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عنوان پایاننامه
استفاده از شبکه هاي بازگشتی و

کانولوشنال در مدلسازي توالی تصاویر

چکیده پایان نامه

این پژوهش به مدل سازي توالی تصاویر با استفاده از یادگیري عمیق می پردازد. به طور خاص شبکه هاي

عصبی بازگشتی و کانولوشنال در مساله مدل سازي توالی تصاویر حرکت انسان مورد استفاده قرار گرفته اند.

این مساله که در نقطه تقاطع بینایی ماشین و گرافیک کامپیوتري قرار دارد، کاربردهاي زیادي شامل تعامل

کامپیوتر و انسان، کمک به ردیابی و پیش بینی حرکت براي محیط هاي شبیه سازي و واقعی دارد. چالش هاي

اصلی این مساله شامل پیش بینی در ابعاد باال و دینامیک هاي پیچیده حرکت انسان می باشد. در سال هاي

اخیر با موفقیت هاي یادگیري عمیق در مساله هاي مختلف بینایی ماشین، استفاده از شبکه هاي بازگشتی براي

یادگیري این دینامیک ها به هدف پیش بینی کوتاه مدت و سنتز بلندمدت مورد اقبال قرار گرفته شد. در

پیش بینی کوتاه مدت حرکت انسان ساختار رمزگذار-رمزگشاي مبتنی بر شبکه هاي عصبی بازگشتی به همراه

الیه کانولوشنال زمانی پیشنهاد شده است. بازنمایی تولید شده توسط این الیه کانولوشنال استخراج

وابستگی هاي زمانی-مکانی در شبکه بازگشتی را راحت تر می کند ضمن اینکه خود نیز توانایی استخراج

اولیه این وابستگی ها را دارد. در مساله سنتز بلند مدت حرکت انسان از شبکه هاي کانولوشنال زمانی به

عنوان رویکردي که در سال هاي اخیر در یادگیري توالی داده مورد توجه قرار گرفته است استفاده شده

است. ساختار سه الیه کانولوشنال زمانی پیشنهادي در عین سادگی قابلیت یادگیري همزمان دینامیک هاي

کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را دارد. مقایسه شبکه عصبی بازگشتی و کانولوشنال زمانی در این مساله 

نشان می دهد برخالف باور رایج، شبکه هاي کانولوشنال زمانی در مساله یادگیري و مدل سازي توالی

عملکرد بهتري دارند. این بهبود عملکرد، وقتی هدف یادگیري توالی هاي طوالنی باشد، مشهودتر می شود.

در این پروژه از مجموعه  داده بزرگ H3.6M شامل توالی تصاویر از حرکات انسان حین انجام فعالیت هاي

روزمره متفاوت، استفاده شده است. در این مجموعه داده از هر تصویر ویژگی هاي مناسب براي مساله

مدل سازي حرکت انسان، که زوایاي مفاصل مختلف بدن انسان است، استخراج شده است. مدل هاي

پیشنهادي فوق توانسته اند در پیش بینی کوتاه مدت عملکرد بهتري نسبت به تمامی مدل هاي قبلی و در سنتز

بلندمدت عملکرد بهتر نسبت به مدل هاي مبتنی بر شبکه  عصبی بازگشتی و با تعداد پارامتر هاي کمتر

عملکرد یکسان با آخرین مدل مبتنی بر شبکه  عصبی کانولوشنال زمانی کسب نمایند.
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