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Abstract: Using the gait as a biometric for authentication is a study of high importance in the field of machine 
vision in recent years. The proposed methods in this area are divided into two categories of model-related and 
appearance-based methods. In this paper, both of the mentioned methods of feature extraction are used for 
authentication purposes. In this paper, silhouettes are used for recognition. These images possess a high 
dimension which brings about complexity of computations. Therefore, the intrinsic dimension of images which is 
the minimum number of required parameters for image identification is calculated. Then, the LLE algorithm is 
utilized for dimension reduction of images to a manifold with an intrinsic dimension. Since the motion of hands, 
due to carrying of stuff or unwanted movements while speaking, is unpredictable compared to the movements of 
legs, in this paper, a binary mask is proposed for detachment of the down part of the body (legs) from silhouettes 
gathered from the considered video frames. The proposed method is applied to the Osaka database and shows an 
acceptable rate of identification compared to the case in which the whole silhouette of the image is considered. 

Keyword: Gait recognition, LLE, Smoothing filter, Binary Mask, KNN & SVM Classification. 
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در رمزنگاري سنتي، احراز هويت کاربران بر اساس کليـد خصوصـي   

کليـدها   در صورتي که اين. گرفتبود که در اختيار هر کاربر قرار مي

ز بـه اشـتراک گذاشـته    ماندند و يـا بـا کـاربران غيرمجـا    مخفي نمي

]. ۱[ هـا وجـود داشـت   شدند امکان حمله به اين نوع از سيسـتم  مي

شناسـايي خودکـار و مطمـئن افـراد     بيومتريک روشـي قـوي بـراي    

 در بسياري از کاربردهاي تشـخيص هويـت، مخصوصـاً   ]. ۲[ باشد مي

باشند بخش فراواني از ين در ارتباط ميکاربردهايي که با جرائم سنگ

مثل مخفـي بـودن صـورت يـا     . خصوصيات بيومتريک مبهم هستند

هاي ها توسط موي سر و عالوه بر آن اغلب روشپوشيده بودن گوش

].  ۳ و ۲[بيومتريک نيازمند همکاري نزديک شخص هـدف هسـتند   

ين مسـئله  آشکار است و ا اما مردم بايد راه بروند و راه رفتن معموالً

بـه عنـوان يـک    ) گيـت (رفتن  ي راهباعث گسترش استفاده از شيوه

 .بيومتريک شد

رفـتن، بـه دو دسـته کلـي      ي راههاي شناسـايي از نحـوه  روش

ــر ظــاهر تقســيم مــي   ــر مــدل و مبتنــي ب در ]. ۴[ شــوندمبتنــي ب

هاي مبتني بر مدل ساختار بدن انسـان را بـه صـورت ميلـه،     رويکرد

و رويکردهـاي  ] ۵[کنـد  هاي گردشـده مـدل مـي   بيضي و يا ذوزنقه

رخي مبتني بر ظاهر، بدون تعيين حالت بدن و بر اساس تصاوير نيم

ــه ــهکــه از دنبال ــتن شــخص ب ــددســت مــيي راه رف ــا ( آي شــبح ي

Silhouette (پردازندبه شناسايي مي.  

ــته    ــه دو دس ــايي ب ــراي شناس ــده ب ــتخراج ش ــاي اس پارامتره

پارامترهـاي ايسـتا شـامل    . شوندسيم ميپارامترهاي ايستا و پويا تق

رفـتن و   چون طول گام، آهنـگ حرکـت، تنـاوب راه    پارامترهايي هم

رفـتن قـادر بـه     فرکانس و فاز راه. باشدمي] ٧ و ٦[سرعت راه رفتن 

فرکـانس بيـانگر   . تندسـ اي از حرکـات افـراد ه  تشريح بخش عمـده 

حالـت ايسـتادن آغـازين را بيـان      سرعت حرکت پاهـاي فـرد و فـاز   

هـاي  پارامترهاي پويا برخالف پارامترهـاي ايسـتا از ويژگـي   . کند مي

 هاي مبتني بر مدل کاربرد دارنـد آيند و در روشدست نمي شبح به

سازي پاها و تنه، مدل سازي سر و باالها، مدلسازي دستمدل]. ٨[

ي شـده در زمينـه   هاي انجامايجاد ساختار اسکلتي از جمله فعاليت

ي خود، در مقاله] ٩[نيکسون و بنت . استخراج پارامترهاي پويا است

هاي ويدئويي فـرد در حـال حرکـت    دست آمده از دنبالههاي بهشبح

را روي ) ١(هـاي گونـاگوني مشـابه شـکل     مدنظر قرار داده و ماسک

هاي مختلف تصوير قرار داده و به تحليل اجزاي مختلـف بـدن   بخش

در اين روش به نرخ خـوبي از شناسـايي   . حرکت پرداختند در حين

 .دست يافتند%) ٨٠بيش از (

 

        هاي مورد استفاده در روش نيکسونهاي مورد استفاده در روش نيکسونهاي مورد استفاده در روش نيکسونهاي مورد استفاده در روش نيکسونماسکماسکماسکماسک    ::::))))۱۱۱۱((((شکل شکل شکل شکل 

هاي يک تصوير به عنوان ابعاد تصوير، استفاده از تمامي پيکسل

در . شـود باعث پيچيدگي محاسباتي و افزايش زمان محاسـبات مـي  

بسـياري در زمينـه کـاهش بعـد خطـي و      هاي هاي اخير روش سال

هاي کـاهش بعـد خطـي    روش]. ۱۰[غيرخطي مطرح گرديده است 

) DWT۲(و تبـديل موجـک   ) PCA۱(چون تحليـل جـزء اصـلي     هم

شـبح رقـومي   ] ۱۱[ در. اندکاربردهاي فراواني در تحليل گيت داشته

صـورت افقـي، عمـودي و     رفـتن را بـه   ي راهدست آمده از دنباله به

اسکن کرده و با کاهش بعـد ايـن دادگـان بـه کمـک تبـديل       مورب 

] ۱۲[ در. موجک گسسته، از آن براي شناسايي افراد بهره برده است

 هفواصل فضايي بين شبح و مستطيل محاط بر شبح را محاسبه نمود

دست آمـده بـه کـاهش    سيگنال يک بعدي به ۴به  PCAو با اعمال 

  .پردازد مي بعد فضاي ويژگي ورودي و شناسايي افراد

در شرايطي که ارتباط بين دادگان، ارتبـاطي غيرخطـي باشـد    

اي از نمونـه . باشـند ثر مـي ؤهاي کاهش بعد غيرخطي بسيار مـ  روش

هاي کاهش بعـد غيرخطـي در تخمـين سـن و تحليـل      کاربرد روش

ي صـحبت کـردن در   حرکات افراد بيمار و شناسايي افـراد از نحـوه  

پيشنهادي در ايـن مقالـه، ابتـدا     در روش. ذکر شده است] ۱۵-۱۳[

ايـن  . گـردد انجام مـي  LLEشناسايي بر اساس الگوريتم کاهش بعد 

هـا   روش به کـاهش بعـد دادگـان بـا حفـظ خصوصـيات محلـي آن       

رفـتن، سـر و باالتنـه     جا که در حين راهپس از آن، از آن. پردازد مي

ري را تها نيز قابليت تشخيص پايينثابت بوده و حرکت دست تقريباً

شود که تنهـا قسـمت پـاييني    دارند، نوعي ماسک رقومي تعريف مي

. کنـد ها را حـذف مـي  ثير باالتنه و دستابدن و پاها را جدا کرده و ت

الگـوريتم   اين ماسک رقومي بر تصاوير شبح اعمـال شـده و مجـدداً   

LLE  هـا،   يبنـد شود و شناسايي به کمـک کالسـه  به آن اعمال مي

  .گردد انجام مي

پـس از  . نشان داده شده اسـت ) ۲(حل کلي روش در شکل مرا

در . آينـد پردازش، تصاوير شبح بـه دسـت مـي   اخذ اطالعات و پيش

شود و شناسايي اعمال ميبر تصاوير شبح  LLEروش اول، الگوريتم 

هـاي  در حالت دوم، ماسـک رقـومي بـر اسـاس داده    . گردد انجام مي

 گردد و مجدداًح اعمال ميگردد و بر تصاوير شبآناتوميکي تعيين مي
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سپس . شودمشخص شده و به عنوان تصوير زمينه در نظر گرفته مي

قدرمطلق تفريق تصوير هـر فـريم از آن محاسـبه و بـا يـک مقـدار       

. گردنـد شود و نواحي حرکت اسـتخراج مـي  گيري مي

 :آيدبه دست مي زير زمان به صورت رابطه 

���, �, �� � 1�
���, �, � ′�
���

 

فوق را  رابطه. است iدر زمان  (x,y)مقدار پيکسل  

 :بيان کرد زيرتر به شکل رابطه توان به روش ساده

���, �, �� � � � 1� ���, �, � � 1� � 1� ���,
نه، تصوير اشياء متحـرک بـه دسـت    زميبا تفريق تصوير از پس

گيـري  ک با مقداري ثابـت آسـتانه  سپس تصوير اشياء متحر

روش ميانگين زماني دنباله تصاوير بسيار سـريع اسـت و بـراي    

هـاي  بسته که شامل تغييرات نويز و حرکـت  هاياستفاده در محيط

ي خوبي بـه دسـت   نيستند، نتيجه جزئي مثل حرکت برگ درختان

زمينـه و   هـايي از پـس  هت پيکسـل در صورتي که به دليل مشاب

بايست زمينه به درستي تعيين نشود ميزمينه، مرز ناحيه پيش

ـ  . نمـود  سـتفاده خير اااز عمليات مورفولوژيکي همچون فرسايش و ت

زمينه با استفاده از ايـن روش   زمينه از پيش اي از استخراج پس

  .است نشان داده شده

 ب
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بـراي کـاهش    LLEتصاوير تعيـين شـده و الگـوريتم    

  .شودگردد و شناسايي انجام مي

در قسمت بعـدي روش  : ساختار کلي مقاله به اين صورت است

الگوريتم کاهش بعـد   ۳در بخش . شود

، روش تعيـين بعـد ذاتـي تصـاوير     ۴در بخش 

ايجـاد ماسـک رقـومي مطـرح      نحوه 

شـود و در  گيت بيان مـي  چرخه محاسبه

  .شوندها مطرح ميسازيو شبيه

        مراحل کلي روش پيشنهاديمراحل کلي روش پيشنهاديمراحل کلي روش پيشنهاديمراحل کلي روش پيشنهادي

 زمينهزمينهزمينهزمينه

رقومي اسـتفاده از روش  هاي مفيد براي استخراج شبح 

مطـرح  ] ۱۶[باشد که اولين بـار در  ميانگين زماني دنباله تصاوير مي

هاي متوالي در طول زمـاني محـدود   در اين روش ميانگين فريم

مشخص شده و به عنوان تصوير زمينه در نظر گرفته مي

قدرمطلق تفريق تصوير هـر فـريم از آن محاسـبه و بـا يـک مقـدار       

گيري مي انه، آستانهآست

 tتصوير زمينه در 

)١(  

 
 I(x,y,i)که 

توان به روش سادهمي

  

)٢(  �, �� 
 

با تفريق تصوير از پس

سپس تصوير اشياء متحر. آيد مي

  . شود مي

روش ميانگين زماني دنباله تصاوير بسيار سـريع اسـت و بـراي    

استفاده در محيط

جزئي مثل حرکت برگ درختان

  . دهد مي

در صورتي که به دليل مشاب

زمينه، مرز ناحيه پيش پيش

از عمليات مورفولوژيکي همچون فرسايش و تـ 

اي از استخراج پس نمونه

نشان داده شده) ۳(در شکل 

 ا�ف

استخراج شبحاستخراج شبحاستخراج شبحاستخراج شبح    ::::))))۳۳۳۳((((    شکلشکلشکلشکل
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تصاوير تعيـين شـده و الگـوريتم    بعد ذاتي اين 

گردد و شناسايي انجام ميتصاوير به بعد ذاتي اعمال مي

ساختار کلي مقاله به اين صورت است

شودزمينه بيان مياستخراج پيش

LLE در بخش . شودمطرح مي

 ۵در بخش . شودشبح بيان مي

محاسبه ، نحوه۶در بخش . شودمي

و شبيه ها آزمايش بخش پاياني نتيجه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مراحل کلي روش پيشنهاديمراحل کلي روش پيشنهاديمراحل کلي روش پيشنهاديمراحل کلي روش پيشنهادي    ::::))))۲۲۲۲((((شکل شکل شکل شکل 
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هاي مفيد براي استخراج شبح يکي از روش

ميانگين زماني دنباله تصاوير مي

در اين روش ميانگين فريم. شد
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 LLEروش کاهش بعد روش کاهش بعد روش کاهش بعد روش کاهش بعد  - - - - ٣٣٣٣

ــدگي  در روش ــوگيري از پيچي ــراي جل ــد، ب ــاهش بع ــاي ک ــاي ه ه

ي اصـلي  شود که دادهمحاسباتي و کاهش زمان محاسبات سعي مي

X  با ابعادD  را به بعد ذاتي آن)d (بعد ذاتـي حـداقل   . کاهش دهند

مسـئله  . باشـد هـاي آن مـي  پارامترهاي سيستم براي تخمين ويژگي

باشـد  مـي  ��ضـاي  بـه ف  ��کاهش بعد در واقع انتقـال از فضـاي   

مشروط به اينکه هندسه دادگان تا حد قابل قبـولي قابـل بازسـازي    

 LLEروش مــورد اســتفاده در ايــن مقالــه روش ]. ۱۸و  ۱۷[ باشــد

ي کاهش بعد غيرخطي  هاي قوي در زمينهکه يکي از روش باشد مي

)NDR (باشد که از تحليل مقادير ويژه و بردارهـاي ويـژه   محلي مي

  . کنداستفاده مي

اين . باشدمي N×Dبا ابعاد  X، ماتريس LLEورودي الگوريتم 

. باشـد مـي  Dبردار است که هر بـردار داراي بعـد    Nماتريس شامل 

بردار بـا   Nباشد، که شامل مي N×dبا ابعاد  Yخروجي نيز ماتريس 

  ]:۱۵[ باشدالگوريتم شامل سه مرحله کلي مي. باشدمي dابعاد 

 نزديک براي هر دادهنزديک براي هر دادهنزديک براي هر دادهنزديک براي هر دادهي ي ي ي همسايههمسايههمسايههمسايه    kيافتن يافتن يافتن يافتن  - - - - ١١١١

محاسبه  ��با ساير نقاط  ��در اين مرحله فاصله ميان نقطه 

تا از  k. ي اقليدسي استفاده شده استدر اين مقاله از فاصله .شود مي

شود و نقاط مرتبط با اين ها انتخاب ميترين همسايگي کوچک

  .شوددر نظر گرفته مي ��ها به عنوان همسايگان همسايگي

 ))))W((((دهي دهي دهي دهي سازي ماتريس وزنسازي ماتريس وزنسازي ماتريس وزنسازي ماتريس وزنبازبازبازباز - - - - ٢٢٢٢

کـردن تـابع    با کمينـه  ���دهي هر يک از ضرايب ماتريس وزن

ي و با در نظر گـرفتن شـرط رابطـه   ) ۳(ي خطاي بازسازي در رابطه

  .آيندبه دست مي) ۴(
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���نباشد، آنگاه  ��در همسايگي  ��در صورتي که  = قرار  0

 .شودداده مي

 $#نگاشت به فضاي نگاشت به فضاي نگاشت به فضاي نگاشت به فضاي  - - - - ٣٣٣٣

دهي، ماتريس خروجي کاهش بعـد  پس از تعيين ماتريس وزن

را ) ۵(ي شود که تابع خطـاي رابطـه  اي تعيين ميگونهبه Yي يافته

  .کمينه نمايد

)٥(  ���� =
������� −
���
�

��� �������
 !

���  

ي مطابق رابطـه  Mماتريس ) ۵(ي براي سادگي در حل معادله

  . شودتعريف مي) ۶(

)٦(  % = �� −��&�� − �� 
 

بـردار   dو در نظر گرفتن  Mي ماتريس با محاسبه مقادير ويژه

ي توان تابع ارزشي رابطهترين مقدار ويژه مي کوچک dويژه معادل با 

ايـن بردارهـاي ويـژه، مختصـات جديـد فضـاي       . را کمينه نمود) ۶(

  . باشندمي LLEخروجي الگوريتم 

فـريم از تصـاوير راه رفـتن فـرد در سـرعت       ۲۴۰) ۴(در شکل 

2 �همسايگي بـر منيفلـدي بـا فضـاي يـک       ۱۰با در نظر گرفتن  ()

پـس از اعمـال   )) ب -۴(شـکل (بعـدي   ۲و )) الـف  -۴(شکل(بعدي 

هـر يـک از نقـاط در ايـن     . انـد فيلتر هموارکننـده فرونشـانده شـده   

  .باشدنمودارها نشانگر يک فريم از تصوير راه رفتن فرد مي

)الف(  

)ب(  

فريم از تصاوير راه رفتن بر منيفلدي يک فريم از تصاوير راه رفتن بر منيفلدي يک فريم از تصاوير راه رفتن بر منيفلدي يک فريم از تصاوير راه رفتن بر منيفلدي يک     ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰فرونشاندن فرونشاندن فرونشاندن فرونشاندن ) ) ) ) الفالفالفالف): (): (): (): (۴۴۴۴((((شکل شکل شکل شکل 

            فريم از تصاوير راه رفتن بر منيفلدي دو بعديفريم از تصاوير راه رفتن بر منيفلدي دو بعديفريم از تصاوير راه رفتن بر منيفلدي دو بعديفريم از تصاوير راه رفتن بر منيفلدي دو بعدي    ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰فرونشاندن فرونشاندن فرونشاندن فرونشاندن ) ) ) ) بببب((((بعدي، بعدي، بعدي، بعدي، 
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يـک بعـدي و دو بعـدي، مقـدار هـر نقطـه نشـانگر         LLEدر نمودار 

 هـاي  در فـريم ) الـف  -۴(در تصوير . باشدها و پاها ميموقعيت دست

ر يـک راسـتا قـرار دارنـد و در     تقريبا دو پا در کنار هم و د ۵۴و  ۱۳

و در مسير شيب مثبت پاي چپ در قسمت جلو  ۵۴تا  ۱۳هاي فريم

که بخش شيب منفـي از نمـودار را    ۹۴تا  ۶۲هاي در فريم. قرار دارد

در نقاط قسـمت  . دهد پاي راست در قسمت جلو قرار داردنشان مي

ند و ها بسيار به يکديگر نزديـک هسـت  کمينه و بيشينه، پاها و دست

ها و پاها بيشترين فاصـله را از يکـديگر   در نقاط عبور از صفر، دست

  .دارند

)ا��(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )ب(

 
        ))))جججج((((

رفتن يک فرد در رفتن يک فرد در رفتن يک فرد در رفتن يک فرد در     يک بعدي از تصاوير راهيک بعدي از تصاوير راهيک بعدي از تصاوير راهيک بعدي از تصاوير راه    LLEنمودار نمودار نمودار نمودار     ::::))))۵۵۵۵((((        شکلشکلشکلشکل

رفتن در سرعت رفتن در سرعت رفتن در سرعت رفتن در سرعت     بعدي از تصاوير راهبعدي از تصاوير راهبعدي از تصاوير راهبعدي از تصاوير راهمنيفلد يکمنيفلد يکمنيفلد يکمنيفلد يک) ) ) ) الفالفالفالف((((    ،،،،هاي مختلفهاي مختلفهاي مختلفهاي مختلف    سرعتسرعتسرعتسرعت

* .رفتن در سرعت رفتن در سرعت رفتن در سرعت رفتن در سرعت     از تصاوير راهاز تصاوير راهاز تصاوير راهاز تصاوير راه    بعديبعديبعديبعديمنيفلد يکمنيفلد يکمنيفلد يکمنيفلد يک    ))))بببب((((، ، ، ،     -,+     ))))جججج((((، ، ، ،     -,+

/رفتن در سرعت رفتن در سرعت رفتن در سرعت رفتن در سرعت     بعدي از تصاوير راهبعدي از تصاوير راهبعدي از تصاوير راهبعدي از تصاوير راه    منيفلد يکمنيفلد يکمنيفلد يکمنيفلد يک +,-        

رفتن، سرعت فرد   ها و پاها در حين راهعالوه بر موقعيت دست

. ثير دارنـد او حالت ايستادن آغازين شخص نيز در ايجاد منيفلدها تـ 

يـک   LLEحالت ايستادن آغازين فرد، بيانگر فـاز اوليـه در نمـودار    

رفــتن يــک شــخص در  تصــاوير راه) ۵(در شــکل . باشــد بعــدي مــي

2هاي  سرعت �()  ،3 �4و  () � LLEاخذ شده و توسط الگوريتم  ()

طور که از شکل  همان. به منيفلدي يک بعدي فرونشانده شده است

سينوسـي  افزايش سرعت فرد، فرکانس نمـودار شـبه  آيد با برمي) ۵(

LLE يابدبعدي نيز افزايش مييک.  

 تعيين بعد ذاتيتعيين بعد ذاتيتعيين بعد ذاتيتعيين بعد ذاتي - - - - ٤٤٤٤

هاي بسياري براي تعيين بعد ذاتي تصاوير بکـار گرفتـه   تاکنون روش

بـراي  " بسـتگي تخمـين بعـد هـم   "در اين مقالـه از روش  . شده است

اين واقعيت در اين روش از . شودتعيين بعد ذاتي تصاوير استفاده مي

باشد آنگاه تعداد  dشود که اگر بعد ذاتي دادگاني برابر با استفاده مي

 �2بـا افـزايش شـعاع، متناسـب بـا       rاي به شعاع نقاط درون ابرکره

بـه   rاي بـه شـعاع   تعداد نقاط موجود درون ابرکـره . يابدافزايش مي

  :آيددست مي بهزير ي صورت رياضي طبق رابطه

)٧(  
3�2� = 24�4 − 1�
 
 ℎ6

���7�
6
���

 

ℎ = 81,			�:	;<�� − ��;< ≤ 20,			�:	;<�� − ��;< > 2< 
 

با توجـه بـه   . باشدبيانگر تعداد نقاط کل مي n، )۷(ي در رابطه

 .شودمحاسبه مي) ۸(ي ، بعد ذاتي تصاوير طبق رابطه)۷(ي رابطه

  

)٨(  ? = limC→E log3�2�log	�2�  

        تعيين ماسک رقوميتعيين ماسک رقوميتعيين ماسک رقوميتعيين ماسک رقومي - - - - ٥٥٥٥

رفـتن، وضـعيت    راه ي شناسايي از نحـوه زمينه يکي از مشکالت در

ها در تصـاوير شـبح   قابليت تشخيص دست چرا که. باشدها ميدست

هـا بـه داليلـي    بسيار پايين اسـت و از طـرف ديگـر، حرکـت دسـت     

ها در حين صحبت کردن و يا هاي غيرمتعارف دست همچون حرکت

شود که ث ميهمين امر باع. باشدبيني ميغيرقابل پيش ء حمل اشيا

. در موارد غير آزمايشگاهي و واقعي، نرخ شناسايي افراد کاهش يابـد 

در اين مقاله، براي رفع اين مشکل با استفاده از يک ماسک رقـومي،  

الزم بـه ذکـر اسـت کـه     . شـود تنها حرکات پاها در نظر گرفتـه مـي  

هـا بـه صـورت    همواره اين روش نسبت به حالتي که حرکـت دسـت  

تري دارد ايط آزمايشگاهي باشد نرخ شناسايي پايينطبيعي و در شر

هاي باينري، بخشـي از اطالعـات    چرا که در حالت استفاده از ماسک
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شـود و در  حـذف مـي  )هـا و سـر و گـردن   دست اطالعات مربوط به(

استفاده از ماسک باينري عنوان . يابدنتيجه نرخ شناسايي کاهش مي

دهد که فرد در حين حمل شده، اهميت خود را در مواقعي نشان مي

ميـانگين  ) ۶(در شـکل  . اسـت  در پي فريـب  اًباشد و يا عمدشي مي

رفـتن نشـان داده شـده    شخص مختلف در حـال راه  ۶فريم از  ۳۶۰

  . است

قسـمت سـر و    مشـخص اسـت معمـوالً   ) ۶(طور که در شـکل  همان

ها نيز به دليل قرار باالتنه در حين حرکت ثابت بوده و حرکت دست

  .و انطباق بر باالتنه، قابليت تشخيص بسيار پاييني دارد گرفتن

  

 
 

 
 

 

 
 

. . . . فريمفريمفريمفريم    ۳۶۰۳۶۰۳۶۰۳۶۰شخص مختلف در شخص مختلف در شخص مختلف در شخص مختلف در     ۶۶۶۶ميانگين تصاوير شبح براي ميانگين تصاوير شبح براي ميانگين تصاوير شبح براي ميانگين تصاوير شبح براي     ::::))))۶۶۶۶((((شکل شکل شکل شکل 

        ....بدست آمده استبدست آمده استبدست آمده استبدست آمده است] ] ] ] ۱۹۱۹۱۹۱۹[[[[تصاوير شبح از تصاوير شبح از تصاوير شبح از تصاوير شبح از 

 
در رويکردهاي مبتني بر مـدل، دو نـوع مـدل شـکلي و مـدل      

هـاي شـکلي از مبنـاي    در مـدل . گيرنـد قرار ميحرکتي مورد توجه 

دريليـز و   ۱۹۶۶در سال . شودهندسي براي اجزاي بدن استفاده مي

صورت  هاي آناتوميکي بدن را بههاي خود، دادهکونتيني طي بررسي

که بـه اختصـار در شـکل    ] ۲۰[درصدي از ارتفاع بدن بدست آورند 

  .آمده است) ۷(

ـ )۷(و ) ۶(با توجه بـه شـکل    راي جداسـازي حرکـات پـا از    ، ب

اي ها، از نوعي ماسک رقومي ذوزنقـه ها و ساير قسمتحرکات دست

تصوير ماسک . پاييني بدن را جدا نمايد % ۷/۳۷شود که استفاده مي

  .آمده است) ۸(مورد استفاده در شکل 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 هاي آناتوميکي بدن بر اساس درصدي از ارتفاع بدنهاي آناتوميکي بدن بر اساس درصدي از ارتفاع بدنهاي آناتوميکي بدن بر اساس درصدي از ارتفاع بدنهاي آناتوميکي بدن بر اساس درصدي از ارتفاع بدندادهدادهدادهداده    ::::))))۷۷۷۷((((    شکلشکلشکلشکل

        

        تصوير ماسک رقومي پيشنهاديتصوير ماسک رقومي پيشنهاديتصوير ماسک رقومي پيشنهاديتصوير ماسک رقومي پيشنهادي    ::::))))۸۸۸۸((((    شکلشکلشکلشکل

  

بـر روي تصـاوير شـبح و     LLEاعمـال الگـوريتم   ) ۹(در شکل 

تصاوير بدست آمده پس از اعمال ماسک رقـومي بـر تصـاوير شـبح     

  .نشان داده شده است

  

٠/١٩١H 

H 

٠/٤٨٥H 

٠/٣٧٧H 
٠/٥٣٠H 

٠/٤٤١H 
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)الف(   

)ب(   

بر تصاوير پاها بر تصاوير پاها بر تصاوير پاها بر تصاوير پاها     LLEاعمال الگوريتم اعمال الگوريتم اعمال الگوريتم اعمال الگوريتم ) ) ) ) الفالفالفالف((((    ،،،،يک بعدييک بعدييک بعدييک بعدي    LLE    ::::))))۹۹۹۹((((    شکلشکلشکلشکل

اعمال اعمال اعمال اعمال ) ) ) ) بببب((((    ،،،،))))تصاوير شبح که ماسک رقومي بر آن اعمال شده استتصاوير شبح که ماسک رقومي بر آن اعمال شده استتصاوير شبح که ماسک رقومي بر آن اعمال شده استتصاوير شبح که ماسک رقومي بر آن اعمال شده است((((

 بر تصاوير کامل شبحبر تصاوير کامل شبحبر تصاوير کامل شبحبر تصاوير کامل شبح    LLEالگوريتم الگوريتم الگوريتم الگوريتم 

 LLEاســت، نمــودار مشــخص ) ۹(طــور کــه از شــکل همــان

شـود و  بعدي در شرايطي که کل تصوير شبح در نظر گرفته مـي  يک

شـود،  از شـبح در نظـر گرفتـه مـي     در شرايطي که تنها قسمت پاها

ي اين مطلب اسـت کـه    دهندهاين مورد نشان. يکسان هستند تقريباً

 منحنـي اما . باشدثير پاها مياتر از ت بسيار کم LLEها در ثير دستات

هاي مختلـف آن  تري داشته و تناوبحالت يکنواخت) الف-۹(شکل 

  . شباهت بيشتري با يکديگر دارند

 محاسبه چرخه گيتمحاسبه چرخه گيتمحاسبه چرخه گيتمحاسبه چرخه گيت - - - - ٦٦٦٦

گـاه عمـل   يک پا به عنـوان تکيـه   در حرکت بدن در حين راه رفتن،

حرکت به سـوي نقطـه اتکـاي بعـدي      کند و پاي ديگر، در حال مي

يـک  . شـود ميان پاها جابجـا مـي   به طور متناوباين نقش . باشد مي

هـر  . نامنـد توالي واحد از اين مراحل توسط پاها، را چرخه گيت مـي 

. توان به عنوان نقطه شروع در نظر گرفتاي در اين توالي را مينقطه

تماس پاشنه پا با زمين به عنوان نقطه آغـاز يـک چرخـه     والًماما مع

 اي از سـيکل راه نمونـه ) ۱۰(در شـکل  . شودگيت در نظر گرفته مي

شـکل نشـان داده   طور که در اين  همان. رفتن نشان داده شده است 

پاشنه پاي چپ بـه زمـين   رفتن با اولين ضربه  شده است، چرخه راه 

ي مجدد پاشنه پاي چپ به زمين نيـز خاتمـه    شروع شده و با ضربه

  .يافته است

        ))))....انداندانداندانتخاب شدهانتخاب شدهانتخاب شدهانتخاب شده] ] ] ] ۱۹۱۹۱۹۱۹[[[[تصاويرشبح از تصاويرشبح از تصاويرشبح از تصاويرشبح از ((((. . . . يک چرخه گيتيک چرخه گيتيک چرخه گيتيک چرخه گيت    ::::))))۱۰۱۰۱۰۱۰((((شکل شکل شکل شکل 
 

رفـتن مطـرح    هاي بسياري براي تعيين چرخه راهتاکنون روش

مشخص است طـول و عـرض   ) ۱۰(طور که در شکل  همان. اندشده

هـاي  اين مورد مبناي روش. کندشبح در طول يک چرخه تغيير مي

-امـا ايـن تغييـرات در هـر نـيم     . بود] ۲۲[و ] ۲۱[تعيين چرخه در 

قادر بـه  ها اين روش ،بنابراين. کنندتغيير ميبه طور متناوب سيکل، 

توان بـا دو برابـر کـردن آن بـه     باشند که مي سيکل مي تشخيص نيم

  .چرخه گيت دست يافت

ونشـاندن تصـاوير شـبح بـه منيفلـد      روش کاهش بعـد و فر  در

تـوان  بعدي با تعيين نقاط ماکزيمم محلي يا مينيمم محلـي مـي   يک

 LLEنمـودار  ) الـف -۱۱(در شـکل  . چرخه گيت را محاسـبه نمـود  

) ب -۱۱(در تصاوير . بعدي از تصاوير شبح نشان داده شده است يک

محلي و کمينه محلي تصوير اط بيشينه ـترتيب نق هـنيز ب) ج -۱۱(و 

) و يا بيشينه(ن نقاط کمينه فاصله بي. اندنشان داده شده) الف -۱۱(

روش ديگر . باشدرفتن فرد مي ي يک سيکل کامل از راهدهنده نشان

 LLEبراي تعيين چرخه گيت، تعيين نقاط عبور از صفر در نمـودار  

شـان داده  ن) د -۱۱(طور که در شـکل   اما همان. باشدبعدي مييک

  .دهدسيکل راه رفتن را ارائه مي ن روش، نيمشده است، اي
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10الي   � ۲از هـر فـرد،   . تصاويري موجود است ()

بار فيلم گرفته شده که يکي براي آموزش و ديگـري بـراي آزمـايش    

2در ايـن مقالـه از تصـاوير شـبح در سـرعت      .  �() 

  .استفاده شده است

نفـر در پايگـاه داده    ۳۴در ابتدا بعد ذاتي تصـاوير شـبح بـراي    

نشـان داده شـده   ) ۱۲(محاسبه شـده کـه در شـکل    

ترين تعداد پارامترهاي سيستم براي توصـيف آن   بعد ذاتي کم

بنابراين تصاوير شبح به منيفلدي بـا بعـد ذاتـي بـه دسـت      

  .شودخش فرونشانده مي

ي بعد ذاتي ي بعد ذاتي ي بعد ذاتي ي بعد ذاتي دهندهدهندهدهندهدهندهنفر، محور عمودي نشاننفر، محور عمودي نشاننفر، محور عمودي نشاننفر، محور عمودي نشان    ۳۴۳۴۳۴۳۴بعد ذاتي براي بعد ذاتي براي بعد ذاتي براي بعد ذاتي براي 

        ....ي شناسايي افراد استي شناسايي افراد استي شناسايي افراد استي شناسايي افراد استو محور افقي معرف شمارهو محور افقي معرف شمارهو محور افقي معرف شمارهو محور افقي معرف شماره

، )۱۲(گيري از ابعاد ذاتي اشخاص مختلف در شـکل  

بنـابراين  آيـد  دست مـي  به ۴۴۱۵/۰بعد ذاتي به طور متوسط مقدار 

  .شودبراي کاهش بعد در نظر گرفته مي

. باشـند مـي  ۱۲۸×۸۸تصاوير شبح مورد اسـتفاده داراي ابعـاد   

براي تشکيل مـاتريس  . باشدمي ۱۱۲۶۴بنابراين بعد هر تصوير برابر 

تعـداد   .شـود تبـديل مـي   ۱×۱۱۲۶۴اي تصوير به آرايـه 

بنـابراين مـاتريس   . عـدد اسـت   ۳۶۰هاي موجود براي هر فـرد  

باشد که هر سطر آن بيانگر يـک  مي ۳۶۰×۱۱۲۶۴

تصوير اين مـاتريس ورودي در شـکل   . باشدفريم از تصاوير شبح مي

مـاتريس ورودي در شـرايطي کـه    . نشان داده شده است

باشد با اين شود نيز مشابه ماتريس فوق مي اعمال مي

) ب -۱۳(در شـکل  . هـا حـذف شـده اسـت    ثير دسـت 

ماتريس ورودي در شرايط اعمال ماسک رقومي بر تصاوير نشان داده 
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)ا�ف(  

)ب(  

)ج(  

)د(  

يک بعدي پس از اعمال ماسک رقومي بر يک بعدي پس از اعمال ماسک رقومي بر يک بعدي پس از اعمال ماسک رقومي بر يک بعدي پس از اعمال ماسک رقومي بر 

) ) ) ) دددد((((    ،،،،نمودار بيشينه محلينمودار بيشينه محلينمودار بيشينه محلينمودار بيشينه محلي) ) ) ) جججج((((    ،،،،نمودار کمينه محلينمودار کمينه محلينمودار کمينه محلينمودار کمينه محلي

        نمودار نقاط عبوراز صفرنمودار نقاط عبوراز صفرنمودار نقاط عبوراز صفرنمودار نقاط عبوراز صفر

 OU-ISIRداده  هاي پيشنهادي در ايـن مقالـه، بـر پايگـاه    

اين پايگاه داده شامل چند بخش مختلف بـا  

هـاي مختلــف،  در نظـر گــرفتن تصـاوير راه رفــتن افـراد در ســرعت   

در ايـن  . باشـد هاي مختلف و تغييرات نوساني در تردميل مي

OU-ISIR ستفاده شده است کـه شـامل   ا

در اين پايگـاه داده از هـر شـخص، در    

2هاي سرعت �() 

بار فيلم گرفته شده که يکي براي آموزش و ديگـري بـراي آزمـايش    

. شـود استفاده مي

استفاده شده است

در ابتدا بعد ذاتي تصـاوير شـبح بـراي    

OU-ISIR-A     محاسبه شـده کـه در شـکل

بعد ذاتي کم. است

بنابراين تصاوير شبح به منيفلدي بـا بعـد ذاتـي بـه دسـت      . باشدمي

خش فرونشانده ميآمده در اين ب

 

بعد ذاتي براي بعد ذاتي براي بعد ذاتي براي بعد ذاتي براي     ::::))))۱۲۱۲۱۲۱۲((((    شکلشکلشکلشکل

و محور افقي معرف شمارهو محور افقي معرف شمارهو محور افقي معرف شمارهو محور افقي معرف شماره

گيري از ابعاد ذاتي اشخاص مختلف در شـکل  با ميانگين

بعد ذاتي به طور متوسط مقدار 

براي کاهش بعد در نظر گرفته مي" ۱"بعد ذاتي 

تصاوير شبح مورد اسـتفاده داراي ابعـاد   

بنابراين بعد هر تصوير برابر 

تصوير به آرايـه  ورودي، هر

هاي موجود براي هر فـرد   فريم

۱۱۲۶۴ورودي، ماتريس 

فريم از تصاوير شبح مي

نشان داده شده است) الف -۱۳(

اعمال مي ماسک رقومي

ـ ت ثير دسـت افاوت که ت

ماتريس ورودي در شرايط اعمال ماسک رقومي بر تصاوير نشان داده 

  .شده است
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نمودار کمينه محلينمودار کمينه محلينمودار کمينه محلينمودار کمينه محلي    ))))بببب((((    ،،،،تصاوير شبحتصاوير شبحتصاوير شبحتصاوير شبح

نمودار نقاط عبوراز صفرنمودار نقاط عبوراز صفرنمودار نقاط عبوراز صفرنمودار نقاط عبوراز صفر

        نتايج تجربينتايج تجربينتايج تجربينتايج تجربي - - - - ٧٧٧٧

هاي پيشنهادي در ايـن مقالـه، بـر پايگـاه    الگوريتم

اين پايگاه داده شامل چند بخش مختلف بـا  ]. ۱۹[ اعمال شده است

در نظـر گــرفتن تصـاوير راه رفــتن افـراد در ســرعت   

هاي مختلف و تغييرات نوساني در تردميل ميپوشش

ISIRاز  Aمقاله از پايگاه داده 

در اين پايگـاه داده از هـر شـخص، در    . باشدنفر مي ۳۴تصاوير شبح 
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)ا�ف(   

)ب(  
بدون اعمال ماسک بدون اعمال ماسک بدون اعمال ماسک بدون اعمال ماسک     LLEماتريس ورودي به الگوريتم ماتريس ورودي به الگوريتم ماتريس ورودي به الگوريتم ماتريس ورودي به الگوريتم ) ) ) ) الفالفالفالف((((    ::::))))۱۳۱۳۱۳۱۳((((    شکلشکلشکلشکل

پس از اعمال ماسک پس از اعمال ماسک پس از اعمال ماسک پس از اعمال ماسک     LLEماتريس ورودي به الگوريتم ماتريس ورودي به الگوريتم ماتريس ورودي به الگوريتم ماتريس ورودي به الگوريتم ) ) ) ) بببب((((    ....رقوميرقوميرقوميرقومي

        رقومي بر تصاوير شبحرقومي بر تصاوير شبحرقومي بر تصاوير شبحرقومي بر تصاوير شبح

هـا، توسـط   بعد ذاتي به دست آمـده، ايـن مـاتريس   با توجه به 

بعدي  و استفاده از فيلتر هموارکننده به منيفلدي يک LLEالگوريتم 

  .شوندفرونشانده مي) الف -۱۱(مشابه شکل 

بعـدي   اکنون به ازاي هر تصوير شبح، يک نقطه در فضاي يـک 

-فـريم راه رفـتن مـي    ۳۶۰شود و براي هر فرد که داراي معرفي مي

-کننـده بنديبه عنوان بردار شناسايي به طبقه ۱×۳۶۰برداري  باشد

بـراي  . شـود آمـوزش داده مـي   K=9بـه ازاي   KNNو  SVMهاي 

ترين همسـايه، از چهـار معيـار فاصـله     نزديک Kي کننده بندي طبقه

. شـود بسـتگي اسـتفاده مـي   بالک، کسينوسي و هماقليدسي، سيتي

تـا  ) ۹(فواصل فوق به صورت روابط  n×1با ابعاد  yو  xبراي دو بردار

  .شودتعربف مي) ۱۲(

  :فاصله اقليدسي -

)٩(  ? = H�� − ���� − ��IJ  

  :٣فاصله سيتي بالک -

)١٠(  ? =
K��� − ���K6
���

 

  :فاصله کسينوسي -

)١١(  ? = �1 − ��IH���I����I�J � 
  :بستگيفاصله هم -

)١٢(  

? = 1 − �� − �̅��� − �M�IH�� − �̅��� − �̅�IJ H�� − �M��� − �M�IJ  

�̅ = 14
����
 

�M = 14
����
 

بنـدهايي مختلـف،   پس از آزمايش، نرخ شناسايي به ازاي طبقه

در بهتـرين حالـت، نـرخ    . آيـد دسـت مـي   بـه ) ۱(مطابق با جـدول  

اي بـين نـرخ   مقايسـه ) ۲(در جـدول  . رسـد مـي % ۹۴شناسايي بـه  

هـاي  لگـوريتم پيشـنهادي، سـاير ا  شناسايي به دست آمـده از روش  

 ي راههاي بکار رفته جهت شناسايي از نحوه کاهش بعد و ساير روش

) ۲(با توجه بـه جـدول    .رفتن در مقاالت گوناگون انجام گرفته است

مزيـت ايـن   . باشدنرخ شناسايي به دست آمده، نرخي قابل قبول مي

-در اين روش، يک چرخه ها اين است کهروش نسبت به ساير روش

ها نـيم  در حالي که در ساير روش. اسبه استي کامل گيت قابل مح

گرديد کـه ايـن عمـل بـا     ي گيت محاسبه شده و دو برابر ميچرخه

  .خطا همراه است

. ثير ماسک رقومي مـورد بررسـي قـرار گرفـت    ادر بخش دوم، ت

نرخ شناسـايي  . را ارائه داد% ۸۸استفاده از اين ماسک نرخ شناسايي 

-اده شده است بـه ازاي طبقـه  در شرايطي که از ماسک باينري استف

در حالـت  . نشـان داده شـده اسـت   ) ۱(بندهاي مختلـف در جـدول   

استفاده از ماسک باينري، تنها از تصاوير پاها براي شناسايي استفاده 

ــن ماســک در شــرايط واقعــي و  . شــودمــي ــابراين اســتفاده از اي بن

 آزمايشگاهي مناسب است چـرا کـه در شـرايط واقعـي، معمـوالً      غير

  .کندها حالت تناوبي خود را حفظ نمي حرکت دست

، در حالت استفاده ، در حالت استفاده ، در حالت استفاده ، در حالت استفاده LLEنرخ شناسايي با استفاده از الگوريتم نرخ شناسايي با استفاده از الگوريتم نرخ شناسايي با استفاده از الگوريتم نرخ شناسايي با استفاده از الگوريتم     ::::))))۱۱۱۱((((جدول جدول جدول جدول 

        از ماسک رقومي و بدون استفاده از ماسک رقومياز ماسک رقومي و بدون استفاده از ماسک رقومياز ماسک رقومي و بدون استفاده از ماسک رقومياز ماسک رقومي و بدون استفاده از ماسک رقومي

شناسايي با اعمال 

ماسک رقومي و تنها در 

 نظر گرفتن پاها

شناسايي بر اساس کل 

 تصوير شبح

ي کنندهنوع طبقه بندي

 بکار رفته

٨٨/٠  ٧٦/٠  SVM 

٨٨/٠  ٧٦/٠  9NN- Euclidean 

٨٨/٠  ٩٤/٠  9NN- City block 

٧٦/٠  ٧٦/٠  9NN- cosine 

٧٦/٠  ٧٦/٠  9NN- correlation 

  

ي با فاصله 9NNي کنندهبنديطبقه) ۱(با توجه به جدول 

City block دهدبهترين جواب را ارائه مي.  
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        هاهاهاهاشناسايي در روش پيشنهادي و ساير روششناسايي در روش پيشنهادي و ساير روششناسايي در روش پيشنهادي و ساير روششناسايي در روش پيشنهادي و ساير روشي نرخ ي نرخ ي نرخ ي نرخ مقايسهمقايسهمقايسهمقايسه    ::::))))۲۲۲۲((((    جدولجدولجدولجدول

نرخ 

 شناسايي

 روش توضيح

٩٠% 
اعمال تبديل فوريه بر بردار تغيير شيب خطوط 

 پاها

 ]۲۳[کاندو 

۱۹۹۷ 

 استفاده از شناسه گام براي شناسايي %٩٣

  ]۲۴[اور 

۲۰۰۰ 

٩٣% 
زمينه، محاسبه نمودار خودتشابهي استخراج پيش

استفاده از تحليل  ميان تصاوير در تعدادي فريم،

 جزء اصلي

  ]۲۵[عبدالقادر

۲۰۰۱ 

٨٢.٥% 
شناسايي و احراز هويت بر اساس طول گام و 

 طول قدم

  ]٢٦[عبدالقادر

٢٠٠٢ 

١٠٠% 
استفاده از زاويه ميان پاها در طول حرکت و 

 تبديل رگرسيون

 ٢٠٠٢ ]٢٧[يو

٧٨.٧٥% 
زمينه بر اساس روش گوسي جداسازي پس

 مخلوط و تحليل شبح

  ]٢٨[فيليپس

٢٠٠٢ 

٨٧.٥% 
قسمت و  ٧تعيين مرکز ثقل و تقسيم شبح به 

هاي محاط هاي بيضيشناسايي بر اساس ويژگي

 بر هر قسمت

  ٢٠٠٢ ]٢٩[لي 

 

 استفاده از اطالعات مربوط به شناسه گام %٧٠.٢

  ]٣٠[سوتاال

٢٠٠٤ 

٨٩% 
هاي پويا و ايستا بصورت استفاده از ويژگي

 همزمان

  ]۳۱[ساندرسون 

٢٠٠٤ 

٨٠% 
شناسايي بر اساس نسبت زمان برخورد پاشنه پا 

 به زمين به زمان برخورد پنجه به زمين

  ]٣٢[ميدلتون

٢٠٠٥ 

٩٦% 
استفاده از پارامترهاي ايستا و تکيه بر اطالعات 

 مربوط به قالب و شکل

  ]٣٣[ليو 

٢٠٠٦ 

 شناسايي با استفاده از حسگر قابل پوشش %٨٦.٣

  ]٣٤[گافورو 

٢٠٠٧ 

٨٨.٧٥% 
و  CDMاستخراج سيلهووت بر اساس روش 

 استفاده از تبديل ويولت

  ]١١[بو يه 

٢٠٠٧ 

٩٦% 
استفاده از تبديل رادون و تحليل تفکيک کننده 

 خطي

  ]٧[بولگوريس

٢٠٠٧ 

 زمينه به روش تفرقاستخراج پيش %٩٧

ايووانيديس 

]٢٠٠٧ ]٣٥ 

٩٠% 
هاي مبتني بر مدل و شناسايي بر اساس روش

 ASMشيوه 

  ٢٠٠٩ ]٣٦[کيم

 

٩٨% 
استفاده روش تفرق براي استخراج شبح و استفاده 

 از عرض شبح براي تحليل گيت

  ]۳۷[سودها 

٢٠١٢ 

۶۴% 
شناسايي بر اساس فاز و فرکانس حرکت با 

 Isomapالگوريتم 

بکارگيري روش 

کاهش بعد 

 ايزومپ

٩٤% 
شناسايي بر اساس فاز و فرکانس حرکت با 

 LLEالگوريتم 

 پيشنهاديروش 

٨٨% 
شناسايي بر اساس ماسک باينري و فاز و فرکانس 

 LLEو الگوريتم پاها حرکت 

 روش پيشنهادي

 گيريگيريگيريگيرينتيجهنتيجهنتيجهنتيجه - - - - ٨٨٨٨

هاي اخير بـه يکـي   در سال رفتن ي راهشناسايي هويت از روي نحوه

در  ايـن  . هاي مهم براي احراز هويت تبديل شده اسـت از بيومتريک

 LLEهويت افراد با استفاده از الگوريتم کـاهش بعـد    مقاله به احراز

بعد ذاتـي تصـاوير راه رفـتن افـراد محاسـبه گرديـد و       . پرداخته شد

، تصاوير راه رفتن بـه بعـد ذاتـي    LLEسپس با استفاده از الگوريتم 

دست آمده پس از عبور از فيلتر  نمودارهاي به. خود فرونشانده شدند

مزيـت اسـتفاده از ايـن    . اده شـدند هموارکننده براي شناسايي استف

. باشـد ي راه رفتن ميروش، به دست آمدن يک سيکل کامل چرخه

بـه دسـت   % ۹۴نـرخ شناسـايي    LLEدر حالت استفاده از الگوريتم 

ي بـه  نشان داده شده است، نتيجه) ۲(طور که در جدول همان .آمد

ج در اين مقاله با توجه به نتـاي  LLEدست آمده از روش کاهش بعد 

  . باشدساير مقاالت، نرخي قابل قبول مي

ي دوم مقاله، نوعي ماسک رقومي براي جداساري حرکـات  در مرحله

الگوريتم پيشنهادي بـر  . پاها از حرکات ساير اجزاي بدن تعريف شد

نرخ شناسـايي در ايـن حالـت،    . آزمايش شد OU-ISIRپايگاه داده 

  . به دست آمد% ۸۸

از ســاير فواصــل بــراي تعيــين  تــوانهــاي بعــدي، مــيبــراي قــدم

  .بهره برد LLEهاي هر داده در الگوريتم  همسايگي

        گزاريگزاريگزاريگزاريسپاسسپاسسپاسسپاس

 Osakaکه توسـط دانشـگاه    OU-ISIRدر اين مقاله از پايگاه داده 

هـا کمـال تشـکر را    آوري شده است استفاده گرديده کـه از آن جمع
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