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 -1کارشناس ارشد – 2 ،دانشیار ،دانشگاه یزد
(دریافت ،59/30/11 :پذیرش)59/31/13 :

چکیده
ر دیابی هدف متحرک فرایندی است که در آن یک شیء مشخص در یک دنباله ویدئویی از قابها تعقیب و مکان آن در هرر قراب آشرکار
می شود .هدف از این فرایند تسهیل در پردازش های بعدی برای تحلیل رفتار یا شناسایی سوژه متحرک است .در این مقاله رویکردی جدید در
زمینه آشکارس ازی و ردیابی اهداف متحرک هوایی بر مبنای الگوریتمهای تطبیق مشخصه ارائه شده است .آشکارسازی اهرداف هروایی توسر
چگالی طیفی و اطالعات پیشینهی هدف انجام میشود و برای ردیابی اهداف متحرک از الگوریتم تطبیق مشخصه  ASIFTاسرتفاده مریشرود.
چالش موجود انتخاب ویژگیهایی است که در مقابل تغییرهای شدت روشنایی ،نویز ،دوران ،تغییر مقیاس و زاویه دید مقاوم باشند .برای حرل
این مشکل نقاط کلیدی و متناظر آنها در الگوهای استخراج شده از قابهای متوالی ،توس الگوریتم  ASIFTمحاسبه میشود ،همچنرین بره
منظور کاهش تناظرهای اشتباه در قابهای متوالی از الگوریتم  RANSACاستفاده شده است .در این مقاله برای مقاوم کردن الگوریتم نسربت
به تغییر مقیاس هدف از تاریخچه مقیاس سوژه در  01قاب قبلری اسرتفاده شرده اسرت .الگروریتم ارائرهشرده برر روی پایگراه داده اسرتاندارد
 AIRCRAFT TRACKINGاجرا شد .نتایج آزمایشها کارآمدی روش ارائه شده را در دقت ردیابی نسبت به الگوریتمهرای مطررد در ردیرابی
نشان میدهد.
واژههای کلیدی :آشکارسازی و ردیابی هدف ،الگوریتم  ،ASIFTالگوریتم  ،RANSACتاریخچه مقیاس هدف ،چگالی طیفی

 -1مقدمه ز

1

ردیابی هدف متحرک به مفهوم تعقیب هدف متحرک در تصراویر
متوالی است و یکی از مسرائل مهرم در بینرایی ماشرین اسرت .از
کاربردهای ردیابی هدف متحرک میتوان به بازشناسی ژسرت برر
اساس حرکت (تحلیل حرکت بازیکنان ،شناسایی فررد برر اسراس
طرز راه رفتن و روند بهبود بیماری) ،نظارت خودکار صرحنههرای
مشکوک (مترو ،موزه و پارکینگ) ،نمایهگذاری فایلهای ویدئویی،
ارتباط انسان و رایانه از طریق ردیابی حرکات چشم و تشرخیص و
ردیابی خودکار اهداف متحررک در سرامانه هرای موشرکی و رد
موشکی نام برد .چالش هایی که در ردیابی هدف متحررک وجرود
دارد ،پوشیدگی هدف ،تغییرات شدت روشنایی ،تغییر حالت ظاهر
هدف ،صحنه شلوغ و پیچیده و حرکت دوربین است [.]0
تاکنون روش های مختلفی بررای ردیرابی اشریاء متحررک در
تصرراویر مترروالی پیشررنهاد شررده اسررت .در یررک دسررتهبنرردی
الگوریتم های ردیابی به چهار دسته ردیابی نقاط ،ردیابی بر اساس
هسته ،ردیابی سیاهنما و روشهای تفریق پسزمینه تقسیمبنردی

* رایانامه نویسنده مسئولalatif@yazd.ac.ir :

میشوند [ .]2هر یک از الگوریتمهای مطرد شده محدودیتهایی
دارند که با توجره بره شررای مسراله الگروریتم مناسرب انتخراب
میشود.
الگوریتم های ردیابی نقاط را الگوریتمهای ردیابی مبتنری برر
تطبیق مشخصه نیز مرینامنرد .بره دلیرل نراتوانی در جداسرازی
پیشزمینه از پسزمینه ،الگوریتمهای ردیابی مبتنری برر تطبیرق
مشخصه در ردیابی اشیاء صلب نتیجه ی بهتری را ارائه میدهنرد.
هنگامیکه شیء غیرصلب باشرد ،ویژگریهرای اسرتخراج شرده از
پسزمینه الگوریتم را با مشکل مواجه خواهرد کررد [ .]3سررعت
پردازش در روش های تطبیق مشخصه خوب است؛ ولری انتخراب
ویژگی هایی که بتوانند در مقابل تغییرهای شدت روشنایی ،نرویز،
دوران ،تغییر مقیاس و زاویه دید مقاوم باشند ،مشکلی اسرت کره
هنوز باقی مانده است.
0

2

روشهررای ردیررابی نقرراط برره دو دسررته قطعرری و آمرراری
تقسیمبندی میشوند .روشهرای قطعری بررای تطبیرق نقراط برا
استفاده از مجموعه ای از شروط حرکتری ،یرک هزینره وابسرتگی

1- Deterministic Methods
2- Statistical Methods
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بره یرک شریء در قراب تعریر
برای هر شریء در قراب
میکنند که هدف کمینه کردن هزینه تطبیق به عنوان یک مساله
بهینه سازی است [ .]2در روش های تخمین آمراری ماننرد فیلترر
کالمن 0و فیلتر ذرهای 2از رویکرد فضای حالت 3برای مدل کرردن
ویژگی هرای خاصری از شریء ماننرد موقعیرت ،سررعت و شرتاب
استفاده می کنند [ .]8روش ارائرهشرده در ایرن مقالره در شراخه
الگوریتمهای ردیابی نقاط بر اساس مدل قطعی قرار میگیرد.

 -2بررسی کارهای مرتبط
در مرج ر [ ]5از الگرروریتم ترکیبرری  KLTبرررای ردیررابی هرردف
متحرک استفاده شده است .این الگوریتم ردیابی نقاط ویژگری ،از
بخش های استخراج و تطبیق ویژگی و تصحیح خطا تشکیل شرده
است .نوآوری آن شامل تعری دو آستانه و است .آستانه
به منظور حذف نقاط کم اهمیت مورد استفاده قرار میگیرد و برا
مقدار نص اندازه ناحیه محصور کننده هدف مقداردهی میشرود.
در صورتیکه فاصرله اقلیدسری نقراط کلیردی از مرکرز هردف ،از
آستانه بیشرتر باشرد ،آن نقطره کلیردی حرذف خواهرد شرد.
همچنین در فرآیند ردیابی هرگاه تعداد نقاط کلیدی از آسرتانه
کمتر باشد ،از ناحیه هدف در قراب جراری نقراط کلیردی جدیرد
استخراج میشود.
در مرج [ ]3یکی از الگوریتمهای ردیابی مبتنی برر تطبیرق
مشخصرره ارائرره شررده اسررت .در قرراب اول نقرراط کلیرردی توس ر
آشکارساز  SURFاز ناحیه هدف که بره صرورت دسرتی مشرخص
شده است ،استخراج می شود .سرسس در قراب هرای بعردی نقراط
کلیدی توس آشکارساز  SURFپیرامرون ناحیره هردف در قراب
قبلی و با شعاعی بیشرتر اسرتخراج مری شرود .همچنرین در ایرن
الگروریتم برررای یرافتن نقرراط تطبیقرری و ناحیره هرردف از فاصررله
اقلیدسی بین توصی گرهای نقاط کلیدی استخراج شده اسرتفاده
میشود.
در مرج [ ]6به منظور ردیرابی اهرداف متحررک هروایی ،برا
تخمین چگالی هسته گوسی ،هیستوگرام وزندارشده مدل هردف
بهدست آمده و با اعمال واریانس یک نویز تصادفی در محل هدف،
موقعیت ذرات نامزد در قاب بعد پیشگویی می شوند .در این مقاله
ذرات نامزد توس فاصله باچاتاریا وزن دار شده و تعداد مراحل باز
نمونه برداری در هر قاب ،متناسب با وزن ذرات در الگوریتم فیلترر
ذره بهصورت وفقی تعیین میگردند .همچنین برهمنظرور کنتررل
تغییرات شیء متحرک ،شعاع هسته گوسی با لبرهیرابی مشرخص
میشود.
یکی از آشکارسازهای نقاط کلیدی الگوریتم  ]7[ SIFTاست.
1 -Kalman Filter
2 -Particle Filter
3 -State Space Models

این الگوریتم توس  Loweدر سال  0998ارائه شد که نسبت بره
تغییر مقیاس ،دوران ،تغییر زاویه دیرد و ترا حردودی نسربت بره
تغییر شدت روشنایی مقاوم است .اثبات ریا ی مقاوم بودن SIFT
در برابر تغییر مقیاس در مرج [ ]4بررسی شده است.
8

الگوریتم ASIFT

نسرخه بهبرود داده شرده الگروریتم SIFT

است که جهت تناظریابی تصاویر ،مسرتقل از تغییرر شرکل افراین
ارائه شده است [ ASIFT .]9در برابر شش پارامتر تبدیالت افاین
مقاوم است ،در حالیکه روش  SIFTتنها نسبت به چهار پرارامتر
انتقال ،دوران و تغییر مقیاس مقاوم است [ .]7به همین دلیل در
الگوریتم پیشنهادی بررای اسرتخراج و تطبیرق نقراط کلیردی در
قابهای ویدئویی از الگوریتم  ASIFTاستفاده میشود.
به دلیل شبیهسازی تصاویر از منظرهای مختل در الگروریتم
 ASIFTتعداد نقاط کلیدی اسرتخراج شرده نسربت بره الگروریتم
 SIFTبیش ترر اسرت؛ لرذا بررای تعیرین نقراط متنراظر و حرذف
5
تناظرهای اشتباه از سازگاری آنها با قید هندسی خ اپیپرورر
استفاده میشود .روش استفاده شرده در الگروریتم  ASIFTبررای
یافتن نقاط متناظر و حذف دادههای پرت 7ORSA ،6نام دارد کره
بهبودیافته الگوریتم  RANSACاست .در روش ارائهشرده در ایرن
مقاله از ترکیب دو روش  ORSAو  RANSACبرای یرافتن نقراط
تطبیقی و حذف تناظرهای اشتباه استفاده میشود .در شکل (،)0
 93تطبیق توس الگوریتم  ORSAبهدست آمرده اسرت .پرس از
اعمال الگوریتم  87 ،RANSACتطبیرق درسرت شرناخته شرد و
باقی تطابقها که نادرست بودند حذف شدند.

ال )  93نقاط تطبیقی بهدستآمده توس

الگوریتم ORSA

ب)  87نقاط تطبیقی استخراجشده توس الگوریتم

RANSAC

شکل ( .)1یافتن نقاط تطبیقی توس الگوریتم  ORSAو

RANSAC

][01
)4- Affine Scale Invariant Feature Transform (ASIFT
5 -Epipolar
6- Outlier
)7- Optimized Random Sampling Algorithm (ORSA
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یکی از چالش های مطرد در الگوریتمهای ردیرابی مقابلره برا
پوشرریدگی هرردف اسررت .بح ر مقابلرره بررا پوشرریدگی نسرربی و
آشکارسازی مجدد هدف در الگوریتمهای ردیابی مبتنی بر هسرته
بیشتر مطرد است؛ زیرا در این الگوریتمها بررای یرافتن موقعیرت
جدید هدف ،دنباله ای از الگوهای هدف از قابهای قبلری ذخیرره
می شود .این امر تغییررات تردریجی هردف را کنتررل کررده و در
صورت پوشیدگی بخشی از هدف قابلیت یافتن بهترین کاندیرد را
فراهم می کنرد .در مرجر [ ]00از بازنمرایی پراکنرده 0الگوهرای
استخراج شده از ناحیه هدف و پرس زمینره بررای ردیرابی هردف
متحرک استفاده شده است .هدف ایرن الگروریتم یرافتن بهتررین
کاندید با حداقل کردن خطرای بازسرازی برا توجره بره الگوهرای
ذخیره شده از شیء اسرت .در ایرن روش تعرداد الگوهرایی کره از
ناحیه هدف و پسزمینه استخراج میشود بین  811تا  611عردد
بوده و قادر است پوشیدگیهای سنگین را کنترل کنرد .در مقالره
ارائه شده به منظور کنترل پوشیدگی و آشکارسازی مجدد هردف
ابتدا ناحیه های کاندید حضور هدف با استفاده از روش شناسرایی
3
اشرریاء برجسررته 2در تصررویر توسر الگرروریتم باقیمانررده طیفرری
استخراج می شود ،سسس با استفاده از اطالعات الگوهای استخراج
شده از هدف و روش همبستگی متقراط نرمرال شرده 8موقعیرت
جدید هدف بهدست میآید.
در بیشرتر الگروریتمهرای ردیرابی در صرورت تغییرر مقیراس
ناگهانی هدف در اثر دور یا نزدیک شدن شیء نسبت به دوربرین،
ردیاب با مشکل مواجه میشود ،بررای حرل ایرن مشرکل در ایرن
مقاله از اطالعات تاریخچه مقیاس هدف در قابهای قبلی استفاده
خواهد شد.
این مقاله بهصورت زیر سازماندهی شده است :در بخش سروم
الگرروریتم  ASIFTارائرره مرریشررود .در بخررش چهررارم الگرروریتم
 RANSACمعرفی میشود .در بخش پنجم الگوریتم آشکارسرازی
اشیاء برجسته در تصویر به منظور کنترل پوشیدگی ارائه میشود.
سسس در بخش ششم روش پیشنهادی بیان میشود و روش مورد
استفاده در ردیابی نقاط ویژگی تو ریح داده خواهرد شرد .نترایج
حاصررل از شرربیهسررازی روش پیشررنهادی بررر روی چنررد دنبالرره
ویدئویی در بخرش هفرتم ارائره خواهرد شرد و در بخرش هشرتم
نتیجهگیری بح میشود.
 -9الگوریتم ASIFT
5

الگوریتم  ASIFTروشی برای آشکارسازی و تناظریابی نقاط
1- Sparse Representation
2- Saliency Detection
3 -Spectral Residual
4 -Normalized Cross Correlation
5- Matching
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کلیدی بین تصاویر است که در کاربردهایی نظیر تشخیص شریء،
تناظریررابی تصرراویر ،بازیررابی شرریء در بانررکهررای اطالعرراتی
چندرسانهای ،رباتهای خودکار محلری ،تعیرین خسرارت وسرائ
متحرک مورد استفاده قرار میگیرد .در حالت آرمانی نقاط کلیدی
باید ،مشخص و متمایز باشند ،به آسانی استخراج شوند و مستقل
باشند .به عبارت دیگر نباید وابستگی به مقیاس ،دوران ،تغییررات
در دید سه بعدی ،تغییرات در روشنایی تصویر و میزان نویز تصویر
داشته باشند.
ایده اساسی در الگوریتم  ASIFTشربیهسرازی اعوجراجهرای
حاصل از تغییر جهت محور نوری دوربین نسبت به تغییرر منظرر
اخذ تصویر است .در شکل ( )2صفحه تصویر از یک منظرر نشران
داده شده است .برر اسراس هندسره مرورد اسرتفاده در الگروریتم
 ،ASIFTزوایررای ∅ و  ،بیررانگر امتررداد محررور نرروری دوربررین و
توصی کننده منظر اخذ تصویر میباشرند ∅ .و بره ترتیرب بره
عنوان زوایای طولی 6و عر ی 7در نظر گرفته میشروند .زاویره
به عنوان زاویه چرخش محور نوری دوربین حرول خرود و نیرز
بهعنوان پارامتر مقیاس در نظر گرفته میشود [.]9
در الگوریتم  ASIFTجهت شبیهسازی تصراویر از منظرهرای
∅

مختل  ،زاویه ∅ متناسب با زاویه و با گامهرای
تغییر داده میشود ، .زاویره تیلرت 4بروده و برابرر
است .زاویه تیلت میزان اعوجاج های حاصل از تغییر جهت محرور
نوری دوربین را مشخص میکند .قابل ذکر است که محدوده ایرن
است [ .]9بنرابراین،
∅و
زوایا به ترتیب
مطابق با شرکل ( ،)2برا در نظرر گررفتن حالرتهرای مشرخص و
محدودی از زوایای دورانی ،تصاویر یک شیء از منظرهای مختل
شبیهسازی میشود.
الگوریتم  ASIFTبا شبیهسازی محور نوری دوربین ،تصاویری
را با زوایای تیلت مختلر بررای اسرتخراج نقراط کلیردی ایجراد
میکند ،که نمونهای از این شبیهسازی در شرکل ( )3نشران داده
شده است .پس از این پردازش به منظور استخراج نقراط کلیردی
الگوریتم استاندارد  SIFTروی جفت تصراویر شربیهسرازی شرده
اعمال می شود .این عمل برای دو قراب متروالی انجرام شرده و در
نهایت فرآینرد تناظریرابی میران نقراط کلیردی توسر الگروریتم
 ORSAانجام میگیرد .در الگوریتم  ASIFTبرای بهدسرت آوردن
نقرراط تطبیقرری توس ر الگرروریتم  ORSAتنهررا از نقرراط کلیرردی
استخراج شده الگوریتم  SIFTاستفاده میشود و از توصی گرهای
 SIFTاستفاده نمی شود .در ادامه نحوه آشکارسازی نقاط کلیردی
6- Longitude Angle
7- Latitude Angle
8 -Tilt Angle
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بیشینه تصاویر در مقیاسهای مختل ایجاد شده و در این مرحله
نقاط کلیدی مستقل از مقیراس مریگردنرد .در رابطره ( )0نحروه
آشکارسازی نقاط کمینه و بیشینه در فضای مقیراس آورده شرده
است ،که در آن ،تصویر اصلی و تاب هسته گاوسی است که از
طریق کانولوشن ،تصویر نرم شده را تولید میکند .سسس با کم
کردن دو تصویر حاصل شده در هر دسته پرنجترایی برا تصرویر
مجاورش ،تصویر  Dبر اساس اختالف تفا ل گاوسیها ایجاد می-
( فضای مقیاس یک تصویر نیز میگوینرد
گردد .به تاب
که از طریق کانولوشن تصویر با یک فیلتر گاوسی بهدست میآیرد
و در رابطه ( )2نشان داده شده است.

توس الگوریتم  SIFTآورده شده است.

(

)

(

()0
(

()2

( (
(

(
(

(

(

شکل ( .)2تصاویر شبیهسازی شده توس الگوریتم ]9[ ASIFT

شکل ( .)9الگوریتم استخراج عوارض در الگوریتم

ASIFT

 -1-9آشکارسازی نقاط کمینهه و بیشهینه ر ایهای
مقیاس1

شکل ( .)7هرم تصویری با تاب گاوسی []02

2

با استفاده از مفاهیم هرم تصویری و فضای مقیاس ،آشکارسرازی
نقاط کمینه و بیشینه در فضای مقیاس انجام میپذیرد .با توجه به
مفهوم فضای مقیاس که در آن تصرویر در مقیراسهرای مختلر
ساخته میشود ،مطابق شرکل ( )8چنرد اکتراو مختلر تشرکیل
می شود ،سسس برای هر اکتاو ،پنج تصویر با انحراف معیار مختل
به وجود میآیرد .در هرر اکتراو انردازه تصرویر نصر مریشرود و
دستههای پنجتایی از طریق رب هسته گاوسی در تصویر اصلی با
انحراف معیارهای متفاوت تشکیل میشود .سسس همانگونه کره
در شکل ( )8مالحظه میگردد ،هرر دو تصرویر مجراور در داخرل
دستههای پنجتایی بر اساس جبر ماتریسی از هم کم مریشروند و
تصاویر جدید بر اساس فیلتر اختالف تفا لی ایجاد میگردد .این
مشتق گیری ثانویره در واقر جهرت پیردا کرردن نقراط کمینره و
بیشینه در فضای مقیاس انجام میشود .در نتیجه مقادیر کمینه و
1- Scale Space
2- Image Pyramid

 -2-9انتخاب نقهاط کلیهدی از بهین نقهاط کمینهه و
بیشینه اصلی
در این مرحلره مقرادیر شردت روشرنایی سرطود خاکسرتری هرر
پیکسل با  4پیکسل مجاور آن و با  9پیکسرل در تصراویر مجراور
باریی و پایینی (که از لحاظ

با هم اخرتالف داشرتند و از تراب

اختالف تفا ل گاوسی حاصل شده بود) مقایسه مریگرردد ،اگرر
مقدار این پیکسل از تمام  26پیکسل همسایه بیشترر یرا کرمترر
باشد ،به عنوان نامزد نقطه کلیدی انتخاب می شود ،کره در شرکل

( )5نشان داده شده است .بردیهی اسرت هزینره محاسرباتی ایرن
مقایسه کم است چون بیشتر نقاط در بررسیهرای اولیره حرذف
میشوند.
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نقطه زمینی در دو تصویر ،نقاط و است .ایرن پرنج نقطره
مربوط به صفحه اپیپورر تولیدشده توس پرتوهای نوری متقاط
می باشند .خطی که مرکز دو دوربین را به هرم وصرل
و
میکند و دو صفحه و را قط مریکنرد خر پایره نامیرده
میشود .خطوط و به ترتیب متناظر برا نقراط و بروده و
خطوط اپیپورر نامیده می شوند و نقطه تصویر مرکز دوربرین
اول ( ) در صفحه دوربرین دوم بروده و نقطره اپریپرول نامیرده
می شود .اگر نقاط و تصراویر یرک نقطره مشرابه در فضرای
سهبعدی باشند ،نقطه باید روی خ اپیپورر متناظر با قرار
بگیرد [.]08

در مرحله بعد برای تعیین دقیق موقعیت هر نقطه کلیردی از
درونیابی نقاط مجاور استفاده میشود و نقاطی کره حسراس بره
نویز باشند ،مانند نقاط با کنتراست کرم و نقراط روی لبره حرذف
میشوند.
 -7الگوریتم RANSAC
الگوریتم  RANSACروشی جهت برازش یک مدل هندسی اسرت
که ممکن است تعدادی خطا در میان نقاط مربوط به مدل وجرود
داشته باشد [ .]03در ایرن روش یرک مجموعره از مراتریسهرای
بنیادی بهدستآمده از مجموعههای تصادفی شرامل تطرابقهرای
4تایی برای یافتن بزرگترین مجموعه مجتم استفاده مریشرود.
در واق  ،ماتریس بنیادی تخمین زده شده از روی مجموعه نقراط
تصادفی باید قادر باشد بیشترین تطابق بین نقراط دو مجموعره را
فررراهم کنررد .الگرروریتم  RANSACدارای دو مشررکل ،تعررداد
تکرارهای مورد نیاز برای یافتن بهترین مراتریس بنیرادی از روی
مجموعههای تصادفی شامل تطابق های 4تایی و آسرتانه از پریش
تنظیم شده برای تطابق نقاط کلیردی اسرت .در روش  ORSAبرا
ترکیب اندازه مجموعرهای کره بررای محاسربه مراتریس بنیرادی
استفاده می شود و یافتن دقت مورد نیاز برای تطبیق ،این مشرکل
حررل مرریشررود .الگرروریتم  ORSAیررک توسررعه از الگرروریتم
 RANSACاست که برای حذف تناظرهای اشرتباه در الگروریتم
 ASIFTاستفاده میشود .الگروریتم  ORSAقرادر بره شناسرایی
حرکات صلب بوده و در حالتی که بیش از  91درصرد دادههرا را،
داده پرت تشکیل دهد ،قادر است ماتریس بنیادی را تخمین بزند
[ .]01در ایررن مقالرره از ترکیررب دو روش  ORSAو RANSAC
برای یافتن نقاط تطبیقی و حذف تناظرهای اشتباه استفاده شرده
است.

 -1-7هندسه اپیپوالر
هندسه اپی پورر ،یرک قیرد اساسری بررای تصراویر اخرذ شرده از
منظرهای مختل است .مطابق شکل ( )6دو صفحه تصویری برای
دو دوربین با مراکز تصویری و نشان داده شردهانرد .تصرویر

شکل ( .)1قید هندسی اپیپورر

][14

در این قسمت فررض مریشرود پارامترهرای درونری دوربرین
است .با توجه بره قیرد هندسری
مشخص است ،بنابراین،
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
هم صفحه میباشند .حاصل
و
اپی پورر سه بردار ⃗⃗⃗⃗⃗⃗،
رب خارجی دو بردار ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ و ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ بردار نرمال صفحه است که
بر بردار ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ عمود است و لذا رابطه ( )3برقرار است.
()3

| ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗| ⃗⃗⃗⃗⃗

حال رابطره مسرتقل از مختصرات ( )3در مختصرات صرفحه
دوربین اول به صورت رابطه ( )8نوشته میشود.
()8

(

نشاندهنرده
(
و
(
که در آن،
بردارهای مختصات همگن تصویر بوده ،بردار انتقال ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ اسرت
که سیستم مختصات دو تصویر را از هم جدا کررده و مراتریس
دوران است .در نهایت رابطه ( )8به صورت رابطره ( )5بازنویسری
میشود.
()5
نشاندهنده بردار مختصات خ اپیپرورر
در رابطه (،)5
نشاندهنرده خر
مربوط به نقطه در صفحه تصویر اول،
اپیپورر مربوط به نقطره در صرفحه تصرویر دوم و مراتریس
بنیادی است .هندسه اپیپورر با استفاده از یک ماتریس  3 3به
عنوان ماتریس بنیادی ،قابل توصی است .ماتریس مطابقرت
میان یک نقطه و خ اپیپورر مربوط بره آن را توصری کررده و
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میان این ماتریس و موقعیت نقاط کلیدی متنراظر در دو تصرویر،
رابطه ( )5برقرار است [.]08
باید توجه شود که قید هندسی اپیپورر آورده شده در رابطه
( )5یک معادله خطی با  9ریب برای ماتریس بنیادی است کره
به صورت رابطه ( )6بیان میشود.
) ()

()6

(

در نظر گرفتره مریشرود.
در تبدیالت همگن عنصر
و
(
حال با استفاده از  4نقطه متنراظر
کمینهسازی تخمین حداقل مربعات خطی ارائهشده در رابطه ()7
ماتریس  Fتخمین زده میشود [.]08
(

با فرض این کره مردل هندسری مرورد نظرر دارای
مجهول بوده و تعداد حداقل
(

متناظر از میان

∑

پرارامتر

متناظر موجود

) برای برآورد آن رزم باشد که در اینجا  4متناظر برای

بررآورد مراتریس بنیرادی مرورد نیراز اسرت ،آنگراه در الگروریتم
 RANSACبه ترتیب زیر برای برآورد پارامترهرای مجهرول عمرل
میشود.
-0
-2
-3

-8

()9

(
(

(

که در آن H(Innovation) ،نشراندهنرده اطالعرات جدیرد و
) H(Prior Knowledgeاطالعات تکرراری اسرت کره بایرد توسر
سامانه حذف شود .این اطالعات تکراری مربروط بره ویژگریهرای
تغییرناپذیر آماری از محی است .همانطور کره در مرجر []05
مشخص شده ،با حذف اطالعات آماری اجزای تکراری در تصرویر،
اشیاء جدید استخراج میشوند.
اگر تصویر به عنوان یرک سریگنال دو بعردی در نظرر گرفتره
شود ،تبدیل فوریه تصویر از دو بخش حقیقی و موهومی تشرکیل
شده است؛ لذا برای تصویر ) I(xرواب ( )01برقرار است.
(

جفت موجود به صورت

جفت از میان
تعداد
تصادفی انتخاب میشود.
جفت تناظرهای انتخاب شده،
با استفاده از
پارامترهای مجهول مدل هندسی برآورد میشود.
جفت تناظر باقیمانده با مدل هندسی
سازگاری
برآورد شده ،بررسی میشود و تعداد جفت تناظرهایی که با
آن سازگار هستند ،با در نظر گرفتن یک حد آستانه تعیین
( .
میشوند
مراحل  0تا  ،3مرتبه تکرار شده و در نهایت راه حلی که
بیشترین تعداد جفت تناظرهای سازگار با مدل هندسی را
حاصل کند ،به عنوان جواب انتخاب میشود.

بعد از برآورد ماتریس با اسرتفاده از الگروریتم ،RANSAC
( فاصرله آنهرا از خر
برای هر جفت تنراظر اولیره نظیرر
اپیپورر مربوطه با استفاده از رابطه ( )4محاسبه میشود.
()4

باقیمانده طی ی

(

(

()7

 -9آشکارسازی اشهیا برستهته بها اسهت ا ه از
هدف از آشکارسازی ،یافتن اشریاء برجسرته و اسرتخراج آنهرا از
پس زمینه است .در مقاله ارائه شده برای آشکارسازی و مقابلره برا
پوشیدگی نسبی از روش شناسایی اشیاء برجسرته ارائره شرده در
مرج [ ]05استفاده میشود.
ابتدا  Barlowدر مرج [ ]06نظریه حذف اطالعات تکرراری
را پیشنهاد داد .بر اساس این نظریه اطالعرات تصرویر برر اسراس
رابطه ( )9از دو بخش تشکیل شده است.

(

)

در صرورتیکرره مرراکزیمم مقردار ایررن فواصررل از آسررتانه،
( خطرا بروده و حرذف
بیشتر باشد آنگراه جفرت تنراظر
میشوند.

|

|
(

(√

()01

(

(

(

(

(𝓟

و لگاریتم دامنه فرکانس توس رابطه ( )00محاسبه میشود.
(
( (
()00
همانطور که در شکل ( )7نشران داده شرده اسرت ،لگراریتم
دامنه فرکانس تصاویر مختل در حوزه فوریه دارای رفتار مشابه و
خطی است.

شکل ( .)4میانگین طیفی برای  01 ،0و  011تصویر []05

بهمنظور تخمین شکل کلی نمودار میانگین طیفی تصاویر ،از
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(

کانوالو یک فیلتر میانگین ( در لگاریتم دامنه فرکانس
استفاده میشود که در رابطه ( )02مشخص شده است.
(

()02
در مرج [،]05

(

یک ماتریس

(

(

به صورت رابطه

( )03تعری شده است.
)

()03

(

(

حال با حذف اطالعات آماری تکراری از تصویر ،اشیاء برجسته
نمایان میشوند که در رابطه ( )08مشخص شده است.
(

()08

(

(

در رابطه ( ( ،)08باقیمانده طیفی نامیده میشرود .پرس
از تشکیل نقشه برجستگی از روی باقیمانده طیفی ،بررای حرذف
خطاهای احتمالی از رب یک فیلتر گاوسی در معکروس تبردیل
فوریه استفاده میشود که در رابطه ( )05مشخص شده است.
()05

(𝒫

( (

(

(

در نهایت به منظور تشکیل ماسک خروجی از اشریاء موجرود
در تصویر ،عملیرات آسرتانهگرذاری روی نقشرهی برجسرتگی بره
صورت رابطه ( )06انجام میشود.
()06

(

{

(

در
( (
و مقدار آستانه بره صرورت
نظر گرفته میشود که ( ( میانگین شدت روشرنایی نقشره
برجستگی است .در شکل ( )4خروجی حاصل از اعمال الگروریتم
آشکارسازی اشیاء برجسته آورده شده است.

 -1روش پیشنها ی
در الگوریتم پیشنهادی ابتدا در قاب اول (در لحظه ) ناحیه هدف
به صورت دستی مشخص شده و دایررهای پیرامرون هردف رسرم
) با مرکزیت ناحیره دایررهای
میشود .در قاب بعدی (لحظه
مشخص شده در قاب اول و با شعاعی بزرگتر ،یک الگو استخراج
می شود .سرسس برا اسرتفاده از الگروریتم  ASIFTنقراط کلیردی
استخراج شرده و تطبیرق هرای برین ایرن دو قراب برا اسرتفاده از
الگوریتم  ORSAمحاسبه میشود .با توجه به ایرنکره تعردادی از
تناظرهای به دست آمده اشتباه میباشند ،با اسرتفاده از الگروریتم
 RANSACاین تناظرهای اشتباه تعیین شده و حذف مریشروند.
سسس پیرامون نقاط تطبیقی بهدست آمده دایرهای رسم میشرود
که نشان دهندهی موقعیت هدف در قاب جراری خواهرد برود .در
شکل ( )9نمای کلی الگوریتم ردیابی ارائه شده نشران داده شرده
است.
معیار ارزیابی جهت تطبیق نقاط کلیدی ،آسرتانه
است که با توجه به تغییرر مقیراس هردف در قرابهرای متروالی
مشخص می شود .اگر پس از افزایش شعاع ناحیه جستجو تطبیرق
مناسبی برای هدف فراهم نشد ،الگوریتم در فاز آشکارسازی قررار
میگیرد .در نهایت ناحیه مشخص شده برای هدف در قاب جاری
به عنوان الگوی معیار برای تعیرین ناحیره هردف در قراب بعردی
ذخیره میشود و مراحل ذکر شده تکرار خواهد شد.
به منظور کنترل پوشریدگی نسربی هردف و کراهش خطرای
ردیابی در صورتیکه تطبیق مناسبی برای هدف فراهم نشرود ،برا
استفاده از روش آشکارسازی اشیاء برجسته ،آشکارسرازی مجردد
انجام می شود .در این حالت اگر هدف پنهان شرود یرا پوشریدگی
نسبی رخ دهد ،بهروز رسانی الگوی هردف انجرام نمریشرود و ترا
زمانیکه هدف مجدد در دید دوربین قرار بگیرد و تطبیقری بررای
آن یافت شود ،الگوی پیشین هدف حفظ خواهد شد.

شکل ( .)8استخراج نقشه برجستگی با استفاده از باقیمانده طیفی،
ال ) تصاویر اصلی ،ب) باقیمانده طیفی ،ج) ناحیه کاندید تصاویر
آستانهگذاری شده

53

شکل ( .)3نمای کلی الگوریتم ردیابی
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 -1-1است ا ه از اطالعات مقیاس سوژه

سدول ( .)1میزان همپوشانی ناحیه محصورکننده هدف

هر اندازه میزان انطباق ناحیه محصورکننده هدف بر آن بریشترر

تعداد الگوهای ذخیره شده از شعاع هدف
1
52
51
02
2/85
2/79
2/88
2/97
2/89
2/79
2/87
2/97

که از اطالعات تاریخچه مقیاس هدف در قابهای قبلری اسرتفاده

2/97

باشد خطای بازسازی ناحیه هردف کرم ترر خواهرد شرد .یکری از
مشکالتی که در اکثر الگوریتمهای ردیابی وجرود دارد ایرن اسرت
نمی شود .به همین دلیل برا تغییرر مقیراس هردف در اثرر دور یرا
نزدیک شدن هدف نسبت به دوربین ،ناحیه محصور کننده هردف
که به صورت چند لعی یا دایره ای است ،با خطای زیادی مواجه
خواهد شد .در این مقاله به جای اسرتفاده از چنرد رلعی بررای
نمایش ناحیه هدف از دایرهای که ناحیه هدف را محصرور خواهرد
کرد استفاده مری شرود؛ لرذا بره جرای نگهرداری طرول و عررض
چند ررلعی محصررورکننده هرردف کررافی اسررت شررعاع دایررره
محصورکننده هدف به عنوان پیشینه ردیابی نگهداری شود.
برای حرل مشرکل مطررد شرده ،در ایرن مقالره از اطالعرات
تاریخچه مقیاس هدف در قاب های قبلی استفاده می شرود .بررای
این منظور در قابهای متوالی  01الگو از شرعاع دایررههرایی کره
هدف را محصور می کنند به صورت
می شود .در این الگوها

ذخیرره

نشان دهنده شعاع ناحیه محصورکننده

هرردف اسررت .همچنررین بررا توجرره برره نزدیکرری شررعاع ناحیرره
محصورکننده هدف در قابهای متوالی نسبت بره مقیراس شرعاع
هدف در قاب جاری ،الگوها مرتب میشروند و بررای هرر کردام از
الگوهای

یک ریب اثر بخشی

2/95

2/81

2/72

نام دنباله ویدئویی
aerobatics_2
multiple_2
big_2

پس از استخراج الگوی جدید در قاب جراری و یرافتن نقراط
تطبیقی توس الگوریتم  ASIFTو همچنرین حرذف تناظرهرای
اشتباه توس الگوریتم  ،RANSACمرکرز ناحیره محصرورکننده
هدف از روی نقاط تطبیقیافته بره صرورت رابطره ( )07محاسربه
میشود.
∑
()07
تخمینی از مختصات مرکز شری در

در رابطه ()07

مختصرات نقطره کلیردی  jام در قراب
قاب جاری،
جاری و تعداد کل نقاط کلیدی تطبیق یافته در قاب جراری را
مشخص میکند .پس از محاسبه مرکرز شریء طرق رابطره (،)07
بیشترین فاصله اقلیدسی بین نقاط تطبیق یافته در قاب جاری برا
به عنوان شرعاع دایرره محصرورکننده در نظرر گرفتره
میشود .رابطه ( )04نحوه محاسبه شرعاع دایرره محصرورکننده از
روی نقاط کلیدی تطبیق یافته را نشان میدهد.
‖
‖
()04
در رابطرره (،)04

‖

‖ مشررخص

تعری میشود .مقدار ایرن

کننده فاصله اقلیدسی بین مرکز دایره و نقطه کلیدی  jام در قاب
جاری است.

اسررت .مقررادیر

از روی
پس از محاسبه شعاع ناحیه محصورکننده هدف
نقاط کلیدی تطبیق یافته در قاب جراری ،فاصرله اقلیدسری ایرن

ریب اثر بخشی در بازه ] (0-1است .ریب  0متناظر با الگروی
بروده و ررریب  1 0متنراظر بررا الگروی

رررایب اثررر بخشرری در طررول فرآینررد ردیررابی مقررادیر ثابررت
است و تنها الگوهای

در هر قراب

بهروز رسانی میشوند.
طی آزمایشهای انجام شده ،اگر تعداد الگوهای ذخیره شرده
از شعاع هدف در قابهای متوالی کمتر از  01الگو باشد ،تخمرین
خوبی از تغییر مقیاس هدف بهدست نمیآید ،عالوه بر این افزایش
تعداد الگوهای ذخیره شده منجر به افزایش خطا خواهد شرد .در
جدول ( )0برای نشان دادن تاثیر تعداد الگوهای ذخیرره شرده از
شعاع هدف در میزان هم پوشانی ناحیره محصرورکننده هردف برا
خروجی حقیقی ،الگوریتم پیشرنهادی روی سره دنبالره ویردئویی
اعمال شد .همانطور که در جدول ( )0مشرخص شرده اسرت ،در
صورتیکه  01الگو از شعاع هدف در قابهای متوالی برای تخمین
مقیاس هدف در قاب جاری استفاده شود ،میزان همپوشانی ناحیه
محصورکننده هدف با خروجی حقیقی بیشتر خواهد شد.

از قرابهرای
شعاع با هر یک از شرعاعهرای
قبلی به منظور به دست آوردن نزدیکتررین شرعاع ،طبرق رابطره
( )09محاسبه میشود.
()09
قررررار
در ابتررردای دنبالررره
حررال
مرریگیرررد تررا اثررر بخشرری بیشررتری در تعیررین شررعاع ناحیرره
محصورکننده هدف داشته باشد .همچنین فاصله اقلیدسی

با

بره منظرور برهدسرت
هر یک از شرعاعهرای
آوردن شعاعی با بیشترین اخرتالف ،طبرق رابطره ( )21محاسربه
میشود.
()21
جایگزین میشود .در نهایرت
با
سسس مقدار
شعاع ناحیه محصورکننده هدف در قاب جاری طبق رابطره ()20

روشی جدید در ردیابی اهداف متحرک هوایی با استفاده از الگوریتم  :AFFINE-SIFTوحید آزادزاده و علیمحمد لطی

محاسبه میشود.
∑

()20

∑

تعداد شعاع های قرار گرفتره در پشرته را

در رابطه (،)20
مشخص میکند.

در این مقاله برای کنترل انسداد و تغییرات ایجاد شرده در ظراهر
هدف ،الگوهای استخراج شرده از ناحیره هردف توسر الگروریتم
ردیابی ،نمونه برداری می شوند .تعداد این الگوها  01عدد است که
در یک پشته نگهداری میشوند .همچنین به منظور قابلیت تعمیم
و کنترل تغییرات ظراهری ،ایرن الگوهرای معیرار در هرر  5قراب
بهروزرسانی خواهند شد .نحوه بهروزرسانی به این گونه اسرت کره
الگوی هدف در قاب جاری با الگوی ذخیره شده در ابتدای پشرته
جایگزین می شود ایرن جرایگزینی بره ترتیرب ورود خواهرد برود.
هنگامی که تطبیق مناسبی برای الگوی اسرتخراج شرده از ناحیره
هد ف در قاب جاری و قاب قبلری فرراهم نشرد ،الگروریتم در فراز
آشکارسازی قرار می گیرد و توس آشکارسازی اشیاء برجسرته برا
استفاده از باقیمانده طیفی که در بخش پنجم ارائه شد ،ناحیههای
کاندید برای هدف استخراج می شود .سسس میرانگین  01الگروی
معیار ذخیره شده در پشته محاسبه میشرود کره در شرکل ()01
نشان داده شده است.

شکل ( .)11محاسبه تصویر میانگین از روی الگویهای ذخیره شده از
هدف

(

̅

̅

( (
( (

∑

∑

̅

در رابطه ( ،)23نقشه همبسرتگی متقراط نرمرال شرده را
مشخص میکند ،که در شکل ( )00قسرمت ب نشران داده شرده
است.
همانطور که در شکل ( )00نشان داده شده است ،برا وجرود
تغییر ظاهر هدف ،الگوی میانگین ذخیره شده از پیشینه هدف در
نقشه اطمینان بیشترین بازنمایی را دارد .همچنین مشخص شرده
است ،در صرورتی کره پرس زمینره هردف پیچیرده باشرد قابلیرت
آشکارسازی مجدد وجود دارد.

شکل ( .)11آشکارسازی ،با استفاده از پیشینه هدف

الگوریتم ردیابی ارائه شده به شرد زیر است:
 -0مشخص کردن موقعیت هدف در قاب اول (در لحظه
) به صورت دستی با استفاده از موس و تعیین الگوی
معیار
با مرکزیت
 -2استخراج الگوی جدید در لحظه
ناحیه دایرهای مشخص شده در قاب قبلی و با شعاعی
بزرگتر
 -3استخراج نقاط کلیدی و یافتن نقاط تطبیقیافته بین
 ،با استفاده از الگویتم
الگوها در لحظههای و
ASIFT

 -8حذف تطبیقهای نادرست با استفاده از الگوریتم
RANSAC

در مرحله بعد احتمال رویت تصویر میانگین محاسربه شرده،
در ناحیه کاندید برهدسرتآمرده از الگروریتم آشکارسرازی اشریاء
برجسته با استفاده از باقیمانده طیفری ،توسر روش همبسرتگی
متقاط نرمال شده که در فرمرول ( )22نشران داده شرده اسرت،
محاسبه میشود.
سسس بهترین تطبیق برای هدف در قاب جاری از روی پیرک
نقشه ،همبستگی متقاط نرمال شده بهدست میآید.
()22

که در رابطه ( ،)22تصویر اصرلی ̅ ،میرانگین الگروی مرورد
مقایسه و ̅ نشان دهنده میانگین تصویر اصلی درون ناحیرهای
( جابرهجرا شرده اسرت و برا
از الگوی است کره در جهرت
استفاده از رابطه ( )23محاسبه میشود.
()23

 -2-1است ا ه از پیشینه هدف
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∑

̅

̅

( (
( (

∑
∑√

 -5اگر تعداد تطبیقهای بهدستآمده از آستانه
بیشتر بود:
 محاسبه مرکز دایره محصورکننده هدف از طریق
میانگینگیری بین موقعیت پیکسلی نقاط تطبیق یافته
و جایگزینی با مرکز قبلی طبق رابطه ()07
 محاسبه فاصله اقلیدسی مرکز بهدستآمده در مرحله
قبل با نقاط کلیدی تطبیق یافته و انتخاب بیشترین
فاصله بهعنوان شعاع دایره ،به منظور در برگرفتن تمام
نقاط کلیدی تطبیق یافته طبق رابطه ()04
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 در صورتیکه شماره قاب کمتر از  01بود ،قرار دادن
شعاع بهدستآمده از نقاط کلیدی تطبیق یافته
در ابتدای پشته
 رسم دایره با استفاده از مرکز بهدستآمده از رابطه
( )07و شعاع محاسبه شده طبق رابطه ( )20روی قاب
جاری ،به منظور مشخص کردن ناحیه هدف
 در صورتیکه شماره قاب از  01بیشتر بود ،محاسبه
فاصله اقلیدسی شعاع بهدستآمده از نقاط کلیدی
با مقادیر شعاعهای قرار گرفته در
تطبیق یافته
از قابهای قبلی به منظور
پشته
بهدست آوردن شعاعهای با حداقل و حداکثر اختالف
طبق رواب ( )09و ( )21و مرتبسازی شعاعهای
داخل پشته
 -6اگر تعداد تطبیقهای بهدستآمده کمتر از آستانه
بود ،چون امکان انسداد نسبی هدف یا
پوشیدگی کامل وجود دارد ،الگوریتم در فاز
آشکارسازی قرار میگیرد تا بهترین تطبیق استخراج
شود:
 استخراج ناحیه کاندید هدف توس آشکارسازی اشیاء
برجسته با استفاده از باقیمانده طیفی
 محاسبه میانگین  01الگوی معیار ذخیره شده در
پشته
 تخمین موقعیت هدف توس روش همبستگی متقاط
نرمال شده طبق رابطه ()22
 -7خواندن قاب بعدی و ادامه مرحله دوم

 -4آزمایشها
الگوریتم پیشنهادی با استفاده از نرمافزار متلب نسرخه  4/3و برر
روی سامانهای با مشخصرات  Intel Core i7برا قردرت پرردازش
 2/2 GHو با حافظه اصلی  6 GBپیادهسازی و اجرا شرد .نترایج
حاصل ،قوی بودن روش ارائه شده را در برابر دوران ،تغییر مقیاس
و تغییر جهت دید نشران مریدهرد .بررای ارزیرابی زمران اجررای
الگوریتم دو قاب متوالی از یک ویدئو با ابعاد  011 011انتخراب
شد و از این تصاویر برای ارزیابی زمان اجرای الگوریتم ارائه شرده
که شامل الگوریتم  ASIFTبرای استخراج نقاط کلیردی و یرافتن
نقاط تطبیقی ،الگوریتم  RANSACبرای حذف تناظرهای اشتباه،
آشکارسازی اشیاء برجسته با استفاده از روش باقیمانرده طیفری و
اطالعات پیشینه هدف و استفاده از تاریخچه مقیاس سوژه اسرت،
استفاده شد .زمان اجرای روش ارائهشده روی ایرن تصراویر بررای
استخراج نقاط کلیدی و تطبیقیافتره آنهرا 3 06 ،ثانیره اسرت.

توجه شود که الگوریتم  ASIFTبه طور هم زمران روی دو تصرویر
برای استخراج و تطبیق نقراط کلیردی اعمرال مریشرود و دیگرر
احتیاجی به توصی گرهای نقاط کلیدی بهدست آمده از الگوریتم
 SIFTنمی باشد .نتایج مقایسه زمان اجرای الگوریتم ارائره شرده و
مقالههای [ 07 ،0و  ]04در جدول ( )2مشخص شده است.
سدول ( .)2سرعت اجرا بر حسب فریم بر ثانیه
[59
]
07/2
21/8
05/3
05
04/9
06/5
08/8
09/3
03

[]58

[]5

Proposed

Video sequence

9
02
8/4
5/0
3
3/9
03
08/4
7

80
35
85/0
81/4
34/2
87/8
36
88
34

1/63
1/67
1/70
1/75
1/40
1/48
1/61
1/60
1/9

aerobatics_1
aerobatics_2
big_1
big_2
multiple_1
multiple_2
multiple_smoke_1
multiple_smoke_2
occlusion_1

در این مقاله از پایگاه داده ارائه شرده در [ ]5اسرتفاده شرده
است .این پایگاه داده شامل  08دنباله ویدئویی است .چالشهرای
موجود در این پایگاه داده شامل؛ حرکت دوربین ،حرکرت سرری
بالگردها ،پوشیدگی هدف توس ابرها ،درختان و دود منتشر شده
از بالگردها ،بازتراب نرور از سرطح شرفاف بالگردهرا و پرسزمینره
پیچیده در پروازهای با ارتفاع پایین ،است.
در شکل ( )02نتایج اعمال الگوریتم ارائه شده روی  2دنبالره
ویدئویی آورده شده است .در این تصاویر مستطیل مشرکی رنرگ
ناحیهی جستجو را مشخص میکند و دایره قرمرز رنرگ خروجری
الگوریتم ردیابی ارائه شده را تعیرین مریکنرد .هرمچنرین نقراط
تطبیق یافته با رنگ سبز مشرخص شردهانرد .در پایگراه داده اول،
حرکت دوربین ،پس زمینه پیچیده در ارتقاع پرایین ،تغییرر زاویره
دید ،دوران و تغییر مقیاس وجود دارد .در پایگاه داده دوم حرکت
دوربین ،حرکت سری بالگرد ،دوران ،تغییر مقیاس و تغییر زاویره
دید همراه با تاری وجود دارد.
همانطور که در شرکل ( )02مشرخص شرده اسرت ،یکری از
مشکالتی که در روش های ردیرابی مبتنری برر تطبیرق مشخصره
وجود دارد این است که نقاط ویژگی استخراج شده از پسزمینره،
الگوریتم ردیابی را برا مشرکل مواجره کررده و خطرای ردیرابی را
افزایش می دهد .مشکل دیگری که در روشهای ردیابی مبتنی بر
تطبیق مشخصه وجود دارد ،مسدود شدن نقاط ویژگی اسرتخراج
شده از ناحیه هدف به دلیل پسزمینه پیچیرده یرا پنهران شردن
هدف است که الگوریتم ردیابی با مشکل مواجه میشرود .در ایرن
مقاله برای حل این مشکل هنگامیکه تعداد تطبیقهای به دست
کمتر شد ،الگوریتم در
آمده از ناحیه هدف از آستانه
فاز آشکارسازی قرار میگیرد تا از ایجاد خطا در ردیابی جلوگیری
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اسررررت ،آورده شررررده اسررررت .در دنبالررررههررررای ویرررردئویی
،aerobatics_specularities_1،aerobatics_clouds_1 ،aerobatics_3

small_1و  small_clouds_1به دلیل مرات برودن تصرویر الگروریتم
ارائه شده قادر به استخراج و تطبیق نقاط کلیدی نمیباشرد .زیررا
در این دنباله های ویدئویی گرادیران تصرویر رعی مریباشرد و
الگوریتم  SIFTنمیتواند نقاط کلیدی از ناحیره هردف اسرتخراج
کند.
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به عمل آید.
یکی از معیارهرای ارزیرابی الگروریتمهرای ردیرابی ،مشرخص
کردن میانگین خطای پیکسل مرکزی و میزان همسوشانی ناحیره
هدف با آن چه باید در واقعیت رخ دهد اسرت [ .]09بررای نشران
دادن برتری روش ارائه شده در ردیابی اشیاء صلب خطای پیکسل
مرکزی برای سه دنباله ویدئویی با روش ارائه شده در مقالرههرای
[ 0و  ]07مقایسه شد.
خ سیر مرکز هدف ،حاصل خروجی الگوریتم ارائره شرده از
قاب های ویدئویی استخراج شد و فاصلهی اقلیدسی آن با خروجی
حقیقی مرکز هدف ،بهدست آمد که نتایج در شکل ( )03مشخص
شده است .در دنباله  Big-1بین قابهای  011تا  211بره دلیرل
تغییر مقیاس هدف به علرت نزدیرک شردن بره دوربرین ،خطرای
ردیابی افزایش مییابد؛ ولی در الگوریتم ارائره شرده سرعی شرده
است با استفاده از اطالعات شعاع هدف در قرابهرای قبلری ایرن
خطا به حداقل برسد .در دنباله  Occlusion-1بین قابهرای 611
تا  641هدف پشت درختان پنهان مری شرود و الگروریتم ردیرابی
مرج [ ]0به دلیل ناتوانی در کنترل پوشیدگی ،هدف را از دست
می دهد اما در روش ارائه شده چون تطبیقی بررای هردف فرراهم
نشده است ،الگوریتم در فاز آشکارسازی قرار گرفته و خطرایی رخ
نمرریدهررد؛ همچنررین در الگرروریتم ردیررابی مرج ر [ ]07چررون
آشکارسازی و ردیابی به صورت همزمان انجام میشود قادر اسرت
پوشیدگی هدف را کنترل کند .در نهایت در دنباله aerobatics-1
عملکرد الگوریتم ارائه شده نسبت به الگوریتمهای ردیابی مراجر
[ 0و  ]07بهتر است.
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دنباله ی ویدئویی که خروجی الگوریتمهای ردیابی مرجر [ ]07و
روش ارائه شده که در شاخه الگوریتمهای ردیابی نقراط براسراس
مدل قطعی قرار می گیرند و الگوریتمهای ردیابی مراج []04 ,0
که یک ردیاب قوی در میان روشهرای ردیرابی براسراس هسرته
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شکل ( .)19مقایسه میزان خطای پیکسل مرکزی برای سه دنباله
ویدئویی با روشهای [ 0و ]07

1931 بهار،1  شماره، سال پنجم، “  پژوهشی ” پدافند الکترونیکی و سایبری- مجله علمی

شرردن کامررل هرردف از الگرروریتم آشکارسررازی اشرریاء برجسررته و
اطالعات پیشینه هدف استفاده شد و برای کنترل تغییرر مقیراس
هدف در این مقاله ایده استفاده از تاریخچه مقیراس سروژه ارائره
.شد
از جمله مزایای روش ارائه شده مریتروان بره کنتررل تغییرر
مقیاس هدف در صورت دور یرا نزدیرک شردن هردف نسربت بره
 همچنرین بره دلیرل.دوربین و کنترل پوشیدگی هدف اشاره کرد
، انتقرال، در صورت تغییر زاویه دید،ASIFT استفاده از الگوریتم
دوران و تغییر مقیاس هدف نقاط تطبیقی با دقت خوبی به دست
 نتایج کیفی و کمی بهدسرتآمرده از شربیهسرازی روش.می آیند
 نشان میدهد در حالتی که رزولوشن تصرویر مناسرب،پیشنهادی
 الگوریتم ارائه شده قادر است هدف را با دقت خوبی ردیابی،باشد
.کند
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ABSTRACT
Abstract: Moving target tracking is a process in which an object is tracked and its location is
determined in each frame. The goal of this process is facilitating the subsequent process in order to analyze
the behavior or detect moving objects. In this paper, a new approach has been proposed for aerial moving
targets detection and tracking based on feature matching algorithms. By this way, we propose spectral
density for target detection and ASIFT feature matching algorithm for tracking. The challenge is selecting
features that are robust against the changes of brightness, noise, rotation, scaling and viewing angle. To
solve this problem, key points and their correspondence on the patterns extracted from consecutive frames,
are calculated by the ASIFT algorithm. Also, to reduce false matches in consecutive frames, the RANSAC
algorithm is used. In addition to strengthening the proposed algorithm against the scale change of target,
the object history scale in the 10 previous frames is used. The proposed algorithm was performed on an
AIRCRAFT TRACKING standard database. Experimental results demonstrate the robustness and accuracy
of our proposed technique.

Keywords: Target tracking, ASIFT algorithm, RANSAC algorithm, Object history scale, Spectral
density
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