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چکیده -این مقاله یک رهیافت برای مدل کردن رفتارهای معمول و آشکارسازی رفتارهای غیر معمول ارایه میدهد .این رهیافت از چند بخش اصل ی
تشکیل شده است .ابتدا با استفاده از یک روش آشکارسازی ،ناحیههای متحرک و پیشزمینه جداسازی میشوند .در مرح هی بعدی نرخهای اشغال-
ساکن ( )Busy-Idleبهعنوان ویژگیهای رفتاری تعریف میشوند و بر اساس این ویژگیها ،برای هر ب وک از پیکسلها یلک ملدل رفتلاری اسلتخرا
میشود .به شرط یک مجموعه از دادههای معمول ،از روش دستهبندی طیفی برای دستهبندی رفتارهای معمول استفاده میشود .در این دستهبنلدی،
ب وکهای پیکسلهایی که رفتارهای مشابه دارند ،در یک دسته قرار میگیرند .سپس برای ب وکهایی که در یک دسته قلرار گرفتله و رفتلار مشلابه
دارند ،یک مدل رفتاری برای آن دسته تعریف میگردد .مدل رفتاری پیشنهادی در این مقاله یک ملدل ملارکوف مخفلی ( )HMMملیباشلد .نتلایج
دستهبندی و رفتارهای معمول بهدست آمده برای آشکارسازی رفتارهای غیر معمول استفاده میگردد .به این ترتیب که با توجه به مدلهای رفتلاری
معمول هر دسته ،اگر برای یک ب وک پیکسل نمونه ،احتمال آرایهی مشاهده شده به شرط مدلهای معمول ،از یک حد آستانه کمتر باشلد ،آن ب لوک
بهعنوان مح ی که در آن رفتار غیر معمول اتفاق افتاده شناخته میشود .نتایج آزمایش روی دادههای ویدیویی ،کارآمد بودن ،دقیق بلودن و سلرعت
رهیافت پیشنهادی را نشان میدهد.
واژههای ک یدی :نظارت بینایی ،رفتار معمول ،دسته بندی طیفی ،مدل مارکوف مخفی ،آشکارسازی رفتارهای غیر معمول.

سیستمها این اس که بتوان بهطاور خودکاار رفتارهاای انساان را
تفسیر کرد و رفتارهای غیر معمول 2را که میتوانند تهدیدی بارای
امنی جامعه باشند را آشکار کرد [ .]5نصب گستردهی دوربینهاا
در محلهای عمومی ،حجم زیادی از دادههای ویدئویی بط شاده
را تولید کرده اس  .نظارت این ویدئوها توسط انساان یاک فرایناد
زمانبر و پرهزینه میباشد .لذا نیاز مبرم به سیستمهایی که بتوانند
به صورت خودکار این دادههای ویدئویی را آناالیز کنناد ،احساا
میشود .هدف در این مقاله ،ارایهی یک ساختار کلی و پیشنهاداتی
برای بهبود عملکرد سیستمهاای نظاارتی در زمیناهی شناساایی
الگوهای رفتاری و آشکارسازی رفتارهای غیر معمول مایباشاد .در
بسیاری از رو های نظارت بینایی کاه تااکنون محارد شادهاناد،
نمایش فعالی ها بر اسا هدف میباشاند .در ایان رو هاا ابتادا
هدفهای متحرک آشکار مایشاوند .ساپ هادفهاای متحارک

 -1مقدمه
چشمان انسان ابزار کارآمدی برای اسکن دادههاای بیناایی ساح
پایین و ارسال اطالعات منتخب به مغز ،برای تفسایر ساح بااو و
بهدسا آوردن اطالعاات و اعیتی و مکاانی مایباشاند .در چناد
دههی گذشته ،جامعهی بیناایی ماشاین تاال هاایی را در جها
ایجاد این تفسیر و درک مشابه ،توسط حسگرهای بینایی مصنوعی،
انجام داده اس  .توسعههای اخیر در تکنولوژیهای ویدئویی باعا
ایجاد حجم زیادی از دادههای ویدئویی شده اس  .آناالیز دادههاای
ویدئویی یک مو وع تحقیقااتی مهام در حاوزهی بیناایی ماشاین
میباشد ،بهطوری که کاربردهای زیادی در مسایل نظاارت ،ورز ،
سرگرمی و تعامل بین انسان و کاامپیوتر دارد .یکای از کاربردهاای
عماادهی آنااالیز وی ادئو ،نظااارت هوشاامند 1م ایباشااد .هاادف ای ان
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آشکارشده دستهبنادی مایشاوند و در طاول چناد فاریم تصاویر،
تعقیب میشوند .سپ مسیرهای به دس آمده در فرایند تعقیاب،
برای تشخیص هدفهای معمول از هدفهاای غیار معماول ماورد
استفاده قرار میگیرند .مرجع [ ]2یک الگوریتم دساتهبنادی خاط
سیر هدف بر اسا چند ویژگی ارایه میدهد .الگوریتم پیشنهادی
بر اسا چهار مرحلهی اصالی مایباشاد .مرحلاهی اول اساتخرا
3
چندین ویژگی و استفاده از چناد فضاا بارای نماایش خاط سایر
میباشد .مرحلهی بعدی دستهبندی غیرپارامتریک میباشد که بعد
از تبدیل خط سیر به فضای ویژگی ،الگوریتم انتقال میانگین بارای
تعیین تعداد مدها و دستههای متناظر ،استفاده میشاود .ساپ از
یک رو ترکیب برای پاویش این دستههاا و ترکیاب دساتههاای
مشابه و نزدیک به هم استفاده میشود .در مرحلهی آخر ،الگوهاا و
دستههای نهایی ،با ترکیب نتایج دستهبندی در همهی فضااها ،باه
وجود مایآیناد .ساپ دساتههاا باا تعاداد کاوچکی از عناصار و
همچنین خط سیرهایی که از مرکز دستهها دور هستند باهعناوان
رفتااار غی ار معمااول در نظاار گرفتااه م ایشااوند .یک ای از راههااای
آشکارسازی رفتارهای غیر معمول در محیطهاای پیچیاده ،تجزیاه
یک عمل به یک سری زیر عملها میباشد .مرجع [ ]9برای تجزیه
و مدل کردن رفتارهای پیچیده از تجزیه بر اسا رفتاار ،اساتفاده
میکند .یک رفتار معمول ،از یک سری ترتیبای از زیار رفتارهاا باا
مدت زمانی معین ،تشکیل میشود .در این مرجع انحراف از یکی یا
هر دو مشخصات زمانی (ترتیب زیر رفتارها و مدت زمان آنها) ،باه
عنوان غیر معمول شناخته میشاود .ایان مرجاع ابتادا رفتارهاای
پیچیده را با توجه به بعد مکانی آنها تجزیه میکند ،ساپ بارای
مدل کردن بعد زمانی رفتارهاای تجزیاه شاده ،شابکه احتمااوتی
دینامیکی سلسله مراتبی ( )casDBNرا اعمال میکند .با توجاه باه
این تجزیه رفتاری و مدل ساختاری ،رو این مرجع به رفتارهاای
غیر معمول ظریف و مبهم (دستهی دوم و ساوم) کاه آشکارساازی
آن ها مشکل اس  ،حسا میباشد .مرجع [ ]4باه جاای ایانکاه
فقط به خط سیر هدفها استناد کند ،یک رهیاف استخرا دادهی
سلسله مراتبی ارایه میدهد که بر اسا محتوای مکاانی و زماانی،
رخاادادهای ویاادئویی را در سااه سااح متفاااوت ،رخاادادهای
تجزیهناپذیر ،رخدادهای آرایاهای و رخادادهای باا وقاوع همزماان،
تقسیمبندی میکند .سپ در هر سح  ،برای کشف قوانین مانظم
از طریق رفتارهای معمول ،یاک آناالیز بار اساا فرکاان انجاام
میدهد .رخدادهایی که از این قوانین شناسایی شده منحرف شاده
باشند ،به عنوان رخدادهای غیر معمول در نظر گرفتاه مایشاوند.
هدف مرجع [ ]5آنالیز رفتاری ازدحاام انساانی مایباشاد .در ایان
Trajectory

مرجع ،ازدحام بهعنوان دو یا چند انسان در یاک ناحیاهی کوچاک
مکانی ،تعریف میشود .ابتدا ،شار نوری با استفاده از رو  LKارایه
شده در مرجع [ ]1بهدس میآید .سپ یاک رو دساتهبنادی
سلسله مراتبی دومرحله ای ،برای دستهبندی کردن شارهای ناوری
در ازدحامهاا ،اساتفاده مایشاود و ساپ رو  forcefieldبارای
تخمین رفتار ازدحامها اعمال مایشاود .بعاد از تخماین اطالعاات
جه و ویژگی هر ازدحام ،یک ازدحام بهعنوان غیر معمول در نظر
گرفته میشود اگر جه آن ازدحام بهطور ناگهانی تغییر کند و یاا
بعد از فعل و انفعاوت میان ازدحامها ،جها آن مشاابه باا جها
تخمینزده شده نباشد .مرجع [ ]7یک رو جدید برای یاادگیری
و مدل کردن فعالی های صاحنه ،ارایاه مایدهاد .در ایان مرجاع
روشی ارایاه مایشاود کاه در آن الگوهاای ترافیکای ،یااد گرفتاه
میشوند و در شکل یک تابع چگالی احتمال غیر پارامتریاک چناد
متغیره ،بیان میشوند .این تابع چگالی احتمال به متغیرهای مکاان
و زمان شامل ،محل هدفهاای هادف آشکارشاده و زماان انتقاال
هدف از یک نقحه به نقحهی دیگر ،بستگی دارد .در مرجع [ ]3سه
تقس ایمبناادی ویژگ ایهااای بینااایی سااح پااایین ،فعالی ا هااای
تجزیهناپذیر ساده و فعل و انفعاوت ،در نظر گرفتاه مایشاود .ایان
مرجع بهدلیل استفاده از حرک هاای محلای باهعناوان ویژگای ،از
تعقیب هدفها اجتناب میکند .این مرجاع ساه مادل احتمااوتی
جدید تح عنوان ،مدل ترکیبی  ،LDAمدل ترکیبی  HDPو مدل
 Dual–HDPرا ارایااه ماایدهااد .ایاان سااه رو جدیااد حالاا
توسعهیافتهتری از رو های  LDAو  HDPبیان شده در مرجعهای
[ ]50، 3میباشند .بعد از بهدس آمدن مدلها ،ابتدا احتماال هار
رفتار مشاهده شده تح این مادلهاای باهدسا آماده ،ارزیاابی
میشود و اگر این احتمال بهدس آمده از یک مقدار آستانه 4کمتر
باشد ،آن رفتار به عنوان رفتار غیر معمول در نظر گرفته مایشاود.
هدف اصلی مراجع [ ،]59-55پیدا کردن تناظرهاا در شابکههاای
دوربین توزیعشده که حوزهی دید مشترک دارند میباشد .پیشنهاد
اصلی مرجع [ ،]55پیادا کاردن تناظرهاا بار اساا یاک ویژگای
رفتاری جدید میباشد که بر خالف ویژگیهای فوتومتریاک ،دارای
خاصی استقالل هندسی میباشد .به این معنی که تحا شارایط
معین ،یک ناحیهی ویژه در میان دوربینهای توزیاعپاذیر در یاک
شبکه ،در تمام نماهای دوربین ،یک ویژگی رفتاری 5یکسان تولیاد
میکند .رو پیشنهادی [ ]55نسب به جه  ،روشانایی و اثارات
هندسی مقاوم میباشد و نیازی به کالیبراسیون دوربینها ندارد .در
مرجااع [ ]55اطالعااات بااا اسااتفاده از چنااد دورب این جمااعآوری
میشود ،سپ این اطالعات با یکدیگر ترکیاب مایشاوند و بارای
Threshold
Activity Feature
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بعضی کاربردها مثل تناظر و آشکارسازی رفتارهای غیر معماول باا
استفاده از چند دوربین ،استفاده میگردند.
در تمام رو هایی که تا بهحال بیان شده ،ویژگیهای موردنظر باه
هدفهای معین وابسته هستند .در این رو ها فاز آموزشی شاامل
وظایف پیچیدهای مثل شناسایی و تعقیب هدف و نیز مادل کاردن
رفتار میباشد .لذا این رو هاا باه خحاای آشکارساازی و تعقیاب
بسیار حسا میباشند .دلیل اصالی اساتفاده از رو پیشانهادی
یعنی استفاده از رو های بر اسا محل باه جاای رو هاای بار
اسا هدف این اس که بتوان مراحل تعقیاب هادف و شناساایی
هدف را از فاز آموزشی رو ها حذف کرد .مراحل اصلی یاک رو
بر اسا هدف در شکل ( )5نشان داده شده اس  .همان طاور کاه
مشاهده میشود این مرحلاه شاامل دو فااز آموزشای و فااز تسا
میباشد .در رو های بر اسا هدف بایاد در فااز آموزشای ابتادا
تمام هدفها در یک صحنه آشکار شوند و سپ تمام این هدفهاا
شناسایی و تعقیب شاوند .انجاام ایان کاار در فااز آموزشای دارای
محاسبات بسیار پیچیده و باویی میباشد .همچنین وقتای صاحنه
شلوغ باشد و یا تعداد هدفها زیاد باشد عمال امکان پذیر نمیباشد.
لذا در رو پیشنهادی به جای اینکه رفتارها برای هادف تعریاف
شوند ،رفتارها برای محلها تعریف میشوند.

شکل  :2ب وک دیاگرام روش های آشکارسازی رفتارهای غیر معمول بر
اساس محل؛ این رهیافت تعداد هدفهایی که الزم است شناسایی و
تعقیب شوند را کاهش میدهد.

در این رو ها اگر بتوان فقط محلی که در آن رفتار غیار معماول
اتفاق افتاده را شناسایی کرد ،میتوان در آن ناحیه هدفی کاه ایان
رفتار غیر معمول را ایجاد کارده را شناساایی کارد و ساپ فقاط
همان هدف را تعقیب کرد .روند رهیاف هاای بار اساا محال در
شکل ( )2نشان داده شده اس  .برتری و تفااوت رو پیشانهادی
نسب به رو های بر اسا هدف نیز در همین مو وع میباشاد.
زیرا در رو پیشنهادی ،بر اسا ویژگیهای استخرا شده بارای
محلهای معین ،ابتدا مادلهاای رفتااری بارای هار محال تولیاد
میشوند ،سپ رفتارهای غیر معمول در الگوهای رفتااری نمایاان
شده در محلهای متفاوت ،آشاکار مایشاوند .بعاد از آشکارساازی
رفتارهای غیر معمول ،فقط هدفهایی که این الگوهای رفتاری غیر
معمول را تولید میکنند ،شناسایی و تعقیب میشوند .با ایان رو
دیگر نیازی به تعقیاب تماام هادفهاا وجاود نادارد و لاذا تعاداد
هاادفهااایی کااه وزم اسا شناسااایی و تعقیاب شااوند را کاااهش
میدهد.
در رو پیشنهادی این مقاله ،به جای جمع آوری ویژگیهایی کاه
به هدفهای معینی وابسته میباشند ،میتوان دادههایی را بررسای
کرد که نشاندهندهی الگوهای رفتاری مشاهده شده در یک محال
خاص میباشند .یعنی در رو پیشنهادی این مقاله ،ویژگایهاای
استخرا شده مربوط به هدفهای خاص نمیباشند؛ بلکه مربوط به
محلهای معین (در سح بلوکی از پیکسلها) مایباشاند .در ایان
رو بر اسا ویژگیهای استخرا شده برای محالهاای معاین،
ابتدا مدلهای رفتاری برای هر محال تولیاد مایشاوند .ساپ از

شکل  :1ب وک دیاگرام روشهای آشکارسازی رفتارهای غیر معمول بر
اساس هدف؛ فاز آموزشی وظایف پیچیدهای مثل ،شناسایی و تعقیب
هدف و نیز مدل کردن رفتار نیاز دارد ،و این موجب میشود که به
خطای آشکارسازی و تعقیب هدف ،حساس باشد.
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الگوریتم دستهبندی طیفی 6بارای دساتهبنادی رفتارهاای مشاابه
استفاده میگردد .بعد از این که رفتارهای مشابه در یک دسته قرار
گرفتند ،با استفاده از مدل مارکوف مخفی ،7بارای هار دساته یاک
مدل رفتاری تعریف میشاود .ساپ در فااز آزماایش ،آرایاههاای
مشاهده شده برای بلوکی از پیکسلها با این مدل رفتااری مقایساه
میشوند و اگر احتمال این آرایه به شرط مدلهای معمول ،از یاک
مقدار آستانه کمتر باشد ،این آرایاه باهعناوان رفتاار غیار معماول
شناخته میشود و بلوکی که در آن این آرایه مشااهده شاده اسا
بهعنوان محلی که رفتار غیر معمول اتفااق افتااده در نظار گرفتاه
مایشاود .بلااوک دیااگرام رو پیشانهادی بااهصاورت شااکل ()9
میباشد.

 -2آشکارسازی پیکسلهای پیشزمینه
شیوایی در رو های نمایش بر اسا پیکسل ،ویژگیهای
استخرا شده مربوط به محل خاص و در سح پیکسل میباشند و
بر خالف رو های نمایش بر اسا هدف ،ویژگیهای استخرا
شده به هدفهای خاص نسب داده نمیشوند .مهمترین رو
نمایش بر اسا پیکسل ،تخمین پیکسلهای پیشزمینه با
استفاده از رو اختالف پ زمینه اس  .یک رو ساده برای
استخرا پیکسلهای پیشزمینه ،اختالف فریم فعلی از تصویر
پ زمینه میباشد ] .[59اما این رو به تغییرات شدت روشنایی
در دوربینهای نظارتی ،حسا میباشد و باع ایجاد نویز و اثرات
نامحلوب در روند مدل کردن رفتارها میشود .برای حذف این
مشکل یک رو مدل کردن پ زمینهی قویتر ارایه میگردد.
هدف این مدل این اس که اطالعات اخیر در مورد آرایهای از
تصاویر را داشته باشد و این اطالعات را با تغییرات سریع در

سازماندهی مقاله به اینصورت اس که پا از ایان مقدماه و در
بخش دوم ،رو اساتفاده شاده بارای آشکارساازی پیکسالهاای
پیشزمینه بیان میشاود .در بخاش ساوم ،ویژگای رفتااری ماورد
استفاده در این مقاله معرفی میگاردد .بخاش چهاارم باه معرفای
الگوریتم دستهبندی رفتارهای مشابه ،میپردازد .ساپ در بخاش
پنجم یک معرفی کوتاه از مادل ماارکوف مخفای ارایاه مایشاود.
نحوهی آشکارسازی رفتارهای غیر معمول در بخش ششام تو ای
داده میشود و در خاتمه نتایج آزمایشی و نتیجاهگیاری در بخاش
آخر ارایه میگردد.

صحنهی پ زمینه ،بهروز کند .فرض کنید ، x1 , x2 ,..., xN
 Nنمونهی اخیر از مقادیر روشنایی یک پیکسل باشند .با استفاده از
این نمونهها ،تابع چگالی احتمالی که این پیکسل دارای مقدار
روشنایی  xtدر زمان  tباشد ،بهصورت غیر پارامتری با استفاده از
تخمینزن کرنل  ،kبا رابحهی ( )5تخمین زده میشود.
1 N
)  k ( xt  xi
n i 1

()5

pr ( xt ) 

∑

اگر تابع تخمینزن کرنل  ،kبهصورت تابع نرمال ) ∑ ،(0,که
پهنای باند (کواریان ) تابع کرنل را نمایش میدهد ،انتخاب شود،
در این صورت چگالی احتمال با رابحهی ( )2بهدس میآید.
()2

1
)  ( xt  xi )T  1 ( xt  xi
2

e

1
1

d

(2 ) 2  2

N


i 1

1
N

pr ( xt ) 

با استفاده از این تخمین احتماوتی ،اگر رابحهی  ، pr ( xt )  thبرقرار
باشد که  thیک آستانه میباشد ،پیکسل  ،xtبهعنوان پیکسل
پیشزمینه در نظر گرفته میشود.
 -3ویژگیهای رفتاری
برای بعد از بهدس آوردن پیکسلهاای پایشزمیناه توساط رو
ارایه شده در بخش قبل ،مرحله ی بعادی تعریاف ویژگای رفتااری
برای هر محل (بلوکی از پیکسلها) میباشد .در مورد تعریف رفتاار
برای محل باید اشاره کرد کرد که این رفتارهاایی کاه بارای محال
تعریف میشوند در حقیق رفتارهایی هستند که توساط هادفهاا
در این محلها اتفاق افتاده اند .برای مثال در یک خط از بازر راه،
بهطور معمول تمام اتومبیلها در یاک جها و باا سارع تقریباا

شکل :3ب وک دیاگرام روش پیشنهادی.

Spectral Clustering
Hidden Markov Model

6
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یکسان حرک میکنند .لذا میتوان اینگونه تفسایر کارد کاه ،در
تمام پیکسلهایی که در این خط از بزرگراه قرار دارند ،حرک هایی
در یک جه و با سرع یکسان اتفاق میافتد .ایان حرکا هاا باا
یک جه و سرع یکسان که توسط اتومبیلها انجام میشود ،به-
عنوان رفتار بارای ایان پیکسالهاا تعریاف مایگاردد .لاذا رفتاار
پیکسلها در حقیق رفتارهای عادی و تکراری یکسان هستند کاه
توسط هدفهای متفاوت در این پیکسلها اتفاق میافتناد .در ایان
مقاله از ایدهی استفاده شده در مرجع ] [55بارای تعریاف ویژگای
استفاده میگردد .اما ویژگی ارایه شده در ] ، [55برای هر پیکسال
میباشد که این کار باه خحاای آشکارساازی حساا مایباشاد و
دارای پیچیدگی محاسباتی باویی می باشد .لذا در ایان مقالاه باه-
دلیل مشکالت ذکر شده ،ویژگای اساتخراجی بارای هار بلاوک از
پیکسلها ارایه میگردد.

شکل  :4رفتار بهدست آمده برای ب وک .i

 -4دستهبندی رفتارهای مشابه
قبل از اینکه بتوان طی فاز آموزشی مدلهای رفتاری در یک
صحنه را بهدس آورد ،باید بلوکهای پیکسلی که رفتار مشابه
دارند ،در یک دسته قرار بگیرند .برای انجام این کار از رو
دستهبندی طیفی استفاده میشود .برای تشخیص رفتارهای غیر
معمول ابتدا باید رفتارهای معمول تعریف شوند و سپ از طریق
این رفتارهای معمول ،رفتارهای غیر معمول شناسایی گردند .برای
بهدس آوردن رفتارهای معمول در فاز آموزشی ،از فریمها و
ویدیوهایی استفاده میشود که در آنها فقط رفتارهای معمول
اتفاق میافتد .بعد از استخرا ویژگی برای هر پیکسل یا بلوکی از
پیکسلها بر اسا این ویدیوهای آموزشی ،باید یک مدل رفتاری
معمول برای هر پیکسل یادگیری شود .اما یادگیری این تعداد مدل
رفتاری دارای محاسبات بسیار باویی میباشد و همچنین اصال
نیازی به یادگیری رفتارهای تک تک پیکسلها نیس  .زیرا بسیاری
از پیکسلها یا بلوکی از پیکسلها در هر فریم دارای رفتارهای
مشابه میباشند ،برای مثال پیکسلهایی که در یک خط از بزرگراه
قرار دارند دارای رفتار مشابه میباشند و یا بهعبارت دیگر رفتارهای
مشابه در این پیکسلها توسط اتومبیلها اتفاق میافتد .به همین
دلیل کاری که در این مقاله انجام میشود این اس که ابتدا با
استفاده از رو های دستهبندی ،پیکسلهایی که دارای رفتار
مشابه هستند در یک دسته قرار میگیرند و سپ فقط برای این
دستهها مدل رفتاری تعریف میشود و نه برای تمام پیکسلها .این
دستهبندی در حقیق تعداد مدلهایی که باید یادگرفته شوند را
کاهش میدهد .برای مثال در یک صحنه یا تصویر  200×900با
تعداد فر ی  50رفتار ،میتوان به جای یادگیری  10000مدل
رفتاری 50 ،مدل را یاد گرف  .اما دلیل استفاده از دستهبندی
طیفی این اس که برخالف رو های معمول مثل ،K-means

 -1-3تعریف ویژگی
برای هر بلوک از پیکسلها ،مدت زمان اشغال بلوکی از پیکسلها
توسط هدفهای پیشزمینه ،بهعنوان ویژگی تعریف میگردد .در
هر فریم از آرایهی آموزشی ،اگر بلوک پیکسلها بهعنوان بلوک
پیشزمینه شناخته شود ،مقدار یک و اگر آن بلوک بهعنوان
پ زمینه شناخته شود ،مقدار صفر به آن نسب داده میشود .این
روند در یک آرایهی ویدیویی آموزشی انجام میشود و در نهای
برای هر بلوک از پیکسلها یک آرایهی باینری ) V (, وجود
خواهد داش که )  V (i, rمقدار باینری بلوک  iدر فریم  rرا
مشخص میکند .اگر بیش از نیمی از پیکسلهای بلوک  iدر فریم
 rدارای حرک باشند و بهعنوان پیشزمینه شناخته شده باشند،
آنگاه  V (i, r )  1و در غیر اینصورت  V (i, r )  0خواهد بود.
برای بلوک پیکسلهای  iدر یک ویدئوی باینری با طول  ،Tآرایهی
)  ، V i  (V (i,1),V (i, 2),...,V (i ,T ),بهعنوان ویژگی رفتاری در
این مقاله ،استفاده میگردد.
 -2-3تعریف رفتار
اگر نرخ اشغال  ، Bniطول  nامین مجموعه از یکهای پش سرهم
در بلوک پیکسل  iام و نرخ ساکن  ، I niطول  nامین مجموعه از
صفرهای پش سرهم بلوک پیکسل  iام در ویژگی  V iباشند،
آنگاه برای هر بلوکی از پیکسلهای  ،iدوتاییهای ) ، ( Bni , I ni
نمونههایی از یک توزیع دوبعدی هستند .این توزیع (در این مقاله
نرمال در نظر گرفته میشود) بهعنوان رفتار بلوک پیکسلهای ،i
در نظر گرفته میشود .دوتاییهای اشغال -ساکن برای بلوک  iدر
شکل ( )4نشان داده شده اس .
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دیگر نیازی به تعیین دستی تعداد دستهها نیس
تعداد دستهها بهطور اتوماتیک تعیین میشود.

 -5تشکیل ماتری

و در حقیق

 Yاز  Xبا نرمالیزه کردن هرکدام از سحرهای
X ij

 Xبرای داشتن طول واحد

1
2

 -1-4ماتریس تشابه

2

) X ij

j



Yij 

(

8

 -1در نظر گرفتن هر سحر Yبهعنوان یک نقحه و دستهبندی آنها
به  Kدسته با رو K- means
 -7نسب دادن دوتاییهای  BI iبه دستهی  ،jاگر و فقط اگر سحر
 iاز ماتری  Yبه دستهی  jنسب داده شده باشد.

به شرط مجموعهی }  BI  {BI 1, BI 2 ,..., BI Nکه
دوتاییهای اشغال -ساکن برای بلوک  iمیباشند ،ماتری تشابه A
بهصورت رابحهی ( )9تشکیل میشود .در این ماتری * نشان
دهندهی مقادیر متقارن اس .
BI i

ها،

 -5مدل کردن رفتارها
A(1, N ) 
A(2, N ) 


A( N , N ) 

()9

این ماتری یک ماتری  N×Nاس
رابحهی ( )4محاسبه میگردد.
()4

), d ( BI j , BI i )} 2 2

)A(1, 2

...

A(2, 2) ...


) A(1,1
 
A


 

در بخش قبل یک رهیاف برای دستهبندی بلوکهای پیکسلها به
دستههای متفاوت ،ارایه شد .بعد از انجام این مرحله وزم اس که
برای هر دسته یک مدل رفتاری تعریف شود .در این مقاله برای
مدل کردن رفتار هر دسته ،از مدلهای مارکوف مخفی استفاده
میشود.

که هر درایه از آن بهصورت

 -1-5مدل مارکوف مخفی
j

مدل مارکوف مخفی ] [53 ،57یک مدل آماری اس که در آن
سیستم مدلشده بهعنوان فرایند مارکوف با پارامترهای مشاهده
نشده در نظر گرفته میشود .در این مدل سعی بر این اس که با
استفاده از یکسری پارامترهای مشاهده شده ،9پارامترهای مخفی
تخمین زده شوند .مدل مارکوف مخفی از یک مجموعه از حال ها
تشکیل شده اس که هرکدام از حال ها با یک توزیع آماری
مرتبط میباشند .انتقال از یک حال به حال دیگر توسط
یکسری احتماوت تح عنوان ماتری انتقال توصیف میشود.
یک مدل مارکوف مخفی بهصورت زیر مشخص میشود.
 ،Nتعداد حال ها در مدل میباشد .حال ها تح عنوان
}  S  {s1, s2 ,..., sNو حال در زمان  tبا  qtنمایش داده میشود.
 ،Mتعداد سمبلهای قابل مشاهده و یا خروجی سیستم مدل شده
میباشد .سمبلهای قابل مشاهده با } O  {o1, o2 ,..., oM
نمایش داده میشوند.

A(i, j )  e max{d ( BI , BI
i

به دلیل آنکه ممکن اس طول دوتاییهای  BI iدر بلوکها
متفاوت باشد ،لذا برای محاسبهی فاصلهی  BI iاز فاصلهی
 Hausdorffاستفاده میشود .فاصلهی  Hausdorffطبق رابحهی
( )5تعریف میگردد.
d ( BI i , BI j )  maxi minj a  b

()5

a BI bBI

 -2-4دستهبندی طیفی

بعد از ساخ ماتری تشابه ،از رو دستهبندی طیفی برای
دستهبندی رفتارهای مشابه استفاده میشود [ .]51 ،55مراحل
رو دستهبندی طیفی به شکل زیر میباشد.
 -5محاسبهی ماتری تشابه
 -2تعریف ماتری قحری  Dکه عناصر ) (i-iآن بهصورت جمع
سحرiام از ماتری
 Aمیباشد ) d   A(i , j
A

} A  {aij

aij  p qt 1  s j qt  si  , 1  i, j  N
})  ، B  {b j (kتوزیع احتمال سمبلهای مشاهده شده در حال

ii

j

1

1

که 1  j  N

LD

 -9تشکیل ماتری
 -4پیدا کردن  Kتا از بزرگترین بردارهای ویژهی  Lو تشکیل
AD 2

ماتری

2

ماتری

احتماوتی انتقال حال

میباشد که
j

b j (k )  p ok qt  s j  ,

} X  {x1 x2 ... xk

Affinity Matrix

8

Observation Sequence

6
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} ،   { i

احتمال

توزیع

که

اولیه

در این مقاله ،مدل مارکوف مخفی یک مدل با دو حال اس که
مدل رفتاری بلوکهای پیکسل ،یعنی دوتاییهای اشغال -ساکن

  i  p  q1  si  , 1  i  Nمجموعهی پارامترهای مدل با

)    ( A, B, نمایش داده میشود.

B , I 

در تعیین یک مدل مارکوف مخفی بهعنوان مدل رفتاری برای هر
دسته ،به شرط یک آرایهی قابل مشاهده و یک ساختار اولیه مدل
)  ،   ( A, B, هدف تنظیم و تعیین پارامترهای  به نحوی
اس که احتمال آرایهی قابل مشاهده به شرط ساختار مدل
)  p(O را بیشینه کند .در این مقاله برای تخمین پارامترها از

مارکوف مخفی در نظر گرفته میشوند (شکل  .)5توزیع آماری هر
مشاهده به صورت توزیع نرمال در نظر گرفته میشود.

i

i

بهعنوان دنبالهی مشاهدات برای استفاده در مدل

رو بام -ولش ] [53استفاده میگردد .برای استفاده از این رو
ابتدا متغییرهای زیر تعریف میگردد.
متغییر پیشرو )  t (i)  p(o1 o2 ... ot , qt  si یعنی احتمال

شکل  :5مدل مارکوف مخفی.

 siدر زمان t

آرایهی قابل مشاهدهی جزیی  o1 o2 ... otو حال

متغییر
مدل
شرط
به

پسرو

 t (i)  p  ot 1 ot 2 ... oT qt  si ,  یعنی احتمال آرایهی

قابل مشاهده از زمان  t+1تا آخر به شرط حال

 -6آشکارسازی رفتارهای غیر معمول

 siدر زمان  tو

در مرحلهی قبل طی فاز آموزشی برای هردسته از بلوکها که
دارای رفتار مشابه بودند ،یک مدل رفتاری توسط مدل مارکوف
مخفی ارایه شد .دادههایی که در فاز آموزشی استفاده میشوند،
دادههایی هستند که در آنها رفتارهای معمول اتفاق میافتد ،لذا
مدلهای رفتاری بهدس آمده در این مرحله ،مدلهای رفتاری
معمول هستند .حال در فاز آزمایش ،هدف تشخیص رفتارهای غیر
معمول با استفاده از مدلهای رفتاری معمول میباشد .رو
تشخیص اینگونه اس که برای یک آرایهی قابل مشاهده
 ، o1, o2 ,..., otکه در فاز آزمایش بهدس آمده اس  ،احتمال این
آرایه بهشرط مدلهای معمول بهدس آمده در فاز آموزشی
محاسبه میگردد .یعنی برای هر مدل معمول با ساختار ،  i

مدل  t (i , j )  p (qt  si , qt1  sj o, ) . یعنی احتمال
بودن در حال

 siدر زمان  tو حال

 s jدر زمان  t+1به شرط

مدل و آرایهی قابل مشاهده که

) t (i) aij b j (ot 1 ) t 1 ( j
N

N

) t (i) aij b j (ot 1 ) t 1( j

t (i, j ) 

i 1 j 1

  t (i)  p  qt  si o,  یعنی احتمال بودن در حال

 siدر

زمان  tبه شرط مدل و آرایهی قابل مشاهده که
) t (i) t (i

N

N

)t (i) t ( j

 t (i)   t (i, j ) 
j 1

i 1

احتمال  p  o1 o2 ... ot i محاسبه میگردد و اگر این احتمال

با توجه به روابط باو پارامترهای تخمین زده شدهی
)    ( A, B, با روابط ( )1محاسبه میگردند.

از یک مقدار آستانه کمتر باشد ،بهاین معنی اس که این آرایه به
هیچ کدام از مدلهای معمول بهدس آمده در فاز آموزشی متعلق
نیس  ،لذا بهعنوان یک رفتار غیر معمول در نظر گرفته میشود.
مشکلی که این رو ممکن اس با آن مواجه شود طول متغیر
آرایههای مشاهده شده میباشد .همانطور که در ] [57نشان داده
شده اس  ،هرچه طول آرایه بیشتر باشد احتمال آن به شرط مدل
کمتر میگردد و در نتیجه ممکن اس یک آرایهی معمول با طول
زیاد به عنوان یک آرایه غیر معمول شناخته شود .برای حل این
مشکل از رو مقیا بندی ارایه شده در مرجع ] [57استفاده
میگردد.

T

)  (i
()1

t
t 1
s .t . ot  vk
T

)  (i
t

t 1

T 1

, b j (k ) 

)  (i, j
t

t 1
T 1

)  (i
t

 i   1 (i), aij 

t 1

حال اگر بهصورت مرحله به مرحله  جایگزین  شود و
عملیات بازتخمین ادامه پیدا کند ،میتوان احتمال تولید مشاهدات
بهوسیله ی مدل را بهبود بخشیده تا اینکه نهایتا به یک نقحهی
حدی رسید .این نقحه تخمین احتمال بیشینهی مدل مارکوف
مخفی اس .
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دستهبندی طیفی و مدلهای معمول و نتایج آشکارسازی رفتارهای
غیر معمول ،در شکل ( )7نشان داده شده اس .

 -7نتایج آزمایشی
الگوریتم پیشنهادی بر روی دادههای موجود در پایگاه دادههای
 PETS2006آزمایش شده اس ] .[20ابعاد هر بلوک در رو
پیشنهادی  50×50در نظر گرفته میشود .در فاز آموزشی از 5
ویدیو با  200فریم برای تعریف رفتار معمول استفاده شده اس .
پایگاه  PETS2006یک پایگاه دادهی مشهور میباشد که در آن
اندازهی فریمهای تصویر  571×720پیکسل میباشد و دارای نرخ
 25فریم در ثانیه اس  .در این پایگاه دادهها یک محیط بیرونی
توسط چند دوربین نظارت میشود .در این محیط رف و آمدهای
افراد بهعنوان رفتارهای معمول در نظر گرفته میشود .اما در بعضی
فریم ها یک شخص وارد صحنه شده و با توقف طوونی در یک
محل و سپ قرار دادن کیف روی زمین ،محل را ترک میکند.
این توقف طوونی و قرار دادن کیف روی زمین توسط الگوریتم
پیشنهادی در این مقاله ،آشکارسازی شده و بهعنوان رفتار غیر
معمول در نظر گرفته میشود .جدول ( )5نتایج بهدس آمده برای
بعضی آرایههای مشاهده شده در فاز آزمایش را نمایش میدهد.
برای این پایگاه داده طی فرایند دستهبندی 9 ،دسته و  9رفتار به-
عنوان رفتار معمول در نظر گرفته شده اس  .سپ این رفتارها با
مدلهای مارکوف مخفی  1, 2 , 3مدل شدهاند .طی یک روند
تکرار و آزمایش آرایههای معمول بر روی این  9ساختار ،مقدار
آستانه( -55 ،لگاریتم احتمال ) در نظر گرفته میشود .همانطور
که در جدول ( )5نشان داده شده اس  ،آرایهی قابل مشاهدهی
 O3بهدلیل احتمال کمتر از مقدار آستانه ،در هر سه مدل ،بهعنوان
یک رفتار غیر معمول در نظر گرفته شده اس  .برای این پایگاه
دادهها ،نتایج آشکارسازی در یک فریم نمونه ،دستهبندی طیفی و
مدلهای معمول و نتایج آشکارسازی رفتارهای غیر معمول ،در
شکل ( )1نشان داده شده اس .
نتایج رو پیشنهادی بر روی پایگاه دادههای بهدس آمده از
مرجع ] [59نیز مورد آزمایش قرار گرفته اس  .در این پایگاه داده
اندازهی فریمهای تصویر  240×920پیکسل میباشد و دارای نرخ
 25فریم در ثانیه اس  .در ویدیوهایی که در فاز آموزشی این
پایگاه داده مورد استفاده قرار میگیرد ،حرک وسایل نقلیه از
بزرگراه بهعنوان رفتارهای معمول در نظر گرفته میشود .سپ در
فاز تس ویدیوهایی استفاده میشود که در آن یک قحار در کنار
بزرگراه عبور میکند .از آنجایی که حرک قحار در این ویدیو به
ندرت اتفاق میافتد و در ویدیوهایی که در فاز آموزشی برای
تعریف رفتار معمول استفاده شدند ،وجود نداشته لذا بهعنوان یک
رفتار غیر معمول در نظر گرفته میشود .گرفته شده اس  .برای
این پایگاه دادهها ،نتایج آشکارسازی در یک فریم نمونه،

برای مقایسهی رو پیشنهادی با کارهای انجام شده میتوان
اشاره کرد که در مقایسه با رو هایی که بر اسا هدف میباشند
] [5] ، [2و ] ، [7یعنی از الگوریتمهای تعقیب استفاده میکنند،
در رو پیشنهادی بهدلیل عدم استفاده از رو های تعقیب،
مشکالت شلوغی صحنه و همپوشانی هدف تاثیرگذار نمیباشد .لذا
رو پیشنهادی بر مشکالت همپوشانی هدف و شلوغی صحنه
غلبه کرده و در این زمینه نسب به رو های بر اسا هدف
پیشنهادی به دلیل اینکه از
برتری دارد .همچنین رو
الگوریتمهای تعقیب استفاده نمیکند ،بر خالف رو های بر اسا
هدف ،نیاز به آشکارسازی دقیق هدفها ندارد و دارای پیچیدگی
محاسباتی بسیار کمتری میباشد .از اینرو رو پیشنهادی دارای
سرع و دق بسیار بیشتری نسب به الگوریتمهای بر اسا
هدف میباشد .اما بهدلیل نبود معیار مقایسه کمی در رو های بر
اسا محل و نبود پایگاه دادهها برای آشکارسازی رفتارهای غیر
معمول ،نمیتوان این رو های بر اسا محل را با یکدیگر
مقایسه کرد .لذا این مقاله ،همانند مرجعهای ] -55] ، [4] ، [5
 [59به ارزیابی و عملکرد رو پیشنهادی پرداخته اس .

جدول  :1احتمال آرایههای بهدست آمده در فاز آزمایش به شرط
مدلهای رفتاری معمول

8

لگاریتم احتمال
آرایه به شرط
مدل رفتاری

آرایهی قابل
مشاهده
بهدس
آمده در فاز
آزمایش

لگاریتم
احتمال آرایه
به شرط
مدل رفتاری

لگاریتم
احتمال آرایه
به شرط مدل
رفتاری

معمول 1

معمول 2

معمول 3

O1

-1128212

-2365135

-9961923

معمول

O2

-2563593

-2163531

-1124.31

معمول

O3

-9960344

-2364259

-2367053

غیر معمول

نوع رفتار

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ).................................................................. (JSCITجلد  ،5شماره  ،2تابستان سال 5935

(الف)

(پ)

(ب)

(ت)

( )

(ث)

(چ)

(د)
شکل  :.پایگاه دادههای ]( .PETS2006[20الف) یک فریم نمونه از پایگاه دادهها( .ب) نتایج آشکارسازی نواحی متحرک برای فریم نمونه( .پ)،
(ت) و (ث) نتایج دستهبندی با روش دستهبندی طیفی ) ( .فریم نمونه برای رفتار غیر معمول( .چ) و (ح) نتیجه آشکارسازی رفتار غیر معمول.
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(ب)

(الف)

)ت(

(پ)

) (

)ث(

شکل  :7پایگاه دادههای مرجع ]( .[13الف) یک فریم نمونه از پایگاه دادهها( .ب) نتایج آشکارسازی نواحی متحرک برای فریم نمونه( .ب)( ،پ)و
(ت) نتایج دستهبندی با روش دستهبندی طیفی( .ث) فریم نمونه برای رفتار غیر معمول ) ( .نتیجه آشکارسازی رفتار غیر معمول.
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Abstract- This paper presents a new approach for modeling the normal behaviors and detecting the
abnormal behaviors. The approach consists of several main steps. First, using a detection method, the
foreground and background regions are separated. Then, the busy-idle rates are defined as the
behavioral features and, based on these features, a behavioral model is extracted for each pixel block.
In the following, spectral clustering is used to classify the normal behaviors on the condition that a set
of normal data is provided. In the classification process, the pixel blocks with similar behaviors are
grouped together. A behavioral model is defined for each group of the blocks with similar behaviors.
The behavioral model adopted in this paper is Hidden Markov Model. The results of the obtained
classification and normal behaviors are used to detect the abnormal behaviors; i.e., based on the
normal-behavior model for each cluster, if the observation sequence probability given by the normalbehavior model is lower than the threshold level, the pixel block is identified as the region in which
the abnormal behaviors happened. The experimental results obtained from video data confirm the
efficiency, accuracy, and speed of the approach adopted in this paper.
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Abnormal Behavior Detection

