي نیز

وزن نرمالیزه شده نمونه  iاماست که بهصورت

به دست آورد .لذا داريم]:[2
()16

زير است:
()12

به جملهای که در معادله ( )16در هر مرحله زماني به
در نمونهبرداری بااهمیت در هر مرحله زماني ،بايد
نمونهبرداری از توزيع

را به همراه محاسبه وزنها

انجام داد که محاسبات را در هر مرحله باال ميبرد .روش
نمونهبرداری بااهمیت دنبالهای به حل اين مشکل ميپردازد.

نمونهبرداريبااهميتدنبالهاي()SIS

-2-2
ايده اصلي درروش نمونهبرداری بااهمیت دنبالهای،
استفاده دوباره از نمونههای تولیدشده در مراحل زماني قبل
برای نمونهبرداری از تابع توزيع پسین در مرحله جديد
است .اين فرايند موجب ثابت ماندن هزينه محاسباتي
الگوريتم در هر مرحله ميشود ،به اين منظور بايد بتوان تابع
توزيع پیشنهادی هرلحظه  kرا بهصورت زير تجزيه کرد:
()13

)q(Xk|Zk) = q(xk| Xk-1,Zk) q(Xk-1|Zk-1

لذا برای نمونهبرداری از توزيع پیشنهادی در مرحله k
فقط الزم است که از توزيع ) q(xk| Xk-1,Zkبرای
نمونهبرداری شود .اگر },i =1,2,…,N

{ نمايش

موقعیت ذرات در لحظه  kو وزن مربوط به ذرات در لحظه

وزن مرحله قبل ضرب ميگردد ،وزن نمونه گويند ،که البته
نرمالیزه نیز بايد شد.
در اين روش تعداد ذرات  Nدر فضای حالت بهگونهای
انتخاب ميشوند که کل فضای حالت را پوشش دهند ،هر
چه تعداد ذرات بیشتر باشد ،تخمین دقیقتر خواهد بود].[2
شکل ( )1روش نمونهبرداری بااهمیت را بهصورت شما
تیک نشان ميدهد .نقاط دايرهای ،توزيع ذرات و قطر آنها
وزن ذرات را نشان ميدهد .با فرض اينکه همه ذرات در
لحظه  kوزن يکساني داشته باشند ،توزيع احتمال پسین در
لحظه  kرسم ميشود ،بهاينترتیب وزن ذرات در لحظه
 k+1با استفاده از توزيع احتمال پسین در لحظه ( kتوزيع
پیشین در لحظه  )k+1بروز ميگردند .لذا وزن ذرات ،يعني
قطر نقاط دايرهای ،در مکانهايي که مقدار تابع توزيع
احتمال کوچکتر است ،کمتر ميباشند .لذا با استخراج
ذرات و وزن مربوط به آنها ،توزيع پسین بهصورت معادله
( )14بیان ميشود .ساختار توضیح دادهشده در اين قسمت
که توزيع پسین توام در هر مرحله ،با استفاده از نمونههای
وزندارشده توصیف ميگردند ،اساس کاری فیلترهای ذرهای
محسوب ميشوند.
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توزيع به فرم زير است:
()20
N
N

∑( w

N eff 

i
k

)2
1
توزيعi بهصورت زير
طبق معادله ( )16وزنها برای اين

به دست ميآيند:

شكل(:)1نمایشروشSISازتابعچگالیاحتمالپسين 

 -3-2توزیعپيشنهادي
موضوع اساسي در فیلترهای ذره ،انتخاب توزيع

()21
وزنها به نمونههای تولیدشده در مرحله فعلي ( )
وابسته نميباشند ،لذا امکان موازیسازی نمونهبرداری و

پیشنهادی مناسب است ،سادهترين انتخاب ،توزيع پیشین

محاسبه وزنها در هر مرحله را میسر ميکند] .[14در شبیه-

است] ،[13يعني:

سازی اين مقاله از اين نوع توزيع استفادهشده است.

()17
که در حالت کلي معادل نمونهبرداری از تابع چگالي
احتمال نويز خواهد بود؛ يعني:
()18
و معادله ( )16برای وزنها به حالت زير تغییر ميکند:
()19

بازنمونهبرداريدنبالهاي( )SIR

-4-2
باز نمونهبرداری ،روشي برای حل مشکل انحطاط از
طريق صفر کردن واريانس وزنهاست ،اين روش نقشي
اساسي در کارايي روشهای مونته کارلوی دنبالهای بازی
ميکند .در مرحله باز نمونهبرداری از میان نمونههای
وزندهی شده در انتهای يک مرحله زماني  N ،SISبار
نمونهبرداری انجام ميشود .شانس انتخاب شدن هر ذره به

مشکالت اين روش ،افزايش واريانس وزنها

وزن آن وابسته است .درنتیجه در اين مرحله ،نمونههايي با

است] ،[10چراکه واريانس وزنها در اين توزيع پیشنهادی،

وزن بیشتر چندين مرتبه کپي شده و نمونههايي با وزن کمتر

در هر مرحله افزايش مييابد و تنها چند ذره وزن زيادی

حذف ميشوند .در انتهای اين مرحله وزن همه نمونههای

دارند ،يعني پس از گذشت زمان اندکي ،بیشتر نمونهها وزن

انتخابشده برابر با

خواهد شد .شکل ( )2نمای

نرمالیزه شده نزديک به صفر خواهند داشت و تنها يک

گرافیکي مرحله باز نمونهبرداری را برای  10ذره نشان مي-

نمونه دارای وزن بزرگي است که از اين پديده بانام

دهد .به اين روش که از نمونهبرداری بااهمیت دنبالهای ،باز

انحطاط ذرات ياد ميشود .لذا تخمین مناسبي از توزيع

نمونهبرداری ميکند ،باز نمونهبرداری دنبالهای ()SIR

پسین توام را ارائه نميکند .همچنین در اين حالت اکثر توان

گويند و اگرچه  SIRگامي حیاتي برای مقابله با انحطاط در

محاسباتي ،به نمونهبرداری و محاسبه وزن برای نمونههايي

فیلترهایذرهای است ،ولي مشکالتي را نیز به دنبال خواهد

اختصاصيافته که به دلیل وزن به سیارکم ،تأثیر ناچیزی

داشت] ،[12چراکه  SIRخود تخمیني از تخمین وزندار

روی تخمین نهايي دارند و موجب اتالف توان محاسباتي

 SISاست ،درنتیجه  SIRبهناچار خطايي را در تخمین آن

موجود خواهد شد .برای حل مشکل انحطاط ،انتخاب توزيع

مرحله ايجاد خواهد کرد و ديگر اينکه  SIRباعث کپي

پیشنهادی در مرحله  kبايد به صورتي باشد که واريانس

شدن ذرات با وزنهای بیشتر و حذف نمونههای با وزن کم

شرطي وزنها را کمینه کند] .[11به اين توزيع ،توزيع

ميشود .اين موضوع باعث ميشود که نمونهها گذشته

پیشنهادی بهینه گفته ميشود که از اطالعات بهدستآمده

يکساني پیدا کنند .در عمل ممکن است به حالتي برسیم که

از مشاهده آخر نیز در نمونهبرداری استفاده ميکند ،اين
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همگي ذرات موجود در مرحله زماني  ،kنمونههايي يکسان

اين پديده فقر نمونه گفته ميشود .لذا بايد تا جايي که

برای تعیین موقعیت در آن مرحله داشته باشند ،يعني

امکان دارد در  SIRبااحتیاط رفتار نمود.

موقعیت جسم تنها با يک نمونه تخمین زدهشده است .به

شكل(:)2نمايگرافيكیبازنمودهبرداريNذره][2

شکل ( )3نحوه جايگزيني وزنها در مرحله  SIRرا

در اين مقاله معیاری برای سنجش میزان انحطاط و

نشان ميدهد که در آن ابتدا عددی بین صفر و يک

جلوگیری از واگرايي بیانشده که با عنوان تعداد نمونههای

بهصورت اتفاقي و با توزيع يکنواخت تولید ميشود .با

مؤثر معرفي ميگردد .اين معیار ،به وضعیت نمونهها در

تصوير کردن آن بر روی تابع سمت چپ ،که تابع تجمعي

هر مرحله ،عددی مثبت و کوچکتر از

نسبت ميدهد

وزنهای نرمالیزه است ،انديس ذرهای که بايد در جمعیت

که ميتوان از آن بهعنوان تعداد نمونههايي که بهصورت

مرحله بعدی حضورداشته باشد به دست ميآيد ،لذا ذرهای

مؤثر توزيع هدف را تخمین ميزنند ،تعبیر کرد.

که وزن بیشتر داشته باشد ،احتمال انتخاب شدن بیشتری را

تعداد نمونههای مؤثر را با

دارد .موقعیت و وزن ،برای هر ذره به میزان چگالي در آن

زير است:

نقطه از فضای حالت وابسته است و اين روش ،موقعیت هر

()22

نشان داده و بهصورت

ذره و وزن متناظرش را برای هر مشاهده بهصورت بازگشتي
بروز ميکند .در پايان اين مرحله يک مجموعه جديد از
ذرات با موقعیتها و وزنهای جديد به دست ميآيند].[15

اگر تعداد نمونهها از مقدار آستانه از پیش تعیینشدهای
کمتر باشد ،يعني

(مقدار آستانه  ،)N/2آنگاه

باز نمونهبرداری انجام ميپذيرد .لذا
است که حد باالی آن برای موقع است که ذرات دارای
وزنهای يکساني باشند و حد پايین آن برای مواقعي است
که جمع احتمال ذرات در مرحله  ،kبرابر يک باشد.
فلوچارت کلي الگوريتم باز نمونهبرداری در شکل ()4
ترسیمشده است].[2
وزنهادرمرحله SIR
شكل()3نحوهجایگزینی 
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شكل()4فلوچارتكلیالگوریتمبازنمودهبرداري

تخمین موقعیت نهايي و عدم قطعیت مکاني (واريانس)

که در آن  hپهنای پنجره کرنل n ،تعداد پیکسلها،

در استفاده از الگوريتم فیلتر ذره ميتواند بهصورت زير

موقعیت پیکسلها و  kنیز ثابت بهنجارش است .توابع کرنل

محاسبه گردد:

مختلفي با خواص متفاوت در مقاالت بیانشده است .اين

()23

توابع متقارن و تک مد هستند و در نقاط دور از مرکز

()24

 -3تخمينچگالیكرنل 
تخمین چگالي يک مفهوم اساسي در مباحث آمار است
و بهطور وسیعي در الگوريتمهای تشخیص و رديابي
مورداستفاده قرار ميگیرد .طبق تعريف ،تخمین چگالي از
روی نمونههای مورد مشاهده تخمین زده ميشود .ازآنجاکه
چگالي تخمین زدهشده به ساختار نمونهها وابسته است]،[6

بهسرعت به سمت صفر میل ميکنند .در اين مقاله از تابع
کرنل  Epanechnikovبهصورت زير است]:[4
()26

اين کرنل نسبت به ساير توابع کرنل ديگر ،با توجه به
جسم در حال رديابي در اين مقاله تأثیر پسزمینه را بیشتر
کاهش ميدهد].[6

با هر تابع چگالي اختیاری تحت شرايطي خاص ،قابلارائه
است .يکي از عموميترين روشهای تخمین چگالي غیر
پارامتريک ،روش تخمین چگالي کرنل است].[7
تخمین چگالي کرنل بهصورت زير تعريف ميگردد:
()25

 -1-3مدلهدف 
برای مشخص کردن مدل هدف ،ابتدا يک فضای ويژگي
انتخاب ميشود ،مدل هدف توسط تابع چگالي احتمال آن
در فضای ويژگي با  qنشان داده ميشود ،مدل هدف در اين
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مقاله هیستوگرام سطح خاکستری است .اگر تعداد ويژگيها
 u = 0,1,…,mباشد ،داريم]:[4
بیان ميشود که  Iتعداد پیکسلها در محدوده موردنظر،

()27

موقعیت پیکسلها در آن محدوده و  fنیز فاکتوری جهت

که  mدر اين مقاله  255است .ازآنجاکه مدل هدف،

تضمین برقراری معادله ( )27است].[3

هیستوگرام است ،جهت اعمال اعتبار بیشتر به نقاط حول
مرکز جرم ،از کرنل  Epanechnikovبرای انجام ماسک

شکل ( )5در قسمت (الف) پنجره محاط بر جسم

در فضای مکان استفادهشده است ،چراکه پیکسلهای دور از

موردنظر ،جهت تعیین مدل هدف در فريم اول را نشان

مرکز به خاطر پنهانشدگيهای جزئي ،شبه هدفها و

ميدهد و در قسمت (ب) هیستوگرام وزندارشده سطوح

تداخل با زمینه ،کمترين اعتبار رادارند.

خاکستری مدل هدف که البته نرمالیزه هم شده است را

هیستوگرام مدل هدف با اعمال چگالي کرنل ،وزندار

باوجود کرنل  Epanechnikovنشان ميدهد که موجب

شده و به آن هیستوگرام وزندارشده مدل هدف گفته و

کمتر شدن تأثیر پسزمینه در هیستوگرام مدل هدف شده

بهصورت:

است.

()28

شكل((:)5الف)پنجرهمحاطبرهدفجهتتعيينمدلهدف(ب)هيستوگراموزندارشدهونرماليزهشدهمدلهدف 


 -2-3مدلذراتكاندیدهدف 
الگوريتم فیلتر ذره ،در فريم بعدی موقعیت  Nذره را در
محدودهای اطراف مرکز جرم فريم قبلي بهصورت تصادفي،
پیشگويي ميکند و هرکدام از آنها ميتوانند کانديدی برای
موقعیت جديد هدف باشند ،لذا هیستوگرام وزندارشده همه

است:
()30
 fنیز فاکتوری جهت تضمین برقراری معادله ()29
بهصورت زير است]:[5
()31

اين ذرات همانند مدل هدف ،به دست ميآيند .لذا اگر
کانديد هدف در موقعیت  yتعريف شود و تابع چگالي
احتمال آن با ) P(Yنمايش داده شود ،برای هر ذره ميتوان

 -3-3ضریبباتاچاریا 
اين ضريب میزان مشابهت دو توزيع احتمال گسسته را

نوشت:

بیان ميکند ،هرچه دو توزيع شباهت بیشتری با يکديگر

()29

داشته باشند ،مقدار عددی آن به يک نزديک ميگردد و هر
چه شباهت کمتر باشد ،اين ضريب به صفر میل پیدا ميکند.

و با اعمال کرنلي شبیه مدل هدف ،هیستوگرام
وزندارشده مدل ذرات کانديد ،برای هر ذره بهصورت زير

تابع

را بهعنوان تابع مشابهت میان  qو p

تعريف ميکنیم که نقش احتمال را بازی ميکند و بیشینه آن

9
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در ناحیه کانديد هدف ،حضور هدف را در آن فريم با توجه

نمونهبرداری فیلتر ذره در فريم جاری تخمین شده ،آغاز

به مشابهت با  qنشان ميدهد و بهصورت:

ميگردد .لذا ابتدا احتمال

()32

کانديد هدف در موقعیت

بهعنوان
) از فريم جاری مطابق با

معادله ( )30محاسبه ميشود .با استفاده از بسط تیلور حول
تعريف ميگردد .برای اينکه اين مقادير مختلف میان
مدل هدف و مدل ذرات کانديد هدف ،قابل قیاس باشند،

) ،تقريب خطي ضريب باتاچاريا بهصورت زير

مقدار

به دست ميآيد]:[5

اين ضريب بايد دارای يک ساختار متريک باشد ،لذا از تابع
فاصله باتاچاريا جهت بررسي میزان اختالف بین دو توزيع

()35

استفاده ميشود:
اين تقريب در استفاده از الگوريتم MeanShift

()33

بهتنهايي،

هنگامي

که اين معیار برای هر توزيع دلخواه معتبر بوده و دارای
يک ساختار متريک ميباشد و هرچه دو توزيع شباهت
بیشتری با يکديگر داشته باشند ،مقدار آن به صفر میل
ميکند].[3

صادق

بود

که

کانديد

هدف

بهطور ناگهاني و شديد از موقعیت
تغییر نکند که در اغلب موارد

ابتدايي

که هدف حرکت مانوری نداشته باشد ،فرض قابل قبولي
برای پیرابندهای متوالي تصوير ميباشد] [5ولي در اين مقاله

 -4-3تابعدرستنماییمشاهده

با ترکیب الگوريتم  MeanShiftو الگوريتم باز
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تابع درستنمايي مشاهده برای فرايند رديابي در فیلتر ذره
بسیار حیاتي ميباشد ،چراکه اين تابع موجب وزندارشدن
ذرات جهت ورود به مرحله بازنموده برداری ميشوند .اين

نمونهبرداری فیلتر ذره نیازی به بیان اين محدوديت نیست.
ضريب باتاچاريا توسط معادله ( )30بهصورت زير به
دست ميآيد:
()36

تابع بهصورت]:[3
()34

که در آن

بوده که  dرا از روی فاصله باتاچاريا جايگزين کرده و
عددی بین صفر و يک است،

نیز پارامتری تأثیرگذار که

وزن ويژه هر پیکسل بوده و بهصورت

زير ميباشد:
()37

میزان واريانس در نظر گرفتهشده جهت مقايسه مدل هدف
با مدل کانديد ميباشد که در شبیهسازی اين مقاله  0.1در

بنابراين برای کمینه کردن فاصلهباتاچاريا ،ازآنجاکه
جمله اول معادله ( )36مستقل از  yاست ،کافي است جمله

نظر گرفته شده است].[3

دوم اين معادله بیشینه شود .همانطور که مشاهده ميشود
اين جمله ،تخمین چگالي محاسبهشده توسط نمايه کرنل

 -4الگوریتم MeanShift
در الگوريتم  MeanShiftبه دنبال کمینه کردن فاصله-
باتاچاريا میان مدل هدف با مدلپائین بايد بود .کمینهسازی
فاصلهباتاچاريا

معادل

بیشینه

شدن

ضريبباتاچاريا

ميباشد .جستجو برای موقعیت نهايي هدف در
فريم جاری از موقعیت

) هدف که توسط الگوريتم باز

در موقعیت  yاز فريم جاری با دادههای وزندارشده
است .مدهای اين چگالي با اعمال فرآيند MeanShift
و جستجوی بیشینه همسايگي محلي يافت ميشوند] .[18در
اين فرآيند ،کرنل بطوربازگشتي از موقعیت جاری
موقعیت جديد

بهصورت زير حرکت ميکند:

به
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میزان جابجايي کرنل توسط آستانه بحراني توقف  ،آزمايش

()38

ميشود .ضريب باتاچاريا نیز فقط بعد از کامل شدن
برای همه

فرض بر آن است که مشتق

بهجز برای نقاط محدودی موجود است.
مراحل الگوريتم موقعیتيابي  MeanShiftدر فلوچارت
شکل ( )6ترسیمشده است].[5

الگوريتم ،برای ارزيابي میزان مشابهت بین مدل هدف و
مدل کانديد هدف انجام ميشود].[5

 -5وفقیسازيشعاعكرنل 
هنگاميکه اندازه و ابعاد هدف تغییر ميکند ،اگر شعاع

) p ( y0

y0
)(30

کرنل که در فريم ابتدايي با توجه به ابعاد هدف تعیینشده
است ،بدون تغییر باقي بماند ،ميتواند موجب شکست
الگوريتم گردد و يا به يک موقعیتيابي ضعیف منجر

) ( y0

شود] .[8برای رفع اين مشکل ،روش مؤثری برای وفق دادن
پنجره احاطهکننده هدف با مقیاس جديد هدف ،پیشنهاد

)(37

ميشود .اين روش بر مشاهده تغییرات سريع مقدار پیکسل-
)(38

)  ( y1

های تصويروزندار شده ،در راستای مرزهای هدف استوار
است .لذا چهار الگوی همبستگي
و

y1  y0  

با ابعاد  h×3و

و

با ابعاد  3× wکه موقعیت مرزهای چپ ،راست،

باال و پايین ميباشند ،مطابق شکل ( )7معرفي ميشوند:

) ( y1)  ( y0

)y1  1/ 2( y0  y1
):فلوچارتالگوریتمموقعيتیابی MeanShift

شكل(6

شكل(:)7الگوهايهمبستگی(ازچپبهراست)براي
تهايچپ،راست،باال،پایين 
موقعي 

آستانه بحراني توقف  ،با در نظر گرفتن اين نکته که
تاچه حد بردارهای

و

به يک پیکسل مشابه اشاره

کنند ،به دست ميآيد .يک آستانه پايین موجب افزايش دقت
خواهد شد .برای قید بالدرنگ بودن ،تعداد تکرار فرآيند
 MeanShiftبه تعدادی محدود ميشود ،بهطور نوعي 20
تکرار درنظرگرفته ميشود؛ اما در عمل میانگین تعداد
تکرارها خیلي کوچکتر و در حدود  4تکرار است] .[5در
شبیهسازی اين مقاله از تعداد  4تکرار استفادهشده است.
شبیهسازی

الگوريتم

موقعیتيابي



 hو  wارتفاع و پهنای مستطیل احاطهکننده هدف در
فريم قبلي است .موقعیت اولیه مرزها

در فريم ابتدايي توسط کاربر تعیین ميگردد و موقعیت -
نهايي مرزها در فريم جاری توسط معادلههای ( )39تا ()43
تعیین ميشوند (
()39

MeanShift

ميتواند ازآنچه در شکل ( )6ترسیمشده است ،سادهتر شود.

()40

به اين صورت که در الگوريتم عملي ،فقط محاسبه وزن با
توجه به معادله ( )37انجامشده ،سپس موقعیت جديد
کانديد هدف با توجه به معادله ( )38به دست ميآيد و

و

و

و

()41
()42

)] . [9

11
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خاکستری ،بهعنوان مدل هدف به دست ميآيد.

شکل ( )8در قسمت (الف) جسم موردنظر در فريم اول

()43

شروع رديابي را نشان ميدهد و در قسمت (ب) پنجره
و

که

نیز ارتفاع و پهنای

و

الگوی همبستگي ميباشد .لذا با يافتن موقعیتهای باال،
پايین ،چپ و راست ميتوان ابعاد هدف را تعیین و با داشتن
پهنا و ارتفاع هدف ،ميتوان شعاع کرنل را برای فريم بعدی
بهطور مناسب انتخاب نمود.

محاط بر جسم موردنظر جهت تعیین مدل هدف نشان
دادهشده است و در قسمت (ج) هیستوگرام وزندارشده
سطوح خاکستری مدل هدف که البته نرمالیزه هم شده است
را با اعمال کرنل  Epanechnikovنشان ميدهد.
در فريم اول ،ذرات  N=100را در مختصات مرکز
جرم هدف ،مقداردهي اولیه نموده و برای فريم بعدی که
شروع رديابي ميباشد ،ذرات بر اساس مختصات هدف در

شبيهسازي 
 -6

فريم قبلي با اعمال نويز تصادفي در واريانس مشخص

در اين مقاله برای رديابي يک جسم با مانور زياد ،از

پیشگويي ميگردند ،الزم به ذکر است که واريانس حداکثر

هواپیمای جنگنده  F22با  1703فريم که دارای مانورهای

بهاندازه سه برابر ابعاد مستطیل احاطهکننده هدف است و

حرکتي با تغییرات در جهت و زاويه بهصورت تصادفي

هنگاميکه هدف را از دست ميدهد تا ده برابر اين ابعاد

ميباشد ،استفادهشده است.

بزرگشده و جستجو را ادامه ميدهد تا هدف را بیابد که

برای شروع فرايند رديابي ،در فريم اول که قرار است
رديابي آغاز گردد ،يک پنجره مستطیلي بر روی هدف محاط

زمان پردازش بهطور طبیعي در اين حالت باال ميرود ،لذا
همواره هدف را در احاطه دارد.

کرده و با اعمال کرنل Epanechnikovمتناسب با ابعاد
پنجره احاطهکننده هدف ،هیستوگرام وزندارشده سطوح

شكل((:)8الف)جسمموردنظرجهتردیابی(ب)پنجرهمحاطبرهدفجهتتعيينمدلهدف(ج)هيستوگراموزندارشدهو
نرماليزهشدهمدلهدف 

پیرامون هرکدام از ذرات نمونه ،پنجرهای با همان ابعاد

در مرحله باز نمونهبرداری ذرات وزن پايین در موقعیت

کرنل

ذرات با وزن باال قرار ميگیرند و سرانجام موقعیت اولیه

 Epanechnikovبه محدوده هر ذره اعمال ميشود.

جسم تحت عنوان

با توجه به معادلههای ( )23و

فاصلهباتاچاريا ،میزان شباهت میان مدل هدف را با تمام

( ،)24تخمین زده ميشود و وزن همه ذرات نمونه

مدل ذراتکانديد بررسي ميکند و تابع توزيع درستنمايي

انتخابشده برابر  )N=100( 1/Nخواهد شد.

مستطیل

محاط

بر

هدف،

قرار

داده

مشاهده ،ذرات کانديد هدف را وزندار ميکند.

و

اين

موقعیت

اولیه

وارد

الگوريتم
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 MeanShiftشده و مطابق با شکل ( ،)6موقعیت نهايي

واريانس پراکندگي تصادفي ذرات بهاندازه سه برابر پنجره

جسم در هر فريم تعیین ميگردد .با تعیین مرکز جرم هدف

احاطهکننده هدف ،شبیهسازی انجامگرفته است .مرحله باز

در هر فريم موقعیتهای باال ،پايین ،چپ و راست ابعاد

نمونهبرداری با توجه به میزان وزن ذرات بهصورت وفقي در

هدف با توجه به معادلههای ( )39تا ( )43بهدستآمده و

هر فريم تغییر ميکند .شعاع کرنل نیز بعد از تخمین نهايي

شعاع کرنل برای فريم بعدی بهطور مناسب انتخاب مي-

موقعیت جسم ،بهصورت وفقي متناسب با ابعاد هدف ،تغییر

گردد.

ميکند .شکل ( )10نمونهای از تغییرات شعاع کرنل در

شکل ( )9در قسمت (الف) نحوه پراکندگي ذرات را با

برخي فريمها را نمايش ميدهد ،همانطور که مشاهده مي-

توجه به واريانس سه برابر پنجره احاطهکننده هدف ،جهت

شود الگوريتم بهخوبي مقیاس هدف را مييابد و در برابر

تعیین موقعیت جسم در فريم بعدی نشان ميدهد و در

چرخش هدف بسیار مقاوم ميباشد ،چراکه چرخش هدف

قسمت (ب) نحوه تغییر مکان ذرات با وزن کمتر به موقعیت

ميتواند با تغییر شکل ،تغییر رنگ (يا سطح خاکستری) و

ذرات با وزن بیشتر در مرحله باز نمونهبرداری ،نشان

تغییر اندازه همراه باشد که هرکدام بهنوبه خود مشکل سازند

دادهشده است و در قسمت (ج) تخمین موقعیت اولیه

و اين الگوريتم مقاومت بااليي در برابر اين چرخشها دارد.

جسم ،بعد از مرحله باز نمونهبرداری فیلتر ذره در فريم

بعد از مرحله باز نمونهبرداری فیلتر ذره ،تخمین

بعدی نشان دادهشده است و در قسمت (د) تخمین موقعیت

موقعیت هدف در برخي فريمها ،در مرکز جرم هدف واقع

جسم بعد از مرحله  MeanShiftنشان دادهشده است.

نميشود و لذا شعاع کرنل نیز که متناسب با تعیین موقعیت

همانگونه که مشاهده ميشود ،تخمین موقعیت جسم در اين

هدف بهصورت وفقي تغییر ميکند ،دچار خطا در تعیین

مرحله به مرکز جرم هدف نزديکتر است.

دقیق ابعاد جديد هدف ميگردد.

در اين مقاله با در نظر گرفتن تعداد ذرات  N=100و

بازنمونهبرداري(ج)تخمينموقعيتاوليه

شكل(:)9الگوهاي(:الف)مرحلهپراكندگیذرات(ب)تغييرموقعيتذراتبعدازمرحله
هدفبعدازالگوریتمفيلترذره(د)تخميننهاییموقعيتهدفبعدازفرآیند MeanShift

شكل(:)10تغييراتوفقیشعاعكرنلمتناسبباابعادهدف 

شکل ( )11تعیین موقعیت جسم در برخي پیرابندهای

تعیین موقعیت در مرکز جرم هدف واقع نشده است .لذا در

منتخب را بعد از الگوريتم باز نمونهبرداری فیلتر ذره نشان

اين مقاله ،موقعیتهای تعیینشده توسط فیلتر ذره ،بهعنوان

ميدهد ،همانطور که مشاهده ميشود در اين پیرابندها

موقعیت اولیه برای الگوريتم  MeanShiftدرنظرگرفته
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ميشود و از طريق اين الگوريتم سعي در تخمین موقعیت

جسم در پیرابندهای منتخب را با الگوريتم ترکیبي باز

نهايي هدف ،درست در مرکز جرم هدف راداريم ،البته تعداد

نمونهبرداری فیلتر ذره و  MeanShiftنشان ميدهد،

مراحل اين الگوريتم را  4مرتبه لحاظ نموديم تا میزان زمان

همانطور که مشاهده ميشود تعیین موقعیت در مرکز جرم

پردازش بیشازحد باال نرود .شکل ( )12تعیین موقعیت

هدف واقعشده است.

بازنمونهبرداريفيلترذره 

شكل(:)11موقعيتهدفدرپيرابندهايمنتخبباالگوریتم

بازنمونهبرداريفيلترذرهوMeanShift

مهايمنتخبباالگوریتمتركيبی
شكل(:)12موقعيتهدفدرفری 

بازنمونهبرداريفيلترذره 

شكل(:)13زمانپردازشهرفریمباالگوریتم
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بازنمونهبرداريفيلترذره 

بازنمونهبرداريهرفریمباالگوریتم

شكل(:)14تغييرمراحل

شکل ( )13مدتزمان پردازش هر فريم را با الگوريتم

اين الگوريتم ترکیبي  41میليثانیه ميباشد که نسبت به

باز نمونهبرداری فیلتر ذره نشان ميدهد و شکل ( )14نیز

شبیهسازی زمان متوسط الگوريتم باز نمونهبرداری فیلتر ذره

تعداد تکرارهای مرحله باز نمونهبرداری شکل ( )13را

حدود  6میليثانیه افزايش زمان را نشان ميدهد ولي دقت

نمايش ميدهد که وفقي بودن آن نیز ،نقش بسزايي در

تعیین هدف در تمامي فريمها باالتر و بهصورت تقريبي در

کاهش زمان پردازش دارد ،زمان متوسط اين الگوريتم با

مرکز جرم هدف واقعشده است.

تعداد  100ذره 35 ،میليثانیه ميباشد و آنگونه که در شکل

در جدول ( )1نیز مدتزمان پردازش برخي فريمهای

( )11نیز مشاهده ميشود ،تخمین موقعیتها بهطور دقیق در

منتخب در شکل ( )12با دو الگوريتم باز نمونهبرداری فیلتر

مرکز جرم هدف نیست.

ذره و الگوريتم ترکیبي باز نمونهبرداری فیلتر ذره و

شکل ( )15مدتزمان پردازش هر فريم را با الگوريتم

 ،MeanShiftبهصورت کمي با يکديگر مقايسه شده است.

ترکیبي باز نمونهبرداری فیلتر ذره و  MeanShiftنشان

فلوچارت کاملي از الگوريتم ترکیبي باز نمونهبرداری

ميدهد و شکل ( )16نیز تعداد تکرارهای مرحله باز

فیلتر ذره و  MeanShiftکه در اين مقاله شبیهسازی

نمونهبرداری شکل ( )15را نمايش ميدهد ،زمان متوسط

گرديده است نیز پیوست گرديده است.

بازنمونهبرداريفيلترذرهو  MeanShift

شكل(:)15زمانپردازشهرفریمباالگوریتمتركيبی


بازنمونهبرداريفيلترذرهو MeanShift

بازنمونهبرداريهرفریمباالگوریتمتركيبی

شكل(:)16تغييرمراحل

15

94  زمستان، شماره چهارم، سال ششم،هوش محاسباتي در مهندسي برق
 مهايمنتخببادوالگوریتم
 مقایسهزمانپردازشدربرخیفری:)1(جدول



 را نسبت به الگوريتم باز نمونهبرداری فیلترMeanShift
 نتايج شبیهسازی نیز تحت شرايط. نشان ميدادند،ذره
. در برخي شکلها نمايش داده شد،مطرحشده
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 نتيجهگيري

-7
مسئله دقت در تشخیص مرکز جرم هدف و رديابي
موقعیت آن در فريمهای متوالي ويدئويي از مسائل مهم در
 نتايج حاصل از رديابي در.پردازشگر محسوب ميگردد
 با الگوريتم ترکیبي که در اين مقاله،سناريوهای مختلف
 نشان ميدهد که تخمین موقعیت اولیه هدف،مطرح شد
توسط الگوريتم باز نمونهبرداری فیلتر ذره در محدوده
اطراف هدف و سپس تخمین نهايي موقعیت توسط
 نهتنها دقت تخمین موقعیت هدف،MeanShift الگوريتم
 بلکه دقت تعیین شعاع کرنل در هر فريم،را افزايش ميدهد
 دقت تغییرات وفقي شعاع کرنل نیز.را نیز افزايش ميدهد
 لذا در.خود موجب افزايش دقت الگوريتم رديابي ميشود
اين مقاله با استفاده از الگوريتم ترکیبي باز نمونهبرداری فیلتر
 و همینطور تغییرات مناسب شعاعMeanShift ذره و
 نتايج،کرنل متناسب با تغییرات مدل هدف در هر فريم
خوبي در رديابي اهداف متحرک با حرکتهای تصادفي
 صورت گرفته است و میزان زمان،ازنظر میزان دقت
پردازش نیز نسبت به الگوريتم باز نمونهبرداری فیلتر ذره
. میليثانیه افزايش داشته است6 بهطور متوسط فقط
روش بررسيشده در مقاله بر اساس دو الگوريتم باز
نمونهبرداری فیلتر ذره و الگوريتم ترکیبي باز نمونهبرداری
 و بهرهگیری از تخمین چگاليMeanShift فیلتر ذره و
کرنل با شعاع متغیر جهت به دست آوردن هیستوگرام
 در نرمافزار،وزندارشده مدل هدف و مدل کانديد هدف
مطلب شبیهسازی گرديد و در شرايطي که تغییرات مدل
 چرخش و تغییرات تصادفي در، زاويه،هدف در اندازه
 دقت، نتايج شبیهسازیها، بسیار زياد بود،جهت حرکت
باالی الگوريتم ترکیبي باز نمونهبرداری فیلتر ذره و
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