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چکيده
به منظور شناسایی اجسام متحرک با استفاده از الگوریتم تفاضل پس زمینه ،سایه اجسام نیز به عنوان شیء متحرک استخراج
می شود که عامل بروز مشکل و خطا در شناسایی اجسام متحرک است .بنابراین در سیستمهای حمل و نقل هوشمند ،شناسایی و
حذف سایه خودرو ها یک چالش مهم است .در این مقاله روشی کارآمد براساس ترکیب فضای رنگ  HSVو تجزیه و تحلیل
ترکیبات اصلی ارائه شده است .در ابتدا  ،بعد از شناسایی اجسام متحرک توسط روش تفاضل پس زمینه ،با استفاده از فضای
رنگ  HSVمناطق احتمالی سایه متحرک استخراج می گردد .در نهایت به منظور تصحیح عمل شناسایی در مرحله قبل (به عنوان
نمونه حذف قسمتهایی از خودرو که به عنوان سایه شناسایی شدهاند) ،از الگوریتم تجزیه و تحلیل ترکیبات اصلی بهره گرفته
میشود .با این الگوریتم ،هر خودرو بوسیله بردارهای ویژه خودروهای پایگاه داده آموزشی مدل میگردد تا بدین وسیله هر
خودروی ناشناخته ورودی براساس این مدل تایید یا رد گردد .روش پیشنهادی بر روی ویدئوهای واقعی اخذ شده توسط
سیستم های حمل و نقل هوشمند در شرایط واقعی و عملیاتی ارزیابی گردیده است .نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی بیانگر
عملکرد قابل قبول و مؤثر روش پیشنهادی در کاربردهای سیستمهای حمل و نقل هوشمند است.

کليدواژه
تجزیه و تحلیل ترکیبات اصلی ،شناسایی اجسام متحرک ،شناسایی سایه ،فضای رنگ  ،HSVسیستمهای حمل و نقل هوشمند.

مقدمه
با رشد سری سختافزارهای کامپیوتری و تکنولوژیهای
چندرسانهای ،استفاده از سیستمهای هوشمند نظارتی به خصوص
سیستمهای حمل و نقل هوشمند در بین کاربران محبوبتر و
فراگیرتر شده است .در بسیاری از سیستمهای نظارتی ،اغلب
دوربین ثابت است و برای ضبط و نمایش تصاویر استفاده میگردد.
وقتی که تصاویر ویدئویی توسط دوربینهای ثابت ضبط میشود،
شناسایی اشیاء متحرک در سیستمهای نظارتی ،اهمیت پیدا
میکند .در این سیستمها ،چونکه پسزمینه ثابت است ،شناسایی
اشیاء متحرک براساس تغییر پسزمینه صورت میگیرد[ .]1با
توجه به برخی از ویژگیهای مخرب سایه شامل قرار گرفتن در
کنار اشیاء متحرک و حرکت مشابه شیئ ،ممکن است با شئ
متحرک اشتباه گرفته شود و نتایج شناسایی اشیاء متحرک را تحت
تأثیر خود قرار دهد[.]2

سایه در بسیاری از کاربردهای سیستمهای هوشمند نظارتی ،یک
عامل مزاحم است و باعث بروز مشکالتی از قبیل شناسایی و
ردیابی اشتباه اشیاء متحرک ،اخالل در قطعه بندی اشیاء متحرک،
تغییر شکل و اندازه اشیاء متحرک و بروز اتفاقات ناخواسته همچون
اعوجاج شئ و ادغام اشیاء با یکدیگر و از دست رفتن اشیاء می-
گردد .بنابراین شناسایی و حذف سایه در سیستمهای هوشمند
امری ضروری و مهم به نظر میرسد[.]3
بر اساس تقسیمبندیهای موجود در مطالعات انجام شده در این
زمینه میتوان سایه را از نظر فضایی 1به دو قسمت سایه جسم
ثابت و سایه جسم متحرک تقسیم بندی کرد .با توجه به اینکه
سایه جسم ثابت نیز مانند خود جسم ،ثابت است و به عنوان جزءی
از پیش زمینه شناسایی نمیگردد در تصاویر نظارتی مشکل عمده-
ای ایجاد نمیکند و شناسایی آن اهمیت زیادی ندارد[ .]4اما
1 Spatial
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شناسایی سایه جسم متحرک که مانند خود جسم به عنوان جزءی
از پیش زمینه شناسایی میشود برای ما اهمیت زیادی دارد .عالوه
براین ،سایه اجسام متحرک به دو دسته تقسیم میشود .یکی
سایهای که بر روی قسمتهایی از خود جسم متحرک میافتد و به
خود سایه 2معروف است و دیگری سایه جسمی که بر روی پس
زمینه قرار میگیرد و به قالب سایه 3معروف است .قالب سایه نیز به
دو دسته نیم سایه 4و سایه کامل 5تقسیم میشود .نیمسایه به
ناحیهای از پس زمینه گفته میشود که در آن کمی نور از منب
روشنایی وجود داشته باشد و سایه کامل ناحیهای است که هیچ
نوری در آن ناحیه وجود نداشته باشد [( ]5شکل .)1

)الف(

(ب)
شکل  .1الف) قالب سایه ،خودسایه .ب) سایه کامل ،نیم سایه و موقعیت آنها
[.]5

با توجه به مطالعات فراوانی که در این زمینه انجام گرفته است،
میتوان گفت دستهبندیهای متفاوتی در مورد کارهای انجام شده
در شناسایی سایه در تصاویر ویدئویی وجود دارد .به عنوان مثال در
[ ،]6با توجه به ویژگیهای سایه یک تقسیمبندی براساس شدت،
رنگتابی (اطالعات رنگی سایه) ،فیزیک و هندسه ،بافت و ویژگی
زمانی سایه انجام شده است .در این مقاله شناسایی سایه به دسته-
های کلی زیر که عمومیت بیشتری دارند ،دستهبندی شده اند.:
 روشهای مبتنی بر مدل [.]3[-]7[ ،]2[ ،]12 Self shadow
3 Cast shadow
4 Penumbra
5 Umbra
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 روشهایی مبتنی بر ویژگی (مانند بافت ،رنگ ،ساختار ،گرادیان)[.]3[ ،]7[ ،]2[ ،]1
در روشهای مبتنی بر مدل ،با استفاده از مدل شیء یا مدل سایه،
شناسایی و حذف سایه متحرک انجام میشود .به عبارت دیگر ،این
روشها نیازمند اطالعات قبلی از صحنه و نوع شیء و شرایط
نورپردازی جهت شناسایی موقعیت سایه هستند[ .]7این روشها
در شناسایی و حذف سایه متحرک ،دقت بسیار خوبی نسبت به
روشهای دیگر دارند و نتایج شناسایی سایه آن بهتر از
الگوریتمهای دیگر است[ .]8اما از معایب این روشها هزینه
محاسباتی زیاد در تصاویر پیچیده است[.]11
در روشهای مبتنی بر ویژگی ،با توجه به ویژگیهای سایه مانند
ساختار ظاهری ،روشنایی کم ،رنگ سایه ،تغییر ندادن بافت پس
زمینه و استفاده از ابزارهایی همچون فضاهای رنگ مختلف،
گرادیان ،تبدیالت متعامد ،سایهها شناسایی و حذف میگردند[،]1
[ .]3در این روشها ،در فرآیند شناسایی سایه دوربین ثابت فرض
میشود و به طب آن موقعیت پسزمینه نیز ثابت است و فقط با
تغییرات نورپردازی مانند ابری شدن هوا در تصاویر بیرونی و روشن
و خاموش شدن نور محیط در تصاویر داخلی و تغییر حاالت اشیاء
از حالت ساکن به متحرک و بالعکس ،پسزمینه تغییر میکند.
عالوه براین ،قطعهبندی مناطق سایه از جسم به صورت مستقل از
مدل جسم و سایه صورت میپذیرد[.]11
بر طبق روشهای مبتنی بر ویژگی و براساس یکی از خواص
گرادیان که بیانگر تغییرات اندک اطالعات گرادیان سایه نسبت به
اشیاء دیگر است ،مؤلفین در[ ،]1اقدام به شناسایی سایه متحرک
کردند .در این روش ،ابتدا پیکسلهای متحرک براساس مدل
ترکیبی گوسی 6استخراج میگردد که شامل پیکسلهای اشیاء
متحرک و سایه است .در مرحله بعد ،توسط خواص رنگی سایه در
فضای رنگ  7HSVو با استفاده از ویژگی گرادیان ،سایههای موجود
در پیکسلهای متحرک شناسایی میشود .در نهایت جهت
بازگردانی بعضی از قسمتهای اشیاء متحرک که به عنوان سایه
شناسایی شده بود ،از تواب ریختشناسی 8استفاده میشود .در یک
کار دیگر ،براساس ویژگی بافت سایه ،مؤلفین در[ ]12اثبات کردند
که بر اساس تجزیه و تحلیل مدل فیزیکی سایه متحرک ،توزی
نسبت لبه در نورپردازیها ثابت است.
نسبت لبه ،بصورت نسبت شدت روشنایی یک پیکسل به پیکسل-
های همسایه تعریف میشود و جهت دستهبندی پیکسلهای
متحرک به دو دسته سایه و جسم به کار گرفته میشود .با توجه
به اینکه در تصاویر ،اطالعات لبه با وجود سایه در شرایط
نورپردازی مختلف تغییری نمیکند از این روش بهره گرفته شده
)6 Gaussian Mixture Model (GMM
7 Hue Saturation Value
8 Morphological
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است .همچنین براساس ویژگی بافت سایه ،مؤلفین در[ ،]3اثبات
کردند که میتوان از ضرایب نرمال شده تبدیالت متعامد 3به منظور
شناسایی و دستهبندی سایه متحرک و شیء استفاده کرد .مؤلفین
بعد از استخراج نواحی متحرک ،این نواحی و پسزمینه را به
بلوکهای چند پیکسلی تبدیل کردند .سپس با اعمال پنج نوع تاب
متعامد مانند تبدیالت گسسته کسینوسی 11و فوریه ،11تجزیه
مقادیر منفرد ،12تبدیل  Haarو  Hadamardبر روی این بلوکها و
پسزمینه متناظر آنها ،تفاضل بلوک نواحی متحرک با پسزمینه
متناظر آن محاسبه شدند .در ادامه با محاسبه مجموع بلوک
حاصل ،نواحی سایه و اشیاء متحرک توسط آستانهگذاری ،تفکیک
شدند .نتیجه شناسایی سایه به روش ضرایب نرمال شده تبدیالت
متعامد ،در شکل  2نمایش داده شده است .این تبدیالت با در نظر
گرفتن دو فرض اساسی یعنی اوال سایه فقط روشنایی پسزمینه را
تغییر میدهد و بافت پسزمینه مثالً ماهیت آسفالت کف جاده را
تغییر نمیدهد و ثانیا اشیاء متحرک تغییرات زیادی در پسزمینه
ایجاد میکنند ،سعی میکنند که نواحی سایه از شیء متحرک را
از یکدیگر تشخیص دهند.
معموال استخراج مدل سایه در روشهای مبتنی بر مدل بسیار
پرهزینه است .به عنوان نمونه ،مؤلفین در[ ،]13روشی جهت
شناسایی سایه متحرک براساس مدل سایه پیشنهاد دادند که می-
تواند موقعیت منب نور را در فضا استخراج کند .مؤلفین در[ ،]14با
در نظر گرفتن این موضوع که سایهها غالباً در اطراف اشیاء
متحرک ظاهر میشوند ،با استخراج لبههای متحرک براساس
فیلترهای ریختشناسی و استفاده از اطالعات محیط اطراف،
سایههای متحرک را شناسایی کردند.
اکثر روشها و الگوریتمهای ارائه شده به منظور شناسایی سایه
متحرک دارای چالش و مشکل مشترکی هستند که به خوبی نمی-
توانند تفاوتی بین ناحیه سایه و ناحیهای از شیء متحرک مانند
شیشههای جلو خودرو و یا نواحی تیره رنگ خودرو که از لحاظ
بافت ،رنگ و ساختار شبیه ناحیه سایه است ،قائل شوند .بنابراین
اکثر الگوریتمها ،قسمتهایی از شیء متحرک را نیز به عنوان سایه
شناسایی میکنند.
بنابراین نویسندگان در این مقاله به دنبال رف این مشکل و
شناسایی سایه متحرک با کمترین خطا ،روشی پیشنهاد میکنند تا
با استفاده از فضای رنگ  ،HSVنواحی احتمالی سایه متحرک (که
بعضا شامل موارد خطا مانند شیشههای تیره جلو خودرو میشود)
شناسایی شود و سپس به دنبال آن با بکارگیری مناسب از
الگوریتم تجزیه و تحلیل ترکیبات اصلی 13عملکرد شناسایی نواحی
غیرسایه در مرحله قبل تصحیح و جبران گردد .در این روش،

الگوریتم تجزیه و تحلیل ترکیبات اصلی ،به عنوان ابزاری برای
مدل خودرو و اجزای آن استفاده میگردد تا نواحی شامل خودرو از
نواحی پسزمینه و سایه تفکیک گردد.
در ادامه این مقاله ،در بخش دوم روش پیشنهادی شناسایی ساایه
متحرک شامل استخراج پیکسلهای متحرک ،فضای رناگ  HSVو
تجزیه و تحلیل ترکیبات اصلی تشریح میگردد .در بخش سوم نیاز
نتایج آزمایشها ،به همراه تحلیل و بحث روی نتایج بدست آمده و
همچنین مقایسه نتایج حاصل با دیگر الگوریتمهاا آورده مایشاود.
نهایتاً در بخش چهارم به نتیجهگیری کلی مقاله پرداختاه خواهاد
شد.
روش پیشنهادی شناسایی سایه متحرک
در این مقاله به منظور حذف سایههای متحرک ،روش ترکیبی
جدیدی براساس ترکیب فضای رنگ  HSVو تجزیه و تحلیل
ترکیبات اصلی در تصاویر نظارتی ارائه گردیده است .روندنمای
الگوریتم پیشنهادی در شکل  3نشان داده شده است.
در این روندنما ،بعد از اخذ تصاویر ویدئویی از دوربین ،تخمین
پسزمینه با یک روش ترکیبی میانگینگیری و وفقی انجام
میشود .با داشتن پسزمینه میتوان به استخراج اشیاء متحرک
پرداخت که در این مرحله سایه اجسام نیز به عنوان جسم متحرک
شناسایی میشود .در مرحله بعد ،تمام پیکسلهای متحرک و
پیکسلهای متناظرشان در پسزمینه از فضای رنگ  RGBبه
فضای رنگی  HSVمنتقل میشوند و با تحلیل و پردازش سه مؤلفه
فضای رنگ  HSVاین پیکسلها ،نواحی احتمالی سایههای متحرک
استخراج میگردد .در این مرحله ممکن است قسمتهایی از
خودرو نیز به عنوان سایه شناسایی گردد .در مرحله نهایی قسمت-
هایی از خودروها که به اشتباه به عنوان سایه شناسایی شده است
به وسیله تجزیه و تحلیل ترکیبات اصلی تصحیح میگردد.

شکل  .2شناسایی سایه توسط تواب متعامد.

9 Orthogonal
)10 Discrete Cosine Transform (DCT
)11 Discrete Fourier Transform (DFT
)12 Singular Value Decomposition (SVD
)13 Principal Component Analysis (PCA
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به عنوان نرخ آموزش ،به فریم جاری وابسته گردد و تغییرات فریم
جاری در پس زمینه لحاظ شود.
در شکل  ،4تصویر (الف) ،تصویر پسزمینه یک ویدئو را بدون
بهروز رسانی و تصویر (ب) ،تصویر پسزمینه بهروز رسانی شده
همان ویدئو را نشان میدهد .همانطور که در تصویر (الف) مشخص
است خودرو عالمت گذاری شده به عنوان جزئی از پسزمینه
محاسبه شده است اما پس از بهروز رسانی پسزمینه در تصویر
(ب) این خودرو دیگر جزئی از پسزمینه محسوب نشده است.
جهت بهروز رسانی مداوم تصویر پسزمینه به همراه در نظر گرفتن
نرخ اثرگذاری تصویرهای فریمهای متوالی از یک رابطه ترکیبی
خطی بصورت زیر استفاده میگردد:

ورود تصاویر ویدیویی

تخمین پس زمینه

استخراج پیش زمینه و پیکسلهای متحرک

شناسایی نواحی احتمالی سایه در فضای رنگ

HSV

شناسایی موارد خطا با تجزیه و تحلیل ترکیبات اصلی

()2

Background k 1  (1   ).Background k   .I

در این رابطه α ،نرخ آموزش پسزمینه و  Iفریم جاری در ویدئو
نظارتی است .شکل  5نتایج شناسایی پسزمینه با تعداد فریم و
نرخ آموزش متفاوت را نشان میدهد.

حذف موارد خطا در شناسایی سایه
شکل  .3روندنمای روش پیشنهادی.

استخراج پس زمینه

در این مقاله به منظور شناسایی پسزمینه ،از تلفیق دو روش
میانگینگیری جهت استخراج پسزمینه اولیه و روش وفقی
جهت بهروز رسانی پس زمینه استفاده شده است .در ابتدا به
منظور تهیه پسزمینه اولیه ،میانگین چند فریم از فریمهای اولیه
ویدئو محاسبه میگردد .در نتیجه پیکسلهایی که در اکثر فریمها
ثابت هستند ،شدت روشنایی آنها تغییری نمیکند و در مقابل
پیکسلهایی که متغیر هستند ،مقدار جدید شدت روشنایی آنها
برابر میانگین شدت روشناییهای آن پیکسل در فریمهای متوالی
در نظر گرفته میشود .بنابراین تصویر پسزمینه بصورت زیر
محاسبه میگردد:
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()1

1 n
 I
n i 1 i

Background k 

در اینجا  ، Backgroundkتصویر پس زمینه I i ،تصویر فریم iام و
 nتعداد فریمهایی است که میانگین آنها محاسبه شده است .با
توجه به اینکه ممکن است در فریمهای بعدی شرایط نورپردازی
تغییر کند ،مثالٌ از صبح تا ظهر تغییری حاصل شود و یا یک
خودروی در کنار خیابان پارک کند یا از پارک بیرون آید ،این
پسزمینه بدست آمده بصورت مداوم بهروز رسانی میگردد .به
منظور بهروز رسانی پس زمینه ،پسزمینه اولیه باید با یک ضریبی

14 Adaptive
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)ب(
)الف(
شکل ( .4الف) پسزمینه اولیه( ،ب) پسزمینه بهروز شده.

(د)
(ج)
(ب)
(الف)
شکل ( .5الف) تصویر پس زمینه با پارامترهای  n=300و ( .α=0.01ب) تصویر پس
زمینه با پارامترهای  n=100و ( .α=0.01ج) تصویر پس زمینه با پارامترهای  n=50و
( .α=0.02د) تصویر پس زمینه با پارامترهای  n=20و ..α=0.02

)الف(

)ب(

محمدکاظم مقیمی

A : I iH ( x, y )  Background H ( x, y )  T1
() 4

B : I iS ( x, y )  Background S ( x, y )  T2
C : T3  I iV ( x, y ) Background V ( x, y )  T4
1 if A  B  C
Shadow  
0 otherwise

)ج(

)د(

شکل ( .6الف) تصویر جاری( ،ب) پس زمینه استخراج شده با پارامترهای
و ( ،α=0.01ج) استخراج پیش زمینه( ،د) استخراج پیکسلهای متحرک به صورت
دودویی.
n=100

با داشتن پسزمینه مناسب و استفاده از روش تفاضل پسزمینه از
فریم جاری ،اجسام متحرک در تصاویر نظارتی بصورت زیر
استخراج میشوند:
()3

Foreground  Background k 1  I

در اینجا Foreground ،پیشزمینه استخراج شده است که شامل
اجسام متحرک میباشد .شکل  6تصاویر پسزمینه و پیشزمینه
حاصل از روش پیشنهادی را نشان میدهد.
در تصویر پیشزمینه شکل  6مشاهده میشود که سایه خاودروهاا
نیز به عنوان شیء متحرک شناسایی شده است .این سایهها باعاث
بروز مشکالتی در ادامه فرآیند پردازش ویادئو در تصااویر نظاارتی
مانند شناسایی و ردیابی خودروها خواهد شد .در اداماه از ویژگای
سایههاا در فضاای رنگای  HSVجهات شناساایی ساایه اساتفاده
میشود.
فضای رنگ HSV

فضای رنگی  HSVیکی از سیستمهای رنگی سازگار با سیستم
بینایی انسان است که در درک مناسب رنگ توانایی باالیی دارد .به
این معنی که فاصله عددی بین رنگها در این فضای رنگ متناسب
با تمایزات ادراکی انسان است که درخشندگی و تنوع رنگ را بهتر
میتوان احساس کرد .به این دالیل فضای رنگی  HSVبه منظور
تمیز دادن درجه روشنایی ( ،)Vاز رنگتابی (  Sو  ) Hانتخاب شده
است.
با توجه به اینکه سایه فقط درخشندگی و روشنایی پسزمینه را
تغییر میدهد و تغییر محسوسی بر روی رنگتابی ندارد ،میتوان از
ویژگی فضای رنگی  HSVدر تمیز دادن روشنایی از رنگتابی
جهت شناسایی سایه استفاده کرد و کاراکترهای سایه را در رنگ و
درجه اشباع و روشنایی به خوبی بازتاب داد [ .]1در این مقاله با
استفاده از ویژگی سایه در فضای رنگ  ،HSVنواحی سایهدار از
نواحی غیر سایه بصورت زیر تفکیک داده میشوند:

در این رابطه نمادهای  S ،Hو  Vبه ترتیب بیانگر سه مؤلفه رنگ،
درجه اشباع رنگ و درجه شدت روشنایی فضای رنگ  HSVو
) Ii(x,yدامنه این سه مولفه در مختصات  xو  yفریم iام است .طبق
رابطه ( )4پیکسلهای پیشزمینه در صورتی به عنوان سایه
شناسایی می شوند که دارای سه شرط باشند .شرط اول و دوم این
است که تفاوت دو پارامتر  Hو  Sبین پسزمینه و پیشزمینه
محدود و کمتر از آستانههای  T1و  T2باشد و شرط سوم نسبت
پارامتر  Vکه بیانگر شدت روشنایی است در پسزمینه و پیش
زمینه بین دو مقدار  T3و  T4باشد .آستانه  T3مربوط به مقدار
تیرگی سایه است و با تعیین این آستانه میتوانیم تا حدودی از
شناسایی نشدن اجسام سیاه رنگ به عنوان سایه جلوگیری کرد.
آستانه  T4به منظور جلوگیری از شناسایی شبه و نویز موجود در
پیشزمینه به عنوان سایه استفاده میگردد .علت اصلی به کار
گرفتن این شروط برگرفته از این ایده است که افتادن سایه بر روی
پسزمینه ،تأثیر قابل محسوسی بر روی اطالعات رنگ و رنگتابی
پس زمینه ایجاد نمیکند .ولی درجه روشنایی پسزمینه را تغییر
اساسی میدهد .مقادیر آستانههای  T3 ،T2 ،T1و  T4به صورت
تجربی و طی آزمایشهای زیاد تعیین میگردد که با انتخاب این
مقادیر ،پیکسلهای پیشزمینه به دو دسته اشیاء متحرک و
مناطق احتمالی سایه دار تقسیم میشود [.]15[ ,]11
شکل  7شناسایی سایه متحرک خودروها در سطح آستانههای
مختلف را نشان میدهد .همانطور که مشخص است با انتخاب
سطح آستانه نامناسب مقادیر زیادی از سایهها به خوبی شناسایی
نمیشود .همانطور که در شکل  7تصویر (و) مشخص است ،با
استفاده از پردازش پیکسلهای متحرک در سه مؤلفه فضای رنگ
 ، HSVنواحی سایه به خوبی شناسایی شده است .اما قسمتهایی
از خودرو که از لحاظ ساختار ،بافت و روشنایی شبیه به سایه است
نیز به عنوان سایه شناسایی گردیده است .این موضوع باعث
میشود تا در مراحل بعدی الگوریتم ،قسمتهایی از شیء متحرک
به عنوان سایه حذف گردد .بنابراین در کنار شناسایی سایه
متحرک باید نواحی مربوط به خودروها نیز استخراج گردد .در این
مقاله به منظور شناسایی خودروها و حذف مناطق خطا از مناطق
سایه ،از تجزیه و تحلیل ترکیبات اصلی استفاده شده است.
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شناسایی سایه مبتنی بر ترکیب فضای رنگی  HSVو تجزیه و تحلیل ترکیبات اصلی در ویدئوهای نظارتی

(الف)

(ج)

(ه)

(ب)

(د)

(و)

بیان و تشریح میباشد .برای استخراج المانهای اساسی نمای جلوی
خودرو از بردارهای ویژه متعامد مجموعه تصاویر پایگاه داده
آموزشی استفاده میگردد .از بین این بردارها ،بردارهایی انتخاب
میگردند که بیشترین تمرکز انرژی را دارا هستند .معیار انتخاب
بردارهای پر انرژی متعامد ،مقادیر ویژه حاصل از ماتریس
کواریانس مجموعه تصاویر پایگاه داده آموزشی میباشد[.]17
بنابراین با توجه به مطالب فوق ،اولین گام جهت مدل کردن نمای
جلوی خودرو ،تشکیل پایگاه داده تصاویر آموزشی میباشد .برای
این منظور ،نمای جلوی خودروها در کالسهای مختلف شامل
خودروهای وانت ،سواری ،کامیونت ،اتوبوس و ون از ویدئوهای
نظارتی انتخاب و برش میخورند .از آنجایی که اندازه نمای جلوی
خودرو برای خودروهای مختلف و فواصل مختلف از دوربین
متفاوت است ،اندازهء تمام این تصاویر یکسان میگردد.
در این مقاله پایگاه داده استفاده شده شامل  576تصویر سیاه و
سفید است که از ویدئوهای واقعی با شرایط نورپردازی مختلف
تهیه گردیده است .تمامی این تصاویر دارای اندازههای یکسان

شکل  .7شناسایی سایه در فضای رنگ  HSVبا سطح آستانههای مختلف.

تجزیه و تحلیل ترکیبات اصلی

در قسمت شناسایی سایه توسط  ،HSVقسمتهایی از خودرو به
اشتباه به عنوان سایه شناسایی میشوند .بنابراین برای آنکه یک
الگوریتم کارآمد شناسایی سایه داشته باشیم ،باید نواحی متعلق به
خودرو شناسایی و حذف گردد .از آنجایی که ظاهر و نمای کلی
خودروها با هم یکسان نیستند ،حتما باید از یک مدلی برای
شناسایی اجزای خودرو استفاده گردد .برای این منظور در این
مقاله از روش تجزیه و تحلیل ترکیبات اصلی برای مدل کردن
خودرو استفاده میشود .روش تجزیه و تحلیل ترکیبات اصلی ،یک
روش رایج و پرکاربرد در زمینه شناسایی الگو در بینایی ماشین
محسوب میگردد .اصوالٌ از این روش به منظور کاهش بعد و
فشردهسازی اطالعات تصویری استفاده میشود .معموال این کاهش
بعد در راستایی که واریانس اطالعات در آن راستا ،دارای بیشترین
مقدار باشد ،انجام می پذیرد .برای این منظور ،اطالعات با واریانس
بیشتر به وسیله یک تبدیل خطی متعامد ،به یک فضای جدید
منتقل میگردد .اطالعات در این فضای جدید عالوه براینکه دارای
بیشترین تمرکز انرژی هستند ،بطور متعامد قرار گرفتهاند .با این
روش ،نه تنها اطالعات به یک فضای با ابعاد کوچکتر منتقل
می شوند بلکه انرژی آنها نیز حول چندین راستای مشخص
اطالعات متمرکزتر میگردند[.]16
اما در این مقاله از روش تجزیه و تحلیل ترکیبات اصلی جهت مدل
کردن خودرو استفاده میگردد .برای این منظور فرض میشود که
نمای جلوی هر خودرو به چندین المان اساسی تقسیم میگردد و
هر خودرویی بصورت ترکیب خطی از این المانهای اساسی قابل
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شکل  .8نمونههایی از تصاویر پایگاه داده.

شکل  .3تصویر میانگین پایگاه داده بدست آمده.

 l  70و  w  50پیکسل میباشد .نمونههایی از تصاویر پایگاه
داده در شکل  8نمایش داده شده است.
جهت مدل کردن خودرو بوسیله الگوریتم تجزیه و تحلیل ترکیبات
اصلی ،ابتدا باید هر تصویر پایگاه داده به صورت یک ماتریس
ستونی با ابعاد ) (l.w1تبدیل شود .سپس تمام این ماتریسهای
ستونی در یک ماتریسی به اندازه ) (l.wnدر کنار یکدیگر قرار
گیرند تا ماتریس پایگاه داده آموزشی شکل گیرد .به منظور حذف
اثرات منفی نورپردازی ،میانگین تمام تصاویر پایگاه داده محاسبه
میگردد و از تصاویر موجود در پایگاه داده تفریق میگردد .بنابراین
میانگین تمام تصاویر موجود در پایگاه داده بصورت زیر محاسبه
میگردد:

محمدکاظم مقیمی

()5

 d i1 


1 n
1 n  d i2 
   di  
n i 1
n i 1   


d il .w 

در اینجا di ،ماتریس ستونی هر تصویر پایگاه داده با اندازه
) (l.w1و  nتعداد تصاویر موجود در پایگاه داده است که برابر
 576میباشد .شکل  3تصویر میانگین بدست آمده را نمایش می-
دهد .در ادامه جهت حذف نورپردازی غیر یکنواخت بر روی تصاویر
پایگاه داده ،با کسر بردار میانگین تصاویر از تکتک تصاویر پایگاه
داده ،تصاویر پایگاه داده بصورت زیر نرمالیزه میشوند:
()6

n

A   (d i   )  d1   d 2    d n   
i 1

در این رابطه A ،ماتریسی با اندازه ) (l.wnاست .این ماتریس
شامل تمامی تصاویر پایگاهداده که نرمالیزه شده و میانگین بدست
آمده در ( )5از آنها کاسته شده است.
در ادامه ،ماتریس کوواریانس تصاویر پایگاه داده بصورت زیر
محاسبه میشوند:

()7

به منظور شناسایی خودرو در پیشزمینه استخراج شده ،با استفاده
از یک پنجره هم اندازه با تصاویر موجود در پایگاه داده ) ،(l.wکل
پیشزمینه استخراج شده پیمایش میشود (شکل  .)11برای
تشخیص اینکه آیا این پنجره پیمایشگر شامل خودرو هست یا نه،
این پنجره نیز مانند تصاویر پایگاه داده به یک ماتریس ستونی با
اندازه ) (l.w1تبدیل میشود و به منظور یکسان سازی شرایط
نورپردازی در پایگاه داده و ویدئوهای آزمایش ،میانگین ( ) 
حاصل شده در ( )5از این ماتریس بصورت زیر کسر میگردد:
()8

i  I 

در اینجا I ،پنجره پیمایشگر درون پیش زمینه است که به صورت
یک ماتریس ستونی درآمده و  iپنجره پیمایشگر درون پیشزمینه
است که نرمالیزه شده است .سپس نگاشت 15این تصویر (ماتریس)
بر روی ماتریس ترکیبات اصلی ،بصورت زیر محاسبه میشود:
()3

P  PC T .i

در این رابطه PC ،ماتریس ترکیبات اصلی است و  Pنگاشت حاصل
از پنجره پیمایشگر درون پیشزمینه بر روی ماتریس ترکیبات

d1   T 


T
d 2    
T
COV  A. A  d1   d 2    d n   .


 
d   T 

 n

اما با توجه به اینکه محاسبه  A.ATبا ابعاد ) (l.wl.wغیرممکن
است و هزینه محاسباتی بسیار زیادی دارد و همچنین تعداد نمونه
مورد نیاز جهت همگرایی ماتریس کوواریانس در دسترس نیست،
از  AT.Aبا ابعاد ) (nnبه جای  A.ATبرای محاسبه مقادیر و
بردارهای ویژه ماتریس کواریانس استفاده میشود .در عمل مقادیر
و ب ردار ویژه این دو ماتریس با هم برابرند .جهت محاسبه ماتریس
ترکیبات اصلی ،بردارهای ویژه ماتریس کوواریانس حاصل شده در
رابطه ( )7محاسبه میشود .اما با توجه به تغییر ماتریس کواریانس
از  A.ATبه  ،AT.Aبردارهای ویژه ماتریس  AT.Aدر ماتریس  Aضرب
میگردد تا بردارهای ویژه  ،A.ATحاصل شود.
برای شکلگیری ماتریس ترکیبات اصلی ،بردارهای ویژهای از
مجموعه بردارهای ویژه انتخاب میشوند که مجموع مقادیر ویژه
متناظر آنها برابر  % مجموع کل مقادیر ویژه باشند .بردار
ویژههایی که به این روش انتخاب میشوند ماتریس ترکیبات اصلی
را شکل میدهند که با  PCنمایش داده میشود .در کاربرد ما،
مقدار  برابر  %33در نظر گرفته میشود.

شکل  .11پیمایش توسط پنجره پیمایشگر.

اصلی است .با ضرب داخلی ماتریس ترکیبات اصلی و ماتریس
نگاشت حاصل از پنجره پیمایشگر و اضافه کردن ماتریس میانگین
پایگاه داده (  ،) تصویر بازسازی 16شده پنجره پیمایشگر بصورت
زیر حاصل میگردد:
()11

RecI
 PC.P  

در اینجا RecI ،تصویر بازسازی شده پنجره جدید توسط ترکیبات
اصلی پایگاه داده است که با مقایسه تصویر بازسازی شده با تصویر
اصلی درون پنجره پیمایشگر ،میتوان در مورد محتوای این پنجره
تصمیمگیری کرد .برای این منظور ،در این مقاله ،از اختالف تصویر
15 Projection
16 Reconstruct
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بازسازی شده و تصویر اصلی به عنوان معیار تصمیمگیری استفاده
میشود .این معیار بصورت زیر تعریف میگردد:
()11

Error
 RecI  I

در اینجا  ، Errorمیزان خطای تصویر بازسازی شده با تصویر اصلی
است .از آنجایی که ماتریس ترکیبات اصلی از پایگاه داده تصاویر
خوردو شکل گرفته و به عبارتی این ماتریس بردارهای متعامد
پرانرژی این پایگاه داده را در خود جای داده است .بنابراین اگر
تصویربازسازی شده در پنجره پیمایشگر از لحاظ ظاهری شبیه
یکی از دسته خودروهای داخل پایگاه داده باشد ،خطای بازسازی
محاسبه شده در رابطه ( )11ناچیز خواهد بود .در مقابل اگر تصویر
بازسازی شده در پنجره پیمایشگر شامل خودرو نباشد ،در این
صورت خطای بازسازی محاسبه شده در رابطه ( )11قابل توجه
خواهد بود .بنابراین ،براساس این حقیقت ،وجود یا عدم وجود
خودرو در پنجره پیمایشگر بصورت زیر مشخص خواهد شد:
()12

if Error  Th
Vehicle
Class  
 Non  Vehicle if Error  Th

که در رابطه باال ،با تعیین مقدار مناسب  Thبه عنوان آستانه
خطای بازسازی ،تصاویر موجود در پنجره پیمایشگر در پیشزمینه
به دو دسته خودرو و غیرخودرو تقسیم بندی میشود.
به منظور دستهبندی تمام نواحی پیشزمینه و باال بردن صحت
شناسایی خودروها ،تمام پیشزمینه جهت شناسایی خودرو
پیمایش خواهد شد .با توجه به اینکه پنجره پیمایشگر در این
مقاله دارای عرض  51پیکسل است ،بعد از تحلیل اولین پنجره
اعمالی ،پنجره دوم با  44پیکسل از پنجره اول ادغام میشود .به
عبارت دیگر،پنجرهها با گامهای  6پیکسلی ،پیشزمینه را جاروب
میکنند .با این ترفند ،احتمال از دست رفتن نواحی پیشزمینه که
محتوای خودرو دارند ،کاهش مییابد و در عین حال عملکرد
شناسایی خودرو بهبود مییابد .بنابراین ممکن است چندین پنجره
که با هم تداخل دارند به عنوان یک خودرو شناسایی گردد و برای
هر خودرو چند پنجره شناسایی شود .تعداد این پنجرهها به مقدار
سطح آستانه در رابطه ( )12بستگی دارد .هر چقدر مقدار آستانه
بیشتر باشد تعداد پنجرهها به دور هر خودرو بیشتر خواهد بود.
بنابراین باید یک مقدار مناسب و منطقی به عنوان سطح آستانه
لحاظ گردد .شکل  11نتایج شناسایی یک خودرو در سطح
آستانههای مختلف را نشان میدهد .در این مقاله مقدار  1/14به
عنوان سطح آستانه مناسب انتخاب شده است .با توجه به شکل
 11با استفاده از الگوریتم تجزیه و تحلیل ترکیبات اصلی ،خودروها
به خوبی شناسایی شده اما بدلیل تداخل پنجرههای پیمایشگر
جهت دستهبندی نواحی پیشزمینه ،چند پنجره یک خودرو را
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شناسایی کرده است .جهت ادغام این پنجرهها و معرفی یک پنجره
به عنوان پنجره محاطی آن خودرو ،مختصات ) (x,yیکی از گوشه-
های پنجرهها استخراج و فواصل این نقاط از یکدیگر در هر دو بعد
 xو  yمحاسبه میگردد .سپس نقاطی را که در هر دو بعد دارای
فاصله کمتری از هم هستند ،یا به عبارتی در کنار هم هستند
شناسایی میشود .در ادامه میانگین این پنجرههای کنار هم به
عنوان پنجره واحد برای هر خودرو معرفی میگردد [( ]18شکل
.)12
همانطور که در شکل  12قابال مشااهده اسات ،شناساایی نهاایی
خودرو ها به خوبی انجام شده است .در نهایت با نتایج حاصل از این
مرحله ،عملکرد شناسایی سایه توسط الگوریتم فضای رناگ HSV
تصحیح و جبران میگردد.

(ج)
(ب)
(الف)
شکل  .11نتیجه شناسایی یک خودرو توسط تجزیه و تحلیل ترکیبات اصلی با
آستانههای( :الف) ( 1/1ب) ( 1/3ج) .1/4

(الف)

(ب)

(د)
(ج)
شکل ( .12الف) و (ب) شناسایی اولیه دو خودرو با آستانه ( ،1/14ج) و (د) نتیجه
ادغام پنجرهها.

نتایج آزمایشات
در این مقاله تمامی ویدئوهای مورد استفاده جهت ارزیابی الگوریتم
پیشنهادی ،از صحنههای واقعی ترافیکی سطح شهر اصفهان در

محمدکاظم مقیمی

شرایط نوری مختلف با اندازه  481×641پیکسل و نرخ  31و 15
فریم بر ثانیه با فرمت  AVIتصویربرداری شده است .جهت
پیادهسازی الگوریتمها و آزمایشها از نرم افزار MATLAB7.12
تحت ویندوز  7استفاده شده است .جهت ارزیابی کامل الگوریتم
پیشنهادی در شناسایی سایههای متحرک از چندین ویدئو نظارتی
در شرایط نوری متفاوت و زمانهای متفاوت بهره گرفته شده است.
جزئیات ویدئوهای مورد استفاده در جدول  1آورده شده است.
به منظور ارزیابی نتایج شناسایی سایه از دو معیار صحت شناسایی
و قدرت تفکیکپذیری استفاده گردیده است .منظور از صحت
شناسایی این است که چه مقدار از سایههای متحرک موجود در
تصاویر ،شناسایی شده است .معیار قدرت تفکیکپذیری نیز بیانگر
قدرت الگوریتم در تفکیک نواحی سایه موجود در اشیاء متحرک با
نواحی غیر سایه است .به عبارت دیگر ،در این مقاله با معیار صحت
شناسایی میتوان عملکرد روش فضای رنگ  HSVدر شناسایی
سایه را ارزیابی کرد و با معیار قدرت تفکیکپذیری ،میتوان
عملکرد الگوریتم تجزیه و تحلیل ترکیبات اصلی را ارزیابی کرد.
این دو معیار بصورت زیر تعریف میشوند:
TPS
TPS  FN S

()13

TPF
TPF  FN F

()14

Accuracy 

Re solution 

عنوان سایه شناسایی نشده TPF ،تعداد کل پیکسلهای شیء
متحرک منهای تعداد پیکسلهایی از شیء متحرک که به عنوان
سایه شناسایی شده و  TPF+FNFتعداد کل پیکسلهای شیء
متحرک میباشد.
بر طبق رابطه ( )4و شکل  ،7با استفاده از سطح آستانههای
گوناگون مقادیر متفاوتی از سایه خودرو شناسایی میگردد که با
استفاده از یک سطح آستانه مناسب تقریبا اکثر سایهها شناسایی
میشود .در نتیجه ،معیار صحت شناسایی بهبود مییابد .ولی در
مقابل ،بهبود معیار صحت شناسایی ،معیار قدرت تفکیکپذیری
کاهش پیدا میکند که این مشکل توسط تجزیه و تحلیل ترکیبات
اصلی مرتف گردیده است (شکل .)13
در ادامه نتایج حاصله در سه وضعیت نورپردازی ضعیف ،متوسط و
قوی مورد بررسی قرار میگیرد .در شکل  14سایههای متحرک در
شرایطی شناسایی گردیده است که خورشید دارای کمترین زاویه
با افق و سایهها دارای بیشترین طول و در یک طرف خودرو هست.
تصویر (الف) شکل  14مربوط به شناسایی سایه کامیونت ،تصویر
(ب) سایه وانت سفید رنگ را شناسایی کرده و تصویر (ج) مربوط
به شناسایی سایه خودرو سواری است .در این شکل ،تصاویر سمت
راست تصویر قبل از شناسایی سایه و تصویر سمت چپ نتیجه
شناسایی سایه با الگوریتم پیشنهادی میباشد که نواحی سایه با
رنگ قرمز مشخص شده است.

در اینجا TPS ،تعداد پیکسلهایی از ناحیه سایه که به عنوان سایه
شناسایی شده FNS ،تعداد پیکسلهایی از ناحیه سایهدار که به

جدول .1جزئیات تصاویر ویدئویی مورد استفاده در ارزیابی الگوریتم پیشنهادی.

برچسب
تعداد فریم ها:
اندازه تصاویر:
نرخ فریم:
نوع صحنه:
نوع سطح جاده:
وضعیت نویز:
وضعیت نورپردازی:
اندازه سایه:
قدرت سایه:

مسیر سایه:

ویدئو 1
1131
641481
15

ویدئو 2
2171
641481
31

ویدئو 3
3473
641481
15

بیرونی
آسفالت
متوسط
کم
بزرگ
زیاد

بیرونی
آسفالت روشن
کم
زیاد
کم
زیاد

بیرونی
آسفالت
متوسط
متوسط
متوسط
زیاد

افقی/سمت چپ خودرو

زیر خودرو

جلو خودرو
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(الف)

شکل  .13تغییر معیارهای صحت شناسایی و قدرت تفکیکپذیری با تغییر سطوح
آستانه رابطه (.)4

در شکل  15نتایج الگوریتم پیشنهادی در شناسای سایههای
متحرک خودروهای مختلف را در شرایطی نشان میدهد که سایه-
ها در جلو خودروها تشکیل شده و دارای اندازه تقریباٌ برابر با
خودرو است .شرایط نورپردازی محیط در این ویدئو متوسط است.
تصویر (الف) شکل  15سایه کامیونت در این شرایط نوری با صحت
خوبی شناسایی شده و تصاویر (ب،ج) شناسایی سایه دو نوع
متفاوت از وانت تیره و روشن را نشان میدهد و تصاویر (د،ه،و)
سایههای انواع خودروهای سواری در شرایطی شناسایی شده که
این خودروها دارای رنگهای متفاوت و برخی دارای رنگهای
کامال شبیه سایه هست.

(ب)

(ج)

(د)

(الف)

(ه)
(ب)

(ج)
شکل  .14شناسایی سایه خودرو در شرایط نوری ضعیف.
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(و)
شکل  .15شناسایی سایه انواع خودرو در شرایط نوری متوسط و تشکیل سایه در
جلو خودروها.

محمدکاظم مقیمی

شکل  16نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی در شرایط نورپردازی
قوی و اندازه سایه کم را نشان میدهد .تصاویر (الف،ب) شکل ،16
بیانگر سایههای شناسایی شده انواع خودرو وانت با رنگهای
متفاوت است ،تصویر (ج) مربوط به شناسایی سایه کامیونت ،تصویر
(د) نتیجه شناسایی سایه اتوبوس و تصاویر (ه،و) نتیجه سایه
شناسایی شده دو خودرو سواری است .همانطور که مشخص است
الگوریتم پیشنهادی به خوبی توانسته سایهها را در انواع شرایط
نورپردازی شناسایی کند.

(الف)

(ب)

(و)
شکل  .16شناسایی سایه انواع وسایل نقلیه در شرایط نورپردازی قوی و اندازه
سایه کوچک.

با توجه به نتایج بدست آمده در تصاویر شکلهای  15 ،14و 16
میتوان گفت که الگوریتم پیشنهادی قادر است سایههای انواع
خودرو را در تصاویر نظارتی مختلف و تحت شرایط نورپردازی قوی،
متوسط و ضعیف به خوبی شناسایی کند .نتایج ارزیابی کلی
ویدئوهای جدول  1براساس دو معیار قدرت تفکیکپذیری و صحت
شناسایی به ترتیب در جدولهای  2و  3برای انواع مختلف
خودروها شامل اتوبوس ،مینیبوس ،کامیونت ،سواری و وانت آورده
شده است.
نتایج آزمایشهاا در شارایط ناوری و محایطهاای مختلاف نشاان
ماایدهااد کااه بااه طااور متوسااط صااحت شناسااایی سااایه و ناارخ
تفکیکپذیری الگوریتم پیشنهادی به ترتیب در حدود  31%و 85%
است .به منظاور مقایساه عملکارد همزماان هار دو معیاار صاحت
شناسایی و قدرت تفکیاکپاذیری الگاوریتم پیشانهادی باا دیگار
الگوریتم ها ،معیار جدیدی با عناوان شااخص جاام بصاورت زیار
تعریف میگردد.
2  Accuracy  Re solution
Accuracy  Re solution

()15
(ج)

جدول  .2نتایج قدرت تفکیکپذیری در انواع نورپردازیها و خودروها.
قدرت تفکیکپذیری ()%

نوع خودرو

نورپردازی
قوی

نورپردازی
متوسط

مینی بوس

73

31

سواری

88

اتوبوس

(د)

F

کامیونت
وانت

73
73
88

88
34
36
36

نورپردازی
ضعیف
83
87
88
33
32

(ه)
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ادغام نتایج دو معیار صحت شناسایی و قدرت تفکیکپذیری است
نیز در کل برتری الگوریتم پیشنهادی را نسابت باه بقیاه کارهاای
گزارش شده نشان میدهد.

جدول  .3نتایج صحت شناسایی در انواع نورپردازیها و خودروها.
صحت شناسایی ()%

نوع خودرو

نورپردازی
قوی

نورپردازی
متوسط

مینی بوس

37

36

سواری

35

38

اتوبوس

کامیونت
وانت

36

36

31
34

نورپردازی
ضعیف
35
37

38

34

37

37

38

خالصهای از مقایسه عملکرد الگوریتم پیشنهادی در شناسایی سایه
با الگوریتمهای دیگر براساس سه معیار صاحت شناساایی ،قادرت
تفکیک پاذیری و شااخص جاام در جادول  4آورده شاده اسات.
همانطور که مشخص است الگوریتم پیشانهادی ناه تنهاا توانساته
پارامتر صحت شناسایی را باال نگه دارد بلکه در عین حاال خطاای
کمتری در شناسایی نکردن اشیا متحرک به عنوان سایه دارد .ایان
امر در نرخ نسبتا خوب و قابل مقایسه قدرت تفکیکپاذیری قابال
مشاهده است .نرخ قدرت تفکیک پاذیری الگاوریتم پیشانهادی باا
بهترین نرخ قدرت تفکیکپذیری بقیه کارهاا براباری مایکناد .در
حالیکه صحت شناساایی الگاوریتم پیشانهادی نسابت باه هماین
کارهای بهبود قابل مالحظه ای دارد .علت این امر ،استفاده از روش
تجزیه و تحلیل ترکیبات اصلی در بهبود عملکرد شناسایی سایه در
فضای رنگی  HSVمیباشد .شااخص جاام کاه بیاانگر تلفیاق و

نتیجه گیری
در روشهای رایج استخراج پیشزمینه ،سایه اشیاء متحرک نیز به
عنوان یک شیء متحرک شناسایی میگردد که باعث بروز
مشکالتی در ادامه فرآیند پردازش و تجزیه و تحلیل اشیاء متحرک
میشود .بنابراین واضح است که در سیستمهای نظارتی ،شناسایی
سایه های متحرک و جداسازی آنها از اشیای متحرک امری ضروری
است .در این مقاله الگوریتمی به منظور شناسایی این سایههای
متحرک بر اساس ویژگیهای رنگی سایه در فضای  HSVو تجزیه
و تحلیل ترکیبات اصلی ارائه شده است .این الگوریتم نواحی سایه
دار را با استفاده از ویژگی رنگی سایه شناسایی میکند و به منظور
جلوگیری از شناسایی نشدن قسمتهایی از شیء به عنوان سایه ،از
تجزیه و تحلیل ترکیبات اصلی بهره گرفته و نواحی خودروها را
شناسایی کرده است .الگوریتم پیشنهادی در برابر تغییرات
نورپردازی مقاوم است و نتایج بدست آمده حاکی از عملکرد خوب و
کارآمد بودن الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با بقیه کارهای گزارش
شده دارد.

جدول  .4مقایسه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتمهای دیگر براساس سه معیار مختلف.
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