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Abstract- Detecting social groups is one of important and complex problems which has been concerned
recently. Detecting social groups and relation between group members will be necessary for human robots in
near future. Databases have some information including trajectories and also labels of members. The target is to
detect social groups that contains at least two people or detecting individual motion of the people. In the
proposed method, for detecting social groups, physical distance, temporal causality and shape similarity
features are used. The required time to extract these features is lower than the other suggested features. In
addition to precession and recall, the effectiveness of the proposed method in terms of required time for training
and testing data is also examined. Lower required time provides greater ability to implement for human robots.
The proposed method provides acceptable results in valid databases and is compared to existing methods in
terms of statistical results and the required time.
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چکیده -تشخیص گروههای اجتماعی یکی از مسائل مهم و پیچیده ای است که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته استتت تشتتخیص گروههتتای
اجتماعی و همچنین نحوه ارتباط با اعضای گروههای اجتماعی از جمله مسائلی است که رباتهای انساننما در آینده نزدیک به آن نیت از دارنتتد پایگتتاه
دادهها حاوی اطالعات مسیر افراد و همچنین شماره افراد میباشند هدف ،یافتن گروههای اجتماعی با حتتداقل دو نفتتر و یتتا تشتتخیص انفتترادی بتتودن
حرکت افراد است در روش پیشنهادی برای تشخیص گروههای اجتماعی از ویژگیهای فاصله افراد ،شباهت مسیر طی شده و شباهت دو دنباله حرکت
بین هر دو نفر استفاده شده است استخراج این ویژگیها نسبت به ویژگیهای بکار رفته تاکنون نیاز به زمان کمتری دارد عالوه بر دقتتت و فراختتوانی،
کار ایی روش پیشنهادی از نظر زمان مورد نیاز برای آموزش و آزمایش داده نیز بررسی شده است هر چه زمان مورد نیتتاز کمتتتر باشتتد ،قابلیتتت پیتتاده
سازی برای رباتهای انسان نما بیشتر خواهد شد روش پیشنهادی در پایگاه دادههای معتبر نتایج قابل قبولی داشته و در ادامه با روشهتتای موجتتود از
نظر نتایج آماری و زمان مورد نیاز ،مقایسه شده است
واژههای کلیدی :تشخیص گروههای اجتماعی ،ویژگی فاصله ،ویژگی تشابه تغییرات حرکت افراد ،ویژگی تشابه شکل مسیر طی شده ،مکان شلوغ

 -1مقدمه

براساس مرالعات ،بیشتر گروههتای اجتمتاعی دو نفتری هستتند و
گروههای اجتماعی سه نفری و چهار نفری از نظر تمایل افراد برای
حضور در این گروهها و حرکت در شلوغی در رتبه بعد قترار دارنتد
[ ]3براساس پژوهشی دیگر بترای تعریتگ گتروه ،از تتاثیر پتذیری
شخصی از شخص یا اشخاص دیگر در حرکت کردن میان شتلوغی
کمک گرفته شده است [ ]4شخصی که وارد گروه میشتود تحتت
تاثیر گروه ،سرعت و جهت آن شخص تغییر کترده و مرتاب گتروه
میشود
در ادامه به مرور کارهای انجام شده در بخش دوم اشاره شده است
در بخش ستوم ،ویژگیهتای استتفاده شتده در روش پیشتنهادی و
فرآیند یافتن گروههای اجتماعی بیان شده است در بخش چهتارم،
روش پیشنهادی با روشهای موجود مقایسه شده است و در پایتان
به نتایج پژوهش اشاره شده است

با گذر زمان و گسترش استتفاده از دوربتین بترای حفتن امنیتت و
تشتتخیص ناهنجاریهتتای اجتمتتاعی ،اهمیتتت پتتردازش دادههتتای
ویدئویی افزایش یافته است تشتخیص گروههتای اجتمتاعی بترای
تشخیص ناهنجاریهای اجتمتاعی و گروههتای خررنتاا از ستوی
دولتها مورد توجته قترار گرفتته استت [ ]1تشتخیص گروههتای
سرقت و گروههای عملیات تروریستی از اهمیتت بتاییی برختوردار
است برای تشخیص گروههایی با این اهداف ،تشتخیص گروههتای
اجتماعی یک پیش نیاز محسوب میشود
براساس تحقیقات اخیر مردم تمایل دارند در گروهها و دستتههای
اجتماعی و تحت تاثیر آنها در شلوغی حرکت کننتد [ ]2حرکتت
کردن در گروه به معنی زیر مجموعه بودن در گروه نیز میباشد ،به
عبارت دیگر یک گروه شامل دو یا چند نفر را میتوان از نظر مسیر
حرکت ،سرعت حرکتت و جهتت حرکتت تقریبتا یکستان در نظتر
گرفت
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تغییرات دو نفر در چند فتریم و ناحیهبنتدی نترم 6بترای تشتخیص
گروههای اجتماعی استفاده شده است
در مرجع [ ،]8از ویژگیهای فاصله ،تشابه تغییرات حرکت افراد در
فریمهای متوالی ،7تشابه شکل مسیر طی شده توسط افراد 8و تشابه
نقشه گرمایی افراد در فریمهای قبلی استفاده شتده استت در ایتن
روش ،با محاسبه تشابه نقشته گرمتایی افتراد در فریمهتای قبلتی،
هزینه محاسباتی زیادی به روش اعمال میشود
در روشی دیگر از ویژگیهای مجاورت 9و سرعت 10بترای تشتخیص
گروههتتای اجتمتتاعی استتتفاده شتتده است ت [ ]15در ایتتن روش در
حالتهتتای خیلتتی شتتلوغ ،از روشهتتای متتارکوف ،از ویژگیهتتای
مجاورت و سرعت کمک گرفته شتده و در حالتهتایی کته خیلتی
شلوغ نیست از دنبال کردن افراد در فریمهتای متتوالی ،گروههتای
اجتماعی تشخیص داده شده استت در شتکل  2بررستی موقعیتت
افراد در فریمهای متوالی ،نشان داده شده است

در مرجع [ ]5تشخیص گروههای اجتماعی برای هدایت رفتار ربات
در کارهای تیمی همراه با انسان مورد بررسی قرار گرفته استت در
مرجتع [ ]6از گروههتای اجتمتتاعی بترای جابجتتایی ربتات در بتتین
گروههای انسانی کمتک گرفتته شتده استت تشتخیص گروههتای
مکالمه و اجتماعی برای ربتات در روش مرجتع [ ،]7بتا استتفاده از
جهت پایین تنه افراد و فاصله افراد انجام شده است با گتذر زمتان،
بر اهمیت تشتخیص گروههتای اجتمتاعی ،در رابرته بتا رباتهتای
انساننما افزوده میشود
روشهای تشخیص گروههای اجتماعی که در آنها از مسیر حرکت
افراد استفاده میشود ،به سه بخشِ بر پایه گروه ،1بتر پایته ترکیت
گروههای منحصر به فرد 2و بر پایه فردی 3تقسیم میشتوند [ ]8در
بخش مبتنی بر پایه گروه ،گروههتای جزئتی بررستی میشتوند در
روش مرجع [ ،]9که مبتنی بر پایه گتروه میباشتد ،بتا استتفاده از
مشتتت دوم متتاتریا اطالعتتات مستتیر حرکتتت افتتراد ،گروههتتای
اجتماعی تشخیص داده شتده استت در بختش ترکیت گروههتای
منحصر به فرد از اطالعات با اهمیتتری همچتون تعقیت گروههتا
استفاده شده است []10
در بخش تشخیص گروههای اجتماعی بتر پایته فتردی از اطالعتات
مسیر تک تک افراد استفاده میشود در روش مرجع [ ،]11ابتدا به
تشخیص مقدماتی سر افتراد پرداختته و ستپا بتا کمتک چگتالی
احتمال شلوغی در منرقه شتلوغ ،بتا دقتت بیشتتری ستر افتراد را
بازشناسی کرده است
در روش [ ،]12بر پایه موقعیت افراد ،فاصله افراد و جهت سر افراد،
گروههتتای اجتمتتاعی تشتتخیص داده شتتده استتت در ایتتن روش،
گروههای ثابت و بدون حرکت تشخیص داده شده اند در شتکل ،1
حالتهای مختلگ در نظر گرفته شتده در مقالته [ ]12نشتان داده
شده است

شکل  :2دنبال کردن افراد در فریمهای متوالی در شلوغی کم برای
تشخیص گروههای اجتماعی ،از باال به پایین :دنبال کردن شخص
شماره  ،1دنبال کردن شخص شماره  ،2دنبال کردن شخص شماره ،3
[.]15

انتوا مختلتتگ گروههتای اجتمتتاعی کته شتتامل گروههتای انتقتتال،
گروههای با فاصله کم در محیط شلوغ و گروههای سلستله مراتبت ی
هستند در شکل  3نشان داده شده است ][8
گروههای انتقال ،11برای حالت صگ ایستادن یا انتقال از جتایی کته
حالت ورودی یک نفره است تعریگ شده است گروههای بتا فاصتله
کم در محیط شلوغ 12با گروههای اجتماعی در محتیط غیتر شتلوغ
تفاوت دارد و این تفاوت مربوط به تراکم بایتر یا فاصتله کتم افتراد
گروه در محیط شلوغ است گروههای اجتماعی سلسله مراتبی 13بته
گروههایی گفته میشوند کته شتامل زیتر گروههتایی استت کته بتا

شکل  :1حالتهای مختلف گروههای اجتماعی در مقاله [.]12

در مرجع [ ،]13با استفاده از ویژگیهای فاصتله ،تفتاوت سترعت و
اطالعات همپوشانی زمانی 4با  ،5SVMگروههای اجتماعی تشتخیص
داده شده استت در مرجتع [ ،]14از روشهتای تشتابه احتمتایتی
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مرجع ] [8میباشد ،ویژگیهای استفاده شده در مرجع ] ،[8بیان
میشوند در ادامه ،با استفاده از روشهای انتخاب ویژگی،
ویژگیهای بهینه انتخاب شده و نتایج براساس این ویژگیها
گزارش میشوند

ترکی یکدیگر گروه بزرگتری را تشکیل میدهند بترای ماتال در
شکل  ،3گروه سلسله مراتبی  4نفره شامل دو گروه  2نفره است با
وجود حالتهای مختلگ گروههتای اجتمتاعی نشتان داده شتده در
شکل  ،3تشخیص انوا ایت ن گروههتا ،از اهمیت ت بتاییی برختوردار
میباشد

 -3-1تعریف مساله

برای بررسی هم گروه بودن افراد در گروههای اجتماعی ،در آموزش
و آزمایش ،شناخت پارامترهای مساله و تابعی برای نشان دادن هتم
گروه بودن دو نفر یا چند نفر در گروههای اجتماعی ،الزامتی استت
بنابراین ابتدا تابع مساله براساس رابره ( )1معرفی میشود ][8
()1
الگ

ب

ج

𝑏𝑎𝑑𝑊 ∑ ∑ 𝑐𝑐 = max
𝑥∈𝑏≠𝑎 𝑦∈𝑥

)𝑚(𝑧∈𝑦

در این رابره m ،همه افتراد درون فتریم ویتدئو هستتند کته روش
پیشنهادی باید گروههای اجتمتاعی بتین آنهتا را تشتخیص دهتد
) z(mتمام حالتهای گروهبندی افراد و  yحالتی از گروهبندی است
که افراد  aو  bدر یک گروه  xقرار دارند در رابرته ( x ،)1گروهتی
شامل افراد  aو  bاست و  ،dماتریا ویژگی بتین همته افتراد درون
ویدئو است فردی که جداگانه حرکت میکند ،در گروهی با تعتداد
یک فرد قرار داده میشود در آمتوزش و آزمتایش هتدف متاکزیمم
کتتردن  ccاستتت در نتیجتته پارامترهتتایی در رابرتته ( )2معرفتتی
میشوند که اگر دو نفر در یک گتروه باشتند 𝑊𝑑𝑎𝑏 ،عتددی مابتت
باشد و برعکا اگر دو نفر در یک گروه نباشند 𝑏𝑎𝑑𝑊 عددی منفتی
و نزدیک صفر باشد ] [8زمان زیادی برای یافتن متاکزیمم  ccبتین
همه حالتهای موجود بین افراد ،یزم است
𝑏𝑎
))𝑏 𝑊𝑑 = 𝛼(1 − 𝑑(𝑎, 𝑏)) − 𝛽(𝑑(𝑎,
()2
در رابره ( ،)2اگر افراد  aو  bدر یک گروه قترار دارنتد ،یزم استت
𝑏𝑎𝑑𝑊 عددی مابت شود و وظیفه ماشین بردار پشتیبان در مرحلته
آموزش ،در حالت هم گروه بودن افراد  aو  ،bیافتن پارامترهتای α
و  βاست به گونتهای کته 𝑏𝑎𝑑𝑊 عتددی مابتت شتود بنتابراین در
رابره ( ،)1اگر گروههای اجتمتاعی درستت تشتخیص داده شتوند،
𝑏𝑎𝑑𝑊 عددی مابت میشود و در نتیجه  ccماکزیمم میشود
در روش پیشنهادی ،یک سرر از ماتریا ویژگی مربوط به افتراد a
و  ،bاز رابره ( )3حاصل میشود
𝑏𝑑(𝑎, 𝑏) = [𝑑𝑝ℎ , 𝑑𝑠ℎ , 𝑑𝑐𝑎 ]𝑎,
()3
بین هر دو نفر از افراد حاضر در ویدئو ،ویژگیهای فاصله ،تشابه
تغییرات حرکت افراد و تشابه شکل مسیر طی شده محاسبه
می شود و ماتریا ویژگی از ترکی این سه ویژگی بین هر دو نفر
ساخته میشود در رابره  𝑑𝑝ℎ ،3ویژگی فاصله فیزیکی افراد𝑑𝑠ℎ ،
ویژگی تشابه شکل مسیر طی شده توسط افراد و 𝑎𝑐𝑑 ویژگی تشابه
تغییرات حرکت افراد است هر سه ویژگی بین هر دو نفر حاضر در

شکل  :3انواع مختلف گروههای اجتماعی ] ،[8الف :گروههای
انتقال ،ب :گروههای با فاصله کم در محیط شلوغ ،ج :گروههای
سلسله مراتبی.

در مرجع [ ،]16یک روش بدون آموزش معرفی شده است که در
آن از اطالعات گروهها در فریم قبل استفاده میشود در این روش
از یک مدل مخلوط نامعین 14احتمایت گروه بودن با ویژگی
میانگین فاصله در فریمهای متوالی بررسی شده است در این
روش ،فقط از ویژگی فاصله استفاده شده و با در نظر گرفتن
ویژگیهای بیشتر ،تشخیص گروههای اجتماعی با دقت بایتر دست
یافتنی خواهد شد در مرجع [ ،]17با استفاده از اطالعات مسیر
افراد به تشخیص گروههای اجتماعی پرداخته شده است برای
یافتن گروههای اجتماعی چندین حالت مختلگ بررسی شده است:
گروههایی که افراد به یک نقره نزدیک میشوند ،گروههای ثابت و
گروههایی که افراد از یک نقره دور میشوند تمام حالتها بین
همه افراد بررسی میشود در مرالعهای دیگر ،براساس ناحیهبندی
جهتهای افراد به تشخیص گروههای اجتماعی پرداخته شده است
[ ]18در مرجع [ ،]19برای تشخیص گروههای اجتماعی از
جهتیابی افراد در موقعیتهای مختلگ ،استفاده شده است در
مرجع [ ،]20نویسندگان با استفاده از همبستگی مکانی و زمانی
بین مسیر طی شده توسط افراد به تشخیص گروههای اجتماعی
پرداختهاند
 -3روش پیشنهادی
آموزش و آزمایش در تشخیص گروههای اجتماعی به استخراج
ویژگی و همچنین روابری که نشان دهد دو نفر یا چند نفر در یک
گروه هستند ،نیاز دارند در این بخش ،ابتدا تعریگ مساله بیان
میشود که نشان میدهد دو نفر یا چند نفر چگونه در یک گروه
قرار میگیرند سپا با توجه به اینکه روش پیشنهادی بر مبنای
3

تشخیص گروههای اجتماعی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در ویدئو
ویدئو محاسبه میشود در ماتریا ویژگی ستون اول و دوم هر
سرر شماره افراد و ستون سوم تا پنجم ماتریا ،ویژگیهای
محاسبه شده است بنابراین ماتریا ویژگی نهایی شامل شماره
افراد و ویژگی بین هر دو نفر در همان سرح افراد است با توجه به
تعداد زیاد افراد در ویدئو ،یافتن سه ویژگی بین هر دو نفر ،هزینه
محاسباتی زیادی خواهد داشت به عنوان ماال ،ماتریا ویژگی در
فیلمی با حضور چهل نفر ،بیش از هزار سرر دارد در ادامه به
معرفی ویژگیهای استفاده شده در روش پیشنهادی خواهیم
پرداخت

اکبری و همکاران

در این رابره ،مدل مخلوط گاوسی بین فرد  aو فرد  bدر لحظه
بدست میآید در رابره ( 𝑃𝑎𝑡 ،)4موقعیت ذره  aدر لحظه t
میباشد در این مدل N ،مدل گاوسی ساده با میانگین صفر بوده و
واریاناها همان مرزهای جدول تئوری مجاورت ،یعنی  0/5و 1/2
و  3/7و  7/6میباشند در نتیجه بین فرد  aو فرد  bدر لحظه  tبا
هر کدام از چهار واریانا یک خروجی محاسبه میشود و خروجی
نهایی میانگین چهار گاوسی با واریاناهای مختلگ است در ادامه
برای کل فریم متوالی در ویدئو بین هر دو نفر ،یزم است میانگین
مدل مخلوط گاوسی بر اساس رابره ( )5محاسبه شود
t

1
) 𝑡𝑏𝑃 ∑ 𝐺𝑀𝑀(𝑃𝑎𝑡 −
𝑇

()5

 -3-2ویژگی فاصله فیزیکی

= 𝑑𝑝ℎ

𝑇𝜖𝑡

توسط این رابره ویژگی فاصله فیزیکی بترای تشتخیص گروههتای
اجتماعی استخراج میشتود  Tزمتان کتل ویتدئو استت خروجتی
ویژگی فاصله فیزیکی بین هر دو نفر یک عدد خواهد شد

یکی از ویژگیهای مهم در تشتخیص گروههتای اجتمتاعی بررستی
فاصله فیزیکی افتراد در گتروه استت در شتکل  4اهمیتت ویژگتی
فاصله فیزیکی بهتر نشان داده شده است

 -3-3ویژگی تشابه تغییرات حرکت افراد در فریمهای متوالی

در همه پایگاه دادهها مکان و سرعت افراد در جهتهای مکتانی در
هر فریم داده شده است یعنی در فریم ،شماره افراد بتا موقعیتت و
سرعت در جهت  xو  ،yداده شده است براساس این اطالعات ،ابتدا
احتمال شرطی شباهت مسیر فرد  aبه مسیر فرد  aدر  nفریم قبلی
محاسبه شده و در ادامه احتمال شرطی شتباهت مستیر فترد  aبته
مسیر فرد  bدر  nفریم قبلی محاسبه میشود اگر احتمال شترطی
دوم نزدیک به احتمال شرطی اول شود ،تشابه تغییرات حرکت فرد
 aو فتترد  bدر فریمهتتای متتتوالی وجتتود دارد در شتتکل  5تشتتابه
تغییرات حرکت افراد در فریمهای متوالی نشان داده شده است

شکل  :4ویژگی فاصله فیزیکی در تشخیص گروههای اجتماعی ].[8

در مرجع [ ]21به بیان تئوری مجاورت براساس ویژگی فاصله
فیزیکی پرداخته شده است که در جدول  1نشان داده شده است
جدول  :1تئوری مجاورت []21
توضیحات

عنوان

فاصله بر حسب متر

صمیمی

0-0/5

امکان درگیری بین افراد وجود دارد

شخصی

0/1-5/2

روابط آشنا

اجتماعی

1/3-2/7

روابط رسمی

عمومی

3/7-7/6

کامال غیر شخصی

براساس تئوری مجاورت ،چهار کالس برای تفکیک نو رابره بتین
افراد براساس فاصله دو فرد ،وجود دارد هر کالس با کالس دیگر با
مرزی که در جدول نشان داده شده ،تفکیک شتده استت در روش
پیشتنهادی از متتدل مخلتوط گاوستتی کته الهتتام گرفتته از تئتتوری
مجاورت میباشد ،استفاده شده استت در ادامت ه بته معرفتی متدل
مخلتتوط گاوستتی پرداختتته میشتتود کتته توستتط رابرتته ( )4بیتتان
میگردد

شکل  :5ویژگی تشابه تغییرات حرکت افراد در فریمهای متوالی ].[8

این مساله به صورت ذیل فرمول بندی میشود
()6

)))𝑛( 𝑎̅𝑉|)𝑡( 𝑎𝑉(𝑃 𝑅𝑆𝑆𝑐 = ∑ (𝑉𝑎 (𝑡) −
𝑡=1

در رابره ( 𝑉̅𝑎 (𝑛) ،)6اطالعات ذخیره شده مربتوط بته مستیر طتی
شده توسط فرد  aاز  t-nالی  t-1است خروجی رابره مربع اختالف
مسیر فرد  aو احتمال شرطی تشابه مسیر فرد  ،aبه مسیر فرد  aدر
 nفریم قبلی از حال حاضر را بترای همته زمانهتای ویتدئو نشتان

4

()4

2

] [8
𝑇

1
) 𝑖𝜎 𝐺𝑀𝑀(𝑃𝑎𝑡 − 𝑃𝑏𝑡 ) = ∑ 𝑁(𝑃𝑎𝑡 − 𝑃𝑏𝑡 |0,
4
𝑖=1

4
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میدهد در این رابره تشتابه تغییترات حرکتت فترد بته تغییترات
حرکت همان شخص در فریمهای قبل محاسبه میشود و در رابره
( ،)7تشابه تغییرات حرکت فرد به تغییرات حرکت شخصتی دیگتر
در فریمهای قبل محاستبه میشتود ] [8بته عبتارت دیگتر ،تشتابه
تغییرات حرکت فرد  aبه تغییرات حرکت فرد  bدر فریمهتای قبتل
محاسبه میگردد در روابط ( )6و ( P ،)7احتمال شرطی است
()7

2

توسط فرد  aو فرد  bمیباشند تابع هزینه انباشته بته صتورت زیتر
تعریگ میشود ][8
𝑗𝑖

𝛾𝑎𝑏 (𝑖, 𝑗) = 𝐷𝑎𝑏 +
()10
})𝑚𝑖𝑛{𝛾𝑎𝑏 (𝑖 − 1, 𝑗) + 𝛾𝑎𝑏 (𝑖 − 1, 𝑗 − 1) + 𝛾𝑎𝑏 (𝑖, 𝑗 − 1
برای محاسبه تابع هزینه انباشتته )𝑗  ،𝛾𝑎𝑏 (𝑖,براستاس رابرته (،)10
11
𝑏𝑎𝐷 ،که برابر ) 𝛾𝑎𝑏 (1,1میباشد ،محاسبه شتود در ادامته
باید ابتدا
)𝑗  ،𝛾𝑎𝑏 (𝑖,براساس موقعیت مکانی دو فرد در دنبالته زمتانی حاصتل
میشود در نهایت ویژگی تشابه شکل مسیر طی شده توسط افتراد
از رابره ( ،)11حاصل میشود ][8
)𝑔 𝑑𝑠ℎ (𝑎, 𝑏) = 𝛾𝑎𝑏 (𝑓, 𝑔)/max (𝑓,
()11
در رابره ( f ،)11و  gبه ترتی نشان دهنده مسیر طی شده توسط
فرد  aو فرد  bمیباشتند چتون دو عتدد  fو  gمیتواننتد متفتاوت
باشند ،بر ماکزیمم این دو عدد تقسیم شده است

𝑇

)))𝑛( 𝑏̅𝑉|)𝑡( 𝑎𝑉(𝑃 𝑅𝑆𝑆𝑢 = ∑ (𝑉𝑎 (𝑡) −
𝑡=1

رابره ( ،)8تشابه تغییرات حرکت افراد  aو  bدر فریمهتای متتوالی
است ][8
𝑛(𝑅𝑆𝑆𝑐 − 𝑅𝑆𝑆𝑢 )/
()8
= 𝑎→𝑏𝑆
)𝑅𝑆𝑆𝑢 /(𝑇 − 2𝑛 − 1

حال اگر تشابه تغییرات حرکت فرد به تغییرات حرکت خود فترد و
تغییرات حرکت شخص دیگر عددی نزدیک باشتد ،ویژگتی تشتابه
تغییرات حرکت افراد  aو  bبه سمت صفر میل میکنتد در رابرته
زیر از تابع احتمال فیشر 15استفاده شده است
𝑆
()9
= )𝑏 𝑘 (𝑎,
𝑎𝑐𝑑
max
𝑥𝑑)∫ 𝐹(𝑥\𝑛, 𝑘 − 2𝑛 − 1

 -3-5ویژگی تشابه نقشه گرمایی

ابتدا پارامتر نقشه فعالیت فرد  aبا استفاده از رابرته ( )12براستاس
نقشه گرمایی متوسط شخص در یک قرعه مستریلی کوچتک  pو
 qحاصل میشود قرعه مستریلی  Rو  Cاز اطالعتات مستیر طتی
شده توسط افراد  aو  bحاصل میشود و برابر مستریلی استت کته
دو نفر در طول و عرض آن در پنجره زمانی حرکت داشتهاند

𝑆∈{𝑆𝑏→𝑎 ,𝑆𝑎→𝑏 } 0

خروجی رابره ( ،)9ویژگی تشابه تغییترات حرکتت افتراد  aو  bدر
فریمهای متوالی است
 -3-4ویژگی تشابه شکل مسیر طی شده توسط افراد

𝐶

()12

در این پتژوهش از الگتوریتم انتدازهگیری شتباهت بتین دو دنبالته
زمانی 16استفاده شده است در شکل  6اهمیت ویژگی تشابه شتکل
مسیر طی شده توسط افراد در تشخیص گروههای اجتماعی نشتان
داده شده است

𝑅

‖)𝑗𝐻𝑎 (𝑖, 𝑗) = ∑ ∑ 𝐸̅ (𝑝, 𝑞)𝑒 −𝜏‖(𝑝−𝑖,𝑞−
𝑝=1 𝑞=1

در رابره ( ،)12نقشه فعالیت فرد  aمحاسبه میشود در این رابره،
 τپنجره زمانی از ویدئو است درادامه ویژگتی نقشته گرمتایی بتین
افراد  aو  bاز رابره ( )13محاسبه میشود
𝐶

()13

𝑅

)𝑗 𝑑ℎ𝑒 (𝑎, 𝑏) = ∑ ∑ 𝐻𝑎 (𝑖, 𝑗)𝐻𝑏 (𝑖,
𝑖=1 𝑗=1

خروجی رابره ( ،)13ویژگی تشابه نقشه گرمتایی بتین افتراد  aو
میباشد که نشان دهنده اشتراا نقشه فعالیت افراد  aو  bدر قرعه
مستریلی  Rو  Cمیباشد
در بخش بعد ،ابتدا با استفاده از روشهای انتخاب ویژگی ،بهتترین
ویژگیها انتخاب میشوند و سپا با استفاده از نتایج بدست آمده،
سه ویژگی برای روش پیشنهای انتخاب میشود در انتها با مقایسه
روش پیشنهادی بتا روشهتای موجتود ،کتارایی روش پیشتنهادی
نشان داده شده است
b

شکل  :6ویژگی تشابه شکل مسیر طی شده توسط افراد ].[8

برای محاسبه تابع هزینه انباشته )𝑗  𝛾𝑎𝑏 (𝑖,نیاز به محاسبه متاتریا
فاصله اقلیدسی مسیر فرد  aدر لحظه اول با مسیر فرد  bدر لحظته
𝑗𝑖
11
𝑏𝑎𝐷 ماتریا فاصله اقلیدسی مستیر فترد  aدر
𝑏𝑎𝐷 است
اول یعنی
لحظه  iام با مسیر فرد  bدر لحظه  jام است ابعاد متاتریا فاصتله
اقلیدسی  f×gاست که  fو  gبه ترتی نشان دهنده مسیر طی شده

 -4نتایج روش پیشنهادی و مقایسه با روشهای موجود
 -4-1پایگاه دادهها

با توجه به تعتداد زیتاد افتراد در ویتدئو و همچنتین عبتور افتراد از
مسیرهای مختلگ ،تشخیص گروهها با مشکل مواجه میشود عبور
گروهها از کنار هم نیز باعث پیچیتدگی مستاله میشتود در ادامته
5

تشخیص گروههای اجتماعی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در ویدئو
جدول مربوط به تعداد افتراد در دو پایگتاه داده آورده شتده استت
فاصله متوسط افراد در گروهها در دو پایگتاه داده متفتاوت استت و
این نیاز به آموزش را نشان میدهتد بنتابراین بته منظتور بررستی
عملکتترد روش پیشتتنهادی از پایگتتاه دادههتتای  ]8[ Student003و
 ]22[ GVEIIاستفاده شده است در جدول  2ویژگیهتای ایتن دو
پایگاه داده آورده شدهاند

 Student003بتته همگرایتتی رستتید ایتتن عملیتتات ماکزیممستتازی
فراخوانی با استفاده از  PSOپانزده بار اجرا شتده استت و میتانگین
وزنهای نهایی به صورت زیر بدست آمد وزن نهایی ویژگی فاصله
افراد برابر  ،0/45وزن نهایی ویژگی شباهت مسیر طتی شتده برابتر
 ،0/80وزن نهایی ویژگی شتباهت دو دنبالته حرکتت برابتر  0/63و
وزن نهایی ویژگی نقشه گرمایی برابر  0/11میباشد
بنابراین با توجه به اعدادی که در مرحله انتخاب ویژگی بدست آمد
و کم بودن ضری ویژگی نقشه گرمایی ،روش پیشنهادی براستاس
حتتذف ویژگتتی نقشتته گرمتتایی ارائتته شتتده استتت یعنتتی در ادامتته
تشخیص گروههای اجتمتاعی بتا استتفاده از  SVMبتا سته ویژگتی
فاصله افراد ،شباهت مسیر طی شتده و شتباهت دو دنبالته حرکتت
انجام شده است
برای آموزش و آزمایش در پتردازش ویتدئو ،از نترم افتزار متلت و
سروری با  64هسته موازی استفاده شده است نتایج مقایسه روش
پیشنهادی با سایر روشها در جتداول  4 ،3و  5آورده شتده استت
سایر نتایج در سیستم با هفت هسته موازی انجام شده است
در جدول  ،3مقایسه نتایج در پایگاه داده  Student003و در جتدول
 ،4مقایسه نتایج در پایگاه داده  GVEIIنشان شده است

جدول  :2مقایسه دو پایگاه داده
Student
003
GVEII

d2
0/70

d1
0/41

G
108

p
406

v
20

1/66

0/77

207

630

30

اکبری و همکاران

در این جدول متغیرهای  vو  pو  gو  d1و  d2به ترتی نشان دهنده
تعداد ویدئو ،تعداد افراد ،تعداد گروهها ،فاصله حداقل افراد در گروه
(برحس متر) ،فاصله حداکار افراد در گروه (بر حس متر)
میباشند
این پایگتاه دادههتا شتامل دادههتای مستیر افتراد و شتماره افتراد
میباشند در شکل  ،7مسیر و شماره افراد در دنبالتهای از فریمهتا
نشان داده شده است

جدول  :3مقایسه نتایج در پایگاه داده Student003

شکل  :7مسیر حرکت افراد و شماره افراد در دنبالهای از فریمها.

برای مقایسه بهتر نتایج ،از پارامترهای دقت 17و فراخوانی 18استفاده
شده است دقت حاصل تقسیم تعداد گروههایی که به درستی
تشخیص داده شده به تعداد همه گروههای تشخیص داده شده
است و فراخوانی حاصل تقسیم تعداد گروههایی که به درستی
تشخیص داده شده به تعداد گروههای درست پایگاه داده است

فراخوانی

دقت

روش پیشنهادی

80/0±27/28

80/0±31/41

روش []8

74/0±16/21

82/0±36/31

روش []15

73/69

77/28

روش []13

76/02

56/76

روش []16

78/76

71/12

روش []9

48/63

40/48

جدول  :4مقایسه نتایج در پایگاه داده GVEII
فراخوانی

دقت

81/0±32/09

82/0±91/22

روش []8

80/0±76/15

83/0±96/26

روش []17

76/33

79/45

روش []20

78/93

76/42

روش []19

62/48

69/73

روش []18

57/27

74/81

روش پیشنهادی

 -4-2انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم بهینهسازی اجتماع
ذرات)PSO( 19

نتایج در جدول  3و  4برای روش پیشنهادی و مرجتع ] [8از بتین
پنج مرحله اجرا میتانگین گرفتته شتده و واریتانا کنتار میتانگین
نوشته شده است شرایط در نظر گرفته شده مانند سایر مراجع بته
خصوص مرجع ] [8میباشد یعنی از هر فیلم  100ثانیه به صتورت
تصادفی انتخاب شده است و بعد از  5بتار اجترا میتانگین معیارهتا
بیان شده است در جدول  ،5زمان مورد نیاز در آموزش و آزمتایش
روش پیشتتنهادی و مرجتتع [ ]8کتته از درصتتد دقتتت و فراختتوانی
بایتری برخوردار بودند ،در شرایط یکسان با هم مقایسه شدهاند

با استفاده از الگوریتم هوشمند  ،PSOبه هر کتدام از چهتار ویژگتی
فاصله افراد ،شباهت مسیر طی شده ،شتباهت دو دنبالته حرکتت و
نقشه گرمایی ،یک وزن اولیه بین صفر و یک بته صتورت تصتادفی
داده شده است تابع هزینه یا هدف ،ماکزیمم کتردن فراختوانی در
نظر گرفته شده است با کمک  PSOو با جمعیتت ده ذره و در هتر
ذره به  SVMاجازه داده شتده کته  100مرحلت ه وزنهتای ختود را
بروزرسانی کند در نهایت  PSOبعد از بیست تکرار برای پایگاه داده
6
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دقت مرجع [ ]8به این معنی استت کته تعتداد گروههتای کمتتری
تشخیص داده شده است اما فراخوانی این تعداد بایتر از مرجع []8
میباشد دلیل این فرایند حذف ویژگتی نقشته گرمتایی استت بته
عبارت دیگر ،با حذف شدن ویژگی نقشه گرمایی ،هم سرعت روش
پیشنهادی افزایش و هم درستی گروههای پیدا شتده نیتز افتزایش
یافته است به عنوان ماال از بیست گروه در یک ویدئو ،مرجع []8
هفده گروه و روش پیشنهادی شانزده گروه تشتخیص دادهانتد کته
قابلیت اطمینان و درستی شانزده گروه بایتر است
در شکلهای  8و  ،9نتایج روش پیشنهادی در دو ویتدئو از بیستت
ویدئوی پایگاه داده  Student003و شکلهای  10و  11در دو ویتدئو
از سی ویدئوی پایگاه داده  GVEIIنشتان داده شتده استت در ایت ن
شکلها ،شکل (الگ) فریم ویدئو ورودی ،شکل (ب) نتایج تشخیص
گروههای اجتماعی در این فتریم براستاس ویژگیهتای وابستته بته
فریمهای قبلی ،شکل (ج) نتایج تشتخیص گروههتای اجتمتاعی در
این فریم براساس ویژگیهای وابسته به فریمهای قبلی میباشد که
دو شخص با یک رنگ به معنی هم گتروه بتودن دو شتخص استت،
شکل (د) گروههای اجتماعی که در پایگاه داده مربوطه ،داده شتده
و دو شخص با یک رنگ به معنی هتم گتروه بتودن آن دو شتخص
است

جدول  :5مقایسه زمان مورد نیاز برای تمام ویدئوها در آموزش و
آزمایش برای دو پایگاه داده
GVEII

Student003

زمان مورد نیاز در روش
پیشنهادی

 16ساعت

 12ساعت

زمان مورد نیاز در روش
[]8

 78ساعت

 64ساعت

همانرور که در جدول  ،5مشتاهده میشتود ،روش پیشتنهادی بته
زمان بسیار کمتری نسبت به مرجع [ ]8بترای آمتوزش و آزمتایش
نیتتاز دارد بنتتابراین بتتازدهی روش پیشتتنهادی بتتا در نظتتر گتترفتن
معیارهای دقت ،فراخوانی و زمان از سایر روشهای ذکر شده بهتتر
میباشد برای بررسی بیشتر روش پیشنهادی در جتدول  6درصتد
بخشهای آموزش و آزمایش تغییر داده شده است و عملکرد روش
پیشنهادی با استفاده از معیارهای دقت و فراختوانی ارزیتابی شتده
است
جدول  :6مقایسه عملکرد  SVMدر درصدهای مختلف آموزش و
آزمایش برای دو پایگاه داده  GVEIIو Student003

پایگاه داده

Student003

GVEII

درصد آموزش و
آزمایش

دقت

فراخوانی

دقت

فراخوانی

 80درصد
آموزش و 20
آزمایش

76/55
±0/28

74/74
±0/33

75/36
±0/24

74/63
±0/32

 70درصد
آموزش و 30
آزمایش

72/85
±0/31

71/18
±0/29

72/12
±0/41

70/51
±0/39

 60درصد
آموزش و 40
آزمایش

68/57
±0/47

66/89
±0/45

67/78
±0/37

66/23
±0/42

در جدول  80 ،6درصد آمتوزش از ابتتدای فتیلم هتا و  20درصتد
انتهای فیلم برای آزمایش انتخاب شده استت در حالتت ستوم60 ،
درصد آموزش از ابتدای فیلم هتا و  40درصتد انتهتای فتیلم بترای
آزمایش انتخاب شده است نتایج از بین پنج مرحله اجترا میتانگین
گرفته شده و واریانا پایین میانگین نوشته شده است
همتتانرور کتته در بخشهتتای قبتتل ذکتتر شتتد ،در مرجتتع [ ]8از
ویژگیهای فاصله افتراد ،شتباهت مستیر طتی شتده و شتباهت دو
دنباله حرکت و نقشته گرمتایی بتین هتر دو نفتر استتفاده شتده و
محاسبه ویژگی نقشته گرمتایی بتین دو نفتر در مرحلته استتخراج
ویژگی زمان زیادی نیتاز دارد در روش پیشتنهادی ویژگتی نقشته
گرمایی حذف شده است که هم باعث کاهش زمان محاسباتی برای
تشتتخیص گروههتتای اجتمتتاعی شتتده استتت و هتتم عملکتترد روش
پیشنهادی بهبود یافته است کمتر بودن دقت روش پیشتنهادی از

الگ

ب

ج

د

شکل  :8الف :فریم ویدئو ورودی ،ب :فریم ویدئو خروجی تشخیص
گروههای اجتماعی در روش پیشنهادی ،ج :گروههای اجتماعی که
در پایگاه داده  Student003داده شده ،د :خروجی تشخیص
گروههای اجتماعی در روش پیشنهادی.
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الگ

ب

ج

د

شکل  :11الف :فریم ویدئو ورودی ،ب :فریم ویدئو خروجی تشخیص

شکل  :9الف :فریم ویدئو ورودی ،ب :فریم ویدئو خروجی تشخیص

گروههای اجتماعی در روش پیشنهادی ،ج :گروههای اجتماعی که در

گروههای اجتماعی در روش پیشنهادی ،ج :گروههای اجتماعی که

پایگاه داده  GVEIIداده شده ،د :خروجی تشخیص گروههای اجتماعی

در پایگاه داده  Student003داده شده ،د :خروجی تشخیص

در روش پیشنهادی.

گروههای اجتماعی در روش پیشنهادی.

 -5نتیجهگیری

الگ

ب

ج

د

در این پژوهش با استفاده از روش انتخاب ویژگی  PSOویژگیهتای
فاصله ،تشابه تغییرات حرکت افتراد در فریمهتای متتوالی و تشتابه
شکل مسیر طی شده توسط افراد انتخاب و استفاده شتدند و روش
پیشنهادی با استفاده از  SVMبه نتایج قابل قبتولی در مقایسته بتا
کارهتتای گذشتتته دستتت یافتتته استتت بتترای سیستتتمهایی ماننتتد
رباتهای انساننما ،قابلیت پیادهسازی و نیاز به زمان کمتر ،اهمیت
باییی دارد با حذف ویژگی نقشه گرمتایی از مجمتو ویژگیهتای
مرجع ] [8و کاهش انتدا دقتت ،فراختوانی در تشتخیص افتزایش
یافته است زمان مورد نیاز و در نتیجه پیچیدگی سیستم به شدت
کاهش یافته است برای بهبود تشخیص گروههای اجتماعی بایتد از
ویژگیهایی جدیدی استفاده شتود کته دقتت و فراختوانی روش را
افزایش داده و همچنین محاسبات سنگین به روش تحمیل نشود

شکل  :10الف :فریم ویدئو ورودی ،ب :فریم ویدئو خروجی تشخیص
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