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 پیشرفت اخیر حسگرهای اینرسی مبتنی بر فناوری سیستمهای میکرو الکترومکانیکی امکان طراحی دستگاههای پوشیدنی را برای:چکیده
 نیازمند پردازش سیگنالهای اینرسی در سطح، رهگیری حرکات طبیعی بدن در تعامل با محیط.تشخیص خودکار حرکات انسان فراهم نموده است
 در این مقاله روشی برای تشخیص ریزحرکات پیوسته. این رهگیری به کمک تشخیص حرکات کوتاه و پیوسته انسان انجام میشود.جزئی است
 سیگنال شتاب خطی و، ابتدا با استفاده از الگوریتمهای ناوبری اینرسی، در این روش.انسان برمبنای پردازش سیگنالهای اینرسی معرفی شده است
 نوآوری این مقاله برای تشخیص. ویژگیهای متمایزکننده استخراج میشود،جاذبه زمین محاسبه میشود؛ سپس با ترکیب این دو سیگنال
 هر مدل متعلق به یک کالس ریزحرکت است که عملیاتی.ریزحرکات پیوسته معرفی یک مدل طبقهبندی جدید تحت عنوان مدلهای شرطی است
 بهمنظور پیدا کردن، در روش معرفی شده.را بهمنظور تشکیل یک مجموعه عبارت منطقی و طبقهبندی نمونههای آن کالس خاص انجام میدهد
 روش، بهمنظور ارزیابی.) استفاده شده استParticle Swarm Optimization(  از بهینهسازی ازدحام ذرات،عبارتهای منطقی بهینه برای هر مدل
 اجرای الگوریتم بر روی جامعه آماری از نمازگزاران و مقایسه آن با.پیشنهادی برای تشخیص ریزحرکات پیوسته نماز مورد آزمایش قرار گرفته است
. نشان از درستی و تشخیص باالی روش پیشنهادی دارد،مدلهای مرسوم طبقهبندی ریزحرکات پیوسته
 مدلهای شرطی، طبقهبندی، ریزحرکات، حسگرهای اینرسی، بهینهسازی ازدحام ذرات:واژههای کلیدی
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Abstract: Current developments in inertial sensors based on Microelectromechanical Systems technology allows us to design
wearable devices for human movements automatic detection. Detection of human movements in natural environments needs detailed
inertial signals processing. These activities are detected using human short movements detection. In this paper a method is proposed
for continuous human tiny movements based on inertial signal processing. In the proposed method, at first linear acceleration and
earth gravity signals are calculated using inertial navigation algorithms. Then discriminant features are extracted using a combination
of these to signals. Innovation of this paper is introducing a new classification algorithm for continuous tiny movements recognition
named Conditional Models. Each model belongs to a class of micro movement which performs some operations for generating a
logical expression set and classifying the samples in that class. The proposed method uses the Particle Swarm Optimization to
finding the optimized logical expression for each model. In order to evaluating, this method is tested on prayer micro movements
recognition. Running the algorithm on the population of prayers and comparing with well-known micro movements classification
models demonstrates the accuracy and high recognition of the proposed method.
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- 1مقدمه
امروزه با پیشرفت فناوری کامپیوترهای پوشیدنی ،تشخیص الگوی
حرکات انسان در حوزه خانههای هوشمند و محاسبات فراگیر مورد
توجه محققان این حوزه قرار گرفته است .کامپیوترهای پوشیدنی در
حوزه الگوهای حرکتی کنترل رباتها ] ،[1مراقبتهای پزشکی
(مانیتورینگ حرکات افراد سالمند) [ ،]2علوم ورزشی (آموزش حرکات
صحیح در تمرینهای ورزشی) [ ،]9تشخیص حرکات روزمره انسان
(قدم زدن ،رانندگی ،دویدن) [ ]9و ارتباط انسان با ماشین )]5[ (HCI1
کاربرد دارند .در پژوهشهای انجام شده در این حوزهها ،تشخیص
الگوی حرکات بر اساس پردازش دادههایی انجام میشود که از
حسگرهای پوشیدنی دریافت شدهاند [.]6
حسگرهای اینرسی نظیر شتاب سنج 2و ژیروسکوپ 9بهعنوان یک
فناوری پوشیدنی نوظهور دارای قدرت محاسباتی باال ،اندازه کوچک و
هزینه پایین است که امکان پوشیدن در قسمتهای مختلف از باالتنه
(برای مثال دست و سینه) تا پایینتنه (برای مثال زانو و ساق پا) برای
ثبت اطالعات فیزیکی حرکات بدن برای مدت طوالنی را دارند [.]7 ،8
ازاینرو حسگرهای اینرسی در سالیان اخیر توسط محققان بهصورت
گسترده برای تشخیص حرکات انسان مورد استفاده قرار گرفته است
[ .]11 ،3روشهای مذکور تجزیهوتحلیل و طبقهبندی حرکات مشابه
نظیر قدم زدن ،دویدن ،باال و پایین رفتن از راهپله را پوشش دادهاند
[ .]12 ،11تعدادی دیگر نیز روشهایی کلی برای تشخیص فعالیتهای
روزانه انسان نظیر دراز کشیدن ،نشستن ،ایستادن و افتادن طراحی
نمودهاند [.]11 ،19
باوجود قابلیتهای اشارهشده برای حسگرهای اینرسی نظیر
شتابسنج اما تعداد اندکی از روشهای معرفی شده به مسئله تشخیص
فعالیتهای انسان با ریزحرکات پیوسته پرداختهاند .بهعنوان مثال
پیگیری ریزحرکات پیوسته هنگام غذا خوردن و آشامیدن برای طراحی
سیستم مانتورینگ رژیم غذایی ،تشخیص الگوی ریزحرکات در فازهای
مختلف یک گام انسان برای تشخیص ناهنجاریها در سیستمهای
دستیار پزشکی ،از این دست فعالیتها است .برخالف حرکات ساده و
تکراری انسان ،پیگیری و تشخیص الگوی ریزحرکات پیوسته نیازمند
تجزیهوتحلیل دادههای حسگرهای اینرسی در سطح جزئی است که
این خود با چالشهای همراه است [ .]12چالش اول مربوط به
قطعهبندی سیگنال شتاب سنج برای نشانهگذاری صحیح زمان رخداد
ریزحرکات در است .در فعالیتهای انسان با ریزحرکات پیوسته امکان
رخ دادن دو ریزحرکت کوتاه بدون فاصله زمانی و دقیقاً پشت سرهم
وجود دارد ،درنتیجه امکان استفاده از قابلیت قطعهبندی ضمنی دادهها
توسط مدلهای رایج طبقهبندی پیوسته مانند مدل مخفی مارکوف
( )HMM1وجود ندارد .زیرا این مدلها این قابلیت را متکی بر وجود
حرکات اختیاری یا مدلهای کالس-صفر ( )zero-classانجام میدهند
[ .]11چالش بعدی مربوط به پیشبینی دشوار ریزحرکات سریع
بهدلیل پویایی باالی سیگنال شتاب سنج است .حسگرهای اینرسی
قابلیت پوشیدن برای مدت طوالنی را دارند ازاینرو میتوان از این
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حسگرها برای ساخت ابزارهای تعامل طبیعی انسان با کامپیوتر
استفاده نمود .اما این مسئله نیازمند رهگیری ریزحرکات طبیعی دست
انسان است که تشخیص الگوی آنها بهدلیل پویایی باالی سیگنال
شتابسنج بهراحتی قابل انجام نیست .وجود این دشواریها پیادهسازی
یک سیستم بهمنظور تشخیص فعالیتهایی با ریزحرکات پیوسته را
همچنان به یک چالش و مسئله باز در این حوزه تبدیل نموده است
[.]18
رهیافتهای رایج برای طبقهبندی حرکات پیوسته استفاده از مدل
مخفی مارکوف پیوسته و همچنین مدلهای طبقهبند شرطی بر اساس
محاسبه آستانههای 2عددی است .بهطور خالصه در [ ]11روشی
بهمنظور تشخیص ریزحرکات پیوسته دست انسان هنگام غذا خوردن
برای ساخت یک سیستم مانیتورنیگ رژیم غذایی بر اساس  2حسگر
شتابسنج نصبشده بر روی دستها و سینه معرفی شده است .در این
روش اطالعات زاویه چرخش دست بهعنوان متغیرهای مشاهدهشده به
یک  HMMپیوسته جهت طبقهبندی داده شده است .در [ ]17از یک
مدل سلسله مراتبی  HMMبهمنظور تشخیص فعالیتهای انسان با
حسگر شتابسنج نصبشده بر روی سینه معرفی شده است .در این
روش فعالیتهای پیوسته و پشت سرهم قدم زدن ،دویدن ،باال و پایین
راهپله رفتن و ایستادن با یک مدل  HMMپیادهسازی شده است.
همچنین برای تشخیص الگوی گامهای پیوسته انسان در هر فعالیت
یک زیر مدل  HMMپیوسته به ازای هر فعالیت در نظر گرفته شده
است که ضعف این کار تأخیر در خروجی طبقهبندی و سرباز زمانی
است .در [ ]13روشی برای پیگیری نشانههای دست در دادههای
پیوسته حسگرهای اینرسی بر مبنای مدل  HMMپیوسته معرفی شده
است .در این روش مفهومی بنام مدل آستانهای معرفی شده که
آستانههای درستنمایی 1را برای الگوهای ورودی محاسبه شده و
مکانیزمی جهت تأیید اعتبار موقت الگوی نشانهها را فراهم میکند .در
[ ]21مدلی شرطی برای طبقهبندی ریزحرکات پیوسته در الگوی
فازهای متفاوت گام انسان بر اساس حسگر شتاب سنج معرفی شده
است .در این روش ابتدا برای بخشبندی گامها ،سیگنال دریافتی از پا
به دو بخش ایستا (توقف) و پویا (حرکت) تبدیل و سپس مجموعه
آستانههای عددی از بخش پویا بر اساس مقدار شتاب محاسبه شده
است .برای طبقهبندی ریزحرکات یک گام ،مدل شرطی با درخت
تصمیم دودویی و بر اساس آستانههای عددی تشکیل شده است.
مدلهای آستانهای ،مدل ضعیفی برای همه نمونههای آموزشی است و
همچنین آستانههای مورد استفاده در این مدلها تنها بر اساس
ریزحرکات موجود محاسبه شده است.
در این مقاله ،یک سیستم تشخیص ریزحرکات پیوسته انسان
توسط کامپیوتر پوشیدنی معرفی شده است .کامپیوتر پوشیدنی شامل
حسگرهای اینرسی شتابسنج و ژیروسکوپ است که بهصورت مچبند
طراحی شده است .هدف این سیستم قطعهبندی و نشانهگذاری صحیح
زمان انتقال بین ریزحرکات پیوسته و همچنین تشخیص صحیح الگوی
ریزحرکات بهمنظور طبقهبندی کالسهای متفاوت آنها است .ازاینرو
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فعالیت نماز که مجموعهای از ریزحرکات پیوسته و پشت سرهم ازجمله
نشستن ،برخواستن ،خمش و تحرک دستها است ،بهعنوان مورد
مطالعه در نظر گرفته شده است .در سیستم پیشنهادی ابتدا با استفاده
از الگوریتمهای ناوبری اینرسی سیگنال شتاب خطی همراستای جاذبه
زمین بهعنوان سیگنال سطح باال از دادههای حسگرها محاسبه شده و
با پنجرهگذاری بر روی آن مجموعهای از ویژگیها استخراج شده است.
روش جدید این مقاله برای تشخیص ریزحرکات پیوسته نماز،
معرفی یک روش طبقهبندی جدید تحت عنوان مدلهای شرطی است.
هر مدل متعلق به یک کالس ریزحرکت است که عملیاتی را بهمنظور
انتخاب ویژگیهای مهم و تشکیل یک مجموعه عبارت منطقی برای
طبقهبندی آن کالس خاص انجام میدهد .در روش معرفیشده ،برای
پیدا نمودن عبارتهای منطقی بهینه برای هر مدل شرطی ،از الگوریتم
بهینهسازی ازدحام ذرات ( )PSO8استفاده گردیده است .در این روش،
الگوریتم  PSOبهگونهای بهکار گرفته شده است که بهطور ضمنی
عملیات انتخاب بهترین زیرمجموعه از کل ویژگیهای استخراجشده را
برای تشکیل عبارتهای منطقی در مدلهای شرطی انجام میدهد.
مدلهای شرطی با دریافت یک نمونه آزمون ،برای نمونههای متعلق به
کالس خود  1و غیر آن  1باز میگردانند .بهمنظور ارزیابی روش
پیشنهادی مجموعهداده بزرگی از افراد مختلف جمعآوری و میزان
عملکرد سیستم پیشنهادی در تشخیص ریزحرکات نماز و مقایسه آن
با دیگر مدلهای طبقهبندی ریزحرکات پیوسته نظیر مدل HMM
پیوسته و درخت تصمیم ارزیابی شده است .در نهایت مهمترین نوآوری
این مقاله بهصورت خالصه عبارت است از:
 - 1پیادهسازی یک چارچوب پردازش ریزحرکات پیوسته در
بستر کامپیوترهای پوشیدنی
 - 2معرفی یک الگوریتم طبقهبندی جدید تحت عنوان مدلهای
شرطی بهمنظور طبقهبندی کالسهای مختلف ریزحرکات
 - 9ارائه یک روش جدید مبتنی بر الگوریتم  PSOبرای محاسبه
عبارتهای منطقی بهینه برای -+مدلهای شرطی
در ادامه بخشهای مقاله بهصورت زیر سازماندهی شده است .در
بخش  2بخشهای مختلف روش پیشنهادی ارائه شده است .بخش 9
به ارزیابی روش پیشنهادی و تجزیهوتحلیل نتایج میپردازد .نهایتاً در
بخش  1نتیجهگیری مقاله آورده شده است.
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بنام شتاب خطی 7و جاذبه زمین 3محاسبه میگردند .برای این منظور
میزان چرخش 11حسگرها با تشکیل بردار کواترنیون 11محاسبه شده
است .با استفاده از بردار کواترنیون ،سیگنال شتاب سنج از محور
مختصات محلی حسگرها به مختصات سراسری زمین انتقالیافته و با
حذف مؤلفه جاذبه ،سیگنال شتاب خطی محاسبه میشود .در یک
مرحله جداگانه نیز برای استخراج مؤلفه جاذبه زمین با عبور یک فیلتر
پایینگذر از سیگنال شتاب سنج استخراج میشود .در مرحله بعد برای
نشانهگذاری ریزحرکت در سیگنالهای محاسبهشده ،یک الگوریتم
قطعهبندی بر مبنای آستانه تطبیقپذیر در نظر گرفته شده است.
در فعالیت نماز تمام ریزحرکات ازجمله ریزحرکات دست و
همچنین خمشهای بدن در راستای جاذبه زمین انجام میشوند.
برمبنای این خصوصیت اشاره شده ،شتاب خطی چرخشیافته در
راستای جاذبه زمین از ترکیب شتاب خطی و جاذبه زمین محاسبه
شده است .سپس با عبور یک الگوریتم پنجرهگذاری لغزان بر روی این
سیگنال از هر پنجره مجموعه ویژگی استخراج و بردار ویژگی تشکیل
میشود .در نهایت این بردار بهعنوان ورودی آموزشی به مدل طبقهبند
جدید با ساختار متشکل از عبارتهای منطقی داده میشود .در این
مرحله برمبنای دادههای آموزشی عبارتهای منطقی بهینه توسط
الگوریتم  PSOپیدا میشود .در نهایت از این طبقهبند برای تشخیص
ریزحرکات نماز در مرحله آزمون استفاده خواهد شد .در زیربخشهای
بعدی هر یک از این مراحل بهصورت جزئی تشریح شده است.

- 2روش پیشنهادی
در این بخش ،الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص ریزحرکات انسان در
فعالیت نماز با استفاده از سیگنالهای دریافتشده از حسگرهای
اینرسی تشریح خواهد شد .شکل  1فلوچارت کلی این الگوریتم را نشان
میدهد .ابتدا سیگنالهای خام از حسگرهای اینرسی شامل شتاب
سنج و ژیروسکوپ در سه محور دریافت میشود .سپس با حذف
نویزهای پنهان در سیگنالها ،خروجی فیلترشده آن محاسبه میگردد.
در ادامه با استفاده از الگوریتم ناوبری اینرسی ،سیگنالهای سطح باال
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آمادهسازی

گنالهایخام

سی

سیگنال
فیلترشده
شتاب سنج

گنالهایسطحباال

محاسبهسی

سیگنال
شتابخطی

- 2- 2محاسبه سیگنال شتاب خطی
برای محاسبه سیگنال شتاب خطی ،در ابتدا باید مقدار جهتگیری
حسگرها محاسبه شود .سپس با انتقال مختصات از مختصات حسگر
به مختصات زمین ،مؤلفه جاذبه حذف و سیگنال شتاب خطی استخراج
گردد .در این مقاله از یک الگوریتم مبتنی بر کواترنیون برای تخمین
جهتگیری استفاده شده است [ .]21این روش برخالف روشهای
فیلتر کالمن ،]21[ ]22[ 11دارای سربار محاسباتی کمتری بوده [ ]28و
مشکالت مربوط به زوایای اویلری 18را نیز نخواهد داشت [.]27
بهاینترتیب نرخ تغییر جهت حسگر در فضای کواترنیون توسط
رابطه 2و  9بیان میشود [.]21

12

گنالها

شپردازشسی
پی

سیگنال
فیلترشده
ژیروسکوپ
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سیگنال
جاذبهزمین

()2

قطعهبندیریزحرکاتو

استخراجویژگی
بردارویژگی

که در آن تابع هدف

بهصورت زیر تعریف میشود:

()9

مدلهایشرطی
ساخت 
تشخیص
ریزحرکات

آزمون

آموزش

تشکیل
عبارتهای

منطقیتوسط
PSO

شکل  :1فلوچارت الگوریتم پیشنهادی

- 1- 2پیشپردازش سیگنال خام حسگرهای اینرسی
سیگنال خام حسگرهای شتاب سنج و ژیروسکوپ حاوی نویزهای با
فرکانس باال بهدلیل خطای ذاتی حسگر است .بهعالوه ،لرزشهای
طبیعی دست انسان هنگام حرکت سبب ایجاد اندازهگیریهای
ناخواسته در سیگنال حسگر میشود .ازاینرو کالیبره کردن و حذف
نویزهای فرکانس باال ضروری است .بهمنظور کالیبره کردن سه فاکتور
بایاس ،12حساسیت 19و  11ARWقبل از هرگونه استفاده از این
حسگرها باید حذف شوند .در مراجع ] [29-21جزئیات بیشتری در
مورد نحوه محاسبه و حذف این فاکتورها از سیگنال خام حسگرهای
اینرسی آورده شده است .همچنین برای حذف کمهزینه نویزهای
فرکانس باال از سیگنال کالیبره شده حسگرها ،از یک فیلتر
میانگینگیری مطابق رابطه ( )1استفاده میشود.
() 1

سیگنال کالیبره شده حسگرها شامل :شتاب
که
و
 ،سرعت دورانی
خروجی فیلتر شده آن است .پارامتر تعداد نقاط در فیلتر میانگین
است و بهصورت تجربی مقدار  3در نظر گرفته شده است.
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مقدار کواترنیون چرخش در مختصات
و
در این رابطهها
است.
زمین نسبت به مختصات محلی حسگر در زمان و
اندازهگیری نرخ تغییرات کواترنیون از حسگر
همچنین
ژیروسکوپ است .در این الگوریتم برای اصالح خطای انتگرالگیری
خروجی ژیروسکوپ ،از الگوریتم بهینهسازی کاهش گرادیان 17استفاده
شده است .پارامتر در رابطه 2مقدار تأثیر این الگوریتم برای اصالح
خطا است .رابطه اصلی الگوریتم کاهش گرادیان در رابطه 9نشان داده
شده که در آن تابع هدف و همچنین جاکوبین 13آن است .با
) با
کمک این روش بهینهسازی ،مقدار خطای جهتگیری (یعنی
استفاده از سیگنال حسگر شتاب سنج (یعنی ) اصالح میشود .در
) مربوط به
این الگوریتم فرض شده که بردار جاذبه زمین (یعنی
این حسگر (که بردار استاتیک در راستای زمین است) بهصورت
پیشفرض مشخص شده است .با خواندن مقدار سیگنال این حسگر،
 ،اندازه جهتگیری آنها محاسبه شده و بهکمک آن ،خطای ایجاد
نیز تخمین زده میشود.
شده در
مقدار جهتگیری در مختصات محلی حسگرها و در حین حرکت،
مدام در حال تغییر است .لذا امکان محاسبه مؤلفه جاذبه و استخراج
شتاب خطی حاصل از حرکت جدید وجود ندارد .ازاینرو برای حذف
این مؤلفه باید سیگنال شتاب سنج از مختصات حسگر به زمین
انتقالیافته تا مؤلفه جاذبه در محور ثابتشده و در نهایت از آن محور
حذف شود .سیگنال شتاب سنج با کمک رابطه 1توسط کواترنیونی که
مقدار جهتگیری را نشان میدهد به مختصات زمین انتقال خواهد
یافت.
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() 1
سیگنال شتاب انتقالیافته به
در این رابطه
نیز سیگنال شتاب در
مختصات زمین و
مختصات حسگر است .ضمناً یک صفر به ابتدای بردار اضافهشده
تا به فرم یک بردار کواترنیون تبدیل شود .بهعالوه عملگر
نشاندهنده ضرب بین کواترنیونها و عملگر نیز مزدوج کواترنیون
توسط رابطه 2با حذف
است .مقدار شتاب خطی
مؤلفه جاذبه از محور بهدست خواهد آمد.
() 2
- 9- 2محاسبه سیگنال جاذبه زمین
در این مقاله برای استخراج مؤلفه جاذبه زمین در حسگر شتاب سنج،
از یک فیلتر پایینگذر مطابق با رابطه 1استفاده شده است .در این
تعداد نمونههای دریافت شده و
برابر ،1.7
رابطه ثابت
بردار استخراجشده جاذبه زمین است .همچنین در
) زمان نمونه جاری است.
این رابطه (
()1
- 1- 2قطعهبندی ریزحرکات
فعالیت نماز شامل ریزحرکاتی است که در آن جابهجایی در مکان فرد
رخ نداده و تحرک ایجاد شده فقط مربوط به ریزحرکات دست و
همچنین خمشهای بدن است .عالوهبراین تمامی ریزحرکات  8گانه
نماز شامل :سجده اول ،سجده دوم ،قیام ،رکوع ،قنوت ،تکبیر و تشهد
در راستای جاذبه زمین انجام میشوند .بدین ترتیب شتاب خطی
چرخشیافته در راستای جاذبه زمین اطالعات کاملی از ریزحرکت
در رابطه ،8سیگنال
انجام شده را در اختیار قرار میدهد .سیگنال
یک بعدی است که از ضرب داخلی بین دو سیگنال شتاب خطی
محاسبه شده و
و جاذبه زمین
) است.
حاوی شتاب خطی چرخشیافته در زمان (
() 8
برای مشخص کردن ابتدا و
عملیات قطعهبندی بر روی سیگنال
انتهای بازه 21رخداد ریزحرکات انجام شده است .در این مقاله برای
قطعهبندی از یک الگوریتم آستانه تطبیقپذیر استفاده شده است ].[23
در پنجره ابتدایی فعالیت
ابتدا یک آستانه از واریانس سیگنال
 ،توسط رابطه 7محاسبه میشود .در این رابطه نشان دهنده
نماز،
است .همچنین
زمان نمونه جاری در پنجره
است .در نهایت نیز یک ضریب ثابت
در
واریانس سیگنال
است که مقیاس واریانس را نشان داده و در این مقاله بر اساس
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آزمایشهای متعدد برابر  1قرار داده شده است .در رابطه 3نیز نحوه
نشان داده شده است؛ که در این رابطه
محاسبه
است.
میانگین نمونههای سیگنال در بازه
()7
()3
سپس قطعهبندی ریزحرکات توسط آستانه محاسبه شده در رابطه7
بهگونهای است که در زمان انجام یک ریزحرکت توسط فرد ،هرگاه
باشد زمان نمونه جاری
میزان شتاب خطی نمونهای بزرگتر از
بهعنوان نقطه شروع و بعد از آن اولین نمونه با مقدار کوچکتر از
زمان انتهای ریزحرکت فعلی در سیگنال شتاب خطی و جاذبه زمین
نشانهگذاری میشود.
- 2- 2استخراج ویژگی
تمایز بین الگوهای ریزحرکات در حوزه زمان و یا فرکانس بهتنهایی کار
دشواری است ،ازاینرو نمایش زمان-فرکانس توسط الگوریتمهای نظیر
تبدیل موجک در کارهای قبلی بهطور گسترده برای استخراج ویژگی از
سیگنالهای اینرسی مورد استفاده قرار گرفته است [،91 ،91 ،11
 .]92تبدیل بسته موجک سیگنال

 ،با عبور دادن آن از مجموعهای

از فیلترها ،حاصل میشود .در تجزیه سطح اول ،سیگنال بهطور
همزمان از یک فیلتر باالگذر و یک فیلتر پایینگذر عبور داده میشود.
سیگنال عبور کرده از فیلتر باال گذر در اصطالح جزئیات ،و سیگنال
عبور کرده از فیلتر پایین گذر تقریب خوانده میشود .بهطور متناوب
سیگنال تقریب و جزئیات در هر مرحله ،از زوج فیلترهای باال و پایین
میشود و به دو سیگنال جزئیات و تقریب جدید
گذر عبور داده
تجزیه میگردد و در انتها یک درخت دودویی پرحاصل خواهد شد.
در بازهی
بهمنظور استخراج ویژگی ،ابتدا نمونههای سیگنال
پنجره با اندازه
رخداد ریزحرکت به مجموعهای از
تقسیم شده است که هر پنجره با نصف پنجره قبلی همپوشانی دارد .در
بخش نتایج آزمایشگاهی مقدار مناسب محاسبه شده است .سپس از
یک موجک مرتبه  2از نوع  Daubechiesدر تجزیه موجک سیگنال
استفاده شده است .با توجه به جزئیات
در هر پنجره
زیادی که در سیگنال کوتاه ریزحرکات وجود دارد تجزیه سیگنال تا
سطح  1درخت انجام شده است .برای هر پنجره  ،مجموع مربعات
سیگنال جزئیات و تقریب در سطوح  2تا  1درخت بهعنوان ویژگی بر
به ترتیب
و
طبق رابطه 11محاسبه شده است .در این رابطه
سیگنال جزئیات و تقریب را نشان میدهد .بدین ترتیب یک بردار
ویژگی با طول برای یک ریزحرکت استخراج خواهد شد.
()11
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- 1- 2طبقهبندی ریزحرکات پیوسته نماز
در این مقاله برای طبقهبندی ریزحرکات نماز مدلهای شرطی معرفی
شده است .ساختار هر یک از این مدلها از عبارتهای منطقی تشکیل
شده است .برای تشکیل عبارتهای منطقی بهینه از الگوریتم PSO
استفاده شده است .در دو زیر بخش بعدی مدلهای شرطی و نحوه
ساخت آنها تشریح شده است.
 1-1-2مدلهای شرطی
باشد ،تعداد کالسها برای
اگر تعداد ریزحرکات نماز برابر با
طبقهبندی ریزحرکات نماز برابر است با:
()11
عالوه بر این مجموعهداده تشکیل شده برابر است با:
()12

نشان دهنده تعداد کاربران بکار گرفته شده برای
که در آن
تعداد نمونههای
جمعآوری دادهها در بخش آزمایشگاهی،
جمعآوریشده از هر نفر است .ویژگیهای استخراجشده برای هر
ریزحرکت برداری بهصورت زیر را تشکیل میدهند:
()19
هدف از ایجاد مدلهای شرطی ،یافتن مجموعهای از این مدلها مطابق
رابطه زیر است:
()11
بهطوریکه:
()12
با توجه به تعریفی که برای هر مدل در رابطه 12آورده شده درواقع
مدل شرطی تشکیل شده برای کالس  ،تابع باینری است که با دریافت
مجموعه ویژگیهای  ،خروجی  1برای رد و یا  1برای تأیید
ریزحرکت جاری را ارائه میدهند.
اجتماع پلیمرهایی (عبارتهای منطقی) است که در آن
تابع
با عملگر منطقی and
هر پلیمر با اتصال منومرهای
بهدست آمده است .به عبارتی:
()11
()18
که در آن نشاندهنده اندیس یک ویژگی بهینه در بردار است،
نشانه عملگر منطقی  andو همچنین و مقادیر عددی هستند که
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محدوده برقراری شرط را تعیین میکنند .کمینه و بیشینه دو متغیر
و توسط رابطه 17و رابطه 13برابر با کمترین و بیشترین مقدار بین
تمامی ویژگیهای استخراجشده در مجموعهداده در نظر گرفته شده
است.
()17
()13
الگوریتم PSO

 2-1-2تشکیل مدلهای شرطی بهوسیله
به یک
در این مقاله ،مسئله تشکیل مدلهای شرطی در مجموعه
مسئله بهینهسازی تبدیل و الگوریتم بهینهسازی  PSOجهت حل آن
استفاده شده است .وظیفه الگوریتم  ،PSOدر ابتدا انتخاب بهترین
زیرمجموعه از ویژگیهای استخراجشده در بردار و سپس محاسبه
محدوده عددی مناسب برای هر ویژگی انتخابی ،بهمنظور تشکیل
است .دلیل انتخاب
عبارتهای منطقی در مدلهای مجموعه
الگوریتم  PSOدر این مقاله راحتی پیادهسازی و همچنین نیازمندی
کم به میزان حافظه و پیچیدگی محاسباتی پایین است ].[91 ،99
الگوریتم نشان داده شده در شکل  2شبه کد تابع مکاشفهای برای
تشکیل مدل شرطی را با استفاده از الگوریتم  PSOنشان میدهد.
ذره (مدلهای شرطی
در ابتدا مکان و سرعت اولیه تعداد
کاندید) بهصورت تصادفی بین  1و  1مقداردهی شده است (خطوط -1
 ،2شکل  .)2مطابق رابطه 11هر مدل شرطی متشکل از تعدادی عبارت
منطقی است پس هر ذره اوالً باید توانایی انتخاب زیرمجموعه بهینهای
از ویژگیها برای هر عبارت منطقی و ثانیاً محدوده عددی برقراری
شرط هر عبارت (مقادیر و در رابطه )18را داشته باشد .اگر طول
در
بردار ویژگی را در نظر بگیریم ،طول بردار ذرات برابر
نظر گرفته شده است .خانه اول برابر تعداد اندیسهای بردار ویژگی
خانه بعدی محدوده عددی آنها در عبارت منطقی است .در
و
هر تکرار الگوریتم  PSOبا ارسال ذرات به تابع ( createModelکه در
ادامه توضیح داده خواهد شد) مدل شرطی برای ذرات تشکیل میشود
(خط  ،7شکل  .)2سپس مقدار هزینه مدل شرطی ذرات محاسبه شده
است که برای هر مدل میزان دقت آن در طبقهبندی صحیح نمونههای
متعلق به کالس ریزحرکت در مجموعهداده جمعآوریشده بهعنوان
تابع هزینه انتخاب شده است (خط  ،3شکل  .)2در ادامه بهترین مکان
ذره و بهترین مکان سراسری محاسبه شده است (خطوط ،11-11
شکل  )2و سپس مکان و سرعت جدید ذرات بر طبق رابطه 21و 22
بهروزرسانی شده است (خطوط  ،17-18شکل .)2
()21
()21
در این روابط مکان ،سرعت و
است .همچنین
که
و دو متغیر تصادفی در بازه

بهترین مکان ذره ام است
مکان بهترین ذره سراسری،
و و ثابت عددی صحیح
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هستند که ضریب اهمیت وضعیت ذره جاری و بهترین ذره است .در
نهایت نیز ضریب اینرسی است.
با اتمام حلقه اصلی الگوریتم  ،PSOمتغیر
حاصل از ذره بهینه سراسری

1. Input:
2. Output:
3. // create the particle’s model
4.
length of
5.
calculate through eq.18
6.
calculate through eq.19
7.
8.
(
)

با مدل شرطی

مقداردهی و برای طبقهبندی

نمونههای کالس ریزحرکت در نظر گرفته میشود (خط  ،21شکل
 .)2تعداد تکرارهای حلقه اصلی در الگوریتم  PSOکه با متغیر

نشان

9.

داده شده برابر با  1111در نظر گرفته شده است.
همانگونه که اشاره شد تابع  createModelبا دریافت بردار یک

then

ذره ،مدل شرطی آن را تشکیل میدهد .شبه کد نشان داده شده در

13.
14.
15.
16.
end
17. end
18.

شکل  9نحوه عملکرد این تابع را نشان میدهد .برای تشکیل
عبارتهای منطقی برای ذره جاری با بردار به طول  ،ابتدا

خانه

اول برای انتخاب ویژگیهای بهینه به مقادیر  1و  1گرد شده و مابقی
و

خانهها برای محدودههای عددی به بازه
شده است (خطوط  ،3-7شکل  .)9با بررسی

انتقال داده

محدوده عددی

و

معادل آن نیز در خانههای

و

استخراج شده و با هم عبارت

منطقی جاری را تشکیل میدهند (خطوط  ،12-11شکل  .)9با حذف
ویژگیهای با مقدار  1بهگونهای عملیات حذف ویژگیهای زائد و
کاهش ویژگی صورت میپذیرد .با اتمام اجرای تابع

createModel

عبارتهای منطقی تشکیلشده با عملگر منطقی  andدر کنار یکدیگر
مدل شرطی حاصلشده از ذره جاری را میسازند (خط  ،17شکل .)9
در نهایت با اجرای جداگانه الگوریتم  PSOبرای هر ریزحرکت،
مدلهای شرطی مجموعه

)

,

محاسبه خواهد شد.

1. Input: , ,
2. Output:
3. // initialize the population at
4.
5.
6. while
7.
// calculate particle’s cost
8.
( createModel
)
9.
( calculateAccuracy
10.
// update best position:
11.
for
<

then

if

12.

if

13.
14.

;
then

<

end
update velocity
update position

, through eq.20
, through eq.21

)

( createModel

شکل  :2شبه کد الگوریتم مکاشفهای جهت تشکیل مدل شرطی
کالس ریزحرکت با استفاده از الگوریتم PSO
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شکل  :9شبه کد الگوریتم createModel

خانه اول ،هر اندیسی

که  1باشد نشاندهنده انتخاب آن ویژگی توسط ذره جاری است و

15.
16.
17.
18.
19.
20. end
21.

برای

if

10. for
11.
12.

- 9آزمایشها
- 1- 9آمادهسازی آزمایشها
برای جمعآوری مجموعهداده فعالیت نماز ،یک دستگاه پوشیدنی
بهصورت مچبند طراحی شده است .این دستگاه یک ماژول  IMUمدل
 MPU-9250شرکت  InvenSenseاست .این ماژول با  3درجه آزادی
شامل حسگرهای سه محوره شتاب سنج و ژیروسکوپ است .بهعالوه
یک ماژول  RFبلوتوث برای ارسال اطالعات به کامپیوتر مقصد در
دستگاه تعبیه شده است .حرکات بدن انسان دارای نرخ فرکانس زیر
 20Hzو همچنین  %33انرژی حرکات نیز زیر  15Hzاست [ .]92از
اینرو ،بر طبق قضیه  Nyquist-Shannonنرخ فرکانس نمونهبرداری
 30Hzبرای ضبط اطالعات حرکات انسان کافی است .برای اطمینان از
ضبط کامل حرکات فرد نمازگزار ،نرخ فرکانس نمونهبرداری از دادههای
حسگرها  50Hzدر نظر گرفته شده است .تمامی پیادهسازیها و
ارزیابیهای انجامگرفته در محیط برنامه  Matlab R2015bو بر روی
یک کامپیوتر شخصی با ویندوز  11محصول شرکت مایکروسافت،
پردازشگر مدل  Intel-i7و با حافظه  7گیگابایت ،انجام شده است .برای
ارزیابی عملکرد مدل شرطی پیشنهادی برای طبقهبندی ریزحرکات
نماز از سه معیار دقت ،بازیابی و  F1استفاده شده که در زیر توضیح
داده شده است.
دقت :نسبت تعداد مواردی است که بهدرستی برچسب درست دادهشده
به تعداد مواردی که برچسب داده شده است (رابطه.)22
()22
بازیابی :نسبت تعداد مواردی است که بهدرستی برچسب درست
دادهشده به تعداد کل مواردی که درست است (رابطه.)29
()29
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است که قادر به ذخیره اطالعات این حرکات است .مجموعاً تعداد
( 2111)=111×21نمونه فعالیت نماز دو رکعتی جمعآوری شده است.
مجموعهداده حاوی ریزحرکات  8گانه مربوط به نماز دو رکعتی است
که مجموعاً ( 11111)=111×21×8ریزحرکت در آن قرار دارد.
شکل  1یک نمونه از سیگنال دریافت شده از حسگر شتاب سنج
و سیگنالهای محاسبهشده از آن را برای نماز دو رکعتی نشان میدهد.
قسمت «الف» در این شکل ،سیگنال دریافتشده از حسگر شتاب
سنج را نشان میدهد .در این نمونه محور در راستای جاذبه زمین
جاذبه بر روی آن قابل مشاهده است.
است در نتیجه مقدار
قسمتهای «ب» و «ج» به ترتیب سیگنالهای جاذبه زمین و شتاب
خطی است که از سیگنال قسمت «الف» استخراج شده است .سیگنال
جاذبه در قسمت «ب» مقدار اصلی جاذبه زمین را نشان میدهد.
همچنین شتاب خطی در قسمت «ج» مقدار شتاب تحرک دستها را
نشان میدهد .در نهایت قسمت «د» سیگنال یک بعدی شتاب خطی

معیار  :F1نحوه محاسبه این معیار در رابطه 21نشان داده شده و امکان
ترکیب دقت و بازیابی را فراهم میسازد .معیار  F1عددی بین  1تا  1را
میدهد که عدد  1نشاندهنده این حقیقت است که الگوریتم بهصورت
کامل توانایی طبقهبندی همهی نمونهها را دارد.
()21
- 2- 9مجموعهداده
وجود ریزحرکتهای 8گانه پیوسته و کوتاه در فعالیت نماز شامل
ریزحرکات :تکبیر ،رکوع ،سجده اول ،سجده دوم ،قیام ،قنوت و تشهد،
تشخیص آن را دشوار مینماید .برای ارزیابی دقیق عملکرد روش
پیشنهادی در تشخیص ریزحرکات نماز مجموعهداده بزرگی شامل
سیگنالهای نماز دو رکعتی مربوط به  111نفر ( 21مرد و  21زن) با
متوسط سن بین  21تا  21سال جمعآوری شده است .از هر نفر
خواسته شد که با بستن دستگاه به مچ دست 21 ،بار نماز دو رکعتی را
با سرعت متوسط انجام دهد .در مرحله جمعآوری مجموعه داده،
محلهای دیگری مانند قفسه سینه ،زانو و سر افراد نیز برای بستن
دستگاه مدنظر بود اما باوجود حرکتهای تکبیر و قنوت که در هنگام
انجام آنها تنها دست افراد داری تحرک است ،مچ دست تنها محلی
تشهد

سجده دوم

سجده اول

رکوع

قنوت

چرخش یافته در راستای جاذبه زمین را نشان میدهد .در شکل 1
ریزحرکتهای 8گانه نماز با  8رنگ مختلف نشانهگذاری شده
است.

قیام

سجده دوم

سجده اول

رکوع

تکبیر

X-Axis
Y-Axis
Z-Axis

Samples

X-Axis
Y-Axis
Z-Axis

الف)

Samples

ب)
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X-Axis
Y-Axis
Z-Axis

Samples

ج)

Samples

د)
شکل  :1نشانهگذاری ریزحرکات نماز در سیگنالهای اینرسی ،الف) سیگنال شتاب سنج ،ب) سیگنال جاذبه زمین ،ج) سیگنال شتاب خطی ،د) سیگنال شتاب
خطی چرخشیافته در راستای جاذبه زمین

- 9- 9نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدلهای شرطی برای
سیگنالهای اینرسی
در این بخش ارزیابی مدلهای شرطی برای طبقهبندی ریزحرکات نماز
برمبنای  9نوع سیگنال اینرسی زیر انجام شده است:
 )1برآیند سیگنال فیلترشده شتاب سنج و ژیروسکوپ در
رابطه1
 )2برآیند سیگنال شتاب خطی در رابطه2
 )9سیگنال شتاب خطی چرخشیافته در راستای جاذبه زمین
در رابطه8
برای هر نمونه در مجموعهداده ،ویژگیهایی که در بخش 2-2
شرح داده شد از  9سیگنال اشاره شده استخراج و سپس بر اساس
مدلهای شرطی طبقهبندی شده است .نتایج ارزیابیها بر اساس معیار
دقت ،بازیابی و  F1در حالت وابسته و مستقل از شخص با روش 10-
( Fold Cross Validationکه در آن دادههای  11نفر بهعنوان آزمون و
 31نفر باقی مانده برای آموزش انتخاب شده) در جداول  1تا  9آمده
است .بر اساس نتایج نشان داده شده در این جداول ،سیگنال شتاب
سنج و تمامی سیگنالهای مستخرج از آن دارای عملکرد بهتری نسبت
به سیگنال ژیروسکوپ است .برای مثال نتایج حاصل از برآیند سیگنال
شتاب سنج برای معیارهای دقت ،بازیابی و  F1در حالت وابسته به
شخص به ترتیب برابر  %71/71 ،%71/11و  %71/11و در حالت
مستقل از شخص برابر  %71/11 ،%87/11و  %71/71است .درحالیکه
این نتایج در استفاده از برآیند سیگنال ژیروسکوپ کاهش نشان
میدهد بهگونهای که برای معیارهای دقت ،بازیابی و  F1در حالت

Serial no. 87

وابسته به شخص به ترتیب برابر  %71/81 ،%82/21و  %81/21و در
حالت مستقل از شخص برابر  %82/11 ،%81/11و  %89/81است .این
یافته نشاندهنده اطالعات تفکیککننده و باارزشتر سیگنال شتاب
سنج نسبت اطالعات سرعت زاویهای مستخرج از ژیروسکوپ در
تشخیص ریزحرکات است.
نتایج جدول  1تا  9نشان میدهد که استفاده جداگانه از برآیند
شتاب خطی نسبت به استفاده مستقیم از سیگنال برآیند شتاب سنج
بهطور میانگین دارای عملکرد بهتری است .با این دیدگاه ،نتایج
معیارهای دقت ،بازیابی و  F1برای برآیند شتاب خطی در حالت وابسته
به شخص به ترتیب برابر  %32/91 ،%31/11و  %31/21و در حالت
مستقل از شخص برابر  %77/91 ،%77/11و  %77/11است .این یافتهها
بهبود عملکرد الگوریتم تشخیص با مؤلفه شتاب خطی را نسبت به
استفاده مستقیم از برآیند سیگنال شتاب سنج نشان میدهد.
در نهایت نتایج جدول  1تا  9نشان میدهد که نتایج طبقهبندی
مدلهای شرطی بر اساس سیگنال یکبعدی شتاب خطی چرخشیافته
در راستای جاذبه زمین عملکرد بهتری در مقایسه با سایر حالتها
داشته است .نتایج حاصل از این حالت برای معیارهای دقت ،بازیابی و
 F1در حالت وابسته به شخص به ترتیب برابر  %38/21 ،%38/21و
 %38/21و در حالت مستقل از شخص برابر  %32/11 ،%32/11و
 %32/11است که بهبود مناسبی را در الگوریتم تشخیص ریزحرکات
نماز نشان میدهد.
برای بررسی عملکرد جزئیتر الگوریتم پیشنهادی در تشخیص
ریزحرکات نماز در حالت استفاده از سیگنال شتاب خطی
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چرخشیافته ،ماتریس پراکنش مربوط به عملکرد طبقهبندی با مدل

عالوه بر این ،شتاب خطی چرخشیافته توانایی تفکیک مناسب

شرطی تشکیل شده است .جداول  1و  2نتایج حاصلشده در دو حالت

بین ریزحرکات مشابه نظیر قنوت و تکبیر را داشته است .بر اساس

وابسته و مستقل از شخص توسط ماتریسهای پراکنش نشان میدهد.

نتایج جداول  1و  2میزان خطای روش پیشنهادی برای طبقهبندی

مطابق نتایج ،الگوریتم پیشنهادی توانایی تفکیک مناسب ریزحرکات

ریزحرکت قنوت که بهاشتباه تکبیر تشخیص داده در حالت وابسته به

پویا نظیر برخواستن و نشستن است (نظیر رکوع ،انتقال از رکوع به

شخص برابر  21نمونه و تعداد نمونههای تکبیری که بهاشتباه قنوت

سجده اول و قیام) را نسبت به ریزحرکات کوتاه (نظیر قنوت ،تکبیر،

تشخیص داده شده برابر با  21است .همچنین این میزان خطا در

سجده دوم و تشهد) داشته است .تعداد خطای طبقهبندی در حالت

طبقهبندی ریزحرکت قنوت که بهاشتباه تکبیر تشخیص داده در حالت

وابسته به شخص برابر  11و در حالت مستقل از شخص  991از کل

مستقل از شخص برابر  91نمونه و تعداد نمونههای تکبیری که

 11111نمونهها است که به ترتیب  %1/1و  %2میزان خطا را نشان

بهاشتباه قنوت تشخیص داده شده برابر با  17نمونه است.

میدهد .این میزان خطا با توجه به حجم مجموعهداده مورد استفاده
میزان تداخل قابل قبولی را نشان میدهد.
جدول  :1نتایج طبقهبندی ریزحرکات نماز با استفاده از الگوریتم طبقهبندی پیشنهادی بر اساس معیار ارزیابی دقت
مستقل از شخص ()%

وابسته به شخص ()%
سیگنال
سجده اول قیام

رکوع سجده دوم قنوت

تکبیر تشهد میانگین

سجده اول قیام

رکوع

سجده
دوم

قنوت

تکبیر تشهد میانگین

برآیند ژیروسکوپ

82/21 82/71 82/11 32/11 82/31 13/21 81/11 81/31

81/11 81/31 18/21 81/71 13/31 81/21 82/21 13/11

برآیند شتاب سنج

71/11 72/11 72/11 71/21 71/11 72/31 71/11 78/11

87/11 71/11 83/21 83/71 82/11 83/11 71/11 81/11

برآیند شتاب خطی

31/11 32/11 32/11 31/11 31/31 31/31 31/21 31/31

77/11 78/11 31/11 73/21 77/11 73/11 71/91 71/81

شتاب خطی چرخشیافته 38/21 37/91 37/21 38/31 37/71 32/71 31/91 38/11

32/11 31/31 32/11 39/91 31/11 32/81 31/11 73/91

جدول  :2نتایج طبقهبندی ریزحرکات نماز با استفاده از الگوریتم طبقهبندی پیشنهادی بر اساس معیار ارزیابی بازیابی
مستقل از شخص ()%

وابسته به شخص ()%
سیگنال
سجده اول قیام

رکوع سجده دوم قنوت تکبیر تشهد میانگین

سجده اول قیام

رکوع سجده دوم قنوت تکبیر تشهد میانگین

برآیند ژیروسکوپ

71/81 79/71 83/91 71/21 71/31 79/11 72/11 72/11

82/91 82/71 81/11 81/91 81/11 81/11 81/11 82/71

برآیند شتاب سنج

71/71 77/21 71/11 71/91 79/21 71/21 72/21 71/71

71/11 77/81 71/21 79/21 71/21 72/11 71/11 71/11

برآیند شتاب خطی

32/91 31/81 31/21 31/21 32/11 32/11 39/11 31/11

77/91 31/21 71/11 78/81 73/11 77/11 77/71 72/21

شتاب خطی چرخشیافته 38/21 33/91 38/21 38/31 37/21 38/21 31/81 32/91

32/11 32/11 31/11 39/91 32/21 31/71 31/81 73/21

جدول  :9نتایج طبقهبندی ریزحرکات نماز با استفاده از الگوریتم طبقهبندی پیشنهادی بر اساس معیار ارزیابی F1
مستقل از شخص ()%

وابسته به شخص ()%
سیگنال
سجده اول قیام

رکوع سجده دوم قنوت تکبیر تشهد میانگین

سجده اول قیام

رکوع سجده دوم قنوت تکبیر تشهد میانگین

برآیند ژیروسکوپ

81/21 87/11 82/81 88/21 81/21 82/81 81/11 82/81

89/81 83/11 82/11 88/11 81/11 81/21 89/11 82/71

برآیند شتاب سنج

71/11 78/11 72/31 72/11 71/71 79/81 39/11 71/11

71/71 71/11 71/91 71/11 83/21 72/11 72/11 82/81

برآیند شتاب خطی

31/21 31/13 31/37 31/93 32/11 31/23 31/21 31/89

77/11 73/21 77/21 77/11 78/11 77/71 78/21 71/11

شتاب خطی چرخشیافته 38/21 37/71 38/81 38/31 37/81 31/11 31/21 31/21

32/11 31/81 31/91 39/91 32/11 32/91 31/11 73/11
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جدول  :1ماتریس پراکنش برای الگوریتم طبقهبندی با استفاده سیگنال شتاب
خطی چرخشیافته در حالت وابسته به شخص

قنوت

تکبیر

تشهد

سجده اول قیام

11

1

2

1

1

21 1321

1

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1381

1

1

1

1

2

1

7

1327

21

1

2

1

2

2

21

1387

1

2

2

1

1

1

17

1311

1312

سجده اول

11

قیام

12

رکوع
سجده دوم

قنوت

تکبیر

تشهد

رکوع سجده دوم

91

1311 27

جدول  :2ماتریس پراکنش الگوریتم طبقهبندی با استفاده از سیگنال شتاب
خطی چرخشیافته در حالت مستقل از شخص

سجده اول

قیام
رکوع
سجده دوم

قنوت

تکبیر

تشهد

سجده اول قیام

رکوع سجده دوم قنوت

تکبیر

تشهد

1871

71

81

7

11

21

11

81

1792

11

12

11

11

11

17

11

1721

1

7

21

17

21

7

17

1777

21

91

11

21

17

11

17

1711

91

91

12

2

1

27

17

21

1

21

11

91

27 1717

1717 87

100

شتاب خطی فیکس شده

100

شتاب خطی فیکس شده

برآیند شتاب خطی

90

برآیند شتاب خطی

برآیند شتاب سنج

برآیند شتاب سنج

80

برآیند ژیروسکوپ

90
80

برآیند ژیروسکوپ

70

70

50

40

40

30

30

20

20
10

10
0
25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

طول پنجره

الف) وابسته به شخص

)F1 (%

50

)F1 (%

60

60

0
25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

طول پنجره

ب) مستقل از شخص

شکل  :2ارزیابی الگوریتم پیشنهادی برای تعداد پنجرههای با معیار  ،F1الف) وابسته به شخص ،ب) مستقل از شخص

- 1- 9ارزیابی تعداد پنجرهها برای قطعهبندی سیگنال اینرسی
فعالیت نماز در بین ریزحرکات خود دارای حالت ایستا طوالنیمدت
است (در این حالت مقدار شتاب نزدیک به صفر است) .ازاینرو معین
نمودن ابتدا و انتهای ریزحرکت بدون توجه به سرعت انجام آن ،کار
نهچندان دشواری است .اما بهمنظور مدیریت دقیق حرکات افراد در
بازه رخداد ریزحرکات و کاهش تأثیر آن در دقت کلی الگوریتم
طبقهبندی ،انتخاب طول پنجره مناسب در مرحله قطعهبندی

Serial no. 87

تأثیرگذارترین نقش برای پوشش دادن تفاوت در انجام حرکات را دارد.
زیرا تعداد ویژگیهای استخراج شده (بخش  )2-2مستقیماً به تعداد
پنجرهها وابستگی دارد.
نمودارهای شکل  2نتایج معیار ارزیابی  F1برای پنجرههای با
طول متفاوت را برای حالت مستقل و وابسته به شخص را نشان
میدهد .دقت مدلهای شرطی در طبقهبندی نمونهها برای هر دو
حالت با تقسیم سیگنال ریزحرکت به  3پنجره به باالترین مقدار رسیده
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است .سرعت افراد در انجام فعالیت نماز متفاوت بوده ازاینرو دقت
حداکثری که در حالت تقسیم سیگنال به  3پنجره بهدستآمده ،نشان
میدهد که این تعداد پنجره برای مدیریت سرعت افراد متفاوت مناسب
است.
- 2- 9تأثیر ریزحرکات اضافی دست بر عملکرد مدلهای شرطی
پیشنهادی

ارائه یک مدل فراابتکاری . . .
جدول  :1خطای مدلهای شرطی پیشنهادی در طبقهبندی ریزحرکات اضافی
دست بهجای حرکات اصلی نماز با معیار F1
وابسته به شخص ()%

مستقل از شخص()%

سجده اول

9/11

1/91

قیام

9/71

9/32

رکوع

2/11

2/12

سجده دوم

9/21

9/92

قنوت

1/32

2/11

تکبیر

2/21

2/91

تشهد

2/11

2/81

میانگین خطا

9/32

1/91

ماشین طبقهبندی بهکاررفته در تشخیص حرکات بدن باید توانایی
مدیریت حرکات اضافی و چشمپوشی از آنها را داشته باشد .همانگونه
که در شکل  1نشان داده شد ،فعالیت نماز دارای حرکات پشت سرهم
است واضح است احتمال رخداد ریزحرکتهای اضافی دست در بین
حرکات وجود دارد .در این حالت طبقهبندیهایی که بر اساس
مدلهای شرطی ساخته میشوند گزینه مناسبی برای مدیریت حرکات
اضافی میباشند .این مدلها برای هر حرکت یک محدوده عددی در
نظر گرفته و تنها حالت تأیید حرکت جاری منوط به برقرار شرط آن
است.

- 1- 9مقایسه عملکرد مدلهای شرطی پیشنهادی با دیگر
الگوریتمهای یادگیری ماشین

بهمنظور بررسی میزان مقاوم بودن مدلهای شرطی پیشنهادی در

بهمنظور ارزیابی نتایج حاصلشده از مدل طبقهبند معرفیشده در این

مدیریت ریزحرکات اضافی دست ،آزمایش مستقلی در این بخش

مقاله ،مقایسهای بین آن و مدلهای رایج در طبقهبندی ریزحرکات

صورت گرفته است .در این آزمایش از فرد خواسته شد که بهصورت

پیوسته انجام شده است .بدین منظور مدل  HMMپیوسته معرفیشده

تصادفی بین حرکات نماز ،ریزحرکت خاراندن بدن (بهعنوان نویز) که

در [ ]11که در آن یک  HMMچپ به راست  11حالته استفاده شده،

انجام آن در فرآیند نماز توسط افراد محتمل میباشند را انجام دهد .در

برای مقایسه انتخاب شده است .همچنین الگوریتم معرفیشده در []21

مرحله طبقهبندی ،این ریزحرکت اضافی بهعنوان کالس ناشناخته در

که مدلی شرطی است بر اساس درخت تصمیم نیز برای مقایسه در این

نظر گرفته شده و میزان تداخل آن با ریزحرکات نماز مورد بررسی قرار

بخش استفاده شده است .نهایتاً برای انجام مقایسههای بیشتر

گرفته شده است.

الگوریتمهای مرسوم یادگیری ماشین  PNN ،SVMو

Naive Bayes

بر طبق نتایج حاصل از جدول  ،1میانگین خطای تشخیص

نیز در این آزمایش استفاده شده است .برای ارزیابی سیگنال شتاب

ریزحرکت اضافی دست با ریزحرکات اصلی نماز با معیار  F1برای حالت

خطی چرخشیافته در راستای جاذبه زمین برای دو حالت مستقل و

وابسته به شخص  %9/32و در حالت مستقل از شخص  %1/91است.

وابسته به شخص با روش  10-Fold Cross Validationانجام شده است.

نتایج این آزمایش عملکرد مناسبی را برای مدلهای شرطی نشان

جدول  8نتایج مقایسهها را با معیار  F1برای دو حالت وابسته و

میدهد .همانگونه که در بخش  1-2اشاره شده در روش پیشنهادی

مستقل از شخص نشان میدهد .بر طبق نتایج جدول  ،8دقت مدل

این مقاله از شتاب خطی فیکس شده در راستای جاذبه زمین بهعنوان

پیشنهادی برای هر دو حالت نسبت به دیگر مدلها بهتر بوده است.

سیگنال پایه بهمنظور استخراج ویژگی استفاده شده است .در

باوجود عملکرد قوی  HMMپیوسته در طبقهبندی ریزحرکات پیوسته،

ریزحرکات 8گانه نماز برای هر ریزحرکت مچ دست دارای یک زاویه

مدل پیشنهادی در این مقاله عملکرد بهتری نسبت به آن در

خاص نسبت به جاذبه زمین است .ازاینرو ،زاویه مچ دست فرد زمان

طبقهبندی ریزحرکات نماز داشته است .دلیل این عملکرد بهتر،

انجام ریزحرکات نماز نسبت به جاذبه زمین در این سیگنال مهم و یک

خاصیت کاهش ویژگی است که بهطور ضمنی در مدل پیشنهادی

ویژگی متمایزکننده برای آن ریزحرکت است .در کنار ویژگیهای

وجود دارد که این خاصیت در مدل  HMMوجود ندارد .فاصله کوتاه

استخراج شده توسط تبدیل موجک ،ویژگی اشاره شده برای سیگنال

بین رخداد ریزحرکات نماز (مانند سجده اول و دوم) است که این امر

شتاب خطی فیکس شده در راستای جاذبه زمین میتواند دلیل اصلی

نیز اجازه تفکیک مناسب بین ریزحرکات را به مدل  HMMنداده و

عملکرد مناسب مدلهای شرطی در چشمپوشی از ریزحرکات اضافی

سبب کاهش دقت آن میشود .در نهایت بر طبق این جدول

دست دانست .زیرا در زمان انجام ریزحرکات اضافی زاویه مچ دست با

الگوریتمهای  PNN ،SVMو  Naive Bayesدارای عملکرد ضعیفتری

جاذبه زمین تغییر کرده و مقدار ویژگی استخراج شده از آن هیچ

در طبقهبندی ریزحرکات نماز میباشند که این خود اثباتی بر استفاده

شرطی از مدلها را برقرار نمیکند.

کم محققان از این مدلها در حوزه طبقهبندی ریزحرکات پیوسته
است.
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 مقایسه طبقهبند پیشنهادی با دیگر الگوریتمهای مرسوم یادگیری:8 جدول
F1 ماشین با معیار
)%(مستقل از شخص

)%( وابسته به شخص

31/11

32/21

]11[ یانکر و همکاران

71/13

31/91

]21[ وانگ و همکاران

72/11

31/12

SVM

72/12

71/11

PNN

71/31

79/23

Naive Bayes

32/11

38/21

روش پیشنهادی

نتیجهگیری- 1
در این مقاله یک الگوریتم تشخیص ریزحرکات پیوسته در یک فعالیت
 ازاینرو فعالیت نماز که.انسان برمبنای حسگرهای اینرسی معرفی شد
، برخواستن،مجموعهای از ریزحرکتهای مختلف ازجمله نشستن
 بهعنوان مورد،خمش و همچنین ریزحرکتهای مختلف دست است
 ایده اصلی این مقاله برای تشخیص.مطالعه در نظر گرفته شد
ریزحرکات نماز بر مبنای ویژگیهای استخراجشده معرفی یک طبقهبند
، این مدلها با دریافت یک نمونه آزمون.تحت عنوان مدل شرطی بود
. باز میگردانند1  و غیر آن1 برای نمونههای متعلق به کالس خود
ساختار این مدلها حاوی عبارتهای منطقی بود که در یک رهیافت
 تشکیل. محاسبه شدندPSO مکاشفهای توسط الگوریتم بهینهسازی
عبارتهای منطقی با این رهیافت برای هر مدل شرطی دارای دو
:خصوصیت اصلی است که عبارت است از
 جستجوی کامل فضای ویژگیهای استخراجشده جهت- 1
انتخاب بهترین زیرمجموعه از کل ویژگیها
 تشکیل بهینهترین تعداد عبارتهای منطقی برای هر مدل- 2
شرطی
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