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 بازشناسی اعمال و رفتار انسان کاربردهای فراوانی در حوزه پردازش تصویر دارد و سالهاست که پژوهشگران و عالقهمندان در این حوزه کار:چکیده
 در این پژوهش اعمال ورزشکاران در کشتی آزاد. یکی از خألهای تحقیقاتی موجود در این زمینه بازشناسی اعمال ورزشی دونفره است.میکنند
 الگوریتمی برای شناسایی این فنون توسعهداده شده و آزمایشهایی پیادهسازی،انتخابشده و با تهیه یک مجموعهداده از فنون استفادهشده در کشتی
 برای استخراج ویژگی از گراف بهدستآمده از اسکلت افراد استفادهشده و با تهیه هیستوگرام دوبعدی قطبی از نقاط گراف در هر فریم و.گردیده است
 بهطور مستقلSVM  وKNN  برای دستهبندی از دو شیوه. بردار ویژگی نهایی بهدست میآید،ترکیب آنها در کل نمونه ویدیو به روشهای مختلف
. مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است، دسته ترکیب متفاوت ویژگیهای مکانی برای هر یک از دو دستهبند3 استفادهشده و نتایج بهدستآمده از
. در صد بهدست آمده است90  حدودKNN باالترین دقت شناسایی برای دستهبند
نزدیکترین همسایه-k ، ماشین بردار پشتیبان، دستهبندی، گراف، ویژگیهای اسکلتی، سایهنما، کشتی آزاد، بازشناسی عمل:کلمات کلیدی
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Abstract: Human Action and behavior recognition have many applications in computer vision and researchers have been working on this
area for many years. Two-player sport action recognition is one of the research gaps in this scope. In this research, free style wrestling
actions have been considered and by providing a dataset, an algorithm was developed to recognize such actions and different experiments
were implemented. The free graph produced from player’s skeletons is used for feature extraction. In each frame, a feature vector is built
using2-dimensional polar histogram of the graph points and by different combination of these vectors the final feature vector is produced
for a video sample. Two classifiers; SVM and KNN were used independently to classify the actions based on different feature vector
combinations. The highest score for action recognition is around%90 when KNN is used.
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 -1مقدمه
امروزه یکی از کاربردهای رایج بینایی ماشین ،تشخیص و بازشناسی
اعمال و رفتار انسان در ویدیو است .کاربردهای این حوزه شامل
سامانههای نظارتی ،تحلیل ویدیو ،رباتیک و سامانههای تعاملی انسان و
کامپیوتر میشود .پژوهشهایی که در این زمینهها موردتوجه قرارگرفته
بسیار گسترده هستند و از تشخیص حالت انسان گرفته تا بازشناسی
اعمالی مانند افتادن و رفتارهای پیچیدهای مانند تعویض چرخ خودرو را
دربر میگیرند .یکی از خألهای تحقیقاتی که در این مورد وجود دارد،
اعمال ورزشی دونفره مانند کشتی ،کاراته و جودو است.
طبق آخرین اطالعات بهدستآمده هنوز کار جدی در اینن زمیننه و
بهویژه در مورد کشتی انجام نگرفته است .براین اساس بازشناسی اعمال و
فنون کشتی آزاد بهعنوان اولین پژوهش در اینن زمیننه انتخناب و بنرای
انجام آزمایشها نیز از مجموعهدادهای که برای این پژوهش تهیه گردیند،
استفادهشده است .شناسایی خودکار فنون کشتی میتواند در کاربردهایی
مثل خالصهسازی ویدیو جهت پخش تلویزیونی ،آموزش کشنتی و کمنک
به داوری مورداستفاده قرار گیرد.
درزمینۀ بازشناسی اعمال رویکردهنای متعنددی وجنود دارد و اینن
رویکردهننا طیننف وسننیعی از ویژگیهننا ،روشهننای اسننتخراج ویژگننی و
شننیوههای دسننتهبندی را دربننر میگیرننند .یکننی از انننوا ویژگیهننا کننه
موردتوجه قرارگرفته ،ویژگیهای استخراجشده از اسکلت بدن انسان است.
در این پژوهش شناسایی حرکات انسان بر اسناس گنراف بهدسنتآمده از
نقاط اتصال اسکلت سایهنما انجام میگیرد .بهاینترتیب که ابتندا اسنکلت
سایهنمای پیشزمینه ،بهدست میآید و سپس اسکلت بهدستآمده تبدیل
به گراف میگردد و از این گراف برای استخراج ویژگی اسنتفاده میشنود.
هیچ محدودیتی در مورد سناختار سنایهنما و بنهتبع آن اسنکلت و گنراف
حاصل وجود ندارد ،یعنی اینکه ساختار گرافها ازنظر تعداد رأسها ،تعداد
یالها و اتصاالت میتواند از فریمی به فنریم دیگنر ت یینر کنند .بننابراین
برخالف بسیاری از کارهای مشابه که مفاصل و اعضاء بدن را بنرای ایجناد
گراف استفاده میکنند ،نیازی به ردگیری و مکانیابی دقیق اعضای بندن
نیست.
ویژگیهای خام اولیه بر اساس مکان رأسهای گراف مربوطه بهدست
میآیند .ازآنجاکه ساختار گراف مت یر است ،بنرای تولیند ویژگیهنای بنا
طول یکسان از هیستوگرام نقاط استفاده میشود .پس از بهدسنت آوردن
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هیستوگرام و بردار ویژگی در هر فریم ،این بردارها بنرای ویندیوی نموننه
ورودی در بعد زمان ترکیبشده تا بردار ویژگنی نهنایی بهدسنت آیند .در
تولید بردارهای اولیه و ترکیب آنها ،از چند روش با پارامترهای متفناوت
استفادهشده و بنرای دسنتهبندی ،دو دسنتهبند ماشنین بنردار پشنتیبان
(1)SVMو کننا-نزدیننکترین همسننایه (2)KNNبننهطور مسننتقل بننه کننار
گرفتهشده است.
در ادامه این مقاله ،در بخش  2به کارهای مرتبط پرداختنه میشنود.
در بخش  3روش کار پیشننهادی اراهنه میگنردد .بخنش  4آزمایشهنا و
تحلیل نتایج بهدستآمده را دربنر دارد و بخنش نتیجنهگیری پاینانبخش
مقاله است.

 -2کارهای مرتبط
پژوهشهای زیادی با رویکردهای گوناگون درزمینۀ بازشناسی اعمال
انسان انجام گرفته است .دستهای از پژوهشها اعمال ساده انفرادی مانند
راه رفتن ،دویدن و افتادن را در نظر گرفتهاند[ .]2 ،1در مواردی نیز
رفتارها و رویدادهای پیچیده مانند تعویض چرخ اتومبیل و یا مراسم
جشن را بررسی کردهاند [ .]4 ،3همچنین در تحقیقات انجامشده در این
زمینه ،پژوهشگران از ویژگیهای گوناگونی مانند HOF5 ،HOG4 ،SIFT3
برای دستهبندی اعمال و رویدادهای ویدیو بهره گرفتهاند .ویژگیهای
اسکلتی یکی از انوا ویژگیهاست که کموبیش موردتوجه قرارگرفته
است .در سال  ،1975جانسون6با آزمایشی نشان داد که انسانها میتوانند
اعمال را با شواهد بسیار کمی تشخیص دهند .برای این کار از شخصی با
چراغهای متصل به مفاصل اصلی بدن که در اتاق تاریک قدم میزد
فیلمی تهیه کرد[ .]5در کار دیگری  Fujiyoshiو همکاران ،پیشنهاد
کردند که از اسکلت ستارهای استخراجشده از سایهنما برای تحلیل حرکت
استفاده شود[ .]6در [ ]7اسکلت بدن انسان با  10نقطه مفصلی شامل
سر ،گردن ،آرنج و مچ دودست ،زانو و مچ دوپا مدلسازی شده است .زاویه
این  10نقطه نسبت به مرکز بدن بعالوه نسبت طول به پهنای اسکلت
بهعنوان ویژگی استفاده شدهاست .در این کار روش دستهبندی شبکه بیز
برای سه عمل دویدن ،راه رفتن و پریدن مورداستفاده قرارگرفته است.
 Yuو همکاران در [ ]8از نقاط انتهایی بدن برای تشخیص عمل باال رفتن
از حفاظ توری7استفاده کردند Zia .و همکاران از زاویه مفاصل بدن که از
تصاویر  RGBاستخراجشده بود ،برای دستهبندی هشت عمل ساده
استفاده کردند[.]9
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 Xiaو همکنناران در [ ]10روشننی را بننرای بازشناسننی اعمننال بننا
هیستوگرام سهبعدی مکان مفاصل اراهه کردند .آنها برای بهدسنت آوردن
مکان مفاصل در هر فریم ،دوربین عمق کینکنت8را بنهکار بردنند .در اینن
پژوهش برای نمایش حالت از  12مفصل استفاده میگردد و با استفاده از
تابع وزن گاوسی ،نقاط مفصلی واقع در بینهای مجناور نینز در محاسنبه
فراوانی هر بین در نظر گرفته میشود تا روش اراههشده مقاومت بیشنتری
در برابر ت ییرات جزهی حالت داشته باشد .در[ ]11اعمال انسان بهصنورت
منحنیهایی در جبر لی9نمایش داده میشود .آنهنا از سنه مجموعنهداده
تهیهشده با دوربینهای عمق کینکت که موقعیت مفصلهای مشخصی از
اسکلت انسان را در فضای سهبعدی دارا هستند ،استفاده کردنند .در اینن
روش با نگاشت موقعیت نسبی اعضا در هر اسکلت به یک نقطه از فضنای
جبر لی ،منحنیهای اعمنال بهدسنت میآینند .در کنار دیگنری  Ofliو
همکاران نیز از مفاصل اسکلتهای سهبعدی برای استخراج ویژگی از سنه
مجموعه داده آماده استفاده کردند[ .]12آنها با تقسیم هر دنباله اسکلت
متناظر با اعمال به چند قطعه زمانی ،سری زمانی مفاصل را در هر قطعنه
بهدست آورده و بر اساس واریانس سریها ،مفاصل با بیشترین اطالعات را
بننرای تولینند ویژگیهننای نهننایی مشننخص و اسننتفاده کردننند .امینیننان و
همکاران برای بازشناسی اعمال انفرادی در ویدیوهای چنددیدی ،از گراف
وضعیت بدن10برای استخراج ویژگی استفاده کردن [ .]13آنهنا  iangو
همکاران در [ ]14طرحی را برای بازشناسی اعمال بر پاینه اسنکلت اراهنه
کردند .در این کار با استفاده از آنتروپی مکان مفاصل ،سهم هر مفصل در
هر عمل را تحلیل کرده و توزیع مکانی دوبنهدوی مفاصنل منر ر را تحنت
عنوان بافتار اسکلت11بهدست آوردند.
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 -3روش کار
دو مرحله اصلی در بازشناسی اعمال ،تولید ویژگیهای و دستهبندی است.
در این پژوهش از دو الگوریتم دستهبندی موجود ماشین بردار پشتیبان و
کا-نزدیکترین همسایه استفاده میکنیم و تمرکز کار را روی تولید
ویژگیها و اجرای آزمایشها روی دادههای چالشی کشتی قرار میدهیم.
مراحل اصلی روش پیشنهادی در شکل  1و چهار نمونه از تصاویر کشتی
تهیهشده از مجموعه داده در شکل  2نشان داده شدهاست .دادههای
ورودی ،دنباله ویدیوهای کشتی هستند که پیشزمینۀ آنها جدا
شدهاست .هر دنباله ورودی متناظر با یک عمل یا فن انتخابشده در
کشتی آزاد است.
ویژگیهای موردنیاز از اسکلتهای تولیدشده از سایهنما استخراج
میگردند .ابتدا در هر فریم از دنباله ،اسکلت سایهنما تولید و گراف
متناظر با آن بهدست میآید .در مرحله بعد هیستوگرام رأسهای گراف
در هر فریم بهدستآمده و سپس هیستوگرامهای فریمهای دنباله در بعد
زمان بهصورت نرمال شده باهم ترکیب میشوند و بردار ویژگی نهایی
تولید میگردد .در پایان با استفاده از دو روش دستهبندی مستقل ،دسته
مربوط به فن مورد بررسی تعیین میگردد .در دستهبندی به روش ،KNN
هر نمونه از دادهها با کلیه نمونههای دیگر مقایسه میگردد و از بین k
نزدیکترین همسایه نمونه جاری ،با رأی اکثریت کالس نمونه انتخاب
میشود.

استخراج ویژگیها از گراف

دنباله تصاویر سایهنما

دستهبندی

تبدیل سایهنما به اسکلت

نتایج دستهبندی

تولید گراف

شکل  :1مراحل اصلی روش پیشنهادی
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 SVMیک دستهبند قوی و پرکاربرد است که با ت ییر فضای ویژگیها
سعی در جداسازی خطی کالسها دارد.
 -3-1ایجاد اسکلت و تولید گراف
پس از تولید سایهنما ،اسکلت پیشزمینه با بکار گیری عملیات مورفولوژی
روی سایهنما استخراج میشود .در شکل  3چند نمونه از سایهنماها و در
شکل  4اسکلتهای متناظر با آنها نشان دادهشده است .در ویدیوهای
مورداستفاده به دلیل پیچیده بودن اعمال کشتی ،تفکیک اعضاء کشتی
گیران از یک دید و با دقت قابلقبول عمالً غیرممکن میباشد .با تولید
اسکلت و تبدیل آن به گراف آزاد ،یعنی گرافی که لزومًا متناظر با اعضا و
مفاصل بدن نیست ،با این چالش مقابله شد .اسکلت بهدستآمده
بهگونهای است که تا حد زیادی زاهدههای ریز موجود در سایهنما در تولید
آن بیتأ یر هستند .با توجه به اینکه این زاهدهها ،چه نویز باشند و چه
بخشی از بدن انسان ،معموالً تأ یری در قدرت بازشناسی اعمال ندارند و
حتی ممکن است منجر به افزونگی دادهها و ت ییرات داخل کالسی
ناخواسته شوند ،این موضو میتواند باعث افزایش کارایی سیستم شود.
در اسکلت حاصل از سایهنما اطالعات مفیدی از اعضاء و مفاصل بدن
وجود دارد .برای استخراج این اطالعات اسنکلت بهدسنتآمده در مرحلنه
قبل با استفاده از روش اراههشده در[ ]15و [ ]16و بنا کمنک پیادهسنازی
انجامشده در [ ]17تبدیل به گراف ) G(V,Eبا  nرأس میگرددV∈ Rn*2 .
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رأسهای این گراف هستند که متناظر با نقاط انتهایی و اتصاالت اسنکلت
میباشند و بین هر دو رأسی از گراف که نقاط متناظر آنها در اسکلت به
همدیگر متصل هستند یک یال در نظر گرفته میشود .مجموعه یالها بنا
 E∈ V2نمایش داده میشود .در بیان حالت و تشخیص عملی که بازیکنان
انجام میدهند ،عالوه بر اطالعات ساختاری اسکلت ،اطالعات مکانی اعضاء
و مفاصل نیز مهم هسنتند .بننابراین در کننار سناختار گنراف متنناظر بنا
اسکلت ،مختصات مکانی رأسهای گراف در دستگاه مختصات دکارتی در
مجموعه  Vقرار میگیرند.
 -3-2استخراج ویژگی
مبنای ویژگیهای استخراجشده ،گرافهای بهدستآمده از اسکلت در
فریمهای متوالی هستند .ابتدا با محاسبه هیستوگرام نقاط در نواحی افراز
شده در فریم  ،Itبردار اولیه ویژگی در زمان  tبهطور مستقل بهدست
میآید که ویژگیهای مکانی فریم  tرا داراست .سپس این بردارها
بهگونهای باهم ترکیب میشوند که هم اطالعات زمانی بهصورت نسبی
حفظ شود و هم یک بردار ویژگی با طول یکسان برای تمام نمونهها
بهدست آید.
 -3-2-1استخراج ویژگیهای مکانی
پس از ایجاد اسکلت پیشزمینه و تبدیل آن به گراف ،ابتدا دستگاه

شکل  :2نمونههایی از تصاویر کشتی مجموعه داده

شکل  :3چهار نمونه سایهنمای تولیدشده از فریمهای شکل 2
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شکل  :4اسکلتهای بهدستآمده از سایهنماهای شکل 3

مختصات جدید بر اساس مستطیل محیطی سایهنمای متناظر با گراف
جاری تعریف میشود .علت استفاده از سایهنما بهجای اسکلت این است
که سایهنما دقیقًا منطبق بر پیشزمینه تصویر مربوطه میباشد ،بنابراین
انتظار میرود مختصات گراف مقاومت بیشتری در برابر ت ییرات جزهی
اسکلت داشته باشد .این دستگاه منطبق بر دستگاه مختصات دکارتی رایج
است که مبدأ آن گوشه پایین سمت چپ مستطیل تعریفشده است.
دستگاه مختصات جدید نسبت به مختصات صفحه تصویر دارای یک
جابجایی و یک دوران حول محور  yهاست .ابتدا با استفاده از رابطه 1
جابجایی انجام میشود:
)(1

) 𝟎𝒚 (𝒙′ , 𝒚′ ) = (𝒙, 𝒚) − (𝒙𝟎 ,

در این رابطه )𝟎𝒚  (𝒙𝟎 ,مبندأ دسنتگاه مختصنات جدیند در دسنتگاه
مختصات صفحه تصویر (𝒙, 𝒚) ،مختصنات نقطنه منورد نظنر و عضنوی از
مجمو ۀ nتنایی  Vدر صنفحه تصنویر و )  (𝒙′ , 𝒚′مختصنات آن نقطنه در
دستگاه جدید است .پس از جابجایی ،دوران حنول محنور xهنا بنا منفنی
کردن مرلفه عمودی( )yبهدست میآید:
)(2

)𝒚 (𝒙",y") = (𝒙′ , −𝒚′ ) = (𝒙 − 𝒙𝟎 , 𝒚𝟎 −
و VD ∈ N𝑛∗2

اگر  VI ∈ N𝑛∗2مختصات نقاط گراف در صفحه تصویر
مختصات نقاط گراف در مختصات دکارتی باشد ،عملیات تبدیل گفتهشده
با نمایش ماتریسی رابطه ( )3انجام میگیرد:

در رابطه ( )3نماد 𝑇 1یک بردار  nتایی با مرلفههای برابر با  1میباشد.
اکنون در فریم زمان  ،tگراف ) Gt(Vt,Etموجنود اسنت کنه از اسنکلت دو
بازیکن بهدستآمده است .با توجه به ساختار بدن انسان ،حرکات تعناملی
افراد و استفاده از گراف آزاد تعداد رأسهای گراف ( ،)nدر فریمها متفاوت
خواهد بود .در آزمایشهایی که انجام گرفت نینز بهروشننی اینن واقعینت
دیدهشده و تعداد رأسها از  15تا  35ت ییر میکند .این ت ییر به دالیلنی
ازجمله جابجایی دو فرد و همچننین اعضنای آنهنا نسنبت بنه همندیگر،
چرخش بازیکنان و انسداد12است .اگر از همه اینن نقناط در کلینه فریمهنا
استفاده شود ،دو مشکل بروز میکند .اوالً ابعاد بردار ویژگی در نمونههای
گوناگون ت ییر میکند؛ انیًا طول این بردارها بزرگ خواهد بود .برای رفع
همزمان این دو مشکل هیستوگرام دوبعدی قطبی13به کار گرفته شد.
در هیستوگرام دوبعدی قطبی ،افراز ناحیه به چند بخنش بنر اسناس
مختصات قطبی در آن ناحیه انجام میشود .برای اینکار ناحینه منوردنظر
بهصورت شعاعی و زاویهای بخشبندی میگردد .بخشهای بهدستآمده از
تقاطع خطوط ،بهعنوان بین یا نواحی افراز در نظنر گرفتهشنده و مجمنو
نقاط در هریک از آنها بهدست میآید .پساز این مرحله ،مختصات رهوس
اگر}) 𝑖𝑦 𝐕𝐃 = {(𝑥𝑖 ,

گراف در دستگاه مختصات قطبی محاسبه میشود.
مطابق رابطه ( )3مجموعه نقاط در مختصات دکنارتی و}) 𝑖𝜃 𝐕𝐏 = {(𝑟𝑖 ,
مجموعه نقاط در دستگاه مختصات قطبی باشد که در آنها 𝑛 ≤ 𝑖 ≤  1و
 nعدد کل رأسهاست ،مختصات قطبی رأسها بنا اسنتفاده از رابطنه ()4
بهدست میآید.
)(4

)(3

]

0
−1

1
0

[] 1

−𝑥0 𝑦0
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𝑇

VD = [VI

𝒊𝒚
𝒊𝒙

𝐠𝐭𝐜𝐫𝐚 = 𝒊𝜽

𝒊𝟐𝒚 𝒓𝒊 = √𝒙𝟐𝒊 +

با توجه به اینکه مکان مبدأ مختصات منطبق بر نقطنه پنایین سنمت
چپ سایهنمای پیشزمینه است ،تمامی نقاط گراف اسکلت در ناحینه اول
دستگاه مختصات قرار میگیرند.
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شکل  :۵افراز ناحیه پیشزمینه در مختصات قطبی بهصورت شعاعی و زاویهای و گرافهای متناظر با شکل 4

بنابراین این ناحیه را به  naبازه زاویهای یکسان و  ncدایره متنوالی بنا
تفاضل شعاعی ابت و به مرکز مبدأ مختصات تقسیم منیکنیم و فراواننی
رهوس گراف در هر ناحیه را محاسبه میکنیم .بزرگترین شعا افراز برابر
با فاصله نرمال شده گوشه باالی سمت راست مستطیل محیطنی از مبندأ
مختصات بوده و  Rنامیده میشود (رابطه ( .))5اندازه تفاضل زاویهای هنر
بین (ناحیه)  dθو تفاضل شعاعی دایرههای متوالی یعننی  drاز رابطنه ()6
بهدست میآیند:
)(5

𝐱𝐚𝐦𝟐𝒚 𝐑 = √𝒙𝟐𝐦𝐚𝐱 +

)(6

𝛑
𝒂𝒏𝒅𝒓 = 𝐑/𝒏𝐜 𝒅𝜽 = ( )/
𝟐

تعداد کل نواحی بهدستآمده از افراز یعنی  nbنیز از رابطه ( )7بهدست
میآید .بهاینترتیب با شمارش تعداد رأسهای موجود در هر ناحیه ،یک
بردار  nbتایی از اعداد ایجاد میشود که ویژگیهای مکانی فریم جاری را
تشکیل میدهد .نام این بردار را  Vtانتخاب میکنیم .برای ایجاد این
بردار ،ابتدا با محاسبه ناحیه هر رأس از گراف با استفاده از رابطه (،)8
بردار 𝑇] 𝑛𝑏  𝐁 = [𝑏1 , 𝑏2, … ,متناظر با  Vpایجاد میشود که 𝑖𝑏 شماره
] 𝐓𝐕 𝐀 = [𝐕𝟏 , 𝐕𝟐 , … . ,

()10
]

[v11 , v12 , … v1𝑛b , v21 , … , v2𝑛b , … , vT𝑛b−1 , vT𝑛b

=

ناحیه متعلق به نقطه  iاز گراف را نشان میدهد .اکنون با محاسبه
هیستوگرام شماره نقاط واقع در بردار  ،Bبردار  Vtاز رابطه ( )9بهدست
میآید .در این رابطه  biبخش افراز شده  iام و  Vtبرابر با دنباله
هیستوگرامهای این بخشها در فریم جاری  tهستند:
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)(7

𝐜𝒏 ∗ 𝐚𝒏 = 𝐛𝒏

)(8

𝟏 𝒃𝒊 = [𝒓𝒊 ⁄𝒅𝒓 ] ∗ 𝒏𝛉 + [𝜽𝒊 ⁄𝒅𝜽 ] +
𝒏

] 𝒃 𝒕𝐕 𝐕𝐭 = [𝐕𝒕𝟏 , 𝐕𝒕𝟐 , … ,

)(9

در رابطه ( 𝐕𝐭𝐢 ،)9تعداد  bkهای واقع در بردار  Bاست که در آن ،bk=i
 1≤ i ≤ nbو  1 ≤ k ≤ nمیباشد.
 -3-2-2ترکیب ویژگی فریمها در بعد زمان
پس از بهدست آوردن بردار ویژگی در هر فریم ،با ترکیب آنها بردار
ویژگی نهایی بهدست میآید .با توجه به روشهای استفادهشده برای
دستهبندی ،طول بردارهای ویژگی در کلیه نمونهها باید برابر و مستقل از
طول نمونهها باشد .فرض کنید تمام بردارهای اولیه  Vtکه از فریمهای
نمونه بهدستآمدهاند ،پشت سر هم قرار میگیرند تا بردار تجمیع شده A
مطابق با رابطه ( )10بهدست آید .در این رابطه  Tتعداد فریم در دنباله
است و طول نمونه را در بعد زمان مشخص میکند .برای ترکیب بردارهای
اولیه ،روی دنباله فریمهای هر نمونه و در بعد زمان ،تعداد  nwپنجره با
طول  Lتعریف میشود ،بهاینترتیب که پنجرهها پشت سر هم و بدون
همپوشانی بوده و هر پنجره  Lفریم پشت سرهم را دارا باشد .داخل هر
پنجره ،بردارهای اولیه باهم جمع میشوند و بردارهای حاصل از پنجرهها
با استفاده از روش الحاق باهم ترکیب میگردند تا بردار ویژگی نهایی F
به طول  nb*nwمطابق رابطه ( )11یا ( )12بهدست آید:
𝑤𝑖+1 −1

()11
که در آن:

]) 𝐭𝐕 ∑ ( 𝒘𝐍≤𝒊≤𝟏[ = 𝐅
𝑖𝐭=w

𝑤𝑖 = (𝑖 − 1) ∗ L + 1
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به بیان دیگر میتوان نوشت:
)(12

𝐓] 𝐭𝐕

𝒘𝐍∗𝐋

∑ 𝐕𝐭 , … ,

𝟏𝐭=(𝐍𝒘 −𝟏)∗𝐋+

𝐋

𝐋∗𝟐

∑ 𝐕𝐭 ,

𝟏𝐭=𝐋+

∑[ = 𝐅

𝟏=𝐭

در روابط ( )11و ( wi ،)12شماره اولین فریم در پنجره  iام و  Fبردار
ویژگی نهایی برای نمونه جاری اسنت کنه در دسنتهبندی از آن اسنتفاده
میشود.
برخی مزایای شیوه استفادهشده برای تولید ویژگی عبارتانند از)1 :
استقالل روش استخراج ویژگی از توپولوژی گراف بهدسنتآمده؛ بنه اینن
معنی که محدودیتی در مورد ساختار اسکلت و گراف متناظر با آن وجنود
ندارد )2 .عدم وابستگی طول بردار ویژگی به تعنداد فریمهنای دنبالنه؛ بنا
تنظیم پارامترها ،طول بردار نهنایی ویژگنی بنرای همنه نموننهها یکسنان
خواهد بود )3 .نامت یر بودن نسبت بنه مقیناس؛14بنردار ویژگنی بنه ابعناد
ناحیه پیشزمینه تصویر وابسته نیست )4 .به هر اندازهای کنه نیناز باشند
اطالعات زمانی اعمنال اسنتخراج و اسنتفاده میشنود .بنا افنزایش تعنداد
پنجرهها یعنی  ،nwاطالعات زمانی کمتری را از دست منیدهیم )5 .ابعناد
ویژگیها قابلکنترل بوده و از بزرگی بیرویه ابعاد جلوگیری میشود .ابعاد
ویژگیهای با دو پارامتر  nbو  nwرابطه مستقیم دارد )6 .مقاومنت بخنش
دستهبندی در برابر ت ییرات درون کالسی دادهها افزایش مییابد .بناوجود
این مزایا یک ایراد این روش آن اسنت کنه مسنلمًا مقنداری از اطالعنات
زمانی اعمال از دست میرود .بهویژه اگر تعنداد پنجرههنا کنم باشند اینن
عامل میتواند ا ر منفی روی عملکرد سامانه داشته باشد.

 -4آزمایشها و نتایج

طبق آنچه در بخش  3گفته شد ،اسکلت افراد در هر فریم از نمونه
ایجادشده و گراف متناظر با آن بهدست میآید .در تولید بردار ویژگی
نهایی ،چند پارامتر و چند روش ترکیب بهکار رفته و با ت ییر آنها ،چند
گروه ویژگی بهدست میآید .برای تولید ویژگیهای مکانی مربوط به هر
فریم پارامتر  nbیعنی تعداد بینها در افراز گراف ،از مجموعه مقادیر
{ }12،16،20،24،30،32،36،40،48،56انتخاب گردید .هرکدام از این
مقادیر از حاصلضرب تعداد شیار در تعداد قطا بهدست میآیند که در
شکل  5نمونههایی از آنها نشانداده شده است .در بعد زمان با استفاده
از سه روش ترکیب ویژگیهای مکانی ،سه نو بردار ویژگی مکانی-زمانی
بهدست میآید .سطرها و ستونهای جدول  2بر اساس مقادیر  nbو سه
روش ترکیب ویژگیهای مکانی اولیه سازماندهی شدهاند .طول بردارها و
به دنبال آن زمان دستهبندی ،ارتباط مستقیم با این پارامترها دارد.
همچنین ت ییر این پارامترها روی دقت دستهبندی تأ یر خواهد داشت.
در ترکیب ویژگیهای مکانی در بعد زمان ،از سه روش اسنتفاده شند
که در ادامه میآیند.
نام فن

(حرکت)

تعداد

نمونهها

(فریم)
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 -4-2تولید ویژگی

طول نمونه

در این پژوهش نمونههایی از فنون کشتی آزاد از منابع گوناگون تهیه
گردید .این نمونهها شامل فنون زیر یکخم ،زیر دوخم ،فن کمر،
پیچپیچک و بارانداز هستند که در جدول  1مشخصات آنها آمده است.
تقریبًا نیمی از کل نمونهها از کشتیهای واقعی ملی یا بینالمللی و بقیه با
اجرای کشتی توسط سه گروه دونفره و با دوربین ابت تهیه شدند .از

جدول  :1مشخصات دنباله ویدیوهای مجموعه داده

طول

 -4-1مجموعه داده

هریک از ویدیوهای کشتی ،حرکات و فنون موردنظر بهصورت دستی جدا
شدند به شکلی که در هر نمونه ویدیو تنها یک عمل وجود داشته باشد.
طول نمونهها برحسب فریم متفاوت و از  22تا  74مت یر است.
در تولینند ایننن مجموعننه داده و انتخنناب نمونننهها تننا حنند امکننان
محدودیتی در مدتزمان اجرای عمل ،به عبارتی تعداد فریمهای هر نمونه
اعمال نگردید؛ درعینحال سعی شده است حرکات اضنافی و ننامرتبط در
نمونه وجود نداشته باشد و طول نمونهها خیلی زیاد نباشد .به دلیل اینکه
این نمونهها از منابع گوناگون تهیهشدهاند ،ازنظر کیفینت تصنویر بنا هنم
تفاوت دارند .همچنین در تهیه مجموعهداده و انتخاب و جداسنازی فننون
از راهنمایی اساتید و کارشناسان کشتی استفادهشده است.

میانگین

روش پیشنهادی روی مجموعه داده تهیهشده از کشتی آزاد آزمایش
گردید .ویژگیهای نهایی برای دستهبندی با استفاده از روش اراههشده در
بخش  3و از گرافهای حاصل از اسکلت استخراج شدند .آزمایشها با
ت ییر پارامترهای مر ر در تولید ویژگیها انجامشده و بردارهای ویژگی
گوناگونی بهدست آمد .برای هر حالت از پارامترها ،ویژگیهای تولیدشده
به دو دستهبند -kنزدیکترین همسایه و ماشین بردار پشتیبان دادهشده و
خروجیها بهدست آمدند.
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فن کمر

13

 33تا 41

33

زیر یکخم

15

 24تا 43

30

زیر دوخم

15

 22تا 33

27

بارانداز

14

 20تا 74

60

پیچپیچک

12

 36تا 71

46

مجمو

69

 20تا 74

39
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روش  :1در این روش طبق آنچه در بخش  2-2-3گفته شد فریمهای
دنباله در  8پنجره گروهبندی شدند ( .)nw=8ازآنجاکه طول دنبالهها باهم
متفاوت است ،طول پنجرهها (پارامتر  ،)Lبه عبارتی تعداد فریم در هر
پنجره از دنبالهای به دنبالۀ دیگر متفاوت خواهد بود.
روش  :2در این روش با افزودن فریمهای خالی به انتهای هر دنباله
یکسانسازی طول نمونهها انجام میشود و پسازآن مانند روش  ،1فریمها
در  8پنجره زمانی گروهبندی میشوند .در این شیوه طول پنجرهها در
تمام دنبالهها یکسان خواهد بود.
روش  :3در این روش مانند روش  2یکسانسازی طول نمونهها انجام
میگیرد اما گروهبندی زمانی را انجام نمیدهیم؛ به عبارتی طول
پنجرههای زمانی  1در نظر گرفته میشود .طول بردارهای ویژگی در
روشهای  1و  2برای تعداد بین یکسان برابر است ولی در روش  3طول
بردارها بزرگتر و درواقع  8برابر طول بردارهای متناظر در روش  1و 2
هستند.
بننرای دسننتهبندی اعمننال در هننر  3روش ترکیننب ویژگیهننا ،از دو
دستهبند  SVMبا هسته خطی و با روش اعتبارسنجی تقناطعی  nFoldبنا
 n= 10و دستهبند  KNNبا  k= 5استفادهشده است.
 -4-1تحلیل نتایج
نتایج بهدستآمده با سه روش ترکیب ویژگی در جدول  2آمده است.
ستونهای این جدول به ترتیب از راست به چپ عبارتاند از :تعداد بینها
در هر فریم ،دقت دستهبندی بهصورت جدا برای سه روش ترکیب ویژگی
 2 ،1و  ،3دقت میانگین دستهبندی به روش  SVMو  KNNو ستون آخر
دقت میانگین کل .برای هر روش ترکیب ویژگی نیز دقت به روش ،SVM
 KNNو میانگین آنها نوشتهشده است .مشاهده میشود که باالترین

دقت برابر با  89/9درصد مربوط به حالتی با  20بین و با روش ترکیب 2
و دستهبند  KNNمیباشد .در جدول  3نتایج بهدستآمده با استفاده از
این روش ترکیب ویژگی و به تفکیک کالسها و دستهبندها درج
شدهاست .در ادامه این بخش با نگاهی دقیقتر به جدول  2و جدول 3
نتایج بهدستآمده تحلیل میگردند.
 -4-1-1تأثیر مشخصات ویژگیها
در آزمایشهای انجامشده سه روش ترکیب ویژگی و  10مقدار متفاوت
برای تعداد بینها استفادهشده که سطرها و ستونهای اصلی جدول  2را
تشکیل میدهند .برای بررسی تأ یر ویژگیها روی دقت دستهبندی ،از
میانگینهای درجشده در این جدول و نمودارهای شکل  6استفاده
میکنیم .مطابق این جدول باالترین دقت برای هردو دستهبند با استفاده
از ویژگیهای روش  2بهدست آمده است .دقت میانگین  SVMبا این
ویژگیها برابر  71/9و برای  KNNبرابر  85/2و دقت میانگین کل برابر
 78/5میباشد .ازنظر دقت ،پس از ویژگیهای روش  ،2ویژگیهای روش
 1با دقت میانگین کل  73/1در رتبه بعدی و ویژگیهای روش  3با
میانگین دقت  62/5در رتبه آخر قرارگرفتهاند .بنابراین استخراج ویژگی با
یکسانسازی طول نمونهها و گروهبندی فریمها در بعد زمان بهترین
نتیجه را دارد .علت میتواند این باشد که اوالً با یکسانسازی ،مرلفههای
دو بردار ویژگی با موقعیت زمانی تقریبًا یکسان باهم مقایسه میشوند؛
بعالوه با گروهبندی فریمها مقاومت دستهبند در برابر ت ییرات داخل
کالسی افزایش مییابد.
از طرف دیگر با توجه به جندول  2و نمودارهنای شنکل  ،6بنه تنأ یر
پارامتر افراز  nbروی دقت پی میبریم .شکل -6د نشان میدهد که تعنداد
بینهای استفادهشده با میانگین دقت دسنتهبندی بنه روش  KNNرابطنه

جدول  :2دقت دستهبندی در حالتهای مختلف و میانگین دقتها

تعداد بینها

روش ترکیب ویژگی 1
SVM

KNN

Ave1

روش ترکیب ویژگی 2
SVM

KNN

Ave2

روش ترکیب ویژگی 3
SVM

KNN

Ave3

SVM
Ave

KNN
Ave

Total
Ave

12

1`7/0

75/4

73/2

72/5

82/6

77/5

71/0

78/3

74/7

75/1

78/7

75/14

16

78/3

75/4

76/8

78/3

88/4

83/3

75/4

75/4

75/4

77/33

79/73

78/53

20

76/8

76/8

76/8

75/4

89/9

82/7

69/6

65/2

67/4

73/93

77/3

75/62

24

65/2

72/5

68/8

71/0

85/5

78/3

62/3

65/2

63/8

66/17

74/4

70/29

30

71/0

78/3

74/7

69/6

89/9

79/8

73/9

56/5

65/2

71/5

74/9

73/2

32

76/8

73/9

75/3

73/9

87/0

80/5

69/6

60/9

65/3

73/43

73/93

73/68

36

69/6

71/0

70/3

71/0

88/4

79/7

66/7

53/6

60/1

69/1

71

70/05

40

73/9

75/4

74/7

72/5

84/1

78/3

69/6

47/8

58/7

72

69/1

70/55

48

73/9

73/9

73/9

76/8

84/1

80/5

71/0

46/4

58/7

73/9

68/13

71/02

56

63/8

72/5

68/2

65/2

76/8

71/0

58/0

43/5

50/8

62/33

64/27

63/3

Ave

71/8

74/5

73/1

71/9

85/2

78/5

68/0

58/9

63/5

70/55

72/86

71/71
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معکوس دارد .این ارتباط در روش ترکیب  3نیز در شکل -6ج بهروشننی
دیده میشود ،امنا در روش ترکینب  2کمتنر و در روش ترکینب  ،1اینن
ارتباط بسیار ناچیز است.
علت اینکه با افنزایش تعنداد بینهنا دقنت مینانگین  KNNدر روش
ترکیب  3کاهش مییابد ،میتواند در ابعاد ویژگیها و تعداد نقناط گنراف
نهفته باشد .در تولید ویژگیها بنه روش  ،3یکسانسنازی طنول نموننهها
انجامشده و بدون گروهبندی فریمها ،ویژگیهای نهایی استخراج میشوند؛
درنتیجه چگالی نقاط گراف در بینها ،به نسبت اندازه پنجنره گروهبنندی
استفادهشده در روش  1و  2کاهش مییابند .بننابراین بنا افنزایش تعنداد
بینها بسیاری از ویژگیها صفر و بقیه نیز اعداد صحیح کوچکی خواهنند
بود .نتیجه نهایی این است که با افنزایش تعنداد بینهنا ت یینرات داخنل
کالسی افزایش و درنتیجه دقت تشخیص کاهش مییابند .در ویژگیهنای
روش  1و  2که گروهبندی فریمها انجام میگیرد ،ت ییرات نسبی ویژگیها
در نمونههای همکالس نسبت به ت ییرات اسکلت و گراف کمتر میگنردد؛
بنابراین تنها با افزایش یا کناهش بینهنا دقنت تفناوت زینادی نخواهند
داشت.

بازشناسی اعمال در ورزش کشتی . . .

هرچند تعداد بینها روی دقت دستهبندی به روش  SVMنینز تنأ یر
دارد ،اما رابطه روشنی نمیتوان بین آنها پیدا کرد.
 -4-1-2مقایسه دستهبندها
برای مقایسه دقت خروجیهای  KNNو  SVMاز دادههای جدول  2و
نمودارهای شکل  6استفاده میکنیم .در این جدول میانگین دقت حاصل
از بهکارگیری روشهای ترکیب ویژگی  2 ،1و  3برای هرکدام از
دستهبندها جداگانه نوشتهشده است .مشاهده میشود که  KNNبا دقتی
برابر  89/9درصد بیشترین دقت را دارد؛ درحالیکه بیشترین دقت SVM
برابر  78/3درصد و با اختالف قابلتوجه  11/6درصد است .با مقایسه
میانگین دقتها در سه روش ترکیب ویژگی ،مشاهده میشود که در هر
سه روش ،میانگین دقت  KNNاز  SVMبیشتر است .همچنین میانگین
کل دقت  SVMبرابر با  70/5و برای  KNNبرابر با  72/8است .با مراجعه
به شکل -6ب نیز مشاهده میشود که برای تمامی مقادیر  nbدر
ویژگیهای روش  ،2دقت  KNNباالتر از  SVMقرارگرفته است .نتیجه
دیگری که از شکل -6د میتوان گرفت این است که ت ییرات دقت

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل  :۶نمودار نتایج بهدستآمده با روشهای متفاوت ترکیب ویژگیهای مکانی .الف :روش ترکیب  ،1ب :روش
ترکیب  ،2ج :روش ترکیب  ،3د :میانگین دقت هر دستهبند به سه روش
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تشخیص  KNNبهطور متوسط بیشتر از  SVMاست؛ بهعبارتدیگر
در برابر ت ییر بینها مقاومتر است.

مناسبتر برای افزایش دقت استفاده کرد.

SVM

دقت

C5

C4

C3

C2

C1

85

1

0

1

0

11

Predicted
Actual
C1

33

1

0

7

5

2

C2

80
93

0
0

0
13

12
0

3
0

0
1

C3
C4

50

6

1

0

0

5

C5

جدول ( :)4ماتریس سردرگمی تولیدشده با KNN

 -4-1-3تفاوت دقت در کالسها
در جدول  3دقت تشخیص در تکتک کالسها برای روش ترکیب ویژگی
 2و بر اساس دو الگوریتم دستهبندی بهصورت جداگانه آمده است.
ستونهای این جدول به ترتیب از راست به چپ برای هر دستهبند
عبارتاند از :تعداد بینها در هر فریم ،دقت هر کالس ( 5مورد) و دقت
میانگین همه کالسها است .در بیشتر حاالت ،دقت در کالس  4که فن
بارانداز کشتی است ،بیشترین و در فنون یکخم و کمر کمترین است.
همچنین سطر آخر جدول  3نشان میدهد که میانگین دقت این دو
کالس نیز از بقیه کمتر است .بر اساس دانش ما در مورد کشتی آزاد،
اجرای بارانداز ازنظر بصری تفاوت قابلتوجهی با  4فن دیگر دارد،
درحالیکه فنون زیر یکخم و دوخم شباهت زیادی باهم دارند .دو فن
کمر و پیچپیچک نیز نسبت به بقیه شباهت بیشتری دارند .با مراجعه به
ماتریسهای سردرگمی جدولهای  4و  ،5مشاهده میشود که بین دو فن
یکخم و دوخم و همچنین بین دو فن کمر و پیچپیچک بیشترین
جابجایی نمونه ،بهویژه در جدول ( )4وجود دارد .همانگونه که انتظار
میرود بیشترین جابجاییها مربوط به فنون مشابه است که انسانها نیز
آنها را نزدیک به هم میدانند .نتایج بهدستآمده از آزمایشها این
استدالل شهودی را تأیید کرده و از آن میتوان در انتخاب ویژگیهای

 -5نتیجهگیری
در این پژوهش بازشناسی اعمال ورزش کشتی بهعنوان کاربرد جدیدی از
پردازش ویدیو و با استفاده از ویژگیهای استخراجشده از گراف اسکلت
سایهنما موردبررسی قرار گرفت .ویژگیهای مکانی
فریمها به  3روش متفاوت ترکیبشده و بهطور جداگانه به دو دستهبند
اعمال گردیدند .در انجام این تحقیق چالشهای فراوانی ازجمله نبود
مجموعه داده و پیچیدگی ذاتی اجرای فنون کشتی وجود داشت .برای
تهیه مجموعه داده ،نمونه ویدیوهایی از منابع گوناگون تهیهشده و با
انتخاب  5عمل (فن) از کشتی آزاد آزمایشها انجام گرفت .برای استخراج
ویژگی ،اسکلت بازیکنان تبدیل به گراف شده و با افراز گرافها،
هیستوگرام نقاط نواحی در هر فریم تولید گردید .سپس پنجرههای زمانی
روی فریمها ایجادشده و با الحاق ویژگیهای بهدستآمده از هر پنجره،
بردار ویژگی نهایی بهدست آمد .با ت ییر پارامترهای تعداد پنجرهها ،تعداد
نواحی افراز و چگونگی افراز نقاط گراف ،بردارهای متفاوتی از ویژگیهای
بهدست آمد .برای دستهبندی از دو الگوریتم کا-نزدیکترین همسایه و
ماشین بردار پشتیبان خطی
استفاده شد .بهترین دقت

جدول  :3نتایج دستهبندی با ویژگیهای روش  2به تفکیک کالسها
SVM
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Bins
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C5

Mean
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C2
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C4

C5
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12

84/6
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80
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92/3
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66/7

82/6
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84/6

53/3

93/3
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58/3

78/3

84/6

73/3

100

100

83/3

88/4

20

84/6

40

86/7

100

66/7

75/4

92/3

80

93/3

100

83/3

89/9

24

84/6

40

80

100

50

71

92/3

66/7

93/3

100

75

85/5

32

84/6

46/7

80

100

58/3

73/9

92/3

66/7

93/3

92/9

91/7
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40

84/6

46/7

86/7

100

41/7

72/5

84/6

73/3

100

92/9

66/7

84/1

30

84/6

40

80

100

41/7

69/6

92/3

80

93/3

100

83/3

89/9

36

92/3

40

73/3

100

50

71

100

73/3

100

92/9

75

88/4

48

92/3

46/7

93/3

100

50

76/8

92/3

66/7

100

92/9

66/7

84/1

56

76/9

46/7

66/7

85/7

50

65/2

84/6

73/3

86/7

78/6

58/3

76/8

Class mean
Acc

84/6

42/9

81/9

99

50

71/9

90/1

71

95/7

93/9

74/4

85/2
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نزدیکترین همسایه و-k  درصد میباشد با دستهبند89/9 بازشناسی
ویژگیه
Predicted
C1
C2
C3
C4
C5
دقت
ای
Actual
C1
11
1
0
0
1
85
تولیدش
C2
1
9
5
0
0
60
ده
C3
0
1
14
0
0
93
جدول

C4

1

0

3

10

0

:۵

C5

3

0

0

1

8

71
67

ماتری
SVM س سردرگمی تولیدشده با

با یکسانسازی طول نمونهها و گروهبندی فریمها بهدست آمد که با توجه
به پیچیدگی فنون و بهعنوان اولین کار انجامشده دقت قابل قبولی به نظر
 نتایج بهدستآمده نشان میدهد که اگر تعداد بینها خیلی زیاد.میرسد
 همچنین گروهبندی زمانی فریمها. دقت بازشناسی کاهش مییابد،شود
.باعث افزایش دقت میشود
،در ادامه کار تصمیم بنر اینن اسنت کنه مجموعنه داده توسنعه یابند
 تعنداد نموننهها افزایشیافتنه و،بهگونهای که عالوهبر افزایش تعداد فنون
 همچنین میتوان.اجرای فنون از دیدهای مختلف تحت پوشش قرار گیرد
.چگونگی افراز ناحیه پیشزمینه را در جهت افزایش کارایی ت ییر داد

قدردانی
،بدینوسیله از کارکنان اداره تربیتبدنی دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسان و کشتیگیرانی که در اجرای کشتی و انتخاب و جداسازی
. سپاسگزاری میشود،فنون همکاری نمودهاند
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