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تشخیص حرکت بر اساس مدل مخفی مارکف با استفاده از همپوشانی دستها و استفاده از فیلتر 
  کالمن

    

  مقدمه

 .یمکن یم یمعرف) MSL(براي شناسایی عالیم زبان مالزیایی حرکت دست  یصتشخ سیستم یکمقاله،  یندر ا

جمع آوري تصاویر ورودي ، استخراج ویژگی ، آموزش مدل مخفی مارکف : مرحله است 4این سیستم شامل 

)HMM (و تشخیص حرکت.  

. با استفاده از فریم هاي ورودي به منظور شناساي نواحی پوست انجام می دهیمابتدا ما یک جداسازي پوست 

کالمن فیلتر . ست و زوایاي دست بدست می آوریمسپس ما عملیات استخراج ویژگی شامل مرکز ثقل، فاصله د

با حرکت دست  یرمسپس از استخراج بردار ویژگی ها . براي شناسایی همپوشانی دو دست استفاده خواهد شد

  .یستم نشان داده می شودس یچیدگیپ براي کاهشحرکت  یرمساستفاده از 

براي حالت هاي براي تشخیص رفتار، . سپس از مدل مخفی مارکف براي تشخیص حرکت استفاده می شود

مدلی که بیشترین نمره را داشته باشد به عنوان . مختلف مدل مخفی مارکف یک امتیاز نسبت داده می شود

  .حرکت نهایی در نظر گرفته می شود
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 ودست شدن  یجیتالید يحسگر برا يبا استفاده از دستگاه ها) Data Glove(داده هاي دست روش مبتنی بر 

) vision-based(در روش مبتنی بر چشم . استفاده می کنند يچند پارامتر يداده ها يحرکت انگشت برا

ند، حساس به از چالش هاي این روش این است که پس زمینه باید ثابت بما. فقط به یک یا دو دوربین نیاز است

باید اجازده داده شود که شخص و دوربین مستقل عمل ) real time(، براي دستیابی به کارایی آنالین نو است 

  [7].کنند

جدا  HMMکه در روش مبتنی بر کلمه براب هر کلمه یک  دو روش مبتنی بر کلمه و مبتنی بر واج وجود دارد

مهمترین . جدا آموزش داده می شود HMMدر روش مبتنی بر واج ، براي هر واج یک . آموزش داده می شود

مزیت روش مبتنی بر واج نسبت به روش مبتنی بر کلمه این است که تعداد واج هاي یک زبان محدود است ولی 

ر واج در کاربردهاي بزرگ بهتر و موثر بنابراین استفاده از روش مبتنی ب. تعداد کلمات یک زبان نا محدود است

  .تر است

  جمع آوري فریم هاي ورودي و جداسازي پوست

، فریم هاي ورودي از سر تا کمر محدود می شوند و پس زمینه آزمایشگاه براي آنها در MSLبراي هر ویدیو از 

پیکسلی را به فریم استاندارد زبان عالیم  480*640براي کم کردن زمان پردازش هر فریم  .نظر گرفته می شود

مشاهده می شود در این مرحله بین دو  2و1همانطور که در شکل  .تبدیل می کنیم 220*320مالزیایی یعنی 
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  فاصله بین دست و صورت

محاسبه می شود که این رابطه به عنوان رابطه فیثاقورس ) 13(دست و سر با استفاده از معادله  فاصله بین

  .مناسب باشد HMMکاهش می یابد که براي استفاده در  10فاصله محاسبه شده با مقیاس . معروف است

  

که این . فاصله عمودي بین سر و دست است فاصله افقی بین سر و دست است و  در این رابطه 

  :موضوع در شکل زیر نشان داده شده است

  

  زاویه دست
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سر و  وقتی که مرکز مربوط به دست ها محاسبه شد و فاصله بین دست ها و سر و همچنین زاویه بین دست و

  .استفاده می شود HMMهمچنین زاویه انحراف هر دست محاسبه شد از آنها به عنوان ورودي براي 

HMM یک ابزار رساضی است که در شناسایی آماري الگو استفاده زیادي دارد.  
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  . فریم تبدیل می شود 30ویدویی که به عنوان تست در نظر گرفته شده است خوانده می شود و به 

  .شوددر هنگام اجراي برنامه نمایش داده می )  20-15-10-5(تا از فریم ها  4سپس 

%:::::::::::::::::::::::::::Skin segmentation::::::::::::::::::::::::::::: 
  for i=1:Number_of_train 
      for j=1:4 
        Train_Skin_segmentation{i,j}=Skin_color(Train{i,j*5}); 
      end 
  end 
for i=1:4 
    Test_Skin_segmentation{1,i}=Skin_color(Train{1,i*5}); 
    subplot(3,4,i+4); 
    imshow(Train_Skin_segmentation{i,j}); 
    title([int2str(i*5) 'dh Hand']); 
end 

  .در این قسمت از برنامه جداسازي دست و صورت از پس زمینه با استفاده از رنگ انجام می شود

خاب شده و عملیت جداسازي دست و صورت انجام انت) 20-15-10-5(فریم مختلف  4براي هر ویدیو آموزشی 

براي ویدیو تست هم این کار انجام شده و . ذخیره می شود Trian_Skin_segmentationمی شود و نتیجه در 

  .ذخیره شده و نمایش داده می شوند Test_Skin_segmentationنتیجه در 

%:::::::::::::::::::::::::::Centroids::::::::::::::::::::::::::::: 
  
  for i=1:Number_of_train 
      for j=1:4  
        Train_Center(i,j,:)=Centroids(Train_Skin_segmentation{i,j}); 
      end 
  end 
  for i=1:4  
        Test_Center(i,:)=Centroids(Test_Skin_segmentation{1,i}); 
  end 
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  for j=1:3 
      for i=1:Number_of_train     
          B(i,:)= Train_Orient(i,j,:); 
      end 
      score=knnsearch(B,Test_Orient(State,:)); 
      HMM_score(score)= HMM_score(score) + 1; 
      State=State + 1; 
  end 

HMM_Score  سپس . در نظر گرفته می شوند 1نمره هر یک داده هاي آموزشی را نشان می دهد که ابتدا همه

در . در نظر گرفته می شود HMMدر  Stateبراي هر فریم در ویدیو هاي آموزشی به عنوان یک  orientمعیار 

داشته باشد امتیاز  این قسمت دنباله اي که بیشترین شباهت را با دنباله موجود در فریم هاي ویدیوي تست

  .بیشتري خواهد داشت

  State=1; 
    for i=1:Number_of_train  
       for j=1:4  
          B(i,:)= Train_Dist(i,j,:); 
      end 
      score=knnsearch(B,Test_Dist(State,:)); 
      HMM_score(score)= HMM_score(score) + 1; 
      State=State + 1; 
    end 

در نظر  HMMدر  Stateبراي هر فریم در ویدیو هاي آموزشی به عنوان یک  Disyanceدر این قسمت هم معیار 

در این قسمت دنباله اي که بیشترین شباهت را با دنباله موجود در فریم هاي ویدیوي تست . گرفته می شود

  .داشته باشد امتیاز بیشتري خواهد داشت

    [val ind]=max(HMM_score); 
    display('*********************************************************'); 
    display(['This test video most similar to:' num2str(ind) '.mp4']); 
    display('*********************************************************'); 

ی که بیشترین شباهت با داده ي تست را داشته باشد به عنوان خروجی نهایی در دنباله اي از داده هاي آموزش

  .این موضوع نمایش داده می شود command windowنظر گرفته می شود و در محیط 
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  Orientتابع 

مراکز است را براي دو فریم دریافت میکند و طبق فرمول گفته شده در مقاله تایی که مربوط به  6این تابع آرایه 

خروجی این تابع یک آرایه دو تایی است که عضو اول زاویه . زاویه حرکت دست چپ و راست را محاسبه می کند

  .حرکت دست چپ و عضو دوم زاویه حرکت دست راست است

  

   Distanceتابع 

وط به مراکز است را براي یک فریم خاص به عنوان ورودي دریافت می کند و فاصله تایی که مرب 6این تابع آرایه 

خروجی این تابع یک آرایه دوتایی است که عضو . دست چپ تا صورت و دست راست تا صورت را محاسبه میکند

  .اول فاصله دست چپ تا صورت و عضو دوم فاصله دست راست تا صورت است

  .مطرح کنید sabziani@yahoo.comتید یا توضیح خواستید از طریق ایمیل اگر هر کجاي برنامه سوال داش
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  .فریم مختلف از ویدیو تست را نمایش می دهد 4سطر اول 

  .سطر دوم این فریم هارا بعد از جداسازي از طریق رنگ پوست نمایش می دهد

هم عبارت زیر نمایش داده می شود که بیان می کند که ویدیو تست با کدام  command windowدر محیط 

  :ویذیو در داده هاي اموزشی شباهت بیشتري دارد

  

********************************************************* 

This test video most similar to:1.mp4 

*********************************************************  

  

  

  

  


