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 چکیذُ :
 

ّای اخیز، گزدد. در عالػٌَاى یک هَضَع کلیذی در هثاحث تیٌایی کاهپیَتز هحغَب هیتؾخیـ حزکت در تقاٍیز ٍیذئَیی تِ

اؽیا هتحزک در ٍلی یکی اس هؾکالت در تؾخیـ  هتحزک پیؾٌْاد ؽذُ اعتّای گًَاگًَی تِ هٌظَر اعتخزاج ػَارك  رٍػ

ّای پزداسػ تقَیز، عایِ اؽیا، هتحزک اعت. عایِ اؽیاء هتحزک تِ دلیل پیَعتگی کِ تا خَد ػارضِ هتحزک دارًذ، تاػث تغییز عیغتن

 ـیتؾخ ٌِیسه در يیًَ رٍػ کی ارائِ قیتحق يیا در یافل ّذفؽًَذ. ظاّز ٍاقؼی ؽئ هتحزک ٍ ّوچٌیي اتقال اؽیاء تِ یکذیگز هی

 ّن اس جذا قغوت دٍ را خَدرٍ خَد ٍ خَدرٍ ِیعا اگز یکل طَر تِ. تاؽذیه تافت ٍ رًگ یضگیٍ اس اعتفادُ تا ِیعا تذٍى خَدرٍّا

 اس تَاًینهی ،خَدرٍ ٍ ِیعا تا ّغتٌذ ّن تِ کتزیًشد یلیخ دارًذ کِ یتافت ٍ رًگ لحاظ اس آعفالت عطح ٍ ِیعا چَى ن،یزیتگ ًظز در

 قغوت تِ هزتَط ّایکغلیپ تِ کِ یٍسً. نیتذّ اختقاؿ ٍسى کی زیتقَ ّایکغلیپ اس کذام ّز تزای یضگیٍ دٍ يیا قیتلف ٍ اعتخزاج

 ٌِسهیپظ تفاضل ػول اس کِ یسهاً ٍ ّغتٌذ ّن تِ کیًشد یلیخ ؽًَذیه دادُ اختقاؿ( ٌِیسهپظ)آعفالت عطح ٍ ِیعا

 ٍ هتلة اتشار جؼثِدر  یکی دادُپایگاُ  دٍ اس قیتحق يیا در .نییًواهی حذف ٍ زاجخاعت را ٌِسهیپظ ّوزاُ تِ ّاِیعا ن،کٌییه اعتفادُ

، HR ّا،ِیعا حذف ارسیاتی رٍػ پیؾٌْادی تزای یتزا اعتفادُ هَرد یارّایهؼ اعت.ؽذُ اعتفادُ ی)ع(ػل اهام اتَتاى تِ هزتَط یدٍه

FAR  ٍMODP ی. تِ طَر کلاعتهقایغِ ؽذُ  گزیتا عِ رٍػ د یؾٌْادیرٍػ پ ارّایهؼ يیکِ تا اعتفادُ اس ا تاؽٌذیه 

 ٍ دقت یدارا ٍ کزدُ ػول کاراتز ٍ تْتز ّارٍػ زیعا تِ ًغثتارسیاتی، رٍػ پیؾٌْادی  اریهزتَط تِ ّز عِ هؼ یًوَدارّا تِ تَجِ تا

 .تاؽذیه یتاالتز ػول تیقاتل
 

  ، ػَارك هتحزکاعتخزاج ٍیضگی ، تؾخیـ خَدرٍ ، حذف عایِ ّای کلیذی :ٍاژُ

کانی  دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطالعات م
The 2nd National Conference on 
Geospatial Information Technology (NCGIT) 

 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه

 برداری دانشکده مهندسی نقشه
K.N.Toosi University of Technology  

Faculty of Geomatics Engineering 

 January 2017 18 1395دی ماه  29

 



 

0 

 مُىدسی فىايری اطالعات مکاوی ديمیه  کىفراوس ملی

 1395دی ماٌ  29

 هقذهِ -1

َ ٍ ینفز یکّای هَرد ػالقِ در ػوَهاً تٌْا قغوت یاء هتحزکَّؽوٌذ اؽ یذئَییّای ًظارت ٍیغتنعدر  ّغدتٌذ.   یدذئ

اعت. تا تَجِ تدِ ایٌکدِ   ّای پزداسػ تقَیز، عایِ اؽیا، هتحزک  یکی اس هؾکالت در تؾخیـ اؽیا هتحزک در عیغتن

ؽَد؛ اٍل ایٌکدِ قیافدِ ٍ ظداّز ٍاقؼدی     تیي عایِ یک ؽئ تا خَد ؽئ اتقال ٍ پیَعتگی ٍجَد دارد دٍ هؾکل ایجاد هی

کٌذ. دٍم ایٌکِ عایِ یک یا چٌذ ؽئ هتحزک در تقَیز هوکي اعت تاػث ؽئ هتحزک تِ دلیل ایي پیَعتگی تغییز هی

ٌَاى یک ؽئ تؾخیـ دادُ ؽًَذ. تٌاتزیي تایذ تتَاى تا ؽٌاخت عایِ، خقَفدیات ٍ  اتقال اؽیاء تِ یکذیگز ؽذُ ٍ تِ ػ

 حدذف  ٍ خَدرٍّدا  فدحیح  تؾخیـ تزای تاکٌَى گًَاگًَی ّایٍیضگی ّایؼ، آى را تؾخیـ دادُ ٍ حذف کزد. رٍػ

ِ  در هتحزک عایِ ػَارك ِ  هحققدیي  تَعد   فدحٌ  [0]کدِ در اداهدِ تدِ آًْدا پزداختدِ ؽدذُ اعدت.        اعدت  ؽدذُ  ارائد

ؽزایطی کِ تاثیز ّدز هٌثدغ ًدَری    اعت کِ قادر اعت هٌاطق عایِ را در ارائِ ؽذُ Shadow Flashالگَریتوی تِ ًام  در

 الگَریتن دادُ ؽذُ تاؽذ تؾخیـ دّذ. تِ

گیدزی تداثیز عدایِ تدز فدحٌِ      ّا را تا اًدذاسُ تَاًذ عایِاًذ کِ هیای اعتفادُ کزدُپزاتی ٍ هیکیک اس الگَریتن یادگیزًذُ

اًدذ. در هقایغدِ   تزای تؾخیـ کزدى هحذٍدُ عایِ اعتفادُ کزدُ SVM. لَیي ٍ پاتَچزیا اس [2]هؾخـ، تؾخیـ دّذ

. [7]آًْا تِ ّدی  داًؾدی در هدَرد فدحٌِ، ًدَرپزداسی ٍ اؽدیاء احتیداج ًدذارد         ّای ؽزح دادُ ؽذُ، رٍػتا دیگز رٍػ

 دارًذ، کِ در سیز چزخ قزار ّایی اس ًیوزخّای ٍعیلِ ًقلیِ ٍ حذف قغوت رٍؽی تز اعاط رٍیکزد تؾخیـ چزخ [4]در

ّدای دیگدزی   ؾداتِ ایدي رٍػ رٍػ  اس هذل گداٍط تدزای حدذف عدایِ اعدتفادُ ؽدذُ اعدت. ه        [5]اعت. درؽذُ  ارائِ

 ارائِ ؽذُ اعت [8ٍ  7، 6]عایِ درحال حزکت درتؾخیـ  تزای

ّدای ارائدِ ؽدذُ در سهیٌدِ     ؽدَد. تزخدی دیگدز اس رٍػ    تزای تؾخیـ ٍ حدذف عدایِ اعدتفادُ هدی    NCC 0اس  [01]در

اًدذ. تقداٍیز رًگدی اطالػدات     اس تقاٍیز ٍیذیَیی رًگی اعتفادُ کدزدُ  [07ٍ  02، 00، 01 ،9، 5]عایِ ّواًٌذ  ؽٌاعایی

دّذ ٍلی در ػیي حال پیچیذگی هحاعثاتی سیادی دارًذ ٍ تِ ّویي جْت تیؾتزی در ارتثاط تِ عایِ در اختیار قزار هی

ّددا فزضددیاتی را در ی رٍػآى تقزیثددا تودداهػددالٍُ تددز  .[04]ّوچٌدداى کددار در سهیٌددِ تقدداٍیز ایزرًگددی اداهددِ دارد 

 اًذ. رٍػ تْیٌِ رٍؽی اعت کِ تا در ًظزگزفتي کوتزیي فزضیات تْتزیي ًتیجِ را تذّذ.خَد در ًظز گزفتِ کار ؽزٍع

ّذف افلی در ایي تحقیق ارائِ یک رٍػ ًَیي در سهیٌِ تؾخیـ خَدرٍّا تذٍى عدایِ تدا اعدتفادُ اس ٍیضگدی رًدگ ٍ      

دارًدذ خیلدی ؽدثیِ تدِ ّدن ّغدتٌذ        ایي رٍػ چَى عایِ ٍ عطح آعفالت اس لحاظ رًگ ٍ تافتی کِ تاؽذ. درتافت هی

دّدین. ٍسًدی کدِ    ّدای تقدَیز یدک ٍسى اختقداؿ هدی     اعتخزاج ٍ تلفیق ایي دٍ ٍیضگی تزای ّدز کدذام اس پیکغدل    اس

ًشدیک تِ ّدن ّغدتٌذ    ؽًَذ خیلیسهیٌِ( اختقاؿ دادُ هیّای هزتَط تِ قغوت عایِ ٍ عطح آعفالت)پظپیکغل تِ

ِ     سهیٌِ اعتفادُ هیٍ سهاًی کِ اس ػول تفاضل پظ سهیٌدِ را اعدتخزاج ٍ   ّودزاُ پدظ  ّدا تدِ   کٌدین، اهیدذٍارین کدِ عدای

 ًوایین. حذف

عداسی   رٍػ پیؾٌْادی ارائِ ؽدذُ اعدت. ؽدزح پیدادُ    در تخؼ دٍم  تِ ایي فَرت اعت کِدر اداهِ عاختار کلی هقالِ 

ارائدِ ؽدذُ اعدت.     چْدارم  در تخدؼ  یغدات ٍ هقا یؾگاّیآسها یجًتاعَم اًجام ؽذُ اعت.  پیؾٌْادی در تخؼالگَریتن

 فَرت گزفتِ اعت. پٌجندر تخؼ  تٌذیجوغ یتاًْا

 رٍش پیشٌْادی بزای حذف سایِ -2

سهیٌدِ تؼزیدک کدزد ٍ عدپظ     تزای اعتخزاج ػَارك هتحزک ّواًٌذ خَدرٍّا در تقاٍیز ٍیذیَیی تایذ در اتتذا یک پظ

هاًدذ خَدرٍّدا یدا تدِ ػثدارت تْتدز ػدَارك هتحدزک         سهیٌِ تفزیق ًوَد. چیشی کِ تاقی هیّای ٍرٍدی را اس پظفزین

                                                 
1 Normalized Cross Correlation 
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 ي... َای روگیتًسعٍ یک ريش وًیه مبتىی بر يیژگی

 ي َمکاران  علی کرمی

کٌٌدذ،  ت تدا خَدرٍّدا حزکدت هدی    ّای خَدرٍّا تِ فَرت یکغداى ٍ ّدن جْد   تاؽٌذ. اس آًجایی کِ عایِتقاٍیز هی در

ؽدًَذ. ایدي اهدز    وزاُ خَدرٍّا ؽٌاعایی هدی آیٌذ. در ًتیجِ عایِ خَدرٍّا تِ ّاس ػَارك هتحزک تِ حغاب هی تخؾی

 اعت. ؽَد کِ در هقذهِ تِ آى اؽارُ ؽذُای در پزداسػ اؽیاء هتحزک هیتاػث ایجاد هؾکالت ػذیذُ

ِ  فلَچارت الگَریتن پیؾٌْادی تزای ؽٌاعایی خَدرٍّا را ًؾاى هی (0)ؽکل ّوشهداى تدا ؽٌاعدایی خَدرٍّدا      دّدذ کد

 ؽَد.یتِ حذف عایِ خَدرٍّا ًیش ه هٌجز

َیذیٍ ذخا

 اّ نیزف یهاوت جازختعا

 یاّ ماگ ات اّ نیزف جازختعا
ـخؾه

Region Growing

Region Growing

Background   جازختعا

 ٍ ٌِیهس ظپ زیَقت لضافت
ُذؽ یذٌت ِؼطق زیٍاقت

 ًِاتعآذح کی لاوػا

پا
یذ
 ت
زک
ىد
 

پ
س ظ
ٌیه
 ِ

 یاّ نتیرَگلا لاوػا
 یصَلَفرَه

ُذؽ جازختعا یٍردَخ
 

 فلَچارت الگَریتن پیشٌْادی بزای شٌاسایی خَدرٍّا :1شکل 

ّدا تایدذ توداهی تقداٍیز     ًؾاى دادُ ؽذُ اعت، تؼذ اس اعتخزاج فدزین  (0)تزای اعتخزاج خَدرٍّا، ّواًطَر کِ در ؽکل

ِ   یک ًقطِ هزجغ دارین تٌاتزایي هیدّی ؽًَذ. چَى ٍسى (0ٍ2)ّای  هطاتق راتطِ ای تدزای هقایغدِ ٍ   تدَاى اس ّدز ًقطد

ِ    ٍسى ( تدا ًقطدِ هزجدغ، کدِ اس     i,jی پیکغدل ) دّی اعتفادُ کزد. تزای اعتخزاج ٍیضگی رًگی تدز اعداط هقایغدِ فافدل

 ؽَد. آیذ، اًجام هی هی دعتِ ت (0)راتطِ

(   )     (0)راتطِ  [[ (   )    ]
  [ (   )    ]

  [ (   )    ]
 ]    

ِ  H ،S  ٍVتزتیة ػٌافز تِ H(i,j) ،S(i,j)  ٍV(i,j)کِ   H_m ،S_m  ٍV_m( تؼدذ اس ًزهدال ؽدذى ّغدتٌذ،     i,jی )ًقطد

 .[05]ّغتٌذ هزجغ پیکغل H ،S ،Vهقادیز 

 ًؾاى دادُ ؽذُ اس هؼیار اًتزٍپی اعتفادُ ؽذُ اعت.  2تزای اعتخزاج ٍیضگی تافت ّن در ایي هقالِ ّواًطَر کِ در راتطِ

(   )     (2)راتطِ   ∑∑ (   )      ( (   ))

 

   

 

   

 

تاؽذ کِ اطالػدات اًتزٍپدی   هیاتؼاد هاعک تؼزیک ؽذُ m,n در تقَیز اعت،  (i,j)ی اًتزٍپی اطالػات ًقطِ (   )    

 .  [05]تاؽذ.( در هحذٍدُ هاعک هیi,jپیکغل ) (   ) ؽَد ٍ در تقَیز تزاعاط آى اعتخزاج هی

ّدای تقدَیز یدک ٍسى اختقداؿ دادُ ؽدذُ      در ًْایت تا تزکیة کزدى دٍ ٍیضگی رًگ ٍ تافت تِ ّدز کدذام اس پیکغدل   

 .((7))راتطِاعت

(   )   (7)راتطِ      (   )      (   ) 
DF تاؽذ.  هی ًْایی ّز پیکغل در تقَیز ٍسى 
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ُ اعدتخزاج، ٍ اس فدزین جداری    دّدی ؽدذ  ٍعیلِ رٍػ هیاًدِ اس تقداٍیز ٍسى  سهیٌِ را تِتزای اعتخزاج خَدرٍّا تایذ پظ

 تفاضل گزفت.   (4)راتطِ هطاتق

(4)راتطِ      |                       | 
 تاؽذ.ام هی pام در هزحلِ  nتٌذی ؽذُ تقَیز قطؼِ     ام، pٍسهیٌِ هزحلِ تقَیز پظ                   

 ساسی رٍش پیشٌْادیپیادُ -3

ارسیداتی  عاسی ٍ افشار هتلة اعتفادُ ؽذُ اعت. در ایي تحقیق تِ هٌظَر پیادُعاسی الگَریتن پیؾٌْادی اس ًزمتزای پیادُ

رٍػ پیؾٌْادی در تؾخیـ ػَارك هتحزک اس دٍ دادُ هتفاٍت اعتفادُ ؽذُ اعت. اٍلیي دادُ هزتدَط تدِ یدک فدیلن     

اعدت. ٍیضگدی ایدي دادُ هزتدَط      570ّدای ایدي دادُ   تاؽذ کِ تؼذاد فدزین ٍیذیَیی آهادُ ؽذُ در جؼثِ اتشار هتلة هی

تؼدذاسظْز   5تاؽدذ کدِ در عداػات    ط تِ تشرگزاُ اهام ػلی)ع( هیکَتاُ تَدى طَل عایِ خَدرٍّا اعت. دادُ دٍم هزتَ تِ

تزداری ؽذُ اعت. ّزچِ ساٍیدِ هیدل خَرؽدیذ سیدادتز     دقیقِ فیلن 05سهاًی کِ ساٍیِ هیل خَرؽیذ سیاد اعت، تِ هذت 

درٍّدای  تاؽذ، تاػث ایجاد عایِ تشرگتز تزای خَدرٍّا ؽذُ، کِ ایي ػاهل هٌجز تِ تؾخیـ اؽتثاُ خَدرٍّا ٍ تلفیق خَ

 ّا ًؾاى دادُ ؽذُ اعت.هؾخقات کلی دادُ (0)ؽَد. در جذٍلًشدیک تِ ّن هی

 ساسی ٍ ارسیابی سیستن پیشٌْادیدادُ ّای هَرد استفادُ بزای پیادُ :1جذٍل 

 هکاى ًام دادُ
تزاکن 

 خَدرٍّا

طَل 

 سایِ

هذت 

سهاى 

فیلن 

 ثاًیِ(

اًذاسُ 

 )پیکسل(

فزین 

 بزثاًیِ
 تصَیز فزهت

VisionTraffic 
جؼثِ اتشار 

 هتلة
 avi 25 641*761 21 کن کن

 

MVI_02 
تشرگزاُ اهام 

 ػلی)ع(
 mov 25 721*0281 0111 سیاد سیاد

 

تاؽدٌذ ٍ   ّدا دارای عدایِ هدی   ّا ایي اعت کِ توام خَدرٍّای هَجَد در ایي ٍیدذٍیی طَر کلی ٍیضگی افلی ایي دادُ تِ

تاؽدذ تدِ ػثدارت تْتدز     ّا در ایي تحقیق، ؽٌاعایی ٍ ردیاتی خَدرٍّا تدذٍى عدایِ هدی   افلی اعتفادُ اس ایي دادُّذف 

 تاؽذ.   ّا اس خَد خَدرٍّا تا اعتفادُ اس الگَریتن پیؾٌْادی هیجذاعاسی ٍ حذف عایِ

 ؽذُ اعت.عاسی ًؾاى دادُ ًتایج هزاحل پیادُ (2ؽکل در 

ّدا فدَرت خَاّدذ    ّدای السم رٍی فدزین  پزداسػّا اس رٍی فیلن ٍیذیَیی اعتخزاج ؽًَذ تزخی پیؼپظ اس آى کِ فزین

ؽدَد تقداٍیز   هؾاّذُ هی عطز دٍم 2ؽکل ؽًَذ. ّواًطَر کِ در دّیّا ٍسى( عطز اٍل(، تایذ ّوِ فزین2گزفت)ؽکل)

ّدای تقدَیز دادُ   تدک پیکغدل  دّی کِ تزاعاط رًدگ ٍ تافدت تدِ تدک    ؽَد. ٍسىدّی هیتَع  رٍػ پیؾٌْادی ٍسى

ِ   ّا اختقاؿ دادُ هیؽَد، ٍسى یا درجِ خاکغتزی کِ تِ عایِ هی ػثدارت تْتدز تدا تقدَیز     ؽَد تا عطح آعدفالت یدا تد

ّا را تَاى خَدرٍّا را اعتخزاج ٍ عایٍِ تِ راحتی تا یک تفاضل عادُ هی ؽَدسهیٌِ تقزیثا یکغاى درًظز گزفتِ هی پظ

کٌذ، ایي اعدت کدِ چدَى    ّا جذا هیگیزد ٍ اس هاؽیيّا را جشء آعفالت در ًظز هیحذف کزد. دلیل افلی ایي کِ عایِ

سهیٌدِ(  لحاظ رًگ ٍ تافت عایِ ّن تیؾتز ًشدیدک تدِ آعدفالت)پظ    کٌذ ٍ اسایي الگَریتن تزاعاط رًگ ٍ تافت کار هی

 ّا را حذف کزد.ؽَد کِ تِ راحتی عایِتاؽذ کِ ایي اهز تاػث هیهی
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 ساسی رٍش پیشٌْادی جْت حذف سایًِتایج هزاحل پیادُ :2شکل 
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دّی ؽدذُ تتدَاى خَدرٍّدا را اس تقداٍیز     ایي تقاٍیز ٍسى ّا فَرت گزفت، تایذ اس رٍیدّی رٍی فزینکِ ٍسىتؼذ اس ایي

ؽذُ، تدا اعدتفادُ اس رٍػ هیاًدِ    دّی ّایی ٍسىسهیٌِ عاخت. تزای ایي کار اس تیي توام فزینحذف کزد ٍ یک هذل پظ

پیذا کدزد  سهیٌِ جذیذ سهیٌِ تایذ در ّز هزحلِ یک پظعاسی پظٌّگامؽَد. تزای تِسهیٌِ پزداختِ هیاعتخزاج پظ تِ

عداًی در تزاتدز تغییدزات ؽدزای  ًدَری ٍ آب ٍ      ٌّگدام ای داؽت کِ قاتلیت تِسهیٌِتَاى یک هذل پظکِ تا ایي کار هی

 عطز عَم(. (2)تاؽذ)ؽکلَّایی را دارا هی

ّدای  ًْایت پیکغدل آٍرین ٍ دردعت هیسهیٌِ را تِدّی ؽذُ ٍ پظّای ٍسىتزای تؾخیـ خَدرٍّا، تفاضل توام فزین

 (2)خَاٌّدذ رفت)ؽدکل  ّا ّن تدا ایدي تفاضدل اس تدیي    ؽًَذعایِکِ هزتَط تِ خَدرٍّای هتحزک ّغتٌذ ؽٌاعایی هی

 چْارم(. عطز

ذُ  تایدذ اس یدک حذآعدتاًِ    عدطزپٌجن ًؾداى دادُ ؽد    (2)تزای تثذیل تِ یک تقدَیز تدایٌزی ّوداًطَر کدِ در ؽدکل     

ّای کِ تدِ فدَرت   تجزتی اًتخاب ؽَد ٍ یا ایٌکِ اس الگَریتنتَاًذ تِ فَرت دعتی ٍ کزد کِ ایي حذآعتاًِ هی اعتفادُ

تددزای تؼیددیي حذآعددتاًِ   otsuکٌٌددذ، اعددتفادُ کددزد. در ایددي تحقیددق اس رٍػ   خَدکددار حذآعددتاًِ را تؼیددیي هددی 

ؽددًَذ تددزای حددذف ًَیشّددا اس  ػٌددَاى ًددَیش ٍارد هددی ّددا تددِاعددت. ٍلددی ّوچٌدداى یکغددزی پیکغددل  ؽددذُ اعددتفادُ

 ؽٌاعی اعتفادُ ؽذُ اعت. ریخت ّای الگَریتن

عطزؽؾن ًؾاى دادُ، تا اعتفادُ اس یدک هغدتطیل هحداطی یدک کدادر دٍر خدَدرٍ        (2)در ًْایت ّواًطَر کِ در ؽکل

  دّین.ؽٌاعایی ؽذُ قزار هی

 ارسیابی ًتایج -4

در جدذٍل   در ایي تحقیق تِ هٌظَر ارسیاتی تَاًایی رٍػ پیؾٌْادی در تؾخیـ ػَارك هتحزک اس دٍ دادُ هتفاٍت کِ

HR زید ًظ یهختلفد  یّاکیهتز ًؾاى دادُ ؽذُ، اعتفادُ ؽذُ اعت.
0  ،FAR 2[06]  ٍMODP 7[07]  یاتید ارس یتدزا ٍ 

تیاى ؽذُ، ( 7ٍ  6، 5راتطِ ّای )ر کِ د خَدرٍّا ِیعا حذفتؾخیـ فحیح ٍ  در یؾٌْادیپ رٍػ ییًؾاى دادى تَاًا

 ؽذُ اعت. اعتفادُ

    (5)راتطِ
 

   
 

     (6)راتطِ
 

   
 

      (7)راتطِ
 

       
 ∑ |

  
( )
   

( )

 
 

( )
  

 

( )
|

       
 

   

 

  تاؽدٌذ.  تِ تزتیة ًاحیِ درعت، اؽتثاُ ٍ تؾخیـ دادُ ًؾذُ هدی  H   ،F  ٍMدر ایي رٍات ،
( )  ٍ  

تیداًگز ػارضدِ    ( )

       تاؽٌذ. ّوچٌیي ام هیtام در فزین iٍاقؼی ٍ اعتخزاج ؽذُ 
هؾخـ کٌٌذُ تؼذاد ػارضِ تقَیز ؽذُ در فدزین    

t تاؽذ.ام هی 

در اداهِ تزای تذعت آٍردى هیشاى دقت ٍ قاتلیت اػتواد رٍػ پیؾدٌْادی در تؾدخیـ خَدرٍّدا اس هؼیارّدای کدِ در      

ز هجوَػدِ دادُ، ایدي ارسیداتی    فدزین اس ّد   01فدَرت اتفداقی تدز رٍی     تیاى ؽذُ، اعتفادُ ؽذُ ٍ تِ (8ٍ 7، 6ّای) راتطِ

                                                 
1 - Hit Rate 
2 - False Alarm Rate 
3 - Multi Object Detection Precision 
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 (7)هقایغِ ؽذُ اعت ٍ ًتدایج تدِ فدَرت ًودَدار در ؽدکل      [21ٍ  09 ،08]گزفتِ ٍ ًتایج آى تا عِ رٍػ دیگز فَرت

 ؽذُ اعت. دادُ ًؾاى

 در تداال  دقدت  دٌّدذُ  ًؾداى  تاؽدذ  ادید س HR ٍ MODPّزچدِ هقدذار   تِ طَر کلی در هؼیارّای یاد ؽذُ تزای ارسیاتی، 

َ  هقدذار  کِ اعت يیتزا ؾاىتاؽذ ً ادیس FARتزػکظ ّز چِ هقذار  ٍ تاؽذ یه خَدرٍّا تزحیفح ییؽٌاعا  ِیعدا  ٍ شیًد

تدا یدک رًدگ خافدی      ًوَدار هزتَط تدِ ّدز رٍػ   7ؽکلدر . تؾخیـ دادُ اعت زیتقَخَدرٍ در  ػٌَاى تیؾتزی را تِ

ؽَد، تِ فدَرت کلدی    ّواًطَر کِ هؾاّذُ هی تاؽذ.. ًوَدار آتی رًگ هزتَط تِ رٍػ پیؾٌْادی هیهؾخـ ؽذُ اعت

رٍػ  FARتاالتز اس تقیِ ًوَدارّا قزار گزفتِ ٍ ّوچٌدیي ًودَدار    هزتَط تِ رٍػ پیؾٌْادی HR  ٍMODPًوَدارّای 

ِ یي هقذار را ًغثت تِ عایز رٍػپیؾٌْادی کوتز ًغدثت تدِ    یؾدٌْاد یرٍػ پ ّا دارد. ایي ًتایج ًؾاى تز ایي اعت کد

 خَدرٍّا تْتز ػول کزدُ اعت. ـیدر تؾخ گزیرٍػ د عِ

اؽدتثاُ   ـیٍ هٌجز تِ تؾدخ  ؽًَذیه قیتلف تاّن خَدرٍّا تاؽذ، ادیس خَدرٍّا ِیعا يیّوچٌ ٍ خَدرٍّا تزاکن چِ ّز

 .ؽدَد یهد ًودَدار هزتدَط تدِ آى     ىًداهٌظن ؽدذ   ٍ MODP کید هتز طَلآهذى  يییاهز تاػث پا يیا. ؽَدیهخَدرٍّا 

 VisionTrafficهزتَط تِ  دادُدر  تِ دلیل ایٌکِ .اعت ؽذُ دادُ ًؾاى ٍضَح تِ (7)ؽکل MODPًوَدار  در جِیًت يیا

ّوَارتز ٍ  ِیعا حذف یّارٍػ تِ هزتَط MODP یًوَدارّا اعتخَدرٍّا کن  ِیعا طَل يیّوچٌ ٍ خَدرٍّا تزاکن

ًودَدار   تاؽدذ،  یهد  ادید س خَدرٍّدا  ِیعدا  طدَل ٍ  تزاکن چَى (MVI02تزػکظ در دادُ دٍم ) ٍ تاؽٌذیتِ ّن ه کیًشد

MODP  ًودَدار  یٍلد  تاؽدذ. هدی  يییآًْدا پدا   زیهقداد  تَدُ ًٍاهٌظن کاهال فَرت  تِ گزید رٍػ عِ تِ هزتَطMODP   

ِ  کید ًشد زیهقداد  یاردا يیّوچٌد  ٍ هدٌظن  یؾدٌْاد یپ رٍػ تِ هزتَط  ییًؾداى تدز تَاًدا    يید کدِ ا  تاؽدذ یهد  کید  تد

 .اعت ّارٍػ زیعا تِ ًغثت خَدرٍّا تزحیفح ـیدر تؾخ یؾٌْادیپ رٍػ

تاؽدذ   ادیس زی...( در تقٍَ خَدرٍّا ِیعا ٍ شّای)ًَاضافِ یّاکغلیپ ّزچِ ٍ تاؽذیه خطا ةیضز FAR کیهتز یطزف اس

خَدرٍّدا   اس ِیحدذف عدا   یرٍػ تدزا  ییتَاًدا  ػدذم  يیّوچٌد دقدت ٍ   کاّؼتاػث  ًذ،ؽَ ییٍ تِ ػٌَاى خَدرٍ ؽٌاعا

 اعدت  ؽدذُ  دادُ ًؾداى  (7)ؽدکل  درکدِ   ّوداًطَر تاؽدذ تْتدز اعدت.     کتدز یتِ ففز ًشد کیهتز يیا ّزچقذر. تاؽذ یه

ِ اعدت   يید ًؾداى تدز ا   يیکِ ا ّغتٌذ ففزتِ  کیًشددادُ،  یعز دٍدر  یؾٌْادیتِ رٍػ پ هزتَط FAR یًوَدارّا  کد

 کزدُ اعت. ػولتْتز ًغثت تِ عِ رٍػ پیؾٌْادی دیگز خیلی خَدرٍّا  ِیٍ حذف عا یدر جذاعاس یؾٌْادیرٍػ پ

 گیزیًتیجِ -5

ِ   در ایي تحقیق الگَریتوی جذیذ هثتٌی تز ٍیضگی رًدگ ٍ تافدت تدزای تؾدخیـ ػدَارك      هٌظدَر افدشایؼ    هتحدزک تد

ّدا ٍ تزخدی   ؽدذُ اعدت. تدزای ایدي هٌظدَر تؼدذ اس اعدتخزاج فدزین        اػتواد، ٍ دقت در اعدتخزاج خدَدرٍ ارائدِ     قاتلیت

کٌدین. تؼدذ تدا اعدتفادُ اس رٍػ هیاًدِ      دّدی هدی  ّا را تزاعاط ٍیضگی رًگ ٍ تافدت ٍسى ّا ّزکذام اس فزینپزداسػ پیؼ

تدَاى  هدی  سهیٌِؽَد ٍ درًْایت تا اعتفادُ اس رٍػ تفاضل تا پظدّی ؽذُ، اعتخزاج هیّای ٍسى سهیٌِ اس ایي فزین پظ

دّی ؽدذُ ٍ  کزد. هشیت افلی ایي الگَریتن تزای ؽٌاعایی خَدرٍّا آى اعت کِ ٍقتی تقَیز ٍسى خَدرٍّا را ؽٌاعایی

رٍّا ٍ عدطح آعدفالت تقزیثدا چدَى     ؽَد، عایِ خَدپیکغل اس تقَیز تزاعاط تافت ٍ رًگ یک ٍسى اختقاؿ هی ّز ِت

ؽدَد تقزیثدا   ّدا اختقداؿ دادُ هدی   ار ٍسًی کِ تدِ ایدي پیکغدل   لحاظ رًگ ٍ تافت تیؾتز تِ ّن ًشدیک ّغتٌذ هقذ اس

تَاى تِ ؽٌاعایی خَدرٍّا پزداخت تذٍى ایٌکِ عدایِ خَدرٍّدا تؾدخیـ ٍ    سهیٌِ هیراحتی تا تفاضل پظاعت. تِ تزاتز

گزفتدِ اعدت.   عاسی ٍ ارسیاتی رٍػ پیؾٌْادی هَرد اعتفادُ قزار ردیاتی ؽًَذ. در ایي تحقیق دٍ پایگاُ دادُ تزای پیادُ

ّا، هؼیارّای هَرد اعتفادُ تزای ًؾاى دادى دقت ٍ قاتلیت اػتواد عیغتن در ؽٌاعایی خَدرٍّا ٍ ّوچٌیي حذف عایِ

HR ،FAR  ٍMODP دیگدز در سهیٌدِ حدذف     تاؽدٌذ. تدا اعدتفادُ اس ایدي هؼیارّدا رٍػ پیؾدٌْادی تدا عدِ رٍػ        هی

رٍػ پیؾٌْادی تا تَجِ تِ ًوَدارّای هزتَط تِ ّز عِ هؼیدار   خَدرٍّا ارسیاتی ٍ هقایغِ ؽذُ اعت. تِ طَر کلی عایِ

 تاؽذ.ًغثت تِ عِ رٍػ دیگز در سهیٌِ حذف عایِ تْتز ٍ کاراتز ػول کزدُ ٍ دارای دقت ٍ قاتلیت ػول تاالتزی هی
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 گزید رٍش سِ با آى سِیهقا ٍ دادُ هجوَعِ ّز در شذُ ارائِ رٍش اس آهذُ بذست جیًتا :3شکل 
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