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Abstract- Dominant and rare events detection is one of the most important subjects of image and video analysis
field. Due to inaccessibility to all rare events, detecting of them is a challenging task. Today, deep networks are
the best tool for video modeling but due to inaccessibility to tagged data of rare data, usual learning of a deep
convolutional network is not possible. Due to the success of generative adversarial networks, in this paper an
end-to-end deep network based on generative adversarial networks is presented for detecting rare events. This
network is competitively trained only by dominant events. To evaluate performance of proposed method, two
standard datasets: UCSDped1 and UCSDped2 are utilized. The proposed method can detect rare event with 0.2
and 0.17 equal error rate with the processing speed of 300 frames per second on the mentioned data respectively.
In addition to end-to-end structure of the network and its simple train and test phase, this result is comparable to
advanced methods results.
Keywords- Detecting rare event, Generative adversarial network, anomaly detection, anomaly localization.
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رايج و نادر در ويديو يکي از مساال مم در ووز تليي تواوير و ويديو ا.ابا با توبه به دن شا ا ب و در د.ابرد نبودن رويدادهاي
نادر ،تشاخيص ننما ي

اال

ملساوم ميشاودا امروز  ،شابکههاي ژرف يکي از بمبرين ابزارها براي مدل.اازي ويديو هساب د اما در اين

مسااله با توبه به دن وبود داد هاي براسا دار از کالد رويدادهاي نادر ،نموزش ي

شابکه کانولوشا ال ژرف به صاورع ملمول امکان

پذير نيسابا با توبه به موقیيب شابکه هاي وابي ژرف تخاصامي مولد ،در اين پژوه

شابکه ژرف يکااراه (انبما به انبما) با المان

ي

از شبکه هاي ژرف تخاصمي مولد براي تشخيص رويدادهاي نادر اراله شد ا.با اين شبکه قیط با رويدادهاي رايج و به صورع تخاصمي
نموزش داد شاد ا.ابا براي نماي

ميزان ميکرد ملماري پيشا مادي ،از معمو ه دادگان ا.اباندارد  UCSDped1و UCSDped2

بهکارگيري شاد ا.ابا ملماري پيشا مادي روي معمو ه دادگان مذکور داراي نر

طايبرابر به ترتي

 %20و  %17با .ار ب پردازش

 300قري بر ثانيه بود ا.ابا اين نبيعه الو بر .اا بار يکااراه شابکه و .اادگي مرويه نموزش و نزمون نن ،اب میايساه با نبايج
روشهاي پيشرقبه ا.با
واژ هاي کييدي :تشخیص رویداد نادر  ،رویداد نادر ،رویداد رایج ،شبکه تخاصمی مولد ،یادگیری ژرف ،مکانیابی.

 -1میدمه
تاامین امنیات یکی از نیاازهاای اولیاه جوامع اسااات .امروزه ،تاامین
امنیت از طریق نظارت تصاویری ،جهت کنترل اماکن مختل رایج
شاده اسات .همچنین هزینه و تعداد نیروی انساانی برای کنترل و
نظارت محتوای ویدیوهای دریافتی ،باال اساات .از سااویی دیگر در
برخی از امااکن ،بادلیال شااارایا ناامنااسااای محیای نظیر مراکز
حساااو و پرخار ،مکانهای صااعیالعبور) ،امکان حضااور نیروی
انساانی وجود ندارد .ازاینرو نیاز اسات تا با بهرهگیری از علم روز،

هماه اداداماات الزم کنترل و ارزیاابی در این ساااامااناههاای نظاارتی
بهصاورت خودکار صاورت پذیرد .یکی از مواردی که در ساامانههای
نظاارتی دنباال میشاااود ،تشاااخیص 1رویاداد2هاای ناادر 3در میاان
انبوهی از رویدادهای رایج 4در مکانهای مختل است.
روشهای مختلفی در ساااامانههای نظارت ویدیویی ،در راساااتای
تشاخیص رویدادهای رایج و نادر مورد اساتفاده درار گرفته اسات.
در این پژوهش ساعی شاده تا با بهکارگیری شابکه تخاصامی مولد،
سااااختاری یکپارمه مبتنی بر یادگیری ژرف 5برای تشاااخیص و
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مکانیابی 6رویدادهای رایج و نادر ارائه گردد .رویدادهای نادر غالبا
منجر به بروز حوادث و خسااارت در مکانهای حساااو یا عمومی
میشاااوناد و این ساااامااناههاا باا تشاااخیص باه مودع جهات ارائاه
عکسالعمل مناسی هشدار میدهند [.]1
هدف پژوهش حاضاار این اساات که به جای اسااتخدام و نمایش
رویدادهای رایج به نگهبانان ،سامانهای هوشمند آموزش داده شود
و فرآیندهای تشااخیص به صااورت خودکار اعالن شااود .الگوریتم
پیشانهادی از شابکه عصابی تخاصمی مولد الهام و پیادهسازی شده
اسااات .دروادع این الگوریتم هماانناد یاک نگهباان کاه هماه حااالت
غیررایج را در ذهن خود تاداعی میکناد ،بادون نیااز باه نموناهی
رویادادهاای ناادر ،آنهاا را تشاااخیص میدهاد .برای این منظور،
معماری مبتنی بر شابکههای کانولوشانال ]1[ 7و شابکه تخاصامی
مولد ]2[ 8برای تشاااخیص و مکانیابی رویدادهای رایج و نادر در
ویدیو ارائه میگردد.
این پژوهش در شاش بخش ساازماندهی شاده اسات .در بخش دوم
به مرور پژوهشاهای مرتبا و در بخش ساوم به تعری شابکههای
تخاصاامی مولد به عنوان زیرساااخت این پژوهش پرداخته خواهد
شااد .معماری پیشاانهادی و آزمایشهای تجربی نیز به ترتیی در
بخشهاای مهاارم و پنجم ارائاه شاااده و در بخش شاااشااام نیز
نتیجهگیری و پیشنهادهای آتی ارائه شده است.
 -2پژوه

محققان از دیدگاههای گوناگون به مساائله تشااخیص رویدادهای
رایج و ناادر در ویادیو پرداختاهاناد [ .]13-17 ،9 ،8هر شااارایای
امکان دارد متناسای با محیا فیلمبرداری شاده ،نادر یا رایج باشاد.
برای م اال در پیاادهرو ،عبور و مرور مردم امری طبیعی و رایج
اسات اما تردد وساایل نقلیه ،رویدادی نادر در آن محیا به شامار
میرود .مساائله تشااخیص رویداد نادر ،یک مساائله مندمرحلهای
اسااات و در اغلای موارد ،رسااایادن باه ددات مالو نیاازمناد
پیشپردازشهاایی نظیر جاداکردن پسزمیناه ،ردهبنادی اشااایاا و
بخشبنادی 10محیا اسااات [ .]11هر یاک از این عملیاات نیز باه
تنهایی یک مسئله و مالش محسو میشوند.
پارامترهای الزم متناسااای با مسااائله مورد نظر و همچنین محل
نصای دوربینها در محیاهای مختل از جمله راهرو ،پارکینگ و
اتاق متفاوت هسااتند .ویدیوهایی که توسااا دوربینهای نظارتی
ایسااتان تهیه شاادهاند ،جزو ویدیوهای سااوم شااخص محسااو
میشاوند .دساته دیگری با عنوان ویدیو اولشاخص وجود دارد که
در آنها دوربین بر روی لباو ،بدن یا کاله فرد نصی می شود .این
دسته ویدیو در این پژوهش بررسی نمیشود [.]4
دیدگاهها و دسااتهبندیهای مختلفی در بررساای و تحلیل ورودی
مساائله تشااخیص رویدادهای رایج و نادر وجود دارد .دسااتهبندی
ویاادیاوهااا بااه ویاادیاوهااای ماحایااهااای خالاوت و شااالاو  11از
دساتهبندیهای معمول این حوزه اسات .همچنین موارد دیگری از
دبیال ویادیوهاایی کاه برای یاک محیا ،اماا از مناد نقااه،
فیلمبرداری شااادهاند [ ]10و ویدیوهایی که مربوط به محیاهای
بساته یا باز هساتند [ ]15نیز از دساتهبندیهای مختل دیگر به
شامار میروند .پژوهش حاضار مربوط به تشاخیص رویدادهای نادر
در دسته اول محیاهای خلوت و شلو ) درار میگیرد.
به منظور شااناسااایی رویدادهای نادر ،ددت و عملکرد الگوریتمها،
در محیاهاای خلوت ،بهتر از محیاهاای شااالو اسااات .اک ر
روشهای سااده و سانتی با ددتهای نسابتا مناسابی تشاخیصهای
مالو را ارائه میکنند [ .]18از مهمترین مالشهای تشاااخیص
رویدادهای نادر در محیاهای شاالو  ،مشااکل همپوشااانی افراد و
اشااایای محیا اسااات .هزینه محاسا ا باتی روشهای دساااتی و
یکاناواخاات نباودن میازان شااالاوغی ویاادیو ،از مشاااکالت دیگر
محیاهای شاالو محسااو میشااود .فعالیتها و پژوهشهایی
هماانناد تشاااخیص حرکات و عبور داایق در محوطاههاای ممنوعاه،
پاار ،،پیاادهرو ،دااارشاااهری از نموناههاای باارز پژوهشهاای انجاام
شده در محیاهای خلوت هستند [.]20 ،19 ،14 ،8 ،6 ،5
برای تشاخیص رویداد رایج و نادر ،ویژگی مکانی ،زمانی و مکانی-
زمانی دابل تعری اسااات .ویژگی مکانی ،بازنمایی شاااکل و بافت

هاي مرتبط

در پژوهشهاای ژوهو 9و همکاارانش [ ]3و موساااوی و همکاارانش
[ ،]4معاانی و دیادگااههاای مختلفی درمورد رویادادهاای ناادر مار
شاده اسات .فضاای مسائله تشاخیص رویدادهای رایج و نادر ،با عدم
داعیت زیادی در شااارایا وادعی روبرو میشاااود .به علت اینکه
همیشااه همه تنوعات موجود در رویدادهای نادر در حال رخدادن
نیساتند ،لذا نمیتوان مجموعه داده آموزشای مناسابی که حاوی
هماه نموناههاای رویاداد ناادر را در اختیاار داشااات .در نتیجاه حال
مسئله با بهکارگیری رویکردهای بانظارت ،موفق نخواهد بود.
یکی از مالشهای مهم در تشاخیص رویدادهای نادر ،فقدان وجود
تعری مشاااخص از رویادادهاای ناادر اسااات .تعریفی کاه اک ر
پژوهشها به آن اشااره کردهاند شاامل رویدادهایی اسات ،که نرخ
احتمال رخدادشااان پایین اساات .رویدادهایی که در هر محیا به
صاااورت معمول رخ می دهناد باه عنوان رویاداد رایج و بقیاه موارد
رویداد نادر محساو میشاوند [ .]3-11یکی از مالشهای مار
دیگر در تشاخیص رویدادهای نادر ،مکان به ودوع پیوساتن رویداد
نادر است [.]12 ،4
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رویادادهاای ناادر توساااا مادل مخفی ماارکوف 15تشاااخیص داده
میشوند.
اغلی پژوهشهای ذکر شده ،مبتنی بر ویژگیهای دستی پیچیده،
جهت بازنمایی صااحنه و حرکات درون آن درنظر گرفته شاادهاند.
لیکن اخیرا روناد فعاالیاتهاای پژوهشااای این حوزه ،مبتنی بر
یاادگیری ژرف صاااورت پاذیرفتاه اسااات [.]19 ،16 ،14 ،9 ،7
همچنین رویکرد اساااتخراج تکاههاای مکعبی ،توساااا ردهبناد
آبشااری 16جهت شاناساایی و بررسای نوع تکه اساتخراجی توساا
سبکرو و همکارانش [ ]5برای یادگیری ویژگی خودکار بهکارگیری
شااده اساات .بهکارگیری ساااختار تمام متصاال در ارائه بازنمایی
ویژگی مرتبا با رویداد نادر نیز در پژوهش سابکرو و همکاران با
عنوان  deep-anomalyاز آن یاد شاده اسات ] .[5با توجه به ت ییر
رویکردی که در سایر مسائل بینایی و یادگیری ماشین نیز مشهود
اسااات ،این پژوهش نیز از رویکردهاای یاادگیری ژرف و شااابکاه
تخاصامی مولد برای حل مسااله تشاخیص و مکانیابی رویدادهای
رایج و نادر در ویدیو استفاده شده که در ادامه بیان خواهد شد.

اشایا موجود در یک فریم از ویدیو را شاامل میشاود .در این نوع
ویژگی ،رابااه بین فریمهاای متوالی یاک ویادیو در نظر گرفتاه
نمیشاااود و تمرکز اصااالی روی ویژگی نواحی کناار هم در داده
ورودی اسااات [ .]18ویژگی زماانی ،مرتبا باا رابااه میاان نواحی
صااحنهها در طول زمان فریمهای متوالی) میباشااد [،8 ،6 ،5
 .]20 ،19 ،14ویژگی زماانی باه دو دساااتاه کلی ویژگی زماانی
بلندمدت و ویژگی زمانی کوتاهمدت تقساایمبندی میشااود [.]18
ویژگی مکاانی-زماانی ،حاالات ترکیبی از دو ویژگی بیاانشااااده
میباشاااد .در فضاااای پژوهشهای مرتبا با حوزه تحلیل ویدیو،
باهکاارگیری این ویژگی در راساااتاای شااانااساااایی روناد ت ییرات
هرناحیه ،کمک دومندانی به حل مساائل مرتبا با تشاخیص رفتار
میکند [.]21 ،19 ،14 ،11 ،8 ،5
باا توجاه باه محادودیاتهاای موجود در تشاااخیص رویادادهاای ناادر،
تمرکز بر یادگیری رویدادهای رایج اسات .دروادع پس از یادگیری
رویدادهای رایج توسااا الگوریتم ،متناساای با شاارایا محیای
رویدادهایی که خارج از حد آساتانه مناسای درار گیرند ،به عنوان
رویداد نادر شاناخته میشاوند [ .]22منظور از حد آساتانه ،میزان
همخوانی ویژگیهای اسااتخراج شااده توسااا شاابکه ،نساابت به
ویژگیهای فراگیری شاااده در زمان آموزش اسااات [ .]23برخی
پژوهشهاا نظیر دناگ و همکاارانش [ ،]24تمرکز اصااالی را بر
شاناساایی حدآساتانه مالو گذاشاتهاند .آلبوساا 12،و همکارانش
[ ،]25باا باهکاارگیری تولیاد ساااه داانون برای هر دوربین ،رفتاار
غیررایج اشایا را با کمک ساه مولفه کالو شای  ،مودعیت شای و
ساارعت شاای تشااخیص میدهند .برای مقابله با شاارایا عدم
داااعایاتای کااه هار دوربایان ،ماناااق فااازی در تصااامایامگایاریهااا
بهکارگیری شده است.
روشهای اولیه تشااخیص رویدادهای رایج و نادر ،اغلی مبتنی بر
مدلساازی مسایرحرکت اشایا بنا نهاده شاده اسات .در رویکرد
مذکور ،تشااخیص رویداد نادر از طریق شااناسااایی دادههای پرت
موجود در رویدادهای رایج صااورت میپذیرد .دروادع در صااورتی
که شاای مورد نظر ،مساایر حرکت رایجی را طی نکرده باشااد ،به
عنوان حرکات غیررایج آن شااای تلقی میگردد .جیااناگ 13و
همکارانش [ ،]19ایده بهکارگیری ساه ساام مفاهیم مکانی-زمانی
و مسااایر را در راساااتای تشاااخیص رویدادهای نادر ارائه کردند.
شاااان دوناگوو 14و همکاارانش [ ،]26باا خوشاااهبناد K-means
ا
ناهنجاریهای موجود را تشااخیص دادند .کارتز و نیشااینو [،]27
مودعیات الگوهاای حرکتی را از طریق توزیع ساااهبعادی گوسااای
گرادیاان مکاانی-زماانی شااانااساااایی کردناد .در رویکرد ماذکور،

 -3شبکه تخاصمي مولد
شابکه تخاصامی مولد ،که اختصاارا  GANنامیده میشاود به عنوان
جردهای برای یادگیری ژرف خاا شااده اساات [ .]28در ادامه
جزئیات بیشتری از این شبکه ارائه خواهد شد.
 -1-3ملرقي شبکه تخاصمي مولد

این شاابکه توسااا گودفلو و همکارانش [ ]2در سااال  2014ارائه
شاااده اسااات .پژوهش ماذکور ،باا باهکاارگیری پیاادهساااازی ایاده
یادگیری دو شابکه عصابی در فضاای یادگیری تخاصامی ،شابکه
تخاصاامی مولد را در حوزه یادگیری ماشااین و شاابکههای ژرف
ایجاد نمودهاساات GAN .از دو زیر شاابکه تشااکیل شااده که به
نامهای مولد 17و ممیز 18متمایزگر) شاناخته میشاوند .هرکدام از
این شابکهها سااختار معماری اختصااصای دارند اما خروجی مولد
بهعنوان ورودی ممیز بهکار گرفته میشود.
شاابکه مولد به منظور یادگیری تولید نمونههای مشااابه مجموعه
دادگان اصالی مسائله مورد اساتفاده درار میگیرد .این شابکه در
نساااخاه اولیاه در ورودی خود ،بردار نموناهبرداری شاااده از توزیع
مشاخص م ال نرمال) را داراسات .این بردار طی عبور از الیهها به
سااختاری متناسای با سااختار داده مجموعه دادگان اصالی در الیه
خروجی میرسااد .دروادع در شاابکه مولد ساااده ،نگاشاات از بردار
ورودی به سااختار داده مجموعه داده اصالی معمول اسات .دروادع
دادهای تولید میشاود که در ابعاد داده مجموعه داده اصالی مسائله
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اسات .الزم به ذکر اسات که منظور از داده وادعی ،همان مجموعه
دادگان آموزشای مسائله و منظور از داده جعلی ،داده تولید شاده
توسا شبکه مولد مدنظر است.
مول د باه تتالش
در پژوهش گودفلو و همکاارانش [ ،]2شااابکاه ا
گروهی جااعال ،19جهات تولیاد پول جعلی »20و شااابکاه ممیز باه
تپلیسای که ساعی در تشاخیص پولهای جعل شاده دارد» ،تشابیه
شادهاسات .جاعل شابکه مولد) ساعی میکند تا پلیس شابکه ممیز)
را فریی 21دهد اما در مقابل ،پلیس سعی میکند تا فریی نخورد.
شااابکاه مولاد باا تاابع  22Gو شااابکاه ممیز باا تاابع  23Dشااانااختاه
میشاااوناد .این دو شااابکاه هماانناد باازیکن ،باا دااعاده  min-maxو
دانون جمعصااافر با یکدیگر در حال ردابت هساااتند .تابع هزینه
کلی ) V(G,Dبه صورت زیر تعری میشود ]:[2
)1

طبق ایده ارائه شاده در پژوهش میرزا و اوسایندرو [ ،]29با تزریق
اطالعات مجزا ،به شابکه تخاصامی مولد شارطی تبدیل میشاود.
دروادع اطالعاات شااارطی در داالای اطالعاات اضاااافاه باه مجموعاه
شبکهها تزریق میشود .در م ال اردام دستنویس ،]30[ MNIST
شارط مذکور روی برمسای کالو در نظر گرفته شاده است .از این
ایاده برای بیاان رویکردهاای یاادگیری مادلهاای منادحاالتاه در
مجموعه دادگان  ،]31[ MIRFlicker-25000نیز اسااتفاده شااده
اساات .بهکارگیری الیههای کانولوشاانال در زیرساااخت شاابکه
تخااصااامی مولاد پژوهش رادفورد و همکاارانش [ ]32باهکاارگیری
شااده اساات .به طور معمول شاابکههای کانولوشاانال از یادگیری
بانظارت اسااتفاده میکنند .به این ترتیی با توجه به نوع یادگیری
کلی بدوننظارت در  ،GANسااعی شااد تا با بهکارگیری الیههای
کانولوشاانال ،مزیتهای یادگیری بانظارت و یادگیری بدوننظارت
در کنار هم استفاده شوند [.]32
هادف تقایع مفهومی ،24انتسااااا برمساااای باه هرکادام از
پیکسالهای تصاویر اسات .برای انتساا  ،نیاز به تعداد مشاخصای از
داده برمسای خورده ساام پیکسالی 25اسات و اغلی در دساترو
نیسات .برای نشااندادن این فقدان اطالعاتی ،در پژوهش ساولی26
و همکارانش [ ،]33ساعی شاده تا اوال در حجم وسایعی از اطالعات
نیم ه برمسااای خورده و یاانیاا روی تصااااویر
بادون برمسااای یاا ا
غیروادعی تولید شاده توساا شابکه تخاصامی مولد ،تمرکز شاود.
معماری پایه پژوهش مذکور ،به صاورت سااختار نیمهنظارت شاده
مبتنی بر شاابکه تخاصاامی مولد ،ارائه شااده اساات .شاالگ 27و
همکاارانش [ ،]34از روشهاای بادوننظاارت ،برای شااانااساااایی
نااهنجااری در دادگاان فیلمبرداری شاااده ،همراه باا نشااااناههاای
کاندیدشاده اساتفاده کردهاند .روش  AnoGANبه منظور فراگیری
ت ییرات رویاه نرماال آنااتومیاک ،28همراه باا شاااماای امتیاازدهی
ناهنجاری مبتنی بر نگاشات فضاایتصاویر به فضاایپنهان 29اسات.
در وادع هدف ،اعمالکردن برمسای ناهنجاری به دادگان جدید و
امتیاازدهی باه تکاههاای 30تصاااااویر در جهات برازش بر توزیع
یادگرفته شده است [.]34

])𝑥(𝐷 min max 𝑉(𝐷, 𝐺) = 𝔼𝑥~𝑝𝑑𝑎𝑡𝑎 (𝑥) [log
𝐷

𝐺

])))𝑧(𝐺(𝐷 + 𝔼𝑧~𝑝𝑧 (𝑧) [log (1 −

شابکه ممیز از مجموعه دادگان آموزشای ت ذیه میشاود و ساعی در
فراگیری توزیع دادگان اصاالی دارد .این شاابکه در تالش اساات تا
احتمال وادعی بودن دادگان آموزشاای داده وادعی) را به ساامت
یاک و احتماال وادعی بودن هماه خروجیهاای شااابکاه مولاد داده
جعلی) را به سامت صافر ساوق دهد .در راباه فوق ،میزان احتمال
شابکه ممیز به ازای داده ورودی 𝑥 با )𝑥(𝐷 نشاان داده شاده اسات.
در روند آموزش شبکه ممیز ،ودتی که 𝑥 از توزیع دادگان آموزشی
)𝑥( 𝑎𝑡𝑎𝑑𝑝 نمونهبرداری شااده باشااد ،احتمال این نمونه به ساامت
یک سااوق پیدا میکند .بردار  zبا نمونهبرداری از توزیع مشااخص
𝑧𝑝 تولید شاده اسات .شبکه مولد با دریافت نمونههای  zدرخروجی
خود ) G(zرا تولیاد میکناد این خروجی همتاا باا سااااختاار داده
اصاالی مساائله اساات) .شاابکه ممیز میبایساات با دریافت داده
مصنوعی جعلی) تولید شده ) ،G(zاحتمال صفر را بهعنوان مقدار
)) D(G(zدر خروجی تولیاد کناد .این درحاالی اسااات کاه شااابکاه
مولاد ،در تالش اسااات تاا داده تولیادی ) G(zشااابیاه باه دادگاان
آموزشاای مساائله باشااد و در نهایت )) D(G(zبرابر یک گردد .این
روند ردابت بین ساه تابع هزینه بیان شاده تا زمان فراگیری نسابی
در ،دو شبکه پیش میرود.
شابکههای  Dو  ،Gدارای پارامترها و معماریهای مختص به خود
هساتند .اگر پارامترهای شابکه  Gبا )𝑔( 𝜃 و پارامترهای شابکه  Dبا
)𝐷( 𝜃 درنظر گرفته شااوند ،تابع هزینه با ))𝑑( 𝜃  ،𝑉(𝜃 (𝑔) .خروجی
شااابکاه مولاد باا ) )𝑔( 𝜃 ;𝑧(𝐺 = ̂𝑥 و شااابکاه ممیز باا ) )𝑑( 𝜃 ;𝑥(𝐷
نشان داده میشود.

 -4ملماري پيش مادي
در این بخش ،جنباههاای مختل معمااری پیشااانهاادی اعم از
دادگان مورد اسااتفاده ،معماری و الگوریتم تشااریم میشااود .این
معمااری رویادادهاای ناادر موجود در یاک ویادیو را شااانااساااایی
ومکاانیاابی مینماایاد و طبیعتاا ساااایر رویادادهاا رایج درنظر گرفتاه
میشود.
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وهله بعد ،دادهها به ساااختار آموزش یا آزمون شاابکه تخاصاامی
مولد داده میشود شکل .)1
نکته مهمی که در سااختار اغلی پژوهشهای مبتنی بر شابکههای
کاانولوشاااناال وجود دارد ،عادم نیااز باه پیشپردازشهاای حرفاهای
است [.]34-38 ،24 ،18 ،8 ،7 ،3
 -2-4ورود اطال اع به شبکه

در هنگام ت ذیه شاابکه ممیز با نمونههای مجموعه دادگان اصاالی
شااکل  ،)3این شاابکه سااعی میکند احتمال نمونههای مجموعه
داده اصلی یا همان ) 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙_𝑑𝑎𝑡𝑎 (xرا به بیشینه مقدار وادعی یعنی
یک) نزدیک کند .در شابکه مولد ،شارایا به خاطر ماهیت مولدی
بودن آن ،کمی متفاوت اسات .دروادع شابکه مولد با شاروع از یک
بردار نمونهبرداری شاااده از توزیع مشاااخص ،مقادیر را بهگونهای
سااااخت اری همانادازه و شااابیاه باه
ا
مادیریات میکناد تاا در انتهاا باه
مجموعه دادگان ورودی شابکه ممیز برساد .ساپس داده تولید شاده
جهت بررسی تحویل ممیز داده میشود.

شک  :1شماي کيي از ملماري پيش مادي

روال کار این معماری به این صاورت اسات که در ابتدا ،فریمهایی
از ویادیوی دریاافتی ،طبق تعاداد فریم تعری شاااده ،اساااتخراج
میشااوند .در گام بعدی ،همه فریمهای موجود در یک دسااته،31
متنااسااای باا پاارامتر تنظیم انادازه نااحیاه ،تکاهتکاه میشاااوناد .در
انتهای این گام ،مکعیهای فریمی محیا میشاوند .اگر تعداد فریم
تنظیم شااده واحد در نظر گرفته شااود ،این مکعی به فریم واحد
تبدیل میشااود .فرآیند آمادهسااازی دادگان در مراحل آموزش و
آزمون به همین منوال است.
معمااری الگوریتم پیشااانهاادی همانند شااابکه تخاصااامی مولد،
متشکل از دو شبکه مولد و ممیز بر مبنای دو فاز آموزش و آزمون
اساات .در فاز آموزش ،ساااختار شااماتیک شااکل  1بهکارگیری
میشاود .در فاز آزمون ،فقا از شابکه ممیز بهکارگیری میشاود.
در وادع در فااز آزمون ،دادههاای ورودی مااابق مراحال ماذکور
آماده میشاااوند و با ورود این دادگان به شااابکاه ممیز ،احتماالی
مبنی بر رایج بودن داده مورد نظر داده میشاود .ساپس در مرحله
پسپردازش ،متناساا ی با شاارایا محیای و پارامتر حدآسااتانه،
رویداد رایج و نادر مشااخص میگردد .در ادامه بخشهای مختل
معماری تشریم میشوند.

شک  :3نمونهاي از ناويه دادگان نماد شد
بمب ار.ال به شبکه ر اببي

پژوهش حااضااار مبتنی بر زیرسااااخات اولیاه پژوهش رادفورد و
همکااران[ ]32اسااات .در سااااختاار پژوهش جاری ،ایده افزایش
ساارعت نرمالسااازی دسااتهای بیان شااده در پژوهش الف 32و
همکاارانش [ ]35نیز باهکاارگیری شاااده اسااات .همچنین توابع
فعاالسااااز مختل از جملاه  ReLUو  [40] PLReLUدر معماری
بهکارگیری شااده اساات .مارمو یادگیری شاابکههای خصاامانه
مولد بهگونهای اساات که دید خوبی از توزیع دادگان اصاالی ،ارائه
میکناد .همچنین باا توجاه باه بادوننظاارت بودن تشاااخیص
رویدادهای نادر ،میتوان با اسااتفاده از این مارمو یادگیری ،به
فاراگایاری ماجاماوعااه دادگااان رایاج ماحایاا پارداخاتااه شاااود و
محدودیتهای دبل را پوشاش داد .روال تشاخیص رویداد نادر نیز
همراساتا با پاساش شابکه ممیز اسات .در معماری شابکه مولد به
عنوان تولیدکننده شارایا غیررایج بهکار میرود .این شابکه در در
فعالیتهایی نظیر افزایشداده 33نیز دابل اساتفاده اسات .نکته حائز
اهمیت آن اسات که الزاما همه موارد تولید شاده شابکه مولد ،جزو
شارایا نادر درار نمیگیرند ،لذا در این پژوهش آنها را موارد غیر
رایج مینامیم .به عبارت دیگر ممکن اسات مواردی غیررایج وجود
داشاته باشاد که اصاال امکان تحقق در محیا وادعی به عنوان نادر
وجود نداشاته باشاند .لذا این رویدادهای غیررایج در هیچ دساتهای

شک  :2نلو نماد .ازي بمب ار.ال به شبکه تخاصمي مولد

 -1-4نماد .ازي داد

ورودی معماری پیشانهادی تعدادی فریم ویدیویی خواهد بود .هر
فریم باا توجاه باه نقااط مکاانی و زماانی ،در راساااتاای ددتی کاه
موردنیاز اسات ناحیهبندی میگردد .ساپس بهصاورت موازی ،تکهها
ایجاد و جهت پیشپردازش آمادهسااازی میگردند شااکل  .)2در
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الهامگرفته پیشاانهادی دردالی مساائله min-

یادگیری مارمو
 maxبیان شده است ]:[2

باه جهات غیروادعی بودن درار نگرفتاهاناد بناابراین ناه ناادر و ناه رایج
هستند).
در این رویکرد ،تشاااخیص رویاداد رایج و ناادر ،مبتنی بر مقادار
احتمال شاابکه ممیز اساات .از آنجا که هر ویدیو ،از تعدادی فریم
تشاکیلشاده ،اطالعات ورودی ،ماابق شارایا مکانی هر بخش از
فریم ،به شابکه وارد میشاود .دروادع ،نواحی فریمهای رویدادهای
رایج ،باه عنوان مجموعاهدادگاان آموزشااای جهات آموزش در نظر
گرفته میشااوند .پس از مرحله آموزش ،مدل شاابکه ممیز دابلیت
تشخیص رویدادهای رایج و نادر را دارد.

)3

در این ساااختار ،شاابکه ممیز به ازای هر داده آموزشاای ویدیوی
رایج ،یاک مقادار احتماال )𝑥( 𝑎𝑡𝑎𝑑_𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑛𝑃 در نظر میگیرد .در
حین روال آموزش ،شااابکاه ممیز این احتماال را برای دادگاان
آموزشاای به ساامت یک و برای نمونههای تولیدی شاابکه مولد
جعلی) ،به سامت صافر ساوق دهد .در انتهای یادگیری دوشابکه،
راباه  )2بردرار میشود ].[2
)2

]))𝑐𝑔( ∗ 𝐷 + 𝔼𝑔𝑐~𝑃𝑔 [log(1 −

𝐷

𝐺

منظور از 𝑐𝑖 مکعای داده ورودی 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙_𝑖𝑐 ،داده رایج موجود
در مسائله مورد نظر 𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙_𝑖𝑐 ،توزیع مجموعه دادگان رایج𝑃𝑔 ،
توزیع یادگرفته شااده شاابکه مولد 𝑔𝑐 ،مکعی تولیدشااده توسااا
شبکه مولد است .از نماد 𝔼 برای نمونهبرداری مجموعه داده اصلی
و نیز مجموعه داده تولیدی شاابکه مولد متناساای با پاییننویس
مرتبا اساتفاده میشاود .در این راباه شابکه ممیز  ،)Dدر تالش
اسااات تاا باه ازای ورودیهاای اصااالی  ،xمقادار احتماال یاک را در
خروجی نشاان دهد .همچنین در تالش اسات مقدار صافر به ازای
داده تولیدشاده شابکه مولد در خروجی نمایان گردد .هدف شابکه
مولد ،برعکس هدف شاابکه ممیز اساات .در وادع شاابکه مولد در
تالش است تا داده تولیدی به گونهای تولید شود تا میزان احتمال
)𝑐𝑔( ∗𝐷 به یک میزان وادعی بودن داده) نزدیک شود.

 -3-4ملماري و نموزش شبکه تخاصمي مولد

)𝑥( 𝑎𝑡𝑎𝑑_𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑛𝑃
)𝑥( 𝑎𝑡𝑎𝑑_𝑑𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒𝑛𝑒𝑔𝑃 𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙_𝑑𝑎𝑡𝑎 (𝑥) +

])𝑐𝑖( ∗ 𝐷𝑔𝑜𝑙[ 𝑐𝑑_𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑛𝑃~𝑐𝑖𝔼 = )𝐺|𝐷(𝑉 min max

 -5پياد .ازي

= )𝑥( ∗ 𝐷

معماری ارائه شاده در پژوهش رادفورد و همکاران [ ،]32به عنوان
معمااری پاایاه مورد اساااتفااده این پژوهش درار گرفتاه اسااات .در
رویکرد تکفریم ،همه الیههای کانولوشااانال با کرنلهای 5×5×1
انجاام میشاااود .این کرنلها با گام حرکت  2در هر راساااتاا عبور
لوش نال ،کرنل  5×5با
میکنند .دروادع روی داده ورودی الیه کانو ا
عمق یک اعمال میگردد .در سامت م شاکل  4معماری شابکه
مولد و در ساامت راساات آن ،معماری شاابکه ممیز ترساایم شااده
اساات .شاابکههای ممیز و مولد از  5الیه کانولوشاانال ماابق با
معماری الهام گرفته از پژوهش آدای رادفورد 34و همکارانش []32
طراحی شده است.

مااابق رابااه  ،)2در انتهاای شااارایا بهیناه آموزشااای ،داده
تولیدشاده توساا شابکه مولد ،بسایار شابیه به مجموعه دادگان
اصالی اسات ،لذا شابکه ممیز به آن احتمال یک  %100وادعی)
تخصاایص میدهد .حال طبق راباه مذکور ،مدل شاا بکه ممیز از
این پس مجبور اسااات با احتمال  %50به هر داده ،وادعی بودن را
اعالم کند .در این صااورت ،شاابکه مولد آنچنان خو عمل کرده
که شااابکه ممیز دادر به تفکیک داده اصااالی و داده جعلی تولید
شاده نیسات .شابکه مولد در حین روال آموزش در تالش اسات تا
خروجی تولیدی به گونهای باشاااد که میزان احتمالی که شااابکه
ممیز به آن تخصاایص میدهد به یک نزدیک باشااد .این روال ،به
صاورت دورهای در حین آموزش به تعداد مشاخصای تکرار میشاود.
سااپس شاابکه مولد مبتنی بر هدف خود ،وزنها را بروزرسااانی
میکند.
یکی از مالشهای مارجو یادگیری شابکه تخاصامی مولد ،روند
تود آموزش است .همواره ساختار آموزش به نحوی پیش میرود
که توزیع فراگیری شاده در راساتای توزیع دادگان آموزشای مسائله
فریمهای ویدیوهای رایج) باشاد .همچنین مقادیر خروجی شابکه
ممیز به ازای دادگان غیررایج با مقادیر نزدیک به صافر ارائه شاود.
خاروجای شاااباکااه مامایاز در ایان پاژوهاش ،بااه عاناوان عاااماال
تشااخیصدهنده و معیار نمرهدهی به هر ناحیه از داده ورودی در
نظر گرفته شااده اساات .در راباه  )3مساائله بهینهسااازی روند

شک  4شبکههاي مولد و مميز در شبکه تخاصمي مولد کانولوش ي

در پیکربندی پیادهساازی شاده ،میزان فضاایویژگی 35مرتبا با هر
الیه کانولوشانال ،متناسای با تجهیزات پردازشای تنظیم میگردد.
از آنجاا کاه مبناای معمااری این پژوهش ،پژوهش آداای رادفورد و
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 -1-6مليارهاي ارزيابي

همکارانش [ ]32اسات ،رشاد فضاایویژگی در الیهبندی معماری،
ضاریبی از توانهای  2در نظر گرفته شاده اسات .الزم به ذکر اسات
که بهکارگیری معماری پیشنهادی ،الهامگرفته از معماری پژوهش
رادفورد و همکاران [ ]32و پژوهش اله و پتروساینو ] [41است .در
پژوهش اله و پتروساینو ] [41ویژگیهای هرمی به تفصایل بررسای
شاده اسات .همچنین در آزمایشهای مختل  ،بردار ورودی شابکه
مولد در اندازه  400 ،200 ،100و  500به صورت جداگانه در نظر
گرفته شااده تا تاییر اندازه ورودی بردار  zنیز در خروجی شاابکه
مولد و نیز آموزش شبکه ممیز بررسی گردد.
در معماری ارائه شده پژوهش جاری ،خروجی هر الیه کانولوشنال،
به الیه نرمالساااازی دساااتهای ماابق پژوهش الف و همکارانش
[ ،]35با مقادیر پارامترهای جدول  1داده شاده اسات .الزم به ذکر
اسات که در این پژوهش باتوجه به پیادهساازیهای مختل از تابع
نرمالساازی دساتهای ،جهت اعمال این الیه  ،پیادهساازی پژوهش
الف و همکاران [ ]35در تابع اختصااصای کتابخانه تنساورفلو 36به
نام  ]42[ tf.contrib.layers.batch_normبهکارگیری شاده اسات.
خروجی مرحله نرمالساازی دساتهای ،از آشاکارسااز تابع فعالیت)
نیز عبورکرده است.

باتوجه به هدف اصاالی در تشااخیص رویدادهای رایج و نادر ،این
مسائله به صاورت یک مسائله دو کالساه مدلساازی میشاود .از
روشهای معمول در بررسای و ارزیابی مساائل دوکالساه ،نمایش
عملکرد توساا منحنی مشاخصاه عملکرد  )39ROCو مسااحت
ساااام زیر منحنی  )40AUCمیبااشاااد .این معیاارهاا مبتنی بر
مشااخصااههایی نظیر نرخ م بت وادعی و نرخ م بت کاذ که در
ادامه آوردهشده سنجیده میشوند:
 -1-1-6نر مثبب وا لي()TPR41

نرخ میزان صاحت دادگان پیشانهادی از کل دادگان صاحیم ،با نرخ
م بت وادعی یا حساااساایت یاد میشااود که راباه آن به صااورت
رابااه  4اسااات .منظور از  TP42و  FP43باه ترتیای م بات وادعی و
م بت کاذ میباشد.
)4
 -2-1-6نر مثبب کاذم()FPR44

نرخ میزان اشااتباه عملکردی معماری پیشاانهادی در تشااخیص
نساابت به کل میزان تشااخیصهای موجود ،به عنوان نرخ م بت
کاذ شناخته میشود که راباه آن ماابق راباه  5است.

بدول  :1نرگومانهاي اليه نرمال.ازي د.بهاي
نام پارامتر

مقادیر

Epsilon
Momentum

1E-5
0.9

𝑃𝑇
𝑃𝐹 𝑇𝑃 +

= 𝑅𝑃𝑇

𝑃𝐹
𝑃𝐹 𝑇𝑁 +

)5

الزم به ذکر اساات که در الیه کانولوشاانال ،برای مقداردهی اولیه
وزنهاا ،توزیعنرماال بریادهشاااده ]36[ 37باا انحرافمعیاار  0.02و
مقدار بایاو صافر بهکارگیری شاده اسات .همچنین از مقداردهی
اولیه ژاویر ]43[ 38نیز در برخی آزمایشهای معماری پیشاانهادی
برای مقداردهی اولیه اساتفاده شاده اسات .همچنین میزان ضاریی
نشتاطالعاتی در  LReLUبه مقدار  0.2در نظر گرفته شده است.
در این پژوهش نساخه  1.2تنساورفلو بهکارگیری شاده اسات .جهت
پیادهساازی عملیات دیکانولوشانال ،ترانهاده کانولوشانال پیاده شاده
در کتاابخااناه تنساااورفلو باا ناام ،]44[ tf.nn.conv2d_transpose
بهکارگیری شاده اسات .در صاورتی که از نساخههای پایینتر جهت
پیادهسازی بهکارگیری شود ،محدودیتهایی وجود دارد که درنظر
گرفتاه شاااده اسااات .برای م اال در نساااخاههاای پاایینتر از 0.7
تانساااورفالاو ،بارای پایااادهسااااازی عامالایااات دیاکاااناولاوشااانا ال،
 ]44[ tf.nn.deconv2dبهکارگیری میشود.

 -3-1-6مشخوه

= 𝑅𝑃𝐹

45FPS

جهت ارزیابی بازدهی زمانی ساامانههای تحلیل ویدیو ،از مشاخصاه
 FPSاسااتفاده میشااود .این مشااخصااه نشااان دهنده تعداد فریم
محاسبه شده در واحد زمان یانیه) است.
 -2-6دادگان مورد ا.بفاد

در ایان پاژوهاش از دو ماجاماوعااه داده  46UCSDبااا نااامهااای
 UCSDped1و  UCSDped2باه منظور آموزش و آزمون معمااری
پیشاانهادی بهکارگیری شااده اساات [ .]45این دو مجموعه داده
شاامل تصااویر ویدیویی دوربینهای نظارتی تردد مردم در پیادهرو
و خیابان فیلمبرداری شاااده اسااات .در این مجموعهداده ،عابرین
پیاده ،افراد اسااکیتسااوار ،دومرخه سااوار و وسااایل نقلیه عبور
میکنناد .مجموعاه داده  ،UCSDped1شاااامال  34نموناه ویادیو
آموزشااای و  36نمونااه ویاادیو آزمون اساااات .مجموعااه داده
 ،UCSDped2متشااکل از  16نمونه ویدیو آموزشاای به همراه 12
نموناه ویادیو آزمون اسااات .در این مجموعاه داده ،حرکات افراد
درجهت افقی صاورت گرفته اسات .اغلی نمونههای آموزشای شاامل

 -6نزمايشماي تعربي
این بخش به بیان معیارهای ارزیابی و مجموعه دادگان و ساااپس
تحلیل آزمایشهای مختل روی روش پیشنهادی میپردازد.
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همچنین راحتی آموزش و کوتااه بودن مراحال آموزش آن نیز از
دیگر مزایاای این پژوهش اساااات .دروادع بهرهگیری از رویکرد
تخاصمیمولد پیشنهادی این پژوهش جهت حل مسئله ،نسبت به
روشهای سانتی و اخیر مورد اساتفاده در این حوزه ،رشاد مالو
 18درصادی نسابت به رویکرد پایه داشاته اسات .البته نسابت به
برخی پژوهشها نظیر سااابکرو و همکاران [ ]5 ،3نرخخاایبرابر
بیشاتری کسای کرده ولی مزیت این پژوهش نسابت به روشهای
پیشاین ،پیادهساازی زیرسااخت یکپارمه انتها به انتها) و ساهولت
زیااد در روال آموزش و آزمون اساااات .همچنین بهرهمنادی از
خاصاایتهای جانبی شاابکه مولد در تولید و افزایش داده در کنار
هدف اصااالی آن نیز میتوان اشااااره کرد .الزم به ذکر اسااات که
مکانیابی نیز به صاورت پاساش واحد ،توساا تشاخیص شابکه ممیز
انجام میشود و نیاز به مراحل خاص دیگری ندارد.

 120فریم میباشاند .نمونههایی نظیر حرکت اساکیتساوار ،عبور
وساایلهنقلیه ،حمل کولهپشااتی از نمونه تکهدادههای نادر و بقیه
دساااماتهاا هماانناد راهرفتن عاابرین ،طبیعات محیا) از نموناه
تکاههاای رایج میبااشاااناد .در این آزماایش ،معمااری شااابکاه روی
انادازههاای مختل تکاهفریم ورودی از  35×35الی  60×60مورد
بررسای درار گرفته و  45×45جزو بهترین حاالتی بود که متناسای
با مودعیت دوربین و اشاایای مورد انتظار رایج عبوری و معیارهای
بررسی مسئله جهت پیشروی پژوهش انتخا شد.
 -3-6بزلياع .خباقزاري و نرن اقزاري مورد ا.بفاد پژوه

بسااتر پردازشاای پژوهش ،دارای کارت گرافیک با مشااخصااات
 ،NVIDIA Geforce GTX TITANباا فضاااای  32گیگااباایات
حافظهاصاالی 47اساات .البته متناساای با شاارایا با مند بسااتر
پردازشااای دیگر نیز ارزیاابی گردیاده کاه جزئیاات آنهاا نیز مار
شده است .همچنین در بحث نرمافزاری ،از سیستم عامل لینوکس
و توزیع اوبونتو 48و نساخه  16.04ااس تفاده شاده اسات .الزم به ذکر
اسات که جهت پیادهساازی از نساخه  3.5پایتون و  1.2تنساورفلو
بهکارگیری شده است جدول .)2
بدول  :2بزلياع .خباقزاري/نرناقزاري مب اي پژوه
جزئیات
Intel Core i7-3770 @3.40GHz ×8
32.0 GB
64-bit
NVIDIA Geforce GTX TITAN
Ubuntu 16.04

بدول  :3نبايج واص شد از معمو هUCSDped1

باري

سختافزار /نرمافزار
Processor
RAM
System type
GPU
OS49

)AUC (%

)EER (%

65
59
82
87.9
93.2
64

38
32
25
21
08
20

روش
[Adam et al. ]46
[MPCCA+SF ]20
[Xu et al. ]47
[Li et al. ]8
[Sabokro et al. ]3

معماری پیشنهادی

در شکل  ،5نتایج نرخخاایبرابر ،روشهای مختل برای مجموعه
دادگان  UCSDped1مصااور شااده اساات .رویکرد پژوهش جاری
توانساته نسابت به روشهای پایه و متناسای با یادگیری تخاصامی،
به میزان بسیار خوبی نقش ایفا کند .مزیت آموزش یکپارمه انتها
باه انتهاا) پژوهش نسااابات باه رویکرد آموزش مقاعی و پیچیاده
ساابکرو و همکاران [ ]3از مزایای بهینه این روش جهت پیشاابرد
هدف در زمان آموزش و آزمون است.

 -4-6نبايج برر.ي روي UCSDped1و UCSDped2

مجموعاه  UCSDped1باه علات حرکات عمقی کاه افراد دارناد از
دوربین دور میشاوند و اشایا موجود به مراتی از بزرب به کومک
باه علات مودعیات دوربین ت ییر مودعیات پیادا میکنناد) جزو
مجموعههای سااخت محسااو میشااود .در ادامه نتایج منحنی
مشاخصاه عملکرد روی این مجموعهدادگان آورده شاده اسات .نرخ
ما اباات کاااذ در ایان ماجاماوعااهدادگااان بااه نساااباات دیاگار
مجموعهدادگان مشااابه به علت سااخت بودن شاارایا تشااخیص،
بااالساااات .در نتیجاه میزان نرخ خااای برابر نیز نسااابات باه
 UCSDped2باالتر بوده است.
نتایج حاصالشده از مجموعه داده  UCSDped1و  UCSDped2به
ترتیی در جدولهای  3و  4آورده شااده اساات .همچنین نمودار
مقایساهای آنها در شاکلهای  5و  6آورده شاده اسات .نتایج این
پژوهش نساابت به میانگین پژوهش های اخیر انجام شااده ددت
خوبی داشااته و این میزان نساابت به ساارعت پردازشاای آن در
مقاایساااه باا ساااایر پژوهشهاا در ردهبنادی منااسااا بی درار دارد.
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Li et al.
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طايبرابر معمو ه دادگان UCSDped1
در روشهاي مخبيف

نتایج بررسای مدل پیشانهادی در تشاخیص شارایا نادر مجموعه
داده  UCSDped2نیز در شاکل  6آورده شاده اسات .همانطور که
مشااخص اساات؛ رویکرد پیشاانهادی نساابت به روشهای پایه
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توانساته نتایج بهتری داشاته باشاد .همچنین با توجه به ساادگی
مجموعاه داده  UCSDped2نسااابات باه  ،UCSDped1پژوهش
 [5] Deep-anomalyنیز صارفا به بیان نتایج  UCSDped2بسانده
کرده اساات .اما نتایج پژوهش جاری روی هر دو دادگان بوده ،که
نتاایج حااکی از عملکرد بهتر آن روی مجموعاه داده UCSDped1
بوده اسات .همانطور که در بخش پیشانهادهای آتی آورده شاده،
رویکرد تخااصااامیمولاد باه عنوان یاک مسااایر جادیاد در عرصاااه
تشخیص و مکانیابی رویدادهای رایج و نادر خواهد بود.

در این ارزیاابی ،باه ترتیای انادازههاای بردار ورودی  zدر ابعااد ،100
 400 ،200و  500جهت بررساای میزان بهبود آموزش در شاابکه
مولد در نظر گرفته شااده اساات .ت ییر منین پارامترهایی نیازمند
ت ییر پارامترهای مختل دیگر برای همگرایی آموزش است .نتایج
بررسای این آزمایش نشاان داده که پیچیدهتر شادن شابکه مولد با
انتخاا مقاادیر بزرب نسااابات باه انتخاا مقاادیر کوماک امری
بدیهی اساات .پیچیدگی شاابکه مولد ،حساااسا یت و نیازمندی به
بهینه انتخا کردن سایر پارامترها را در آموزش سختتر میکند.
ارزیابیها مقدار  200را به عنوان میزان همگرایی بهتر در شاابکه
مولاد جهات تولیاد داده مااابق شاااکال  8در حاالات باهکاارگیری
نرمالسازی دستهای نشان دادهاند.

بدول  :4نبايج بهد.بنمد از معمو ه UCSDped2
)AUC (%

)EER (%

63
61.2
88.2

42
36
21
18.5
7.5
11

--

93.9
-80

روش

17

[Adam et al. ]46
[MPCCA+SF ]20
[Xu et al. ]47
[Li et al. ]8

 -6-6تاثير نرمال.ازي د.بهب دي

[Sabokro et al. ]3
]Deep-anomaly [5

در این آزمایش ،معماری شابکه پیشانهادی ،با پارامترها و سااختار
یکسااان ،در دو شاارایا مختل  ،پیادهسااازی و اجرا شااده اساات.
بهکارگیری و عدم بهکارگیری نرمالسااازی دسااتهای در مینش
الیهای از شارایا این آزمایش در نظر گرفته شاده اسات .نتایجی
کاه در شاااکال  8آورده شاااده ،نشااااندهناده تااییر بسااایاار زیااد
نرمالسااازی دسااتهای در روند یادگیری شاابکه پیشاانهادی و نیز
شااابکاههاای مبتنی بر شااابکاه تخااصااامی مولاد اسااات .دروادع
بهکارگیری نرمالساااازی دساااتهای با کاهش شااایفت کواریانس
داخلی ،تمرکز زیااد بر مقاداردهی پاارامترهاا را کم و این روال را در
ورودی الیه خود کنترل میکند ].[36
همانطور که در شااکل  8نمایی از خروجی معماری پیشاانهادی
بدون بهکارگیری نرمالساازی دساتهای ردی اول) و با بهکارگیری
نرمالساازی دساتهای ردی دوم) مشااهده میشاود ،نتایج بدسات
آمده با بهکارگیری نرمالساازی دساتهای بهتر از عدم بهکارگیری
آن است.
در حالت بدون بهکارگیری نرمالساازی دساتهای ساار اول شاکل
 ،)8از تکرارهای  98به بعد ،فضاای یادگیری شبکه مولد به کلی از
بین رفته و نیاز اسات تا پارامترهای مختل شابکه جهت همگرایی
بهتر ،ت ییراتی داشااته باشااند .درحالت بهکارگیری نرمالسااازی
دساتهای ساار دوم شاکل ،)8شابکه همگرایی خوبی در فضاای
یادگیری مجموعهدادگان آموزشاای داشااته اساات .در مقایسااه با
حاالات دبال ،از تکرارهاای  98باه بعاد ،کلیاات توزیع را فراگرفتاه و
تمرکز خود را روی جزئیات توزیع دادگان متمرکز کرده اسات .لذا
با بهکارگیری نرمالساازی دساتهای ،آموزش شابکه بهتر صاورت
میپذیرد.

معماری پیشنهادی
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طايبرابر معمو ه دادگان UCSDped2
در روشهاي مخبيف

در شاااکال  ،7امتیااز رخاداد رویادادهاای ناادر در تکاهتکاههاای یکی از
فاریامهااای ویاادیاو  UCSDped2در دااالاای ناماودار آماااری بااا ناگارش
بصریسازی نتایج آورده شده است.

شک  :7بوري.ازي نمودار امبياز نواوي در تکهقري ويديويي تو.ط
شبکه مميز به ازاي داد UCSDped2
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شک  :8نمايي از روبي ملماري پيش مادي بدون بهکارگيري نرمال.ازي د.بهاي(رديف اول)
و با بهکارگيري نرمال.ازي د.بهاي (رديف دون)

 -7نبيعهگيري و پيش مادهاي نتي
در این پژوهش ،معمااری و نگرش جادیادی مبتنی بر زیرسااااخات
شابکه تخاصامی مولد ،برای تشاخیص رویدادهای رایج و نادر ارائه
گردیاد .این معمااری بر پاایاه اساااتخراج و اساااتفااده خودکاار از
ویژگیهای داده ورودی ویدیویی است .این پژوهش جهت تشخیص
رویادادهاای رایج و ناادر باا تمرکز بر شااابکاه ممیز پیش میرود.
همچنین شااایوه آموزش با بهکارگیری مجموعه دادگان آموزشااای
شااارایا رایج) به عنوان داده آموزشااای پیشمیرود .ایده اصااالی
پژوهش ،بهکارگیری مدل یادگرفته شاااده شااابکه ممیز در مرحله
آزمون به منظور تشخیص میباشد .این تشخیص بدین صورت است
کاه باه هر نااحیاه امتیاازی تعلق میگیرد و مبتنی بر امتیااز بادسااات
آمده ،با حد آساتانه مقایساه و ساپس نادر یا رایج بودن آن مشاخص
میشاود .بهکارگیری نرمالساازی دساتهای نیز به عنوان یک عامل
مویر در بهبود ساارعت و روند همگرایی شاابکه تخاصاامی مولد در
معمااری از دیگر نتاایج پژوهش جااری ردم میخورد .انادازه مالو
تکاههاای مجموعاه دادگاان اصااالی باا انادازه  45×45انتخاا شاااد.
همچنین بردار ورودی شااابکاه مولاد در ابعااد مختل مورد ارزیاابی
درار گرفات .نتاایج نرخخااایبرابر در مجموعاهدادگاان  UCSDped1و
 UCSDped2به ترتیی  0.2و  0.17در منحنی مشااخصااه عملکرد
حاصل گردید.
الزم به ذکر اسات که ارزیابی در شرایا شدید نادر برای م ال تردد
اشاایا دور از دوربین و همرنگ با محیا) با میزان خاای برابر 0.2

و در شارایا متوساا نادر برای م ال تردد وسایله نقلیه در پیادهرو)
با میزان نرخخاایبرابر  0.04در منحنی مشاخصاه عملکرد حاصال
شاده اسات .همچنین تشاخیص در زمان  0.02یانیه و معادل 300
فریم بریاانیاه برای یاک مجموعاه فریم ورودی ،نیز از مزایاای دیگر
این معماری پیشانهادی در مقایساه با معماریهای مشاابه بوده که
دابلیت اساتفاده در فضاای بالدرنگ را بهتر نشاان میدهد .همچنین
اساتفاده از پیادهساازی موازی جهت تشاخیص هر ناحیه از تصاویر
بااعاث میشاااود تاا روناد امتایازدهی باه نواحی مختل ساااریع انجاام
پذیرد و در مدت زمان بساا یار اند ،،امتیاز ناحیه مشااخص گردد.
درپایان نتایج بهدساااتآمده در کنار ساااایر معماریهایی که نتایج
مالوبی در این حوزه داشاتهاند ،مورد بررسای درار گرفت .باتوجه به
بهکارگیری رویکرد یکپارمه انتها به انتها) این پژوهش ،ساهولت در
مرحله یادگیری آموزش) نیز از مزایای آن نسااابت به پژوهشهای
پیشااین با نرخخاایبرابر مالو بوده و نتایج دابل مقایسااه خوبی
ارائه شده است.
در این پژوهش تالش شد تا با ارائه نگرشی جدید نسبت به عملکرد
معماریهای مبتنی بر شابکههای ژرف خصامانه مولد ،مسایری برای
حال مسااااائال مختل بادون نظاارت باا رویکرد نیماه نظاارتی و
زیرساخت تخاصمی مولد ارائه گردد .در ادامه میتوان به بهکارگیری
زیرسااختهای مشاابه معماری پیشانهادی اساتفاده کرد .همچنین
تمرکز در بهبود رویکرد بهینهسااازی روند یادگیری تخاصاامی این
پژوهش جهات حال مسااائلاه نیز مفیاد خواهاد بود .باهکاارگیری
روشهاای بهیناه جهات بررسااای هماه حااالت پاارامترهاای ورودی
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