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  چکیده
دوربین هاي  و کاهش قیمت کیفیتافزایش و  کامپیوتر ها پردازش سرعتهرچه بیشتر  امروزه با پیشرفت

بهره هزینه هاي افزایش دقت و کارایی الگوریتم هاي برنامه نویسی از سوي دیگر، یک سو و  از دیجیتال
این ابزارها در صنعت به شدت رو به کاهش است به طوري که پردازش تصویر به جزء جدا ناپذیر  گیري از

 بدل شده است. رتباطاتپزشکی و ا علومتا  و علوم از صنایع نظامی، امنیتی و نظارتیصنایع بسیاري از 
قصد بررسی تنها قاله در این مما  ،بسیار وسیع است حوزه ي پردازش تصویرهمان طور که ذکر شد 

سیستم هاي شناسایی انسان و ردیابی او به صورت خودکار در تصاویر ویدئویی را داریم. براي انجام این 
شناسایی اجسام  به سراغ پس از مقدمه کوتاهی درباره ي ویژگی ها و کاربردهاي این سیستم، مهم

 در تصاویر شناسایی انسان روش هاي باسپس براي انجام این کار می رویم.  متحرك و مشکالت پیش رو
 .و تالش خواهیم کرد تا میان انسان و سایر اجسام متحرك در تصاویر تمایز قائل شویم آشنا شده

معرفی و بررسی روش هاي  بارا بررسی می کنیم و شناسایی انسان  ي هدر حوزمشکالت پیش رو 
 گزینیم.بر می در این مقاله  هدف خود ن بهرسیدرا براي  روش مناسبترین ،انجام این کار براي گوناگون

 .خواهیم پرداخت آنمورد نظر به طور مفصل به تاریخچه ي ابداع و نحوه کارکرد  الگوریتمپس از انتخاب 
و به طور مبسوط  معطوف کردهدر تصاویر ویدئویی  اجسام شناسایی شده ردگیري توجه خود را بهپس س

دو نرم افزار با  .آشنا می شویم آن براي انجام عمل ردگیري ايبا روش انتقال متوسط و الگوریتم اجر
OpenCV  وMATLAB  آشنا شده و به کمک آن ها الگوریتم هاي مورد نظر براي شناسایی و دنبال

بر  از پیاده سازي آنچه که بیان شد را بدست آمدهدر انتها نتایج  و کردن انسان را پیاده سازي می کنیم،
  .می بینیم نمونه ویدئوییفیلم روي یک 
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  فصل اول
  ردگیري ویدئویی 1- 1

 ییویدئوتصاویر در  مورد نظر متحرك )اجسام  یا(براي تعیین محل جسم  فرآیندک ی 1ییویدئو ردگیري
کاربرد هاي فراوانی  در صنعت، تکنولوژي و حتی زندگی روزمره فرآینداست. این  در یک بازه ي زمانی

سیستم هاي ردگیري و دنبال  درهاي نظامی  دارد، به عنوان مثال می توان به مواردي همچون : کاربرد
امنیتی و نظارتی، ارتباطات ویدئویی و فشرده سازي هاي خودکار هدف در موشک ها، کاربرد  کردن

اشاره کرد. با توجه به حجم  [1]پزشکیصاویر ت درآن کاربرد  ، کنترل ترافیک و2تصاویر، واقعیت افزوده
فرآیند  یک باالي اطالعاتی که می تواند در یک ویدئو وجود داشته باشد، ردگیري ویدئویی ممکن است

رت هاي امنیتی همچون نظا يباشد. براي اجتناب از طوالنی شدن زمان پردازش ویدئو در موارد زمان بر
 3بالدرنگ وییدازش تصاویر ویدئپر نیاز است از تکنیک هايکه به پردازش اطالعات بدون وقفه زمانی 

   استفاده میشود.

 بصري شامل دو جزء اصلی هستند : ردگیري شناسایی و سیستم هاي

  تعیین نماینده براي جسم (یا اجسام) مورد نظر و مکان یابی آن -1

  فیلتر کردن و ایجاد ارتباط بین اطالعات بدست آمده -2

  یا اجسام) مورد نظر و مکان یابی آن :تعیین نماینده براي جسم ( 1-1- 1

جسم  براي شناسایی و ابزاري روش ها شامل تعیین نماینده براي جسم مورد نظر و مکان یابی آن، عموماً
الگوریتم  وابسته به موفقیت این فرآیند کامالً آن به طور مؤثر است. مکان یابی و مورد نظر در حال حرکت

  کم است. این الگوریتم ها پیچیدگی محاسباتی به طور معمول .است مورد استفاده

  : به منظور ردگیري جسم فیلتر کردن و ایجاد ارتباط بین اطالعات بدست آمده 1-2- 1

                                                             
١ Video tracking 
٢ Augmented reality 
٣ Real-Time 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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