ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازشﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﭽﺸﯽ
ﺻﻔﻮرا ﺣﯿﺪری ،۱ﻋﺒﺎس اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽﻣﻘﺪم ،۲ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺧﺎدﻣﯽ درح ۳و ﻫﺎدی ﻫﺎدیزاده

۴

ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻮزه ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ-
ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﭽﺸﯽ ) ،(CNNروﺷﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪ-
ﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت وﯾﺪﺋﻮ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ،اﺑﺘﺪا  Nﻓﺮﯾﻢ از وﯾﺪﺋﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﭽﺸﯽ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی
ﻣﻨﺘﺨﺐ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ ،ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮔﺮام ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪی زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی ﺑﺮ روی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎی ﮔﺮام اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺪﯾﻨﮓ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺳﭙﺲ  ،poolingﺑﺮای ﻫﺮ وﯾﺪﺋﻮ ﯾﮏ ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی وﯾﺪﺋﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ-
ﺳﺎزیﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
روشﻫﺎی ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺗﺎ  %۹ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده  Marylandو  %۳ﺑﺮای
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده  YUP++ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﭽﺸﯽ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﺑﻪ ﯾـﮏ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ اﺳﺎﺳـﯽ در ﺣـﻮزه ﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﺎﺷﯿﻦ ۱ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻـﺤﻨﻪﻫـﺎی ﭘﻮﯾـﺎ ۲ﺑـﻪ

اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺪن و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﻃﻼق ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ در آن ﺗﻌﻠـﻖ ﺻـﺤﻨﻪ ورودی ﺑـﻪ ﯾﮑـﯽ از

ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ،اﻣﺮی ﻋـﺎدی ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽرود،
اﻣّﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺧﻮدﮐﺎر ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿﭽﯿـﺪه
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۸درﯾﺎﻓﺖ ،در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۹ﺑﺎزﻧﮕﺮی
و در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۹ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

۱داﻧﺸــﺠﻮی دﮐﺘــﺮی ،ﮔــﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ ﺑــﺮق ،داﻧﺸــﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ ،داﻧﺸــﮕﺎه

ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﺸﻬﺪ

راﯾﺎﻧﺎﻣﻪsafoora.heidari@mail.um.ac.ir :

۲ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﺸﻬﺪ
راﯾﺎﻧﺎﻣﻪa.ebrahimi@um.ac.ir :

۳ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﺸﻬﺪ
راﯾﺎﻧﺎﻣﻪkhademi@um.ac.ir :

۴داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﻮﭼﺎن ،ﻗﻮﭼﺎن
راﯾﺎﻧﺎﻣﻪh.hadizadeh@qiet.ac.ir :

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﻋﺒﺎس اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽﻣﻘﺪم
DOR: 20.1001.1.23831197.1400.8.2.3.9

دﺳــﺘﻪﻫــﺎی ﻣﻮﺟــﻮد )ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﺜــﺎل ﺳــﺎﺣﻞ ،ﺗﺮاﻓﯿــﮏ و  (...ﻣــﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺘﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺻـﺤﻨﻪ ورودی ﺗﺸـﺨﯿﺺ داده
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﻪﺷﺪه ،ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
آن اﺗﻔﺎق و ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ در ﺣﺎل وﻗﻮع ﺑﺎﺷﺪ ].[۱
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ آنﻫﺎ ،ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﯾﮏ وﯾﺪﺋﻮ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﻨﺎداری را در ﻣﻮرد
آن وﯾﺪﺋﻮ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ
Machine Vision
Dynamic Scene Recognition
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۴۴

اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﭽﺸﯽ

ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ،
ﺑﺪون اﻓﺰوﻧﮕﯽ ۱و دارای ﻗﺪرت ﺗﻌﻤﯿﻢﭘﺬﯾﺮی ۲ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﺎﻟﺶ

) (CNNﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ] [۱۷ﺗﺎ
].[۱۹

اﺻﻠﯽ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،دﺳﺘﻪ دوم روشﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی را از اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی

ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ در دو ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪل ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ

اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ را در

ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒﮔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ].[۲

وﯾﺪﺋﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ] [۲۰و ] .[۲۱روشﻫﺎی ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﺠﺰا

از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﯽﺗﻮان روشﻫﺎی ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ

اﺑﺘﺪا در ] [۲۲ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی GIST

را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد .دﺳﺘﻪ اول روشﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

] [۲۳ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ از ﮐﻞ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮ

ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﻣﺪلﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﮑﺎن-زﻣﺎﻧﯽ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ورودی ﺑﻪ

و از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﺷﻮب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت زﻣﺎﻧﯽ،

ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن داﺷﺘﻪ و در واﻗﻊ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﮑﻌﺒﯽ ﮐﻮﭼﮏ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ] [۲۱از ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﭽﺸﯽ از ﭘﯿﺶ آﻣﻮزشدﯾﺪه

از وﯾﺪﺋﻮی ورودی ،ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒﮔﺮ ﻣﮑﺎن-زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ-

در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ،از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ روشﻫﺎی آﻣﺎری ۳و

ﺗﻮﺻﯿﻒﮔﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،٤روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ،٥روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ

ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ،٦روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻼت و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی

آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ داده ﻣﯽ-
ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ از ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮ ،در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج

ﻣﮑﺎن-زﻣﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روشﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿ ﻖ ۷ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

آﻣﺎرهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ

اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﮑﺎن-زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .روشﻫﺎی

آﻣﺎرﮔﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪ اول و دوم اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﯾﮏ ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮑﺘﺎ ﺑﺮای

آﻣﺎری و ﺗﻮﺻﯿﻒﮔﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ روشﻫﺎی

ﻫﺮ وﯾﺪﺋﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

۸

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن دادهاﺳﺖ ﮐﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

) (LBPﺑﻪ ﺣﻮزه آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﮑﺎن-زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ] [۳ﺗﺎ

در آنﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه

] .[۵در روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ،ﻫﺪف ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﯾﮏ

و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ

ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺣﻮزه ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻗﺒﯿﻞ اﻟﮕﻮی دودوﯾﯽ ﻣﺤﻠﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﯾﺎی ﺧﻄ ﯽ (LDS) ۹ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﮑﺎن-زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از

ﺳﯿﺴﺘﻢ ۱۰ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﮑﺎن-زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ

دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ] .[۲ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه

اﺳﺖ .اﯾﻦ روشﻫﺎ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺸﺮ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ

اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦزدهﺷﺪه در اﯾﻦ روشﻫﺎ،

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ] [۶ﺗﺎ ] .[۸در روشﻫﺎی

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی ﯾﮏ ﺷﯽء و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻣﺎری ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه ﺑﯿﻦ

ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺪلﺳﺎزی و ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ].[۲۴

۱۳

ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ،

ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺤﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ] [۹ﺗﺎ ] .[۱۱روشﻫﺎی

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻇﻬﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ،

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻼت و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﮑﺎن-زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در واﻗﻊ

ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ

ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻫﻤﯿﻦ روشﻫﺎ از ﺣﻮزه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﮑﺎن-زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﮑﺎن-زﻣﺎﻧﯽ

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻣﯽ-

ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶﺳﻮزی ﺟﻨﮕﻞ و ﯾﺎ ﺑﻬﻤﻦ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎر راﻧﻨﺪه،

ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﮔﺎﺑﻮر ،[۱۲] ۱۱ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺟﻬﺖدار
ﻣﮑﺎن-زﻣﺎﻧﯽ ] [۱۳ﺗﺎ ] [۱۵و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ] [۱۶اﺷﺎره
ﻧﻤﻮد .در روشﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﭽﺸﯽ

۱۲

۱٤

رﺑﺎﺗﯿﮏ و  ...اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی
ﭘﻮﯾﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻫﻨﻮز

از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺴﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارﻧﺪ.

1

Redundancy
Generalizability
3
Statistical
4
Local Descriptor
5
Model-based
6
Motion-based
7
Deep Learning
8
Local Binary Patterns
9
Linear Dynamical System
10
System Identification
11
Gabor
12
Convolutional Neural Network
2

روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در دﺳﺘﻪ دوم ﺟﺎی
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ از ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺮی
ﭘﺮدازشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اوﻟﯿﻪ ،ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی ﺑﺮ
روی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻃﻼﻋﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ در روش
Visual Cortex
Spatio-temporal

13
14

۴۵

ﺻﻔﻮرا ﺣﯿﺪری ،ﻋﺒﺎس اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽﻣﻘﺪم ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺧﺎدﻣﯽ درح و ﻫﺎدی ﻫﺎدیزاده

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺷــﺪه و در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﺑــﺎ اﻧﺠــﺎم ﻋﻤﻠﯿــﺎت  ،poolingﺑــﺮدارﻫــﺎی وﯾﮋﮔــﯽ

اﻃﻼﻋﺎت زﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻮﺻﯿﻒﮔﺮ ﻫﺮ وﯾﺪﺋﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪی ﺑـﻪ ﯾـﮏ
٥

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﭽﺸﯽ

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎن ) (SVMداده ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر

] [۲۵ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺣﻮزه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻـﺪ

ﻗﺒﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ] [۲۶ﺗﺎ ] ،[۲۹را ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ

ﺗﻌﺪاد وﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻼس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪی

دﻫﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ

ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی آن ﮐﻼس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﯿﭽﺸﯽ ،از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ۱اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺗﻮﺻﯿﻒﮔﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ۲ﺑﯿﻦ اﯾﻦ

اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﺻﯿﻒﮔﺮﻫﺎی ذﮐﺮﺷﺪه ﺣﺎوی
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﮐﻨﻨﺪهای در ﻣﻮرد ﻫﺮ وﯾﺪﺋﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از
آنﻫﺎ در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ .در اﯾﻦ روش از
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد و در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻓﺮﯾﻢ-
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ،از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﯾﻦ روش ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﭘﯿﭽﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒﮔﺮ وﯾﺪﺋﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪی زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی
ﺑﺮ روی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه از اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎ ،اﺛﺮات
ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ،در ﺑﺨﺶ  ۲روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن

 ۱-۲اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ،در اﯾﻦ روش ﺗﻌـﺪاد N

ﻓﺮﯾﻢ از وﯾﺪﺋﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار

ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯽ ،٦ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ  Nﻓـﺮﯾﻢ ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﺑﺘﺪا اﭘﺮاﺗﻮر ﻟﺒـﻪﯾـﺎب ﺳـﻮﺑﻞ

۷

ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮ اﻋﻤﺎل ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ اﻧـﺪازه ﮔﺮادﯾـﺎن
ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑـﺮ روی اﯾـﻦ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ
در ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯽ آن ﻓﺮﯾﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در واﻗﻊ ﻣﻌﯿـﺎری
ﺑﺮای ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن N ،ﻓﺮﯾﻢ
ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔـﯽ اﻧﺘﺨـﺎب
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ  ۳ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی

 ۲-۲اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ

روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب  Nﻓﺮﯾﻢ از وﯾﺪﺋﻮ ،ﻧﻘﺸﻪﻫـﺎی وﯾﮋﮔـﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﯾـﻦ

در ﺑﺨﺶ  ۴اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺮﯾﻢﻫﺎ در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﭽﺸﯽ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه و
از اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑـﺮدارﻫـﺎی وﯾﮋﮔـﯽ ﺗﻮﺻـﯿﻒﮔـﺮ

 ۲روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

وﯾﺪﺋﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮاردادن ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،روﺷﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﺷـﺒﮑﻪﻫـﺎی ﻋﺼـﺒﯽ ﭘﯿﭽﺸـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر

ﺑــﻪ ﻓــﺮﯾﻢ tام وﯾــﺪﺋﻮ در ﻻﯾــﻪ lام ﺷــﺒﮑﻪ ﻋﺼــﺒﯽ ﭘﯿﭽﺸــﯽ ،ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ

اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻮﺻﯿﻒﮔﺮ وﯾﺪﺋﻮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روش دارای ﺷـﺶ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﮐﻠﯿـﺪی وﯾـﺪﺋﻮ ،اﺳـﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔـﯽ از
اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎ ،ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه ،ﮐﺪﯾﻨﮓ وﯾﮋﮔـﯽ-
ﻫـﺎ ،ﻋﻤﻠﯿــﺎت  poolingو در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﻃﺒﻘــﻪﺑﻨــﺪی ﺑــﺮدارﻫــﺎی وﯾﮋﮔــﯽ
ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪﺷــﺪه ﺑــﺮای ﻫــﺮ وﯾــﺪﺋﻮ اﺳــﺖ .ﺑﻠــﻮک دﯾــﺎﮔﺮام ﮐﻠــﯽ روش
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪادی از ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی
ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده
از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﯾـﮏ ﺷـﺒﮑﻪ ﻋﺼـﺒﯽ
ﭘﯿﭽﺸﯽ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ][۳۱
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج اﯾـﻦ وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎ ،از روش ﺗﺠﺰﯾـﻪ

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﮑﯿﻦ (SVD) ۳ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﺑﺮدارﻫـﺎی
ﻫﺎی وﯾﮋﮔـﯽ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻗﺒـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷـﻮد .ﭘـﺲ از اﯾـﻦ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﮐـﺪﯾﻨﮓ  [۳۰] ٤ LLCﺑـﺮ روی وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻠﻪ اﻋﻤـﺎل

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن را ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓـﺮﯾﻢ -t
ام و ﻻﯾﻪ lام ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه

و

ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ در ﻻﯾﻪ lام و ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﻧﻘﺸـﻪﻫـﺎی وﯾﮋﮔـﯽ
ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻻﯾــﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .در ] [۳۱ﻧﺸــﺎن داده ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﮋﮔـﯽ ،اﺑـﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪی ﺑـﺮای
ﺗﻮﺻــﯿﻒ وﯾــﺪﺋﻮ در اﺧﺘﯿــﺎر ﻗــﺮار ﻣــﯽدﻫــﺪ و ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ از آن در ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﺑﺎﻓــﺖﻫــﺎی ﭘﻮﯾــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه اﺳــﺖ .در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ ﮔــﺮام
ﻃﺒـﻖ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲﻫـﺎی وﯾﮋﮔـﯽ

راﺑﻄﻪ  ۱ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ] [۳۱و ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ  ۲ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی ﺑـﺮ
روی ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲﻫــﺎی ﮔــﺮام ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ  Tﻓــﺮﯾﻢ ﻣﺘــﻮاﻟﯽ از ﻓــﺮﯾﻢﻫــﺎی
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮔﺮام ﺣﺎﺻـﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.
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Feature Map
Correlation
3
Singular Value Decomposition
4
Locality-constrained Linear Coding
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5

Support Vector Machine
6
Total Variation
7
Sobel

۴۶

اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﭽﺸﯽ

ﺷﮑﻞ  -۱ﺑﻠﻮک دﯾﺎﮔﺮام روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی  Nﻓﺮﯾﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی Tﺗـﺎﯾﯽ
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G1l
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ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ ﮔــﺮام اﺳــﺘﺨﺮاج ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ .ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ ﮔــﺮام،

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮔﺮام ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ

...

وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮐـﺎﻫﺶ اﺑﻌـﺎد

اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔـﯽ در اﯾـﻦ روش در ﺷـﮑﻞ  ۲ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،از روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺗﮑـﯿﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

 ۳-۲ﮐﺪﯾﻨﮓ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ
روشﻫﺎی ﮐﺪﯾﻨﮓ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آنﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
ﺗﺒﺪﯾﻞ وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی ﻣﺤﻠـﯽ اوﻟﯿـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮﺻـﯿﻒﮔـﺮﻫـﺎی ﻣـﺆﺛﺮﺗـﺮ ﺑﻬـﺮه
ﺟﺴﺖ .اﻧﺘﺨﺎب روش ﮐﺪﯾﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑـﺮ روی
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ].[۳۲

...

وﯾﮋﮔــﯽ ﺗﻮﺻــﯿﻒﮔــﺮ اﻃﻼﻋــﺎت وﯾــﺪﺋﻮ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣــﯽﺷــﻮد .ﻣﺮاﺣــﻞ

...

از ﻋﻨﺎﺻــﺮ روی ﻗﻄــﺮ اﺻــﻠﯽ اﯾــﻦ ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲﻫــﺎ ،ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺑــﺮدارﻫــﺎی

T

G lN

CNN

...

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ روش ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی،

CNN

...

ﻣﺎﺗﺮﯾﺴــﯽ ﻣﺘﻘــﺎرن اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻋﻨﺎﺻــﺮ روی ﻗﻄــﺮ اﺻــﻠﯽ آن ،در واﻗــﻊ

) G l ( N −T +1ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮔﺮام ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ
ﻣﺘﻮﺳﻂﮔﯿﺮی ﺑﺮ روی
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎی ﮔﺮام ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ  Tﻓﺮﯾﻢ ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮔﺮام ﺑﺎ
 G lNاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ

...

ﺗﻌــﺪاد

CNN
 Nﻓﺮﯾﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑـﺮای ﻫـﺮ وﯾـﺪﺋﻮ در ﻫـﺮ ﻻﯾـﻪ ﺷـﺒﮑﻪ ﻋﺼـﺒﯽ ﭘﯿﭽﺸـﯽ،

...

دﺳﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﯽﺗﻮان اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد.

G lT

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮔﺮام ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ

...

و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی ﺑﺮ روی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎی ﮔﺮام ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓـﺮﯾﻢﻫـﺎی ﻫـﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂﮔﯿﺮی ﺑﺮ روی
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎی ﮔﺮام ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ  Tﻓﺮﯾﻢ ﻣﺘﻮاﻟﯽ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮔﺮام ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ

CNN

CNN

ﺷﮑﻞ  -۲ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

در روش ﮐﺪﯾﻨﮓ  ،[۳۰] LLCوﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﯾﮑﺸﻨﺮی ﮐﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ روش ،ﺷﺮط ﻧﺰدﯾﮏﺑﻮدن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ

ﺷﺮط ُﺗﻨُﮏ۱ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮط

ﻧﺰدﯾﮏﺑﻮدن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺪ از ﺷﺮط ﺗﻨﮏﺑﻮدن ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺷﺮط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ،ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﮏﺷﺪن ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﺪﯾﻨﮓ  LLCدر ﺷﮑﻞ  ۳ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  Kﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾ ﻪ K ،(KNN) ۲ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ
Sparse
K Nearest Neighbors

1
2

۴۷

ﺻﻔﻮرا ﺣﯿﺪری ،ﻋﺒﺎس اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽﻣﻘﺪم ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺧﺎدﻣﯽ درح و ﻫﺎدی ﻫﺎدیزاده

ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ دﯾﮑﺸﻨﺮی

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﺎ

ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮدار ﺿﺮاﯾﺐ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺪﯾﻨﮓ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﺑﺮدارﻫﺎی
ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از

ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮدارﻫﺎی

ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶدﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ واﺣﺪ ﺑﻮده و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻـﺤﻨﻪ در
آنﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ.
در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﺳـﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔـﯽ،
از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﭽﺸﯽ  [۳۳] AlexNetاز ﭘﯿﺶ آﻣﻮزشدﯾﺪهﺷـﺪه

۲

وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

ﺑﺮ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده  ،ImageNetاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺷـﺒﮑﻪ

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ واﺣﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ وﯾﺪﺋﻮ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت

از  ۵ﻻﯾﻪ ﭘﯿﭽﺸﯽ و دو ﻻﯾﻪ ﺗﻤﺎماﺗﺼﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﯾﮑـﯽ

 poolingﺑﺮ روی ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه

از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده

و ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی وارد ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ  SVMﻣﯽ-

ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻﯾﻪﻫـﺎی ﮐﻤﺘـﺮ اﯾـﻦ ﺷـﺒﮑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ

ﺷﻮد.

ﺷـــﺒﮑﻪﻫـــﺎی ﻋﻤﯿـــﻖﺗـــﺮی ﻣﺎﻧﻨـــﺪ  ،GoogleNetﺳـــﺮﻋﺖ ﭘـــﺮدازش

۳

٤

اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﻦ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮ
و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ  ،GoogleNetدﻟﯿﻠـﯽ ﺑـﺮای اﺳـﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در روش ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺑـﻮده اﺳـﺖ .در ﻻﯾـﻪﻫـﺎی ﭘﯿﭽﺸـﯽ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ و از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺳـﺎدهﺗـﺮ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨـﯿﻢ،

دﯾﮑﺸﻨﺮی

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌـﺎد ﮐﻤﺘـﺮ و ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮی اﺳـﺘﺨﺮاج
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑـﯽ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻻﯾــﻪﻫــﺎی ﭘﯿﭽﺸــﯽ ﺳــﻮم و ﭘ ـﻨﺠﻢ ﻣــﯽﺗــﻮان ﻣﺼــﺎﻟﺤﻪای ﺑــﯿﻦ دﻗــﺖ

ﺷﮑﻞ  -۳ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﺪﯾﻨﮓ [۳۰] LLC

ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ روش ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺑﺮﻗـﺮار ﮐـﺮد .ﺑـﻪ

 ۳ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎ

ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎ از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﮋﮔـﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﯾـﻦ دو

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از  ۳ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
داده ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳــﯽ ﺻــﺤﻨﻪﻫــﺎی ﭘﻮﯾــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ داده  [۲۲] Marylandاز  ۱۳ﮐـﻼس ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷــﺪه ﮐــﻪ در
ﻫﺮ ﮐﻼس  ۱۰وﯾﺪﺋﻮ از ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮﻫـﺎ

از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﺷﺘﺮاک وﯾﺪﺋﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﺗﯿﻮب ۱ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿــﻞ در اﯾــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ داده ﺣﺮﮐــﺖ دورﺑــﯿﻦ ،ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﺷــﺪﯾﺪ در

روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﻧﻘﻄـﻪ دﯾـﺪ دورﺑـﯿﻦ
وﺟﻮد دارد .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ۶۱۷ ،ﻓـﺮﯾﻢ
و ﮐﻮﺗــﺎﻫﺘﺮﯾﻦ وﯾــﺪﺋﻮ در اﯾــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ داده دارای  ۳۶ﻓــﺮﯾﻢ اﺳــﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده دﯾﮕﺮ [۱] YUPenn ،اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ داده
 Marylandدارای ﺗﻐﯿﯿــــﺮات در روﺷــــﻨﺎﯾﯽ و ﻣﻘﯿــــﺎس ﺗﺼــــﺎوﯾﺮ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﺪ دورﺑﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐـﻪ در ﺿـﺒﻂ وﯾـﺪﺋﻮ-
ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ،دورﺑـﯿﻦ ﺳـﺎﮐﻦ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
داده ﺷــﺎﻣﻞ  ۱۴ﮐــﻼس و  ۳۰وﯾــﺪﺋﻮ در ﻫــﺮ ﮐــﻼس اﺳــﺖ .ﻣﺘﻮﺳــﻂ
ﻃﻮل وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ۱۴۵ ،ﻓﺮﯾﻢ و ﮐﻮﺗـﺎﻫﺘﺮﯾﻦ وﯾـﺪﺋﻮ
در آن دارای  ۳۷ﻓــﺮﯾﻢ اﺳــﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ داده ﺳــﻮم ،ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ داده
 [۱۷] YUP++اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻌﻤــﯿﻢ ﮐــﻼسﻫــﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ داده
 YUPennﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﺷﺎﻣﻞ  ۲۰ﮐﻼس و
 ۶۰وﯾﺪﺋﻮ در ﻫﺮ ﮐﻼس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﺑﺎ دورﺑـﯿﻦ ﺳـﺎﮐﻦ
و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺿﺒﻂ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل وﯾـﺪﺋﻮﻫـﺎ
در اﯾـــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـــﻪ داده ۱۴۱ ،ﻓـــﺮﯾﻢ و ﮐﻮﺗـــﺎﻫﺘﺮﯾﻦ وﯾـــﺪﺋﻮ در اﯾـــﻦ

ﻻﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل ،از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎده و ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﺻﯿﻒﮔﺮﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای وﯾﺪﺋﻮ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
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ﻓـﺮﯾﻢ از ﻫـﺮ وﯾـﺪﺋﻮ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻌﯿـﺎر

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﯾﮑﺴـﺎنﺑـﻮدن
ﺷ ـﺮاﯾﻂ ﺑــﺮای ﻫــﺮ ﺳــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ داده ،ﻣﻘــﺪار  Nﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻃ ـﻮل
ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ داده اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﯾﻢﻫـﺎ در ﻫـﺮ ﯾـﮏ
از ﺳــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ داده ،ﺗﻌــﺪاد ﮐﻤــﯽ از ﻓــﺮﯾﻢﻫــﺎی ﻫــﺮ وﯾــﺪﺋﻮ ﻣــﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ روش
ﭘﯿﺸ ـﻨﻬﺎدی و اﻓــﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻋﺖ آن ﻣــﯽﺷــﻮد .اﯾــﻦ ﻓــﺮﯾﻢﻫــﺎ ﺑــﻪ ﺷــﺒﮑﻪ
ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﭽﺸﯽ  AlexNetداده ﺷﺪه و ﻧﻘﺸﻪﻫـﺎی وﯾﮋﮔـﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﻻﯾﻪﻫﺎی ﭘﯿﭽﺸﯽ ﺳﻮم و ﭘﻨﺠﻢ ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﻓـﺮﯾﻢ اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ  ۱و  ۲ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎی ﮔﺮام ﺑـﺮای ﻫـﺮ وﯾـﺪﺋﻮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻄﺮ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑـﺮدار-
ﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ وﯾﺪﺋﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺸﺖ ﻋﺪد
از اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮای دو وﯾـﺪﺋﻮ از دو ﮐـﻼس
ﻣﺘﻔﺎوت )ﺑﻬﻤﻦ و آﺗﺶﺳﻮزی ﺟﻨﮕـﻞ( در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪداده Maryland

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷـﮑﻞﻫـﺎی  ۴و  ۵ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺮﻣـﺎﻟﯿﺰهﺷـﺪه
در ﺑﺎزه ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده دارای  ۳۷ﻓﺮﯾﻢ اﺳـﺖ .ﻻزم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ،وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫـﺮ
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اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﭽﺸﯽ

ﺷﮑﻞ  -۴ﭼﻨﺪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮔﺮام ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﮐﻼس ﺑﻬﻤﻦ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده  ،Marylandﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﭘﯿﭽﺸﯽ ﺳﻮم )ﺳﻄﺮ اول( و
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﭘﯿﭽﺸﯽ ﭘﻨﺠﻢ )ﺳﻄﺮ دوم( .ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮ در ﺑﺎزه ] [۰,۱ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  -۵ﭼﻨﺪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮔﺮام ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﮐﻼس آﺗﺶﺳﻮزی ﺟﻨﮕﻞ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده  ،Marylandﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﭘﯿﭽﺸﯽ ﺳﻮم )ﺳﻄﺮ
اول( و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﭘﯿﭽﺸﯽ ﭘﻨﺠﻢ )ﺳﻄﺮ دوم( .ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮ در ﺑﺎزه ] [۰,۱ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪهاﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ  ،SVDاﺑﻌـﺎد وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎ

اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده  %۱۰از وﯾـﺪﺋﻮﻫـﺎی ﻫـﺮ

ﮐــﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ ،ﺳــﭙﺲ اﻟﮕــﻮرﯾﺘﻢ ﮐــﺪﯾﻨﮓ  LLCﺑــﺮ روی وﯾﮋﮔــﯽﻫـﺎی

ﮐـﻼس ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وﯾـﺪﺋﻮﻫـﺎی آﻣـﻮزش در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و

ﮐــﺎﻫﺶ ﺑﻌــﺪ ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﻋﻤــﺎل ﻣــﯽﺷــﻮد .ﭘــﺲ از اﯾــﻦ ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺑــﺎ اﻧﺠــﺎم

 %۹۰وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻋﻤﻠﯿﺎت  poolingﺑﺮ روی ﺑـﺮدارﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓـﺮﯾﻢﻫـﺎی وﯾـﺪﺋﻮ،

اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻣﯿﺎن ﺗﻤـﺎﻣﯽ وﯾـﺪﺋﻮﻫـﺎی ﻫـﺮ

ﯾﮏ ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﺑـﺮای ﻫـﺮ وﯾـﺪﺋﻮ اﺳـﺘﺨﺮاج

ﮐﻼس اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﺷـﺒﯿﻪﺳـﺎزیﻫـﺎ ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ داده

ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﺎ ﭘﺸـﺖ ﺳـﺮ ﻫـﻢ ﻗـﺮار دادن ﺑـﺮدارﻫـﺎی وﯾﮋﮔـﯽ

 ۱۰۰۰ﻣﺮﺗﺒــﻪ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه و در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﺑــﺮ روی ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻃﺒﻘــﻪﺑﻨــﺪی،

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه از دو ﻻﯾﻪ ﭘﯿﭽﺸـﯽ در ﺷـﺒﮑﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ،ﺑـﺮدار وﯾﮋﮔـﯽ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾـﻦ ﺟـﺪول 500

ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫـﺮ وﯾـﺪﺋﻮ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﯾـﮏ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪ

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ  ،Tدﻗـﺖ

 SVMﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺮﻧﻞ ﺧﻄﯽ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺑﺮدارﻫﺎ ،ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪی

ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳــﯽ در روش ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی ﺑﻬﺒــﻮد ﯾﺎﻓﺘــﻪ و در ﺣــﺎﻟﺘﯽ ﮐــﻪ 2

اﻧﺠــﺎم ﻣــﯽﺷــﻮد .در ﺟــﺪول  ۱دﻗــﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳــﯽ روش ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی ﺑــﺎ

اﺳﺖ ،اﯾﻦ روش ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Tﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧﺴﺒﺖ وﯾـﺪﺋﻮﻫـﺎی

ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎ 2

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .در

آﻣــﻮزش و آزﻣــﺎﯾﺶ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ  %۱۰و  %۹۰در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه

واﻗﻊ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ 2

ﯾﮏ ﻗﻄﻌـﻪﺑﻨـﺪی زﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﺮ روی ﻓـﺮﯾﻢ-

۴۹

ﺻﻔﻮرا ﺣﯿﺪری ،ﻋﺒﺎس اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽﻣﻘﺪم ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺧﺎدﻣﯽ درح و ﻫﺎدی ﻫﺎدیزاده

ﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪی زﻣـﺎﻧﯽ و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ-

اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﯾـﺪﺋﻮﻫـﺎی آﻣـﻮزش و آزﻣـﺎﯾﺶ

ﮔﯿﺮی ﺑﺮ روی ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻗﻄﻌـﻪ ،اﺛـﺮ ﺣﺮﮐـﺖ

در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ داده ﯾﮑﺴـﺎن در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺗﻌـﺪاد

دورﺑﯿﻦ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در

وﯾــﺪﺋﻮﻫــﺎی آﻣــﻮزش ﺑــﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ داده  YUP++ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ دو

اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﻪﺑﻨـﺪی زﻣـﺎﻧﯽ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد در آﻣـﻮزش

ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ 1

وﺟﻮد ﻧﺪارد ،دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻫـﺮ ﭼـﻪ

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

 Tاﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﯾﻢﻫـﺎی ﮐﻠﯿـﺪی،

در ﺟﺪول  ۲دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿـﺮی ﺷـﺮﮐﺖ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ

ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت  poolingاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻪ

ﺷﺪه و ﺑﻪ َﺗﺒَﻊ آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاجﺷـﺪه از ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ 2

و ﻧﺴﺒﺖ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی

ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ دﻗـﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ

آﻣﻮزش و آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  %۱۰و  %۹۰اﺳﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه

ﺷﻮد.

اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ،max pooling

ﺟﺪول  -۱دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ( ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﯾﻢﻫﺎ در
ﻣﺘﻮﺳﻂﮔﯿﺮی از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎی ﮔﺮام
۶

۱

T

۴

۳

۲

Maryland
YUPenn

۵۴٬۷

۶۷٬۲۴

۷۷٬۱۳

۸۲

۷۹٬۹

۵۵٬۶۸

۷۱٬۲

۷۶٬۰۴

۸۶٬۷۱

۸۴

YUP++

۶۰٬۷۱

۷۹٬۰۱

۷۹٬۹

۹۱٬۲۱

۸۸٬۴

در ﺷﮑﻞ  ،۶ﻧﻤﻮدار دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ روش ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Kدر اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﺪﯾﻨﮓ  LLCﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
در اﯾــﻦ ﺷــﮑﻞ ﻧﯿــﺰ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺟ ـﺪول  ۱ﻧﺴــﺒﺖ وﯾــﺪﺋﻮﻫــﺎی آﻣــﻮزش و
آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  %۱۰و  %۹۰در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ 2

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

500 ،

دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از min

 poolingو  mean poolingﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از  max poolingاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -۲دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ روش pooling
mean

min

max

Pooling

۶۸٬۰۸

۵۸٬۵۶

۸۲

Maryland

۸۵٬۴

۶۸٬۸۵

۸۶٬۷۱

YUPenn

۹۰٬۷۳

۷۸٬۳۸

۹۱٬۳۶

YUP++

در ﺟﺪول  ۳دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی آﻣﻮزش و آزﻣﺎﯾﺶ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ 2

و 500

اﺳﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ وﯾﺪﺋﻮ-
ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ،دﻗﺖ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی
آﻣﻮزش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ  %۱۰ﺑﻪ %۹۰
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ دﻗـﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ روش ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ روشﻫﺎی ﻣﻄﺮح در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﻮﯾـﺎ
ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳـﺎزیﻫـﺎ در ﺟـﺪاول ۴
ﺗﺎ  ۶ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ  -۶دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ K
در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺪﯾﻨﮓ LLC

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد ﮐﻠﻤـﺎت ﮐـﺪ در دﯾﮑﺸـﻨﺮی،
دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ روش ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺑﻬﺒـﻮد ﻣـﯽﯾﺎﺑـﺪ ،اﻣّـﺎ در ﺣـﺎﻟﺘﯽ ﮐـﻪ
500

ﺑﺎﺷـــﺪ ،ﺿـــﻤﻦ دﻗـــﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـــﯽ ﻣﻨﺎﺳـــﺐ ،ﭘﯿﭽﯿـــﺪﮔﯽ

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻧﯿـﺰ ﭼﻨـﺪان زﯾـﺎد ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ در ﺳـﺎﯾﺮ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑـﺮای  Kاﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣــﯽﺷ ـﻮد ﮐــﻪ در اﯾ ـﻦ ﺷــﮑﻞ ،دﻗــﺖﻫــﺎی ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳــﯽ ﺑــﺮای
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده  YUP++از دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﻼس در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده

ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﯾﮑﺴــﺎنﺑــﻮدن ﺷــﺮاﯾﻂ آزﻣــﺎﯾﺶ ﺑــﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ روش
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی ﻣﻄﺮح ،در ﺟـﺪولﻫـﺎی  ۴و  ۵از روش
) Leave-One-Out (LOOﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ،ﯾﮏ وﯾﺪﺋﻮ از ﻫﺮ ﮐﻼس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﺪﺋﻮی
آزﻣﺎﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و از ﻣﺎﺑﻘـﯽ وﯾـﺪﺋﻮﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر آﻣـﻮزش
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد وﯾـﺪﺋﻮﻫـﺎی ﻫـﺮ ﮐـﻼس
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ روی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه ،ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿـﺮی
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪداده  Marylandﺑﺴـﯿﺎر
ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ و ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده  YUPennدﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺑﺎ ﺻـﻔﺮ اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ از ﮔـﺰارش آنﻫـﺎ ﺻـﺮف ﻧﻈـﺮ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺑـﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪداده  YUP++در ﺟـﺪول  ۶آورده
ﺷﺪه اﺳﺖ.

۵۰

اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﭽﺸﯽ

 دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ( ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی آﻣﻮزش و آزﻣﺎﯾﺶ در ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده-۳ ﺟﺪول
Train/Test

۹۰٬۱۰

۸۰٬۲۰

۷۰٬۳۰

۵۰٬۵۰

۳۰٬۷۰

۲۰٬۸۰

Maryland

۱۰۰

۹۸٬۵۴

۹۶٬۸۴

YUPenn

۱۰۰

۱۰۰

۹۹٬۹۹

YUP++

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰٬۹۰

۹۳٬۶۳

۸۸٬۵

۸۵٬۲۲

۸۲

۹۹٬۶۳

۹۷٬۵۲

۹۴٬۷۸

۸۶٬۷۱

۹۹٬۸۸

۹۸٬۹۷

۹۷٬۴۳

۹۱٬۲۳

Maryland  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ( ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺑﺮ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده-۴ ﺟﺪول
Maryland

SFA

BoSE

DPCF

C3D

st-TCOF

RDT

DEM

Proposed

[15]

[13]

[14]

[18]

[21]

[10]

[20]

Method

Avalanche

۹۰

۶۰

۹۰

۹۰

۸۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

Boiling Water

۸۰

۷۰

۶۰

۹۰

۹۰

۱۰۰

۹۰

۱۰۰

Chaotic Traffic

۶۰

۹۰

۱۰۰

۹۰

۱۰۰

۱۰۰

۹۰

۱۰۰

Forest Fire

۸۰

۹۰

۹۰

۸۰

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

Fountain

۵۰

۷۰

۸۰

۶۰

۹۰

۷۰

۱۰۰

۹۰

Iceberg Collapse

۷۰

۶۰

۵۰

۶۰

۹۰

۸۰

۸۰

۹۰

Land Slide

۸۰

۶۰

۸۰

۷۰

۱۰۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

Smooth Traffic

۷۰

۷۰

۷۰

۸۰

۹۰

۷۰

۹۰

۹۰

Tornado

۸۰

۹۰

۸۰

۸۰

۱۰۰

۹۰

۹۰

۱۰۰

Volcano

۶۰

۸۰

۹۰

۹۰

۱۰۰

۷۰

۱۰۰

۹۰

Water Fall

۷۰

۱۰۰

۷۰

۴۰

۹۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

Waves

۱۰۰

۹۰

۱۰۰

۱۰۰

۷۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

Whirlpool

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

Average

۷۴٬۶۱

۷۷٬۶۹

۸۰

۷۷٬۶۹

۸۸٬۴۶

۸۴٬۶۲

۹۲٬۳

۹۶٬۹۲

YUPenn  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ( ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺑﺮ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده-۵ ﺟﺪول
YUPenn

SFA

BoSE

DPCF

C3D

st-TCOF

RDT

DEM

Proposed

[15]

[13]

[14]

[18]

[21]

[10]

[20]

Method

Beach

۹۶

۱۰۰

۱۰۰

۹۷

۹۷

۹۶٬۶۷

۹۷

۱۰۰

Elevator

۸۶

۹۷

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

Forest Fire

۹۰

۹۳

۹۷

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۹۷

۱۰۰

Fountain

۶۳

۸۷

۹۳

۸۳

۱۰۰

۹۳٬۳۳

۹۷

۱۰۰

Highway

۷۰

۱۰۰

۱۰۰

۹۷

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

Light. Storm

۸۰

۹۷

۱۰۰

۹۳

۱۰۰

۱۰۰

۹۳

۱۰۰

Ocean

۹۶

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

Railway

۸۳

۱۰۰

۱۰۰

۹۷

۱۰۰

۹۶٬۶۷

۱۰۰

۱۰۰

Rushing River

۸۳

۹۷

۱۰۰

۱۰۰

۹۷

۹۶٬۶۷

۱۰۰

۱۰۰

Sky Clouds

۱۰۰

۹۷

۱۰۰

۹۷

۱۰۰

۱۰۰

۹۷

۱۰۰

Snow

۷۳

۹۷

۹۷

۹۳

۹۷

۹۶٬۶۷

۱۰۰

۱۰۰

Street

۹۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

Water Fall

۸۶

۸۳

۹۷

۹۷

۹۷

۹۳٬۳۳

۱۰۰

۱۰۰

Windmill Farm

۹۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

Average

۸۴٬۷۱

۹۶٬۲۸

۹۸٬۸۵

۹۶٬۷۱

۹۹٬۱۴

۹۸٬۱۰

۹۸٬۶

۱۰۰

۵۱

 ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺧﺎدﻣﯽ درح و ﻫﺎدی ﻫﺎدیزاده، ﻋﺒﺎس اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽﻣﻘﺪم،ﺻﻔﻮرا ﺣﯿﺪری

YUP++  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ( ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺑﺮ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده-۶ ﺟﺪول
YUP++

SFA

BoSE

Beach

۹۲٬۶

۸۳٬۳

Build. Collapse

۶۶٬۷

Elevator

۸۵٬۲

T-ResNet

C3D

st-TCOF

Proposed Method

۷۴٬۱

۸۳٬۳

۸۵٬۵

۰٬۱۰±۹۲٬۲۳

۶۶٬۷

۹۴٬۴

۸۳٬۳

۷۸٬۹۴

۰٬۱۰±۹۲٬۳۰

۹۸٬۱

۱۰۰

۹۸٬۱

۹۱٬۳۳

۰٬۱۰±۹۲٬۲۵

[17]

Escalator

۴۸٬۱

۷۴٬۱

۹۲٬۶

۸۷

۸۴٬۳

۰٬۰۹±۹۰٬۵۷

Falling Trees

۴۲٬۶

۷۹٬۶

۸۸٬۹

۸۸٬۹

۷۵٬۹۴

۰٬۱۲±۹۰٬۹۸

Fireworks

۵۱٬۹

۸۳٬۳

۹۶٬۳

۸۱٬۵

۵۳٬۷۸

۰٬۰۹±۹۲٬۳۳

Forest Fire

۲۹٬۶

۷۷٬۸

۱۰۰

۷۹٬۶

۷۳٬۸۶

۰٬۱۱±۹۰٬۷۸

Fountain

۱۸٬۵

۴۴٬۴

۷۵٬۹

۳۵٬۲

۵۱٬۵۷

۰٬۱۱±۹۱٬۲۷

Highway

۵۵٬۶

۵۰

۷۹٬۶

۶۴٬۸

۶۵٬۳۸

۰٬۱۰±۹۲٬۵۹

Light. Storm

۴۲٬۶

۷۹٬۶

۹۰٬۷

۸۷

۶۸٬۳۵

۰٬۱۰±۹۱٬۳۹

Marathon

۶۶٬۷

۸۸٬۹

۱۰۰

۱۰۰

۷۲٬۰۶

۰٬۱۰±۹۱٬۴۷

Ocean

۶۴٬۸

۷۰٬۴

۸۵٬۲

۹۶٬۳

۷۶٬۱

۰٬۱۲±۹۰٬۱۴

Railway

۲۹٬۶

۸۳٬۳

۱۰۰

۸۸٬۹

۷۲٬۹۱

۰٬۱۰±۹۱٬۷۷

Rushing River

۵۵٬۶

۸۱٬۵

۸۵٬۲

۱۰۰

۷۰٬۲۵

۰٬۱۱±۹۲٬۵۸

Sky Clouds

۸۳٬۳

۹۴٬۴

۹۶٬۳

۹۸٬۱

۹۰٬۳۷

۰٬۱۰±۹۲٬۲۲

Snowing

۱۴٬۸

۵۷٬۴

۵۳٬۷

۴۶٬۳

۴۹٬۷

۰٬۱۰±۹۳٬۶۹

Street

۷۹٬۶

۹۰٬۷

۹۸٬۱

۹۸٬۱

۷۷٬۶۴

۰٬۰۹±۹۱٬۶۲

Water Fall

۷۷٬۸

۸۵٬۲

۷۵٬۹

۹۰٬۷

۸۳٬۹۸

۰٬۰۹±۹۳٬۲۰

Waving Flags

۵۳٬۷

۸۱٬۵

۹۸٬۱

۸۸٬۹

۶۵٬۸۱

۰٬۱۰±۹۲٬۰۴

Windmill Farm

۷۹٬۶

۷۰٬۴

۹۴٬۴

۸۳٬۳

۷۵٬۱۳

۰٬۱۱±۸۹٬۴۸

Average

۵۶٬۹

۷۷

۸۹

۸۴

۷۳٬۱۵

۰٬۰۲±۹۱٬۷۵

Maryland  ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده۴  ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ درﻫﻢرﯾﺨﺘﮕﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺟﺪول-۷ ﺷﮑﻞ

۵۲

اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﭽﺸﯽ

ﺷﮑﻞ  -۸ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ درﻫﻢرﯾﺨﺘﮕﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺟﺪول ۶ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده YUP++

در ﺟﺪول  %۱۰ ،۶وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ در ﻫﺮ ﮐﻼس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾـﺪﺋﻮﻫـﺎی

ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ  %۸۸٬۴۶را ﮐﺴـﺐ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از

آﻣﻮزش و  %۹۰ﺑﻘﯿﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وﯾـﺪﺋﻮﻫـﺎی آزﻣـﺎﯾﺶ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ

روش ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی ،ﺑــﺮای اﯾــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪداده ﺗــﺎ  %۹ﺑﻬﺒــﻮد در دﻗــﺖ

ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻫﺮ ﺳﻪ اﯾﻦ ﺟـﺪول-

ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﺎ 2

و 500

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺧﺼﻮص ﺟﺪول  ۵ﮐﻪ دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺑـﺮ

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ درﻫﻢرﯾﺨﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪداده  Marylandو

روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده  YUPennﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷـﻮد

 YUP++ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ در ﺷـﮑﻞﻫـﺎی  ۷و  ۸ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

ﮐــﻪ ﺑــﻪ دﻟﯿ ـﻞ ﺳ ـﺎدﮔﯽ اﯾــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ داده ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ داده

1

ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣــﯽﺷــﻮد در ﺟــﺪول  ،۵دﻗــﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳــﯽ روش
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی ﺑــﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪداده  YUPennدر ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﮐــﻼسﻫــﺎ،
 %۱۰۰اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ در-
ﻫﻢرﯾﺨﺘﮕﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده ،ﯾﮏ ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ﻗﻄـﺮی ﺑـﺎ ﻋﻨﺎﺻـﺮ
روی ﻗﻄـﺮ اﺻــﻠﯽ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑــﺎ  ۱۰۰ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑـﻮد .ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻤــﺎﯾﺶ آن
ﺧﻮدداری ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﻣـﻮرد ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪداده Maryland

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ،ﺑـﻪ
اﺷﺘﺒﺎه ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،وﯾﺪﺋﻮی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮐـﻼس
"آﺑﻨﻤﺎ" ،ﺑﻪ ﻏﻠﻂ در دﺳﺘﻪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐـﻼس "آﺑﺸـﺎر" ﻃﺒﻘـﻪ-
ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﭼﯿﺰﺑـﻮدن ﺗﻔـﺎوت ﺑـﯿﻦ
ﮐﻼسﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده رخ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮﺗﺮی دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ روش ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ روش-
ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ-
داده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،در ﺟﺪولﻫﺎی  ۴ﺗﺎ  ۶ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد در ﺟﺪول  ۴ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﺣﺮﮐﺖ دورﺑـﯿﻦ
در ﻣﺠﻤﻮﻋــــﻪ داده  Marylandروش ﭘﯿﺸــــﻨﻬﺎدی دارای %۹۶/۹۲
دﻗــﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳــﯽ اﺳــﺖ ،در ﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ روش ﻗﺒﻠــﯽ دﻗــﺖ

Confusion Matrix

1

 ،Marylandاز ﺣﯿﺚ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ ،ﺗﻤـﺎﻣﯽ روشﻫـﺎی
ﻣﻄﺮح در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﯾﺎ از دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ روشﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ %۱۰۰
را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده  YUP++ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪداده دﯾﮕـﺮ ﻫـﻢ از
ﺟﻬﺖ وﺟﻮد ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ و ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﻼسﻫﺎ و ﺗﻌـﺪاد
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﻼس ،دارای ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ،ﭼـﺎﻟﺶﺑـﺮاﻧﮕﯿـﺰﺗـﺮ از
دو ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪداده ﻗﺒــﻞ اﺳــﺖ .در ﺟــﺪول  ۶ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣــﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ ﺑـﺎ
اﺳــﺘﻔﺎده از روش ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی و اﺳــﺘﻔﺎده از  %۱۰وﯾــﺪﺋﻮﻫــﺎی ﻫــﺮ
ﮐﻼس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی آﻣﻮزش و  %۹۰آنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وﯾـﺪﺋﻮ-
ﻫــﺎی آزﻣــﺎﯾﺶ ،دﻗــﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳــﯽ ﺑــﺮ روی اﯾــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ داده ﺑــﻪ
 %۹۱/۷۵رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘـﺪار در روشﻫـﺎی ﻗﺒـﻞ،
در ﺷــﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴــﺎن ،در ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ روش  %۸۹ﺑــﻮده اﺳــﺖ و ﺑــﻪ اﯾــﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﺗﺎ ﺣﺪود  %۳ﺑﻬﺒـﻮد در دﻗـﺖ
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ۰٬۰۲ﮐﺴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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- در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣـﯽ،pooling ﮐﺪﯾﻨﮓ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 ﺷــﺒﯿﻪﺳــﺎزیﻫــﺎ ﺑــﺮ روی ﺳــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪداده ﻣﻄــﺮح در ﻣﺴــﺄﻟﻪ.ﮔﯿــﺮد
 ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ روش ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺑـﺎ،ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﻮﯾـﺎ
وﺟــﻮد ﺳــﺎدﮔﯽ اﻟﮕــﻮرﯾﺘﻢ و ﭘﯿﭽﯿــﺪﮔﯽ ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎﺗﯽ ﭘــﺎﯾﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ
 ﻓـﺮﯾﻢ ﮐـﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌـﺪادN ًاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌـﺪاد ﺻـﺮﻓﺎ
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ﺻﻔﻮرا ﺣﯿﺪری ،ﻋﺒﺎس اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽﻣﻘﺪم ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺧﺎدﻣﯽ درح و ﻫﺎدی ﻫﺎدیزاده

در ﺳﺎل  ۱۳۹۲درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن از ﺳﺎل  ۹۲ﺗﺎ  ۹۸ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎدﯾﺎر

و از ﺳﺎل  ۹۸ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﯿﺎر در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﻮﭼﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﺮدازش و ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی

ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ،ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و آﻣﻮزش
ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﮕﻮ و ﻣﺪلﺳﺎزی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ

ﻫﺎدیزاده از ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ  ۲۲ﻋﻨﻮان و اﻓﺘﺨﺎر
ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ IEEE-

 ICME2012در ﻣﻠﺒﻮرن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،اﺧﺬ ﮔﺮﻧﺖ Microsoft Research

و) Canon Information Systems Research Australia (CiSRAو
اﺧﺬ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق در داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ IEEE Signal

 Processing Societyدر ﺣﻮزه وﻧﮑﻮور ﮐﺎﻧﺎدا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﺸﺎن
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن Dolby Laboratories

و Icron Technologiesرا دارد.
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