تاریخ دریافت مقاله97/04/12 :
تاریخ پذیرش مقاله97/06/07 :

شناسایی هویت از روی نحوۀ راه رفتن با استفاده از مدل سلسله مراتبی
فازی -اسپایکی
رعنا صنیعی

آزمایشگاه پردازش تصاویر ،دانشکدۀ مهندسی وعلوم کامپیوتر ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
پست الکترونیکیsaniei.r@gmail.com :

عباس قبله

آزمایشگاه پردازش تصاویر ،دانشکدۀ مهندسی وعلوم کامپیوتر ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
پست الکترونیکیabbas.ghebleh@gmail.com :

محسن ابراهیمی مقدم

*

آزمایشگاه پردازش تصاویر ،دانشکدۀ مهندسی وعلوم کامپیوتر ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
پست الکترونیکیm_moghadam@sbu.ac.ir : :

چکیده
شناس��ایی هویت از روی نح��وۀ راه رفتن ،از این نظر

که در روشهای از راه دور نیز قابل محاس��به است ،یکی

از ویژگیهای زیستس��نجی (بیومتریک) مهم به حس��اب

میآيد .تحقیقات گس��تردهای در این زمینه صورت گرفته
و روشهای متعددی ارائه شده است .اما تعداد کمی از این
تحقیقات بر استفاده از تکنیکهای شناسایی اشیاء توسط

مغ��ز تمرکز کردهاند .در این مقاله ،مدلی برای شناس��ایی
اشیاء بر مبنای س��اختار سلسله مراتبی و پیچیده ویژوال

کرتکس مغز ،ارائه شده است .مدل ارائه شده که آن را مدل
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سلسله مراتبی فازی -اسپایکی مینامیم ،بر سازوکار تولید

پاس��خ نورونها در ویژوال کرتکس و ماهیت فازیش��ان
تمرک��ز دارد .یکی از نوآوریها در این مدل ،پیش��نهاد یک

الیۀ دس��تهبند فازی مشابه سیستم استنتاج عصبی-فازی
تطبیقپذیر است .برای ارزیابی مدل ارائه شده ،از مجموعه
دادههای تردمیل  Aو  Bاستفاده شده است .این دو مجموعه

* نویسندۀ مسئول
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داده به ترتیب چالشهای تغییر سرعت راه رفتن و تغییر نوع

پوشش را زیر ذره بین قرار میدهند .معیارهای ارزیابی به
کار گرفته ش��ده در این مقاله نرخ شناسایی (بهطور خاص

در رتب��ۀ  ۱و رتبۀ  )۵و منحنی  CMCمیباش��د .در نهایت،

نتایج به دست آمده بر روی مجموعه دادۀ  Aو  Bبا استفاده
از مدل پیشنهاد شده ،با نتایج روشهای دیگر مقایسه شده

اس��ت .این مقایسه نشان میدهد مدل  HFSتقریبا نسبت به

تمامی روشها به نرخ شناس��ایی بهتری در رتبۀ  ۱و رتبۀ
 ۵دست مییابد.

واژگان کلی�دی :شناس��ایی الگ��و ،وی��ژوال کرتکس،

ساختار سلسه مراتبی ،شناسایی هویت از طریق نحوه راه

رفتن ،روشهای فازی

.۱مقدمه
مغز پیچیدهترین عضو بدن انس��ان و مرکز سیس��تم

عصبی میباش��د که با وجود پیشرفتهای چشمگیر علوم

پزش��کی و اعصاب ،تا امروز بخش زی��ادی از عملکردش

ایفا میکند .نئوکاگنیترون( 7فوکوشیما و همکاران،)۱۹۸۳ ،

از حدود یک تریلیون س��لول تشکیل ش��ده که  ۵۰تا ۱۰۰

( HMAXسره و همکاران )۲۰۰۴ ،نمونههایی از معروفترین

برای دانش��مندان ناش��ناخته اس��ت .مغز یک انسان بالغ

شبکههای عصبی کانولوشنال( 8لکن و همکاران )۱۹۹۸ ،و

میلیون (  ۵تا  ۱۰درصد ) آنها نورونها هستند .مغز مانند

مدلهای شناس��ایی الگو بر اساس ساختار سلسله مراتبی

میدهد که تقریبا بدون هیچ گونه زحمتی ،اش��یاء ،افراد و

این مقاله ،ذکر این نکته حائز اهمیت است که برای ارزیابی

یک پردازش��گر قوی عمل کرده و به انس��ان این قدرت را

س��ایر چیزها را شناسایی کند .ویژوال کرتکس 1بخشی از

مغز است که مسئولیت پردازش اطالعات مربوط به بینایی
را بر عهده دارد .متخصصان علم بینایی ماش��ین همواره
به س��اختار مغز و عملکرد آن بهعن��وان منبع الهامی برای

حل مس��ایل مطرح در بینایی ماشین مینگرند .بدون شک

الهام گرفتن از جنبۀ زیستشناختی سیستمهای بینایی در
جهت حل مسایل اساسی بینایی ماشین وابسته به پیشرفت
علومی همچون فیزیولوژی و علوم اعصاب 2میباش��د .از

ای��ن رو کاری که هابل 3و ویزل( 4هابل و ویزل )۱۹۶۲ ،در
جهت رمزگشایی آنچه در قسمت ویژوال کرتکس مغز رخ

میده��د انجام دادند ،اولی��ن و مهمترین محرک در جامعۀ
دانشمندان علم بینایی ماشین برای پیوند این علم با مفاهیم

زیستشناسانه به حس��اب میآید .در آن زمان بر اساس
نتایج به دس��ت آمده توس��ط این دو نفر ،تالشهایی برای
ارائۀ ساختاری سلسله مراتبی ،مشابه آنچه در مغز وجود

دارد صورت گرف��ت ،اما جزییات ناقص و کمبود اطالعات
دقیق در این مورد ،باعث شد تحقیقات دانشمندان به کندی

پیش رفته و تا سالها پیش��رفت چشمگیری در این زمینه
وجود نداشته باشد (کروگر و همکاران .)۲۰۱۳ ،اما امروزه
با توجه به اطالعات کاملتری که از عملکرد بخش ویژوال

در اختیار است ،سیستمهای متنوعی ارائه شدهاند .با قطعیت

میتوان گفت در همۀ این سیستمها ،مدل سلولهای ساده

5

این مدل ،مسئلۀ شناسایی هویت برپایۀ نحوۀ راه رفتن 9یا

گیت ،انتخاب شده است .در کنار ویژگیهای زیستسنجی

رایجی مانند اثر انگش��ت ،قرنیه و صورت ،گیت یک برتری

قاب��ل توجه دارد :مهمترین مزیت این خصیصه این اس��ت

که از فاصلۀ دور قابل تش��خیص ب��وده ،نیاز به همکاری
و مش��ارکت فرد مورد نظر ن��دارد (عبدالحمید و همکاران،

 .)۲۰۱۲با این ح��ال ،گیت نقاط ضعف مخصوص به خود
را نیز دارد .برای مثال تضمینی وجود ندارد که مشخصات

س��وژه در مجموعۀ آزمون 10مشابه با مشخصات آن در

مجموع��ۀ آموزش 11باقی بماند .این مش��خصات ش��امل
تغییرات در پوش��ش ،تغییرات در س��رعت راه رفتن ،حمل

اش��یاء (مانند کیف) و تغییرات در زاویۀ س��وژه نسبت به

دوربین عکسبرداری میباشد .چالش اصلی در شناسایی

گیت ،یافتن ویژگیهایی اس��ت که نس��بت به تغییرات ذکر
ش��ده مقاوم باشند .در این بررس��ی ،بر روی تغییرات در

پوش��ش و سرعت تمرکز ش��ده و برای ارزیابی ،مجموعه

دادۀ بزرگ  OU-ISIR Treadmillمورد اس��تفاده قرار گرفته

است (حسین و همکاران.)۲۰۱۰ ،

ادامۀ این مقاله به ش��کل زیر سازماندهی شده است.

در بخش  ۲برخی از مهمترین مدلهای شناس��ایی الگو که
س��اختار خود را از ویژوال کرتکس مغ��ز الهام گرفتهاند،

معرفی میشوند .سپس چند روش مهم در شناسایی گیت
مورد بررس��ی قرار خواهند گرفت .بخش  ۳به معرفی مدل

و پیچیده ،6ارائه ش��ده توسط هابل و ویزل ،نقش اصلی را

ارائه ش��ده و شرح جزییات هر الیۀ آن اختصاص دارد .در

1- Visual Cortex
2- Neuroscience
3- Hubel
4- Wiesel
5- Simple Cells
6- Complex Cells

7- NeoCognitron
)8- Convolutional Neural Network (CNN
9- Gait Recognition
10- Test Set
11- ُTrain Set

بخش  ۴نتایج آزمایشهای انجام گرفته به منظور ارزیابی
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کرتکس مغز و ساز و کار دقیق نورونهای زیستشناختی

ویژوال کرتکس هس��تند .قبل از معرفی مدل ارائه شده در
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شکل  :۱نمایش منطقۀ گیرندۀ یک سلول گانگلیون شبکیهای و اثر تابش نور بر قسمتهای مختلف آن .از چپ به راست میتوان دید هنگامی که لبۀ
روشن-تاریک به سمت مرکز مثبت منطقۀ گیرنده حرکت میکند ،فرکانس تولید پاسخ افزایش مییابد .با پوشانیده شدن کل منطقۀ گیرنده توسط لبۀ
تاریک -روشن ،به تدریج فرکانس تولید پاسخ کاهش مییابد (رودیگر).

مدل پیشنهادی را ارائه خواهیم کرد .در پایان ،در بخش ۶

به نتیجهگیری و بررسی کارهای آینده میپردازیم.

 .۲مرور کارهای پیشین

است .سلولهای گانگلیون منطقه گیرندهاي متقارن و دایره

ش��کل دارند .در وسط آنها یک مرکز و در پیرامون آنها

یک منطق��ۀ پیرامونی وجود دارد ک��ه عالمتهای متضاد

در ادام��ه م��روری بر کاره��ای پیش��ین در دو حیطۀ

مدلهای شناسایی الگوی الهام گرفته از زیستشناسی بر
مبنای ساختار ویژوال کرتکس و مدلهای شناسایی گیت

خواهیم داشت.

 1-2مدله�ای شناس�ایی الگ�وی اله�ام گرفت�ه از

زیستشناسی

از اینگون��ه مدله��ا میت��وان ب��ه ش��بکههای

کانولوش��نال ،نئوکاگنیت��رون و  HMAXبهعن��وان س��ه
نمونه از شناختهش��دهترین مدلهای ارائهش��ده با الهام از

زیستشناسی اش��اره کرد .همانطور که قبال اشاره شد،
اصلیترین محرک برای ساخت این مدلها ،مدل سلولهای
ساده و پیچیدهای اس��ت که هابل و ویزل ارائه کردند .هر

س��لول س��اده منطقۀ گیرنده12ای کوچک و کامال مشخص
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مکان منطقۀ تحریکپذیر( 14مثبت) و بازدارند ه15شان (منفی)

دارد که در اثر تحریک ش��دن با یک نقطه نورانی و بس��ته

به اینکه نور در کجای منطقۀ گیرنده میافتد ،پاس��خ مثبت
یا منفی تولید میکند (هابل و همکاران .)۱۹۹۵ ،ورودی این

س��لولها از گروهی از س��لولها به نام گانگلیون 13که در

الیههای ابتداییتر قرار دارند ،تامین میش��ود .تفاوت این

سلولها با سلولهای س��اده و پیچیده در هندسۀ آنها و
12- ًReceptive Field
13- Ganglion

دارند .در س��لولهای ساده و پیچیده وضعیت پیچیدهتری

وجود دارد .شکل  ۱منطقه گیرندۀ دو نوع سلول گانگلیون

را نمایش میدهد :.مرکز روشن و مرکز خاموش  .شکل
16

17

 ۲منطقۀ گیرندۀ یک سلول ساده و پاسخش به محرکهای
مختلف را نمایش میدهد .سلولی که بهطور خاص حساس

به خطوط جهتدار اس��ت .همانطور که در شکل مشخص

اس��ت ،محرکی که بخش بیشتری از منطقۀ تحریکپذیر را
بپوش��اند ،نسبت به محرکی که بخش کمتری از این منطقه

را میپوش��اند ،منجر به تولید پاس��خ قویتری از س��لول

میش��ود .اگر س��لول تحت تاثیر محرکی باشد که هر دو
منطقۀ تحریکپذیر و بازدارنده را بهطور کامل پوش��انده،
پاسخی تولید نخواهد کرد.

س��لولهای پیچیده ،س��از و کاری به مراتب پیچیدهتر

از سلولهای س��اده دارند .این نوع س��لولها ورودیشان
را از گروهی از س��لولهای ساده دریافت میکنند و مانند

آنها ،هرکدام به بخش کوچکی از محدودۀ بینایی انس��ان

حس��اس هس��تند .اما نمیتوان عملکردش��ان را با تقسیم

منطقۀ گیرندهشان به دو بخش کامال مجزای تحریکپذیر و
بازدارنده توصیف کرد (هابل و همکاران .)۱۹۹۵ ،عملکرد
14- Inhibitory
15- Excitatory
16- On-Center
17- Off-Center

همسایگیهایی مربعی از تصویر ورودی (متناظر با منطقۀ

گیرنده) متصل هستند.

ای��ن خروجی معادل با ضرب داخلی وزنهای ش��بکه

در این الیه و مقادیر همس��ایگی مربعی اس��ت که بهعنوان
ورودی به هر نورون متصل هس��تند .در الیۀ همجوش��ی

با یک س��ازوکار نمونهبرداری ،مقداری جدید به ازای هر

بلوک از نتیجۀ مرحلۀ قبل محاس��به میش��ود .این دو الیه

شکل :۲نمایش منطقۀ گیرندۀ سلولهای ساده جهتدار و چگونگی تولید
پاسخ آن توسط محرکهای مختلف (هابل و همکاران)۱۹۹۵،

سلولهای پیچیده به صورت یک الیۀ نمونهبرداری ،برای
مثال میانگین یا بیش��ینۀ گروهی از خروجیهای الیۀ قبل،

مدلسازی میشود.

نئوکاگنیترون ،شبکههای عصبی کانولوشنال و HMAX

همگی بر اس��اس مفاهیم یکس��انی بنا ش��دهاند و تفاوت

آنه��ا در برخی جزییات و نحوۀ پیادهسازیش��ان اس��ت.

نئوکاگنیترون یک مدل ش��بکۀ عصبی در جهت شناسایی
الگ��و طبق س��اختار وی��ژوال کرتکس اس��ت .ای��ن مدل،

شبکهای چندالیهای ،تشکیل ش��ده از ارتباطات آبشاری

18

بین چندین مرحلۀ پردازش��ی است که قادر است الگوهای

تصوی��ری را به خوبی از طریق آموزش ،شناس��ایی کند.
هر مرحله از یک الیه ( S-cellس��لولهای ساده) و یک الیه

( C-cellسلولهای پیچیده) به دنبال آن ،تشکیل شده است.

S-cellها اس��تخراجکنندۀ ویژگی هستند و C-cellها عملیات

تارکردگی 19را انج��ام میدهند .بنابراین خروجی C-cellها
در مقایس�� ه با خروجی S-cellها ،ب��ه تغییر مکان 20الگوی
ورودی کمتر حساسیت داردCNN .ها از تعدادی الیه تشکیل

بهطور معمول دارای سه نوع الیه است :الیۀ کانولوشنال،21
الیۀ همجوشی 22و شبکۀ پرس��پترون کامال متصل .23الیۀ
کانولوشنال خروجی نورونهایی را محاسبه میکند که به
18- Cascade Connection
19- Blurring
20- Shift
21- Convolutional
22- Pooling
23- Fully Connected Multi-Layer Perceptron

آنها به یک ش��بکه پرسپترون کامال متصل دادهمیشود.
این شبکه وظیفۀ ردهبندی 24را بر عهده دارد HMAX .مدلی

پیشبازخورد اس��ت که ساختار سلس��له مراتبی ویژوال
کرتکس را با الیههای متوالی  Sو  Cمتناظر با س��لولهای

ساده و پیچیده در منطقۀ  V1مغز ،شبیهسازی میکندV1 .

اولی��ن منطقهای در ناحیۀ کرتیکال مغز اس��ت که اطالعات
تصویری را پردازش میکن��د (کروگر و همکاران.)۲۰۱۳ ،

این منطقه از سلولهایی حساس به لبه  ،خط یا شبکهای
25

26

از خطوط (ب��رای مثال بافتی از خطوط منحنی) تش��کیل
27

شده اس��ت .با پیشرفتن در طول سلسل ه مراتب این مدل،

تغییرناپذی��ری و بهگزینی افزای��ش مییابد .در الیۀ S1
28

29

پاالی ه گابور در مقیاس و زوایای مختلف بر تصویر ورودی

اعمال میش��ود تا بهگزینی مدل افزایش پیدا کند .س��پس
واحدهای  C1عمل بیشینهگیری را روی ورودیهای خود از

زوایای یکسان ،همسایگیهای محلی و مقیاسهای مجاور،

اعمال میکنند ت��ا تغییرناپذیری م��دل در برابر جابجایی
افزایش یابد .واحدهای  S2مش��ابه نورونهای تنظیم زاویه
در منطقۀ اینفروتمپ��رال در کرتکس عمل میکنند .ورودی

هر واحد  S2یک تکه از تصویر از خروجی C1ها در مرحلۀ

قبل اس��ت .تکههایی که مرتبط با زوایای متفاوت و مقیاس
یکسانی هستند (سره و همکاران .)۲۰۰۷ ،خروجی الیۀ C2

با یک بیشینهگیری عمومی روی تمامی مقیاسها و مکانها
24- Classification
25- Edge
26- Bar
27- Gratings
28- Invariancy
29- Selectivity
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محاسبه میشود .بنابراین ویژگیهای نهایی به دستآمده،
نمایشی مقاوم نسبت به مکان و مقیاس از تصویر ورودی

هستند.

ب  tام
مقدار روشنایی پیکس��ل با مختصات  xو  yو در قا 

است .اگر چه تصویر انرژی گیت به دلیل عمل میانگینگیری
نس��بت به نوفه مقاوم اس��ت ،اما در (یو و همکاران ،۲۰۰۶

 2-2مدلهای شناسایی گیت

مدلهای شناس��ایی گیت بر اس��اس مرحلۀ استخراج

ویژگی به دو دس��تۀ کلی مبتنی بر مدل 30و جامع( 31بدون

مدل) تقس��یم میش��وند .روشهای مبتنی بر مدل بر مدل

کردن قس��متهای مختل��ف بدن مانند پاها ،س��ر ،آرنج و

ردیابی آنها در تمامی قابها تمرکز دارد .در این روشها
س��پس از انواع مختلف��ی از پارامترهای پویا یا ایس��تای
ساختار بدن ،مانند اندازۀ ارتفاع ،بیشترین فاصله بین لگن
و پاها ،فاصلۀ بین س��ر و لگن و فاصلۀ بین پاها اس��تفاده

میش��ود (جانس��ون و همکاران .)۲۰۰۱،برخ��ی دیگر از
روشها ،از مدلهای سادهای مانند دو پاندول متصل به هم
برای مدلسازی پاها و نحوۀ حرکت آنها استفاده میکنند

(کندو و هم��کاران  ،۱۹۹۷کندو و هم��کاران  ،۲۰۰۳نش و
همکاران  ،۱۹۹۷یام و همکاران  .)۲۰۰۲روشهای مبتنی بر

مدل معموال محاسبات سنگینتری از روشهای دستۀ دوم
دارند .به عالوه به علت خطای ذاتی که در تطبیق مدل وجود

دارد ،عموما این روشها دقت پایینتری نسبت به روشهای
جامع خواهند داش��ت .راهکارهای ب��دون مدل را مبتنی بر

پیکره نیز مینامند .تمرکز این مدلها بر ش��کل پیکره یا کل
حرکت بدن فرد بدون در نظر گرفتن ساختار آن است .در

بیش��تر این روشها ،نمایشی از تمامی گیتهای متوالی از
یک سوژه ساخته میش��ود .تصویر انرژی گیت 32یکی از
کارآمدترین و در عین حال س��ادهترین این نمایشهاست.
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در این رابطه T ،تعداد کل قابها در یک سیکل و )I(x,y,t

ب که به صورت
برای محاسبۀ  GEIابتدا پیکرۀ فرد از هر قا 
دودویی در آمده ،استخراج میشود .پس از تراز کردن همۀ

تصاویر GEI ،از رابطۀ زیر محاسبه میشود:
()1

30- Model- based
31- Holistic
)32- Gait Energy Image (GEI

مان و همکاران  )۲۰۰۶نشان داده شده است که این نمایش،

نسبت به ویژگیهای متغیر سوژه حساس است .برای حل
این مش��کل ،نمایش دیگری به نام تصویر آنتروپی گیت

33

(بشیر و همکاران )۲۰۰۹ ،ارائه شد که با محاسبۀ آنتروپی

شانون 34در هر پیکسل از تصویر به دست میآید .بنابراین
در تصویر آنتروپی گیت یا  GEnIبیش��تر اطالعات مربوط

به قس��متهای محرک تصویر به دس��ت آمده و نسبت به
ویژگیهای متغیری که ظاهر سوژه را تغییر میدهند ،مقاوم

ش دیگری با استخراج
اس��ت (بشیر و ژانگ .)۲۰۰۹ ،در رو 

ویژگیه��ای حوزۀ فرکانس و اس��تفاده از یک مدل تبدیل
دید ،35نمایش��ی مقاوم در برابر تغییر زاویۀ دید ارائه شده

است (اکیهارا و همکاران .)۲۰۰۶ ،در تحقیقی دیگر با توجه

به این نکته که بخشهای حرکتی بدن نس��بت به بخشهای
ساکن کمتر دچار تغییر می شوند ،نمایش  EnDFTرا معرفی

کردند (روکانوجامان و هم��کاران .)۲۰۱۳ ،در این نمایش

ویژگیهای حوزۀ فرکانس و  GEnIاس��تخراج میشوند تا
بیشتر روی نواحی س��اکن بدن تمرکز شود .در پژوهشی

دیگر که بر پایۀ نظریۀ مجموعه اطالعات 36بنا ش��ده است،
آئورا و همکاران تصویر اطالعات گیت 37یا به اختصار GII

را پیش��نهاد دادند(آرورا و همکاران  .)۲۰۱۵برای محاسبۀ

 GIIاز یک تابع آنتروپی برای نش��ان دادن عدم قطعیت در

منابع اطالعاتی که در اینجا قابهای گیت هس��تند ،استفاده

میشود .در این روش از دو ویژگی دیگر به نامهایGII-

38

 EFو  39GII-SFنیز اس��تفاده میش��ود که به ترتیب بر پایۀ
ویژگی انرژی و س��یگمویدی بنا شدهاند .آئورا و همکاران

همچنین نمایش��ی معرفی نمودند که از ترکیب هیستوگرام
)33- Gait Entropy Image (GEI
34- Shannon Entropy
35- View Transformation Model
36- Information Set Theory
37- Gait Information Image
38- Gait Information Image with Energy Feature
39- Gait Information Image with Sigmoid Feature

گرادیان جهتدار و تصویر گوس��ی گیت به دس��ت میآید
(آرورا و همکاران .)۲۰۱۵ ،این نمایش به اختصار GHGI

40

نامیده میش��ود .در این روش توزیع گوسی گیت برای هر

سیکل به دست آمده ،سپس هیستوگرام گرادیان برای هر

نقطه از تصویر محاسبه میشود.

روشهای ذکر شده در باال ،برای هر دو چالش مربوط

به شناسایی گیت یعنی تغییر سرعت و تغییر پوشش ،مورد
ارزیابی ق��رار گرفتهاند .اما برخی راهحلهای ارائه ش��ده

تنه��ا بر یکی از چالشها تمرکز دارن��د .برای مثال در یکی
از پژوهشها بخشهایی از بدن که در حین حرکت کمترین
تغییر را دارند شناس��ایی شده و با اس��تفاده از آنها یک

سیس��تم مقاوم در برابر تغییر پوش��ش ارائه میشود .در
این روش ،کل بدن به  ۸ناحیه تقس��یم شده و نواحی موثر

برای هر نوع لباس ،اس��تخراج میشود .این نواحی در فاز
شناسایی بیشترین وزن و اهمیت را خواهند داشت (حسین

و همکاران .)۲۰۱۰ ،در روش��ی دیگر روی تمام نمونههای
مجموعۀ گالری با پوشش عادی ،عمل میانگینگیری انجام
میش��ود و تصویر انرژی گیت عادی 41به دس��ت میآید

(وایت��اک و همکاران .)۲۰۱۳ ،این تصویر به اختصار TGEI

نامیده شده و فرم عادی بدن را نمایش میدهد .سپس برای
تشخیص نواحی تحت تاثیر پوشش یا وسایل همراه مانند

کیف ،نمایش  GEIتصاویر آزمون از  TGEIکم ش��ده و پس
از یک آس��تانه گذاری ،نواحی تحت تاثیر پوشش مشخص

میشوند .سپس تمامی س��طرهای تشخیص داده شده از

نمایش  GEIحذف میگردند .روشهای دیگری نیز هس��تند
که بر چالش س��رعت تمرکز دارن��د .در این چالش فرض

سرعتهای متفاوتی دارند .ماکیهارا و همکاران در پژوهشی
سعی کردهاند این مشکل را با استفاده از ویژگیهای حوزۀ
فرکانس و مدل تبدیل س��رعت مرتفع نماین��د (ماکیهارا و

همکاران .)۲۰۱۲ ،آنها درمقالهش��ان اظهار داش��تهاند که
استفاده از این مدل منجر به نتایج بهتری شده است.

40- Gradient Histogram Gaussian Image
41- Typical Gait Energy Image

در این مقاله ،نتایج با روشهایی مقایسه شدهاند که بر

هر دو چالش نوع پوش��ش و سرعت تمرکز دارند .چرا که

فک��ر میکنیم در دنیای واقع��ی در نظر گرفتن هردوی این
چالشها مورد اهمیت است.

 .۳روش پیشنهادی
 1-3نوآوری

طبق آنچه در بخش  ۱شرح داده شد ،فرکانس پاسخدهی

س��لولهای عصبی در ویژوال کرتکس ،ماهیت فازی دارد

(شکل  .)۳عملکرد سلولهای عصبی را میتوان مانند توابع
تعلق 42موجود در سیستمهای فازی دانست که به فرکانس

اسپایکهای تولید شده توسط ورودیشان حساس هستند.
بنابراین میتوان این سازوکار را با تبدیل مقادیر روشنایی

تصاویر تولید ش��ده توس��ط الیۀ  Sبه فرکانس اسپایک و

تزریق آنها به یک دستهبند فازی ،شبیهسازی کرد.

مهمترین ن��وآوری در این تحقیق اف��زودن الیۀ تولید

اس��پایک به مدل  HMAXو اس��تفاده از یک دستهبند فازی
در الیۀ آخر اس��ت .به دلیل ماهیت مدل پیش��نهادی ،آن را

مدل سلسله مراتبی فازی-اس��پایکی 43یا به اختصار مدل

 HFSمینامی��م .ش��کل  ۴مراحل پ��ردازش در مدل  HFSو

ش��کل  ۵تصویری کلی از آن و اجزای تش��کیل دهندهاش

را نمایش میدهد .توابع تعلق به کار رفته در این سیس��تم
42- Membership Function
43- Hierarchical Fuzzy Spiking Model
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پاسخی با فرکانس باال ،پاسخ ضعیف به معنای پاسخی با فرکانس پایین
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()۲

در این رابطه،

مرکز شیء میباشند که مقدارشان

از گشتاور هندسی ،از رابطۀ زیر به دست میآید:
()۳

شکل  :۴مراحل موجود در مدل سلسهمراتبی فازی-اسپایکی()HFS

ف��ازی به ازای برخی از مقادیر ورودی باالترین پاس��خ و

به ازای بقیۀ مقادیر ،پاس��خی در ب��ازۀ صفر و یک تولید

میکنند.

ن��وآوری دیگر در این پژوهش ،اس��تفاده از توصیفگر

بافت ( LPQآژانس��یوو و همکاران )۲۰۰۸ ،برای استخراج

مقدار گش��تاور پیوس��تة درجۀ  ۱از رابطۀ زیر به دس��ت

میآید:
()۵

در ای��ن روش ،برای اس��تخراج س��یکلهای راه رفتن،

ویژگیها در الیۀ  S1اس��ت .طب��ق دانش ما ،تا کنون از یک

ب از گیت محاسبه میشود .همانطور
مقدار  A1برای هر قا 

 2-3ورودی

تکرار میش��ود و قابهایی که این مقدار در آنها ،بیشینۀ

توصیفگر بافت در الیۀ  S1استفاده نشده است.

در این تحقیق ،س��یکلهای گیت استخراج شده تا تعداد

نمونهها برای هر سوژه افزایش یابد و از بیشبرازش 44در
فاز ردهبندی جلوگیری شود .برای استخراج یک سیکل در

گیت روشهای متعددی مانند روش پیشنهادی در (لیتل و
همکاران )۱۹۹۸،ارائه شده است .تعریف یک سیکل که واحد

اصل��ی برای توصیف گیت در طول راه رفتن اس��ت ،بدین
صورت اس��ت :فاصلۀ بین زمانی که پاشنۀ یک پا زمین را

لمس میکند تا زمانی که همان پا دوباره به زمین میرسد
(ایواشیتا و همکاران.)۲۰۱۳،

در این تحقیق برای اس��تخراج س��یکلها ،از روشی بر
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()۴

پایۀ ثابت گش��تاور پیوس��ت ه 45درجۀ  ۱استفاده شده است

(ایواش��یتا و همکاران .)۲۰۱۳،ثابتهای گش��تاور پیوسته

توصیفگرهایی بر پایۀ گشتاورها هستند که توصیفگر شکل
یک شيء بوده و در برابر تغییرات مقاومند .گشتاور درجۀ

( )p+qبرای ش��یء  Oاز رابطۀ زیر به دست میآید (فالسر
و همکاران:)۲۰۰۹ ،

44- Overfitting
45- Affine Moment Invariant

که در شکل  ۶مشخص اس��ت ،مقدار  A1بهطور سینوسی
محلی نمودار اس��ت ،قابهای مربوط به قرار گرفتن دو پا

روی زمین هستند .بنابراین تصاویر مربوط به سه بیشینۀ
محلی متوالی در نمودار ،تصاویر یک سیکل از راه رفتن را

تشکیل میدهند.

 3-3استخراج ویژگی و ردهبندی
پس از اس��تخراج سیکلهای گیت برای هر سوژهGEI ،

تصاویر هر س��یکل محاسبه میشود .هر  GEIیک ورودی
برای روش اس��تخراج ویژگی ارائه شده با  ۵الیه است .در
ادامه مشخصات هر الیه با جزییات بیشتر شرح داده شده

است.

 1-3-3الیۀ S-cells

این الیه مشابه س��لولهای  S-cellدر ویژوال کرتکس

عمل میکند .همانطور که در (سره و همکاران )۲۰۰۷ ،گفته

شده است ،این الیه لبهها و بافت تصاویر را استخراج میکند
و میتوان برای شبیه سازی آن از پاالیههایگابور استفاده

کرد .در این تحقیق با تاکید بر اس��تخراج ویژگیهای بافت،

از توصیفگر  LPQاس��تفاده شده است LPQ .بهطور خاص

شکل :۵نمایشی از مدل سلسلهمراتبی فازی-اسپایکی ( )HFSو اجزای آن

برای ردهبندی تصاویر تار ارائه شده است .استفاده از این
توصیفگر در مقایسه با پاالی ه گابور و توصیفگر بافت،LBP46
برای هر دو نوع تصاویر تار و غیر تار ،نرخهای شناسایی

باالتری به دست میآید (آژانسیوو و هیکیالLPQ .)۲۰۰۸ ،

از اطالعات محلی فاز در حوزۀ فرکانس در یک همس��ایگی

 M×Mاس��تفاده میکند .جدول  ۱حاوی اطالعات دقیقتری
در مورد همسایگیهایی است که این توصیفگر روی آنها
اعمال ش��ده است .در این جدول هر دو مقیاس مجاور ،یک

باند مقیاس را تش��کیل میدهند که از آنها در الیۀ C-cells

برای نمونهبرداری استفاده میشود.
 2-3-3الیۀ تولید اسپایک

در ای��ن الیه از مدل نورونی تجمیع و انفجار نش��تی یا

به اختصار  LIFبرای تولید اس��پایک اس��تفاده شده است.
صفحات نورونی به تعداد و انداز های مشابه صفحات الیۀ

 ،S-cellsدر این الیه از مدل وجود دارد LIF .به دلیل سادگی
اس��تفاده از آن شده اس��ت .در  ،LIFحاملهای ورودی به
غش��ای نورونی ،با بارهای ذخیره ش��ده در یک مدار RC

مدل شدهاند (گرستنر و کیستلر .)۲۰۰۲ ،در نورون تجمیع
و آتش ،س��لول هم میتواند توس��ط یک جریان خارجی و

هم توسط ورودی سیناپس��ی سلولهای پیش-سیناپسی
46- Local Binary Pattern

جدول  :۱اندازۀ همسایگیهای به کار رفته در اعمال توصیفگر بافت LPQ
اندازۀ همسایگی

شمارۀ مقیاس

3×3

1
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2

7×7
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1
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5
6
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و کارآمدی یکی از مدلهایی اس��ت که تا به حال بیشترین

شکل  :۶نمایش نمودار گشتاور پيوستۀ درجۀ  ۱برای قابهای مختلف گيت
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جدول :۲پارامترهای به کار رفته شده در نورون تجمیع و آتش در این
تحقیق

شکل  :۷معادل مداری مدل تجمیع و آتش نورون زیستشناسانه

0.6

τm

0.3 V

Υ

0V

ur

0.5 Ω

R

0.1ms

گام زمانی

10 ms

T

است که این رابطه بعد از زمانی که

میباشد ،به

تحریک شود .در این مدل از شکل دقیق پالسهای خروجی

اندازۀ

مش��خصهی اصلی در نظر گرفته میشود .شکل  ،۷معادل

مقادیر به کارگرفتهشده برای متغیرهای مذکور در نورون

که مدت زمان مقاومت مطلق است ،دچار وقفه

صرف نظر ش��ده و زم��ان رخ��داد هر پال��س ،بهعنوان

ش��ده و پس از آن دوباره از سر گرفته میشود .جدول ۲

مداری این مدل را نمایش میدهد.

 LIFرا ک��ه به صورت تجرب��ی به دس��ت آمدهاند نمایش

در ادام��ه با اس��تفاده از قانون اهم و رابطۀ

میدهد.

داریم:

در الیۀ تولید اسپایک ،هر نورون مقدار روشنایی پیکسل

()۶

متناظ��رش در الیۀ قبل را بهعنوان ورودی دریافت کرده و

با ضرب رابطۀ ب��اال در  Rو با توجه به رابطۀ ثابت زمانی

خازن،

 ،به شکل استاندارد زیر میرسیم:

ثابت زمانی

غش��ا میباش��د .همچنین اس��پایکها هرکدام به صورت
رخدادهایی تعریف میش��وند که در زمان آتش کردن

اتف��اق افتادهاند .زمانهای آتش ک��ردن نورون با توجه به
پتانسیل آستانۀ

تعریف میشود:

علوم رایانشی  /زمستان 1397

بالفاصله بعد از زمان

هنگامیکه

 ،پتانسیل غشایی به مقدار

است ،تنزل پیدا میکند.

()۱۰

در ای��ن رابطه،

فرکانس پاس��خ ن��ورون ،i

تعداد اسپایکهای تولید شده توسط نورون  iدر

زمان  Tو  Tزمان در نظر گرفته ش��ده برای بررسی رفتار

نورون است.

 3-3-3الیۀ C-cells

()۸

()۹

اتمام زمان  ،Tتعداد پالسهای تولیدشده در این مدت زمان
 iدر صفحۀ سلولی به دست میآید .بهطور دقیقتر داریم.

در معادلۀ  u ،7پتانس��یل غشایی نورون و

کمتر از

در مدت زمان  Tیک رش��ته اس��پایک تولید میکند .بعد از

بر  Tتقسیم شده و به این ترتیب فرکانس پاسخ هر نورون

()۷
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مقدار

پارامتر

که

رابطۀ  9تکرار میش��ود تا زمانی که

پتانس��یل غشایی مجددا حد آستانه را رد کند .الزم به ذکر

این الیه وظیفهای مشابه سلولهای پیچیده در ویژوال

کرتکس را داراس��ت .س��لولهای پیچیده در مغز ،ورودی
خود را از مجموعهای از س��لولهای ساده دریافت میکنند

و یک نمونهبرداری روی پاس��خ تولید ش��دۀ آنها اعمال
خواهند کرد .در این مقاله عمل نمونهبرداری با استفاده از

میانگینگیری روی یک همسایگی  N×Nدر یک باند مقیاس

در ف��از آموزش این ش��بکه از روش گرادیان مزدوج

افزایشی(50ستیس��لی و بارکانا )۲۰۱۰ ،استفاده شده است.
این روش برای دادههای با بعد باال مناسبتر از روشهای

بهینهس��ازی بر پایۀ مش��تق درجۀ دوم است .برای مقدار
دهی اولیۀ قوانین فازی نیز از الگوریتم  kmeansاس��تفاده

شده اس��ت (هارتیگان و ونگ .)۱۹۷۹ ،در اینجا الزم است

قب��ل از فاز آموزش مقدار  Kکه در اینجا تعداد توابع تعلق

شکل  :۸نمایش ساختار یک شبک ۀ  ANFISبا دو ورودی و یک خروجی
(تاکاگی و سوگنو)۱۹۸۵،

صورت گرفته است .مش��خص است به دلیل عدم تساوی

ان��دازۀ ماتریسه��ای دو مقیاس مجاور ،الزم اس��ت ابتدا
عملیات الیهگذاری روی ماتریس کوچکتر صورت بگیرد.
 -4-3-3الیۀ کاهش بعد

یکی از مشکالتی که در کار با مجموعهدادههایی با بعد

بس��یار زیاد وجود دارد این اس��ت که در بسیاری موارد

همۀ متغیرهای اندازهگیریش��ده ،در فاز شناس��ایی مفید

نیستند (س��رزانو و همکاران .)۲۰۱۴،با اینکه روشهایی
وجود دارند که از نظر محاسباتی بسیار سنگین بوده و با

اس��تفاده از دادههایی با بعد بسیار زیاد به دقت باالیی در

نتایج میرسند ،اما در س��ایر مدلها معموال بعد دادههای

برای هر رده است ،بهعنوان ورودی به سیستم داده شود.
 6-3-3همجوشی

51

در ای��ن روش به دلیل اس��تخراج س��یکلها برای هر

نمون��ه ،در انته��ا ب��رای هر نمون��ۀ آزمون بی��ش از یک
برچس��ب خروج��ی خواهیم داش��ت .بنابرای��ن به روش

همجوش��ی برای برچس��بهای مرب��وط به ی��ک نمونه،
نی��از داریم .در ای��ن تحقیق ،از روش همجوش��ی اکثریت

استفاده شده اس��ت .در مواردی که بیش از یک برچسب

با تعداد اکثری��ت 52وجود دارد ،مجم��وع احتماالت تعلق

53

برای هر برچسب محاسبه میشود .در این حالت برچسب

نهایی برچسبی با بیشترین مجموع احتماالت خواهد بود.

.۴نتایج

اصلی برای هرگونه مدلس��ازی ،کاهش پیدا میکند .بدین

همانطور که در بخش  ۲عنوان ش��د ،ب��رای ارزیابی

(بلهومر و همکاران )۱۹۹۷،استفاده میشود .در این تحقیق

تغییر سرعت و تغییر نوع پوشش انتخاب شدهاند .در ادامه،

منظ��ور از روشهای کاه��ش بعد نظی��ر  PCA47و LDA48

از روش کاهش بعد  PCAاستفاده شده است.

نتایج روی مجموعه دادۀ  OU-ISIR Treadmill Aو OU-ISIR

 -5-3-3دستهبند فازی

در این الیه ازیک سیستم استناج عصبی فازی تطبیقپذیر

49

 ANFISیک سیس��تم استنتاج فازی در چارچوب شبکههای
انطباقی است که در این مقاله ،یک نگاشت ورودی-خروجی

با اس��تفاده از دادههای ورودی و خروج��ی فاز آموزش

فراهم میسازد .شکل  ۸ساختار یک  ANFISبا دو ورودی
47-Principal Component Analysis
48-Linear Discriminant Analysis
49-Adaptive neuro Fuzzy Inference System

 Treadmill Bک��ه به مجموعهدادهه��ای تردمیل  Aو  Bنیز

معروفند ،ذکر شده است.
 1-4مجموعه دادهها

مجموعه دادۀ تردمی��ل  Aو  ،Bمجموع ه دادهای بزرگ

حاوی تصاویر راه رفتن افراد مختلف با شرایط متفاوت از
نظر نوع پوشش ،س��رعت راه رفتن و زاویۀ دید است .در

تهیۀ این مجموعهداده ،از  ۲۵دوربین برای عکسبرداری از
50-Scaled onjugate gradient
51-Fusion
52-Majority
53-Membership Probabilities
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یا به اختصار  ANFISاس��تفاده شده است (جانگ.)۱۹۹۳ ،

و یک خروجی را نشان میدهد.

سیستم از مسئلۀ شناسایی گیت استفاده شده و چالشهای
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شکل :9الف) نمودار تغییرات خطا در فاز آموزش روی مجموعه دادۀ تردمیل Aدر  ۵۰۰اجرا

شخص در حال راه رفتن روی تردمیل استفاده شده است.

مجموعه دادۀ تردمیل  Aاز  ۳۴رده با س��رعتهای حرکت

میباشد.

 ۱کیلومتر بر س��اعت ،تشکیل شده اس��ت .نمونهها برای

رده در فاز آموزش و  ۸۵۶نمونۀ مختلف اس��تفاده ش��ده

از  2کیلومتر بر س��اعت تا  10کیلومتر بر ساعت با فاصلۀ
رسیدن به س��رعتهای  ۲کیلومتر بر ساعت تا  ۷کیلومتر
بر س��اعت ،راه رفتهاند و برای رسیدن به سرعتهای  ۸تا

 ۱۰کیلومتر بر ساعت دویدهاند (و یا تند راه رفتهاند .)54این
مجموعهداده بزرگترین مجموعهدادۀ موجود برای کار بر
روی تغییر سرعت راه رفتن است.

در این پژوهش ،مدل پیش��نهادی با تصاویر مجموعۀ

گالری با سرعت  mکیلومتر بر ساعت آموزش دیده ،سپس
با تصاویر مجموعۀ آزمون با سرعت  nکیلومتر برساعت

( ،)n ≠ mمورد ارزیابی قرار گرفته است.

مجموعهدادۀ  Bدر مقایس��ه ب��ا مجموعهدادههایی که

ت��ا به حال جمعآوری ش��دهاند ،از تنوع بیش��تری در نوع

پوش��ش برخوردار اس��ت .این مجموع��هداده  ۶۸رده با

 ۳۲ترکیب مختلف از انواع پوش��شها را داراس��ت .در این
تحقیق مجموعۀ آموزشی با  ۲۰رده که دارای پوششهای
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ب��ه ترتی��ب برابر با

متفاوتی هس��تند ،برای آموزش  PCAدر فاز کاهش بعد ،به

کار گرفته ش��د ه است .همچنین مجموعۀ گالری متشکل از

 ۴۸رده در فاز آموزش مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت.
شکل -۹الف و شکل -۹ب نمودار خطای سیستم ()RMSE
را به ازای هر بار اجرا در فاز آموزش برای مجموعه دادۀ

 Aو  Bنمایش میدهد .آخرین مقدار  RMSEدر این نمودارها
54-jogged

برای آزمایش سیستم از مجموعۀ آزمون با همان تعداد

است.

 2-4تغییرات سرعت

برای نش��ان دادن کارایی مدل پیش��نهادی ،مقایسهای

ب��ا چندین روش موجود با اس��تفاده از معیار مش��خصۀ

تطابق جمعشونده یا به اختصار  CMCاستفاده شده است.
 CMCنموداری اس��ت که نرخ شناسایی را در  kرتبۀ اول

مش��خص میکند .در این تحقیق سرعتهای  ۴کیلومتر بر
س��اعت ۵ ،کیلومتر بر س��اعت و  ۶کیلومتر بر ساعت در
نظر گرفته شد ه اس��ت .دادههای مربوط به رده با سرعت

راه رفتن  5کیلومتر برس��اعت بهعنوان مجموعۀ آموزش

و دادههای مربوط به رده با س��رعت راه رفتن  ۴کیلومتر
بر س��اعت ۵ ،کیلومتر بر س��اعت و  ۶کیلومتر بر ساعت،

بهعنوان مجموعۀ آزمون در نظر گرفته ش��ده است .شکل

-۱۰ال��ف ،منحن��ی  CMCرا برای مدل پیش��نهادی  HFSو
س��ایر روشها ،با مجموعۀ آزمون با س��رعت  ۴کیلومتر
بر س��اعت نمایش میدهد .ش��کلهای -۱۰ب و -۱۰پ نیر

مربوط به مجموعهدادههای آزمون با سرعت  ۵کیلومتر و

 ۶کیلومتر بر ساعت هستند .در این نمودارها ،نتایج مربوط
به روشه��ای  GII-SF،GII-EF،DFT،EnDFT،GEIو  GEnIاز

(آرورا وهمکاران )۲۰۱۵ ،گرفته شده است.

شکل :۹ب) نمودار تغییرات خطا در فاز آموزش روی مجموعه دادۀ تردمیل  Bدر  ۵۰۰اجرا

شکل :۱۰الف) نمودار منحنی  CMSبا استفاده از روشهای مختلف روی مجموعه داده تردمیل  ،Aمجموعۀ آزمون با سرعت  ۴کیلومتر بر ساعت میباشد.

شکل :۱۰ب) نمودار منحنی CMSبا استفاده از روشهای مختلف روی مجموعه داده تردمیل  ،Aمجموعۀ آزمون با سرعت  ۵کیلومتر بر ساعت میباشد.

 3-4تغییرات در نوع پوشش

اس��ت .نتای��ج به دس��ت آم��ده روی مدل پیش��نهادی در
مرحلۀ اول با نتایج روش پایه یعنی روش اس��تفاده از GEI

بهعنوان ویژگی ،مورد مقایسه قرار گرفته است .همانطور

که درش��کل -۱۱الف مشخص اس��ت ،نرخ شناسایی برای

بیش��تر انوع پوششها برای روش ارائه شده بهتر از نتایج

مدل  HFSویژگی  GEIبرای هر س��یکل است .در اینجا برای
مقایس��ۀ عادالنه در روش  GEIه��م ،ویژگی  GEIبرای هر

سیکل راه رفتن اس��تخراج شده است .شکل -۱۱ب منحنی

 CMCرا برای هر دوی این روشها نمایش میدهد .طبق این
منحنی ،نتایج در همۀ رتبهها ،برای روش ارائه شده به طرز

چشمگیری بهتر از نتایج روش  GEIمیباشد.
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مجموعهدادۀ تردمیل  ،Bمخصوص تغییرات پوش��ش

روش  GEIمیباش��د .همانطور که قبال گفته شد ،ورودی
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شکل :۱۰پ) نمودار منحنی  CMSبا استفاده از روشهای مختلف روی مجموعه داده تردمیل  ،Aمجموعهی آزمون با سرعت  ۶کیلومتر بر ساعت میباشد.

شکل  :۱۱الف) نمودار نرخ شناسایی در رتبۀ  ۱برای انواع پوششها در مجموعه دادۀ تردمیل  Bبا استفاده از دو روش  GEIو HFS

در این تحقیق نرخهای شناس��ایی در رتبۀ  ۱و رتبۀ ۵

برای مقایسۀ نتایج  HFSبا دیگر روشها انتخاب شده است.
جدول  ۳نرخهای شناسایی روشهای GEnI ،DFT ،EnDFT

 ،GII-EF ،GII-SF ،GHGIو م��دل  HFSرا در رتبۀ  ۱و رتبۀ ۵

نمایش میدهد .باالترین نرخ شناسایی در رتبۀ  ۱برای مدل
پیشنهادی اس��ت .در رتبۀ  ،۵باالترین نرخ شناسایی برای

روش  GII-SFاس��ت و مدل  HFSدر جایگاه دوم قرار دارد.
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بهطورکلی این نتایج نشان میدهند که کارایی روش ما در
رتبۀ  ۱بیشتر از روش پایه و آخرین روشهای ارائه شده

در شناسایی گیت میباشد.

 4-4بررسی اثر ساختار سسلسه مراتبی مدل

جدول :۳مقایسۀ نتایج روشهای موجود و روشهای ارائه شده روی
مجموعهدادۀ تردمیل B
نرخ شناسایی در

نرخ

75.6

47.3

GEnI

73.2

46.6

DFT

77.4
82.6
85.1
77.0
83.53

52.0
57.4
61.2
62.5
65.65

EnDFT
GII-EF
GII-SF
GHGI
HFS

رتبۀ )%( ۵

شناسایی در رتبۀ )%( ۱

الیه از ویژگیها استفاده میکنیم ،سودمندتر است یا خیر.
برای پاس��خ به این س��وال ،نرخهای شناسایی با استفاده

در این بخش این پرسش را بررسی میکنیم که اساسا

از ویژگیه��ای الی��ۀ  ۱و  ،۲با نرخ شناس��ایی حاصل از

ساختاری سلس��له مراتبی ،نسبت به حالتی که فقط از یک

مجموعه دادۀ  Bمحاسبه شده است .الزم به ذکر است روی

اعمال  ۳الیه برای به دس��ت آوردن ویژگی با اس��تفاده از

ویژگیه��ای الی��ۀ  ،۳با اس��تفاده از ردهبند ف��ازی ،روی

شکل  :۱۱ب) منحنی  CMSروش ارائه شده و روش پایۀ  GEIروی مجموعه دادۀ تردمیل B

شکل :۱۲الف) نمایش منحنی  CMCبر روی مجموعه دادۀ تردمیل  Bدر صورت استفاده از ویژگیهای الیۀ  ،۱الیۀ  ۲و الیۀ ۳

تمام ویژگیها PCA ،اعمال ش��ده اس��ت .منحنی  CMSاین

دادۀ تردمیل  Bمورد بررسی قرار گرفت .همانطور که در

مشخص است ،استفاده از ویژگیهای الیههای باالتر ،منجر

ن��رخ شناس��ایی در رتبۀ  ۱حدود  ۶درص��د افزایش یافته

نتایج در ش��کل -۱۲الف قابل مشاهده است .همانطور که

به نرخ شناس��ایی بیش��تر و منحنی  CMSبرتر شده است.
بهطوریکه نتایج حاصل از ویژگیهای الیۀ س��وم ،نسبت
بهبود پیدا کرده است .این موضوع نشان دهندۀ مفید بودن

ساختار سلس��له مراتبی در این مدل است و نشان میدهد

است .بنابراین وجود این الیه در دسترسی به ویژگیهایی
با قدرت تمایز دهندگی باالتر ،موثر میباشد.

 .۵جمعبندی و کارهای آینده
در این تحقیق بر ارائۀ راهحلی برای مس��ئلۀ شناسایی

ویژگیه��ا با عبور از هر الیه قدرت تمایز دهندگی باالتری

گیت با اس��تفاده از مدل سلس��له مراتبی فازی-اسپایکی،

در آزمایش��ی دیگر ،تاثیر الیۀ تولید اسپایک که در این

داده ش��د ،به نتایج بهتری بر روی مجموعهدادههای مورد

پیدا میکنند.

پژوهش به مدل  HMAXاضافه شده ،با استفاده از مجموعۀ

تمرکز ش��د .مدل پیشنهادی که در بخش  ۳این مقاله ،شرح

استفاده ،دست یافت .به نظر میرسد استفاده از توصیفگر
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به نتایج حاص��ل از ویژگیهای الیۀ اول ،حدود  ۱۰درصد

شکل-۱۲ب قابل مشاهده است ،با اعمال الیۀ تولید اسپایک،
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 در صورت استفاده و عدم استفاده از الیۀ تولید اسپایکB  بر روی مجموعهدادۀCMC  ب ) منحنی:۱۲ شکل

 برای اس��تخراج ویژگیهای مش��ابه بافت درLPQ باف��ت

 نس��بت به اس��تفاده از پاالیههای گابور که،GEI تصاویر
 منجر به نتایج بهتری، اس��تفاده شده استHMAX در مدل

 بنابراین به نظر میرس��د میتوان روی استفاده.میشود
از توصیفگرهای باف��ت دیگر به جای پاالی ه گابور در مدل

. در انواع شناساییها تحقیقات بیشتری صورت داد،HMAX
همچنین مشخص شد افزودن الیۀ تولید اسپایک و دستهبند

 تحقیق در مورد اثر.ف��ازی نیز به بهبود نتایج کمک میکند
دقیق الیۀ تولید اس��پایک روی دادهه��ا و همچنین افزودن

، و نئوکاگنیترونCNN چنین الیهای به مدلهایی دیگر نظیر
.مفید خواهد بود
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