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چکیده
- یکی از روشهای پرکاربرد در حوزه شناسایی بررسی داده. شناسایی تهدیدات و اعالم هشدار است،یکی از حوزههای مهم در پدافند غیرعامل
 با دقت باال روشهای خالصهسازی وی دیو ارائ ه، به منظور بررسی سریع.های ویدئویی به منظور شناسایی اهداف ناشناس و اعالم هشدار است
 ب ه منظ ور اف ایش. ایجاد ویدیو دیجیتالی منجر به رشد نمایی محتوای ویدئویی ش ده اس ت، همچنین در طول سالهای گذشته.شده است
 تحقیقات بسیاری به انجام رسیده و خالصهسازی ویدیو به جهت مرور سریع ای ن مجموع ه وی دئویی،قابلیت استفاده از این حجم باالی ویدیو
 تص اویری ب ه عن وان نماین ده از ه ر، در خالصهسازی ویدیو.ب رگ و برای کمک به فهم سریع محتوای دادههای ویدئویی پیشنهاد شده است
، اخیراً روشهایی با استفاده از فرمولبندی تنک برای خالصهسازی وی دیو.صحنه انتخاب میشود تا مروری تصویری از تمام فیلم به دست آید
 به عنوان یک مسئله انتخاب، در این مقاله به خالصهسازی ویدیو.دادههای ویدئویی را به می ان زیادی نسبت به دیگر روشها خالصه نمودهاند
 میتوان به می ان زیادی خالص هس ازی دادهه ای، با استفاده از روشی جدید بر پایه کدینگ تنک، بدین منظور.واژهنامه تنک پرداخته میشود
 اس اس ای ن روش.ویدئویی را نسبت به دیگر روشهای خالصهسازی ویدیو که با روش تنک و یا روشهای دیگر پیشنهادشده اند بهبود بخشید
 این امر را.بر پایه حل معادله بهینهسازی با استفاده از آستانهگذاری نرم است که پیچیدگی کمتری نسبت به روشهای پیشنهادشده اخیر است
 در انته ا نت ایج آزم ایش ب رای مجموع ه دادهه ای.میتوان با بررسی می ان پیچیدگی روش پیشنهادی با روشهای متداول اخیر متوجه ش د
. ادعای ما در بهبود می ان خالصهسازی روش پیشنهادی را نشان میدهد،State of the art معیاری زمین حقیقت و با روشهای
 کدینگ تنک، آنالی ویدیو، فریم کلیدی، انتخاب واژهنامه، خالصهسازی ویدیو:کلیدواژهها
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Abstract
One of the important topics of passive defense is threats detection and waning alarm. One of the most widely used
methods in detection field is video data investigation in order to identify unknown targets and warning alarm. In
order to evaluate a fast and high-precision technique, video summarization is presented. Also, during the past
years, creation of digital videos has caused exponential growth of video content. To increase the high volume of
video usability, a lot of researches have been done and video summarization has been proposed to quick view of
large video collection and quick understanding of the content of video data. In the video summarization, pictures
are selected as a representative of each scene to obtain a visual overview of whole video. Recently, new methods
using sparse formulation are suggested for video summarization being more effective in video data summarization
than other methods. In this paper, video summarization is presented as a sparse dictionary selection problem. For
this purpose, using a new method based on sparse coding, have been able to improve video data summarization
compared to other video summarization methods based on sparse or other coding. Finally, the results for the
ground truth data collection and State of the art methods, shows improvement our claim in the video summary on
proposed method.
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 .1مقدمه
همان طور ک ه م یدانی د ،یک ی از ح وزهه ای مه م در پدافن د
غیرعام ل ،شناس ایی تهدی دات و اع الم خب ر اس ت .ب ه منظ ور
پیشگیری از حم الت دش منان م یبایس ت ه ر لحظ ه اق دامات
احتمالی مورد بررسی و جستجو قرار گیرد .یکی از ای ن ح وزهه ا
رصد هوایی با استفاده از سامانههای هوشمند پردازشی اس ت .ب ا
توجه به احتمال تجاوز در هر لحظه از زمان به وسیله هواپیماهای
رادار گری و موشکهای کروز که اص والً ب ه دلی ل ارتف اا پ ایین
پروازی قادر به ردی ابی توس س س امانهه ای راداری نم یباش ند؛
میبایست از روشهای تصویربرداری برخس (ویدیو) استفاده ک رد.
به دلیل حجم باالی دادههای به دست آمده توسس دورب ینه ای
ویدئویی نمیتوان اطالعات آنها را به صورت برخس پردازش کرده
و س امانه ق ادر ب ه اط الارس انی در زم ان خب ر نیس ت .یک ی از
روشهایی که اخیراً مطرح شده است ،خالصهسازی ویدیو است ک ه
با استفاده از آن بت وان نس بت داده ب ه اطالع ات را اف ایش داده و
خروجی به دست آمده را بتوان به عنوان دادهای با می ان اطالع ات
باال به سامانه تصمیمگیر وارد ک رده و ب ا اس تفاده از آن بت وان ب ه
وجود و یا عدم وجود اشیای متخاصم هوایی پ ی ب رد .همچن ین از
روش خالص هس ازی وی دیو در حم الت آفن دی ب ه منظ ور ع دم
آشکارسازی به وسیله سنسورهای راداری استفاده میش ود ].[5-9
به عنوان مثال در موشکهای کروز و هواپیماهای بدون سرنشین
به منظور مسیریابی از سامانههای ویدئویی استفاده م یش ود ک ه
اساس کار آنها با استفاده از روشهای خالصهسازی ویدیو است.
بنابراین ،یکی از روشها به منظور مقابله ب ا ی ک س امانه آفن دی
بررس ی روشه ای ک اری در آن س امانه آفن دی اس ت .یک ی از
روشهای مورد استفاده ب ه منظ ور تعی ین ه دف در ف از نه ایی
موشک کروز استفاده از ویژگیهای بصری است .بدین صورت ک ه
در فاز انتهایی ،موشک کروز شروا به جس توج و در ف ریمه ای
ویدئویی اخذشده از سطح زمین میکند و پس از تطبیق منطق ه
مورد نظر با تصاویر موجود در حافظهاش ،به منطقه هدف اص ابت
میکند [ .]4-6بهدلیل نرخ باالی تصاویر بهدست آمده از دورب ین
تعبیه شد ،در موشک کروز ،نمیتوان تمام فریمها را مورد بررسی
قرار داد .یکی از راههای کاهش نرخ فریمهای جستوجو اس تفاده
از روشهای خالصهسازی ویدیو است .در این مقاله به بهبود روش
خالصهسازی پرداخته شده است .همچنین ،میتوان در زمینههای
صنعتی و تجاری نی استفاده کرد .باید به این نکته اشاره نمود که
خالصهسازی ویدیو به یک اب ار کلیدی ،ب رای م رور و دسترس ی
کارآمد و نی برای دستکاری مجموع ه ب رگ وی دئویی ،تب دیل
شده و توجه بیشمار محققین را به خود جذب کرده است .بیش تر

فعالیتهایی که در حوزه خالصه سازی سیگنال ویدئویی متمرک
ش دهان د ،ب ر پای ه ویژگ یه ای گون اگونی مث ل حرک ت،]7[ 5
شنیداری ]0[ 3و یا روشهای ترکیبی ]3[ 9است .مقاله مروری در
مورد سامانه اتیک از نمونه عملیات نی ارئ ه ش ده ان د [ .]58در
مدیریت مجموعه ویدئویی ،ویدیوهای مشابه و یا مرتبس ،معم والً
مطابق با محتوای آنه ا ب ه فص له ایی گ روهبن دی م یش وند.
بنابراین ،کاربران این ویدیوها ،به دیگر روابس بین گروههایی از این
فایلهای ویدئویی عالقهمند میشوند .برای مث ال ،در آرش یوهای
اخبار ویدئویی ،تم ام کلی په ایی ک ه در م ورد ی ک موض وا از
کانالهای مختلف و جلسات خبری پخش میشود ،هر دو ب ا ه م
تکامل موضوا را نشان میدهند .از طرفی با پیش رفت فن اوری در
زمینه تصویربرداری و اف ایش اطالع ات وی دئویی س اخته ش ده،
اف ایش تقاضا مردم ب رای ذخی رهس ازی ،ب ه اش ترا گذاش تن
اطالعات وی دئویی در اینترن ت و ش بکهه ای اجتم اعی ،بازی ابی
6
وی دیو ،]55[ 4مراقب ت داخل ی ،]53[ 1آشکارس ازی ناهنج اری
[ ]59و  ...بیش از پیش ،مورد توجه قرار گرفته است .در این مورد
خالص هس ازی وی دیو ب ا ح ذف دادهه ای حش و ،ب ا اس تفاده از
فشردهسازی و چگال ک ردن آنه ا ،کم ک بس یاری ب ه اف ایش
سرعت برنامهها ،کاهش فضای ذخیرهس ازی و س ادگی ارس ال از
طریق اینترن ت م یش ود .روشه ای خالص هس ازی وی دئویی را
0
میتوان به دو صورت کلی خالصهسازی استاتیکی 7و دین امیکی
مج ا نمود [ .]54خالصهسازی استاتیکی وی دیو ب ر اس اس پی دا
کردن فریمهای کلیدی کار میکند .منظور از فریمه ای کلی دی،
تصاویری ثابت از ویدیو هستند که مهمترین محتوای آن را شامل
میشوند [ .]51ولی خالصه دینامیکی ویدیو ،ش امل دنبال های از
شاتهای کوچک است که پشت سر هم ق رار گرفت هان د .ب ا ای ن
وجود ،استخراج فریم کلیدی ،انعطاف بیشتری ب رای نش ان دادن
محتوای ویدیو دارد .به طور معمول ،استخراج فریم کلیدی ب ه دو
صورت مبتنی بر م تن و محت وا انج ام م یگی رد [ .]56در روش
مبتنی بر متن ،کلمه و ی ا جمل های دلخ واه انتخ اب م یش ود و
فریمی کلیدی متناسب با آن متن استخراج م یش ود .ای ن روش
زمانب ر و پ ره ین ه اس ت .روش مبتن ی ب ر محت وا ،ب ر اس اس
ویژگیهای استخراج شده از ویدیو ص ورت م یپ ذیرد .ای ن روش
نسبت به روش مبتنی بر متن ارزانتر و س ریعت ر اس ت ول ی ب ه
دلیل تفاوت ادرا انسان و ماشین ،زی اد قاب لاطمین ان نیس ت.
1

Motion
Audio
3
Multi-Modality
4
Video Retrieval
5
Indoor Surveillance
6
Anomaly Detection
7
Static
8
Dynamic
2

اسپذیر ویدیویی با استفاده از انتخاب واژهنامه تنک؛ پوریا اعتضادیفر ،حسن فرسی
خالصهسازی مقی 


بنابراین ،محققین برای ک اهش ای ن تف اوت ،از توص یفگ ره ای
مختلفی استفاده میکنند .در ادامه ساختار کلی مقاله ب ه ص ورت
خالصه مورد بررسی قرار میگیرد .در اولین گام به فرموله ک ردن
مسئله خالصه سازی ویدیو با اس تفاده از انتخ اب واژهنام ه تن ک
پرداخته میشود .در مرحله دوم به حل مسئله محاسبهشده ب رای
خالصهسازی ویدیو ،در مرحله سوم به چگونگی پیادهس ازی ح ل
مسئله و الگوریتم آن پرداخته میشود .در مرحله بعد ،به بررس ی
ویژگیهایی که برای آموزش واژهنامه 5استفاده میش ود پرداخت ه
ش ده و در انته ا نتیج ه روش پیش نهادی ب ا دیگ ر روشه ای
پیشنهادشده در خالصهسازی ویدیو مقایسه میشود .در ادامه ب ه
بررسی کارهای ص ورت گرفت ه در ای ن زمین ه توس س محقق ین
پرداخته میشود.
در زمینه خالصهسازی وی دیو ،کاره ای زی ادی انج ام ش ده
است[58و  57و  ]50که مجال بررسی همه آنها نیس ت .اس اس
روشهای پیشنهادشده بدین صورت است ک ه ویژگ ی خاص ی را
برای مجموعه فریمهای ویدئویی در نظ ر گرفت ه و ف ریمه ایی را
می ان تغییرات این ویژگی نسبت به فریم قبل خود بیشتر بوده به
عنوان فریم کلیدی استخراج میشوند .در ادامه ب ه بررس ی چن د
مقاله معروف در این زمینه پرداخته میشود .کلب ان [ ]53روش ی
برای مقابله با مشکالت خالصهسازی ویدیو معرفی ک رد ک ه ای ن
روش بر اساس بهکارگیری ویژگیهای تلفیقی سطح ب اال ب ود .در
روش پیشنهادی کلبان ،در ابتدا نمونهب رداری ب ه منظ ور ح ذف
دادههای اضافی ،انجام میشود و تنها زیرمجموعهای از فریمه ای
ویدئویی باقی میماند .سپس پنج ویژگی سطح ب اال از ف ریمه ای
باقیمانده استخراج میشود .در مرحل ه بع د ،وزنه ای بهین های
برای ترکیب این ویژگیها ،توسس روش گرادیان ن ول ی اس تنتاج
میشوند .در نهایت ،از الگ وریتم وزن ی  k-meansب رای تش خیص
مهمترین قسمتهای یک خالصهسازی نهایی ،استفاده شده است.
در این مقاله ،از روش دستهبندی ضعیفی به منظور انتخاب ف ریم
کلیدی استفاده شده است که ضعف این روش محسوب میگ ردد
روش پیشنهادی توسس پن [ ]38روشی برای خالصهسازی ویدیو
بر اساس الگوریتم آشکارسازی مرز شات است .در ابتدا ،مرز شات
توسس مقایسه هیستوگرام رنگ فریمهای متوالی ،به دست میآید.
پس از آن ،با استفاده از گروهبندی شاتهای مشابه و انتخاب یک
شات به عنوان نماینده از هر گروه و حذف شاتهای تکراری عمل
میکند .در انتها ،قسمتهای انتخابشده بر اساس اهمیت آنه ا،
خالصه ویدیو را میسازند .در این روش به دلیل اس تفاده از م رز
شات نمیتوان به طور کل ی داده وی دئویی را م ورد بررس ی ق رار
Dictionary
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دهد .بنابراین یک صحنه نسبتاً مشابه که در زم انه ای متف اوت
نمایش داده میشود به عنوان صحنهای جدید در نظر گرفتهش ده
و فریمهای کلیدی تکراری تولید میگ ردد .در روش ی دیگ ر ک ه
برای خالصهسازی محتوایی ویدیو استریو پیشنهادش ده در ابت دا
ویدیو را به شاتهایی تقسیمبندی میکند .سپس فریمه ایی ک ه
ویژگی بصری شبیه به یک دیگر دارند با یک دیگر جمع میشوند.
سپس ناهمخوانی زمینه ،3مناطق مسدود 9و نقشه عمق 4تخم ین
زده میشود .در گام بعد ،بردار ویژگی با استفاده از ک السبن دی
ف ازی ویژگ یه ا س اخته ش ده و انتخ اب ش ات ب ا اس تفاده از
کالس بندی شاتهای مشابه صورت میگیرد .در انتها ف ریمه ای
کلیدی با استفاده از روش بهینهسازی برای مکان فریمها ب ا پی دا
کردن کمترین شباهت بین فریمی استخراج میشوند [ .]35ای ن
روش نی مشکالتی ن دیک به آنچه برای روش پ ن گفت ه ش د را
دارا است .ساتو و لی [ ]33الگوریتم دستهبندی برای گ روهبن دی
فریمها با رن گه ای مش ابه ارائ ه دادن د .در ای ن روش ،دنبال ه
ویدئویی به قطعههایی تقسیم میشود که این کار ب ا گ روهبن دی
فریمهای مشابه بر اساس ممانهای رنگ انجام میشود .سپس ،به
دستهبندی این قطعهه ا م یپ ردازد .پ س از آن ،قطع ات پش ت
سرهم که متعلق به یک دستهاند با هم ترکیب میشوند و قطعات
مجاور به منظور ک اهش اف ونگ ی ،ادغ ام م یش وند .در نهای ت،
زیرمجموعهای از فریمها از طوالنیترین قسمته ا ب رای خالص ه
ویدئویی سخت ،انتخاب میشوند .در روشی دیگ ر ،ب ا اس تفاده از
انتخاب واژهنامه تنک به استخراج فریمهای کلیدی پرداخته است،
البته این روش به جای استفاده از نرم  ،5نرم 5و 3را برای ش ر
تنکی خود استفاده کرده و با اس تفاده از روش نس ترو ]39[ 1ب ه
6
انتخاب واژهنامه تن ک ب رای مس ئله مح دب ول ی غی ر مس طح
پرداخته است [ .]34این روش دارای پیچیدگی نسبتاً باالیی است
که از معایب آن محسوب میش ود .روش ی دیگ ر ،ب ا اس تفاده از
محاسبه می ان تفاوت بین هیستوگرام رنگ دو فریم متوالی ف ریم
کلیدی استخراج شده اس ت [ .]31ای ن روش بس یار نس بت ب ه
تغییرات شدت روشنایی حساس بوده و صحنههای شبیه ب ه ی ک
دیگر که دارای تغیی رات ش دت روش نایی هس تند را ب ه عن وان
صحنههای جدید انتخاب کرده و فریمها کلی دی ش بیه ب ه ی ک
دیگ ر انتخ اب م یکن د .ف و و همک ارانش [ ،]36روش ی ب رای
خالصهسازی ویدیوهای چند نمایشی 7پیشنهاد کردهان د .در ای ن
2

Disparity Field
Occluded Areas
4
Depth Map
5
Nesterov
6
Non-Smooth
7
Multi-View Videos
3
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مقاله در گام اول گراف شات فضا -زمانی 5س اخته م یش ود و ب ا
فرموله کردن عملیات برچسبگذاری گراف به خالصهسازی ویدیو
میپردازد .در روشی دیگ ر ژان گ و همک ارانش [ ،]37ابت دا ک ل
فضای ویدیو کالسبندی کرده و پس از آن فریمهایی که در مرک
کالس قرار دارند را به عنوان فریمهای کلیدی انتخاب کرده؛ ول ی
اگر فریمی در مرک خوشه قرار نداشته باشد ،ن دیکترین فریم به
مرک به عنوان فریم کلی دی اس تخراج م یش ود .در ای ن روش،
کالسبندی استفادهشده ضعیف بوده و به خ وبی ق ادر ب ه مج ا
نمودن صحنهها از یک دیگر ندارد .در روشی دیگر ،ب ا اس تفاده از
محاسبه آنتروپی توأم و اطالعات مشتر بین فریمهای متوالی به
آشکارسازی محوشدگی و برش شات میپ ردازد و س پس در ه ر
شات فریمه ای کلی دی را ب ا اس تفاده از ویژگ یه ای آنتروپ ی
محاسبه میکند [ .]30این روش نی شبیه به روش پ ن ق ادر ب ه
بررسی کلی فیلم ناست و نمیتواند به درستی صحنهه ای مش ابه
را حذف نماید.

 .2الگوریتم پیشنهادی
در این مقاله ،هدف خالصهس ازی وی دیو ب ا اس تفاده از انتخ اب
واژهنامه تنک است .در ادامه ب ه ص ورت خالص ه فرض یات اولی ه
استفادهشده در این مقاله را توضیح داده خواهد شد و پ س از آن
به فرموله کردن مسئله پرداخته میشود .در ای ن مقال ه ب ردار ب ا
حرف کوچک و به صورت  xو همچنین ماتریس با حرف ب رگ
و به صورت  Xنشان داده میشود .همچنین فرض شده است که
سای پایگاه داده ویدئویی  nاست به این معنا که در ای ن پایگ اه

در این مسئله ،فرض میشود مشاهدهای از بردار  xبه صورت زیر
در دسترس باشد:

 x  n

y  Dx  e &  y  m
 D  mn


()5

در معادله ( )5منظور از  ، yمشاهدات و منظور از  ، eن وی
است .همچنین D ،به عنوان واژهنامه و معلوم ب وده و  xب ردار
مجهول است .همچنین ،توزیع پیشین هر یک از درایههای  xدر
این مسئله یک توزیع الپالس با میانگین ص فر اس ت و درای هه ا
مستقل از هم ) i.i.d( 9میباشند .دلیل استفاده از توزی ع الپ الس
به این لحاظ است که این توزیع حول مقادیر صفر تی ب وده و ب ه
جواب مسئله که باید جوابی تنک باشد ن دیکت ر اس ت ت ا بقی ه
توزیعها از قبیل گوسی و  ...همچنین نوی دارای توزیع گوسی ب ا
میانگین صفر و واریانس   2 Iاست .در این مسئله چ ون توزی ع
پیشین متغیر مجهول  xدر دسترس است بهترین تخمین MAP
است [ .]93بنابراین برای تخمین  xباید معادله ( )3حل گردد.





xˆ map  arg max Ln  P  y | x    Ln  P  x  

()3

با توجه به فرضیات مسئله میدانید که توزی ع  ، y | xهم ان

با می انگین  Dxاس ت ک ه براب ر ب ا 

توزیع نوی

داده به صورت , d n 

در ای ن پایگ اه داده ف ریمه ای دوبع دی ب ه برداره ای ویژگ ی
یکبعدی تبدیل شدهان د .بن ابراین ، d i   ،نش اندهن ده i
d

امین تصویر از پایگاه داده با ابع اد  d  1اس ت .ب رای ای ن ک ار
میتوان از روش کیف کلم ات ،]33[ Gist 3و 98[ CENTRISTو
 ]95استفاده کرد و یا اینکه پیکسلها را به صورت برداری زیر هم
ق رار داد .ه دف ای ن مقال ه اس تخراج ف ریمه ای کلی دی
 Dkey  key  D   d 1 , d 2 ,ب ه ط ول  kاس ت.

, d k

'

منظ ور از  key  D پروس ه اس تخراج ف ریمه ای کلی دی و
'

همچنین  Dkeyپایگاه داده فریمهای کلی دی اس تخراجش ده ب ه
d k

 Dk  است که باید تا ح د امک ان مق دار k  n
'

صورت
باشد .این شر باعث ارضای تنک بودن فریمهای کلیدی میش ود.
Spatio-Temporal Shot Graph
)Bag of Words (BOW

1
2



N Dx,  I
2

است .همچنین میدانید اگر  e  N   ,   , e  آنگاه
دارید [:]94
m

داده  nفریم ویدئویی وجود دارد (  .) D  d nهمچنین ،پایگاه

 D  d 1 , d 2 ,نمایش داده میشود.

x

2
2

y  Dx
2

()9

2



e

1

 2  2  m
m

P y | x  

با استفاده از معادلههای ( 3و  )9و با حذف مق ادیر ثاب ت ،ب ا
توجه به اینکه مقادیر ثابت در بهینهسازی تأثیری ندارد ،دارید:



()4

 x

1



2

xˆ map  arg min y  Dx

2

x

میت وان معادل ه ( )4را ب ا اس تفاده از م دلس ازی واژهنام ه
اس تفادهش ده در  99[ Group Lassoو  ،]94ب ه ص ورت زی ر
بازنویسی کرد:



()1

 X

1

2
F



Xˆ  arg min Y  DX
X

در معادله ( ،)1منظور از  ، Xماتریس ضرایب تعقیب اس ت ،ن رم

 ،به ص ورت 
1

فروبنیوس

F

X

2

2

X ij

i,j



F

X

تعری ف م یش ود.

Independent and Identically Distributed

3
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همچنین ،نرم  5برای ماتریس به ص ورت  X
میشود .جواب معادل ه ( )1در ص ورت کوچ ک ب ودن مق دار  ب ه
ij



i,j

1

X
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محاس به

صورت حدی به ماتریس همانی  Iمیل میکند .این ب دان معناس ت

بنابراین به جای حل معادله ( )7به حل معادله زی ر پرداخت ه
میشود:

که حل معادله به سمتی پیش میرود تا فریمهای کلیدی برابر با ک ل
فریمهای ویدیوی ورودی شوند ،اما با اف ایش مقدار  ، می ان عناصر
صفر ماتریس  Xاف ایش پیدا میکند و معادله ( )1به سمتی م یرود
که تمامی مقادیر  Xبه سمت صفر میل کنند .این بدان معناست که
فریمهای کلیدی استخراجشده را ب ه کمت رین تع داد ف ریمه ا می ل
میدهد .در این مقاله مقادیر واژهنامه  Dبا

d k

 Dkey  که واژهنامه
'

 Y  DX 2   X

F
2,1


2


Xˆ  arg min   C 2 x  x 0 2

X


2
  1 2 Dx  Dx 0 2 



()3

در ادام ه ،ب ا محاس به  ، f  x , x0   0مق دار  xرا ب ه
دست میآید.
f  x , x 0   D T Y  DX  

آموزشی نامیده میشود Y ،با  D  d nکه هم ان واژهنام ه اولی ه

 sgn  x  C  x  x 0  

ساخته شده با استفاده از ویژگیها و همچن ین  X  k nم اتریس
ضرایب پیگیری 5میباشند .قسمت دوم معادل ه ( )1ک ه تن ک ب ودن
ماتریس  Xرا با استفاده از نرم  5محاسبه میکند؛ به دنبال آن است

 Dx 0   0

()58

C  x  x 0   D T Dx  D T Dx 0  0

 x   1C D T Y  DX   x 0  

سطرهای غیر صفر را به عنوان فریمهای کلیدی انتخاب کند .بنابراین
به صورت زیر تعریف میشود:
2

()6

1

 n

    xij 2 
i 1  j 1




C



با توجه به [ 96و  ]97میتوان مقدار  xرا به صورت زی ر ب ه
دست آورد:
x  soft  C  1C D Y  DX   x 0  
T

X

با توجه به توضیحات قبلی منظور از  xi 2نرم  ،3سطر  iام
ماتریس  Xاست .بنابراین با جایگ ینی مقدار نرم 3و 5ب ا ن رم 5
معادله ( )1به صورت زیر بازنویسی میشود:



sgn  x 

k

2,1

D

 D TY  D T DX   sgn  x  

تا سطرهای زیادی از ماتریس  Xرا تمام صفر کند و با استفاده از آن
میتوان به جای استفاده از نرم  5از نرم  3و  5استفاده کرد [ ]91ک ه

 Dx

T

 1C D T Y  DX   x 0   C ;  C  1C D T Y  DX   x 0

;  C  1C D T Y  DX   x 0
 0
1 T
T
 C D Y  DX   x 0   C ;  C  1C D Y  DX   x 0

()55

در معادل ه (،)55





C

مق داری ثاب ت اس ت ک ه در ای ن

Xˆ  arg min Y  DX

آزمایش برابر با   D Dدر نظر گرفته شده است .باید به ای ن

در این مقاله با استفاده از الگوریتم آستانهگذاری ن رم 3از خ انواده
الگوریتمهای انقباضی 9به حل این موضوا پرداخته میشود .الگ وریتم
آستانهگذاری نرم به حل معادله ( )7میپردازد .میتوان معادل ه ( )7را
به صورت زیر به منظور حذف ضریب  Dاز  Xنوشت:

نکته اشاره کرد که برای همگرا شدن الگوریتم آستانهگذاری ن رم

()7

2,1

 X

2
F

 d  x , x0 

()0

2
2

 x

f

X

, x0  

x

f

2

f  x   Y  DX F

  X 2,1


if 
 d  x , x0   C 2 x  x0

2
 1 2 Dx  Dx0 2



Pursuit Coefficient Matrix
Soft Thresholding
Shrinkage Algorithms





باید   D D
T

T

C

باش د [ .]96بن ابراین مق دار ه ر س طر از

ماتریس  Xبا استفاده از رابطه ( )55محاسبه میشود.
در الگوریتم پیشنهادی ،شر همگرایی کوچک بودن مقدار نرم
 3سطرهای ماتریس  Xاست .پس از اجرای الگ وریتم پیش نهادی،
نرم  3سطرهای ماتریس  Xمحاسبهشده و طبقهبندی 4م یش وند.
در مرحله بعد مقادیر بیشتر به عنوان فریمهای کلیدی ویدیو م ورد
نظر استخراج میگردند .در این مقاله با انجام ه مزم ان آم وزش و
انتخاب تنک واژهنامه به خروجی بهتری نسبت به روشهای دیگر
خالصهسازی ویدیو دست پیدا ک رده اس ت .ش به ک د الگ وریتم
پیشنهادی در ادامه نشان داده شده است.

1
2
3

Sort

4
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الگوریتم پیشنهادی :انتخاب واژهنامه تنک
Input: The Video Set D  d n ,  ,c , x 0  0
Initialization: X  X  
The Summurized Frames , Which is
Output:
Used from X  k n
0

repeat
do

for j  1,

2,

,k

x  soft C  1C D T Y  DX   x 0 
 1C D T Y  DX   x 0 

D T Y  DX   x 0   C

1
C

 1C D T Y  DX   x 0 
D T Y  DX   x 0   C

1
C

C





if

xl 
C





Else if

xl 

Else
xl  0

end if
end for
k 1



2,1

X X 
Until X

همان طور که در شبهکد الگوریتم مورد نظر نشان داده ش ده
است ،به ازای مقادیر مختلف  ، فریمهای کلیدی به دست آمده
متفاوت میباش ند .ای ن نکت ه ب ه عن وان مقی اسپ ذیری 5روش
پیشنهادی است .هرچه مقدر  ، ب رگتر باشد ،تعداد ف ریمه ای
کلیدی خروجی بیشتر و هرچه مقدار  ، کوچکتر باش د ،تع داد
فریمهای کلیدی کمتر میباشند.

 .6معرفـی ویژگ ـی مبتنـی بــر هیســتوگرام تبــدیل
 2Sensusبا ترکیـب ویژگـی رنـ

و ویژگـی آمـاری

استفادهشده در این مقاله
ویژگی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است ترکیب ی از
ویژگی ،]90[ CENTRISTرنگ [ ]93و آم اری [ ]48-43اس ت.
ویژگیهای به دس ت آم ده ب ا اس تفاده از روش  CENTRISTب ا
قسمتبندی تصویر به چند بل و و اعم ال تب دیل  Sensusروی
آنها به دست میآید .البته در این روش از فیلترهای مش تقگی ر
نی برای فیلتر کردن تصویر مورد نظر استفاده میشود .اساس این
روش برای ساختن قالبی 9از روی تصاویر ب دون در نظ ر گ رفتن
فضای رنگ آنه ا اس ت .ای ن الگ وریتم از س اختار ه رم مک انی
استفاده میکند.
1

Scalable
)CENsus Transform hISTogram (CENTRIST
3
Template
2

در این مقاله از دو سطح مکانی استفاده شده است .در یک س طح
 1تکه 4از فریم ویدئویی و در سطح دیگر  5تکه فریم ویدئویی در
نظر گرفته شده اس ت .در ای ن روش ب ه ه ر تک ه از تص اویر 43
ویژگی نسبت داده میشود که  48ویژگی مربو به مق ادیر وی ژه
هر تکه است و  3ویژگی برای محاسبه میانگین و واریانس مقادیر
ویژه مورد استفاده قرار میگیرد .تا ای ن مرحل ه ب رای ه ر ف ریم
ویدئویی  )5+1( 43=313ویژگی استخراج شد .در مرحله بع د
با توجه به اینکه روش  CENTRISTمستقل از ویژگیه ای رن گ
است،
در برخی گ ارشها ] [96از س ه مم ان مرک ی 1ب رای محاس به
توزیع احتمال رنگ در هر فریم استفاده شده است .این سه ممان
برابر با میانگین ،واریانس و کجی 6هستند در این مقاله ع الوه ب ر
سه ممان مرک ی ک ه در ب اال گفت ه ش د از مم ان درج ه  4نی
استفاده میشود .دلیل استفاده از این ممان آن است که سه ممان
قبلی قادر به تشخیص می ان کش یدگی 7در توزی ع ویژگ یه ای
استخراج شده ندارند .بنابراین به س ه مم ان گفت هش ده در []49
ممان درجه  4را نی اضافه میشود .میتوان می ان کشیدگی را ب ا
استفاده از معادله ( )53محاسبه کرد.
الزم به ذک ر اس ت ک ه معادل ه ( )53ب ر روی فض ای رن گ
سهبعدی  0HSIمحاسبه میشود .این سامانه رنگی ،اطالعات رنگ
 cرا از اطالعات شدت روشنایی آن جدا میکن د .در ای ن س امانه
رنگ ،اطالعات رنگ در قالب پرده رنگ 3و اشباا 58ارائه م یش ود
درحالیکه روشنایی ،55مقدار ن ور تص ویر را بی ان م یکن د .ای ن
سامانه رنگی توانایی باالیی در ارائ ه در رن گ توس س انس ان را
دارد .زیرا س امانه بین ایی انس ان ب ه راحت ی ق ادر ب ه تش خیص
پردههای رنگ متفاوت ،بدون توجه ب ه مق دار روش نایی و اش باا
است .فضای رنگ  HSIبا اس تفاده از رواب س زی ر از فض ای رن گ
 RGBبه دست میآید[.]49
برای محاسبه ویژگ ی ،ف ریم وی دئویی را ب ه ( )9×4قس مت
تقسیم میشود .بردار ویژگی ساخته شد با استفاده از ویژگیه ای
رنگی و آم اری براب ر ب ا  )9×4(3=544م یش ود .ب ردار ویژگ ی
جدیدی با استفاده از  CENTRISTو ویژگیهایی رنگ ی و آم اری
ساخته میشود که این مقدار برابر ب ا  936ویژگ ی م یش ود .در
ادامه به ارزیابی روش پیشنهادی پرداخته میشود:
4

Patch
Central Moments
6
Skewness
7
Kurtosis
8
)Hue, Saturation, Intensity (HSI
9
Hue
10
Saturation
11
Intensity
5
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Kurtosis : k i 
2

3  N  1
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 .4ارزیابی روش پیشنهادی
در ابتدا به بررسی پایگ اه دادهه ای اس تفادهش ده در ای ن مقال ه
پرداخته میشود.
 .1-4پایگاه داده
در این مقاله از  3پایگاه داده ویدئویی استفاده شده است.
پایگــاه داده  :VSUMMای ن پایگ اه داده ،ش امل  18وی دیو
انتخاب شده از  ]44[ OVPاست و ش امل ص حنهه ای مختل ف
ویدئویی که در قسمت قبل توضیح داده شد ،اس ت [ .]41م دت
زمان این کلی په ا ب ین  5ت ا  4دقیق ه اس ت .خالص ه زم ین
حقیقت 5این پایگاه داده در با استفاده از  18کاربر به دست آمده
است [ .]46برای هر ویدیو از  1کاربر مختلف کمک گرفته ش ده
است .بنابراین برای هر ویدیو  1مجموعه خالصه وج ود دارد .در
کل به تعداد  318داده خالصه ش ده وی دئویی ب رای  18کلی پ
ویدئویی در دسترس است.
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که بهترین مقدار  برای خالص هس ازی وی دیو    8/35در نظ ر
گرفته میشود.
در ادام ه ب ه مقایس ه روش پیش نهادی ب ا روشه ای
یشود.
پیشنهادشده در زمینه خالصهسازی ویدیو پرداخته م 
در اولین آزمایش ،روش پیشنهادی را با روش ]95[ DSVS3
مقایسه میشود .این مرجع بر روی پایگاه داده  VSUMM8ب رای
انجام آزمایشهای خود بهره برده است .عالوه بر روش فوق ،روش
پیشنهادی با چند روش دیگر مقایسه میش ود ک ه عب ارتان د از
روش  ]40[ OCFE58است که با استفاده کالس بن دی ب رخس ب ا
استفاده از ویژگیه ای اس تفاده ش ده در [ ]95وی دیو را خالص ه
میکند .همچنین ،روش ]43[ UCFکه این روش در چند بخ ش
به خالصهسازی ویدیو میپردازد.

پایگاه داده  :OVP2این پایگاه داده از مرجع ] [49به دست آمده
9

است که شامل  6گروه کلیپ ویدئویی است که شامل :مس تند ،
4

1

6

7

آموزشی  ،ویدیوهای روزمره  ،ت اریخی  ،کنف رانس و خ دمات
0

عمومی است .برای انجام آزمایشها بر روی ای ن پایگ اه داده از
 58ویدیوکلیپ که در جدول ( )5از مرجع [ ]47معرفی شدهاند،
استفاده شده است .مجموعه فریمهای کلیدی ش بیه ب ه مرج ع
[ ،]40به صورت دستی و با استفاده از  1دانشجو با سابقه کار در
زمینه پردازش ویدیو انتخاب ش ده اس ت .در ادام ه ب ه بررس ی
مقدار بهینه  پرداخته میشود.
 .2-4مقایسه روش پیشنهادی با روشهای دیگر
در اولین گام به بررسی مقدار انتخابی ب رای پ ارامتر  پرداخت ه
میشود .با بررس ی مق ادیر مختل ف  ب ر روی مق ادیر مختل ف
ویدئویی که در شکل ( )5نشان داده شده است به این نتیجه رسید
1

Ground Truth
)Open Video Project (OVP
3
Documentary
4
Educational
5
Ephemeral
6
Historical
7
Lecture
8
Public Service
2

شکل  .1راندمان الگوریتم پیشنهادی با استفاده از تغیی ر مق دار  ب ه
صورت تجربی که محور افقی آن مربو به تعداد تکرار الگوریتم و مح ور
عمودی آن مربو به تابع ارزش
2,1

  Xاست

در بخش اول با استفاده از ویژگی محتوایی بر مبنای حرک ت
شات و شباهت رنگ بین شاته ا ب ه آشکارس ازی ش ات و پی دا
کردن شاتهای مشابه پرداخته است .در مرحل ه بع د اس تفاده از
ساختن گراف شاتهای مشابه و تش خیص چه ره ب ه بازس ازی و
آشکارسازی صحنه به خالصهسازی ویدیو منجر میش ود .در ای ن
آزمایش به دلیل برابر بودن شرایس آزمایش از ویژگ ی مبتن ی ب ر
هیستوگرام تبدیل  Sensusبا ترکیب ویژگی رنگ و ویژگی آم اری
استفاده شده است .در ادامه به نحوه امتیازدهی پرداخته میشود.
برای امتیاز دادن به فریمهای خالصه استخراج ش ده ب دین گون ه
عمل میشود که اگر فریم انتخاب شده درست باشد به خروجی 5
واحد و اگر اشتباه باشد صفر واحد اض افه م یش ود .البت ه ب رای
تطبیقهای ضعیف نی مقدار  8/1واحد به خروجی اضافه میشود.
)Dictionary Selection Based Video Summarization (DSVS
)Online Clustering Key Frames Extraction (OCFE

9

10
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در ادامه خروجی روش پیشنهادی با  9روش گفتهش ده در ش کل
( )3نشان داده شده است.
به عنوان مثال نتیجه روش پیشنهادی روی مجموعه ویدئویی
 Liquid Chocolateکه در مرجع نی مورد بررسی قرارگرفته []95
و در شکل ( )9نشان داده شده است.

در آزمایش دوم ،روش پیشنهادی با استفاده از پایگاه داده
 OVPو بر روی  58فایل ویدئویی صورت پذیرفته است که در
جدول ( )5از مرجع [ ]43معرفی شدهاند .در این آزمایش به
مقایسه روش پیشنهادی با روشهای ،]18[] DT5 ،BoIVS
 ]13[ KBKS9 ،]46[ VSUMM ،]15[ STIMO3و ]95[ DSVS
میپردازیم .این مقایسه بر روی تمام پایگاه داده  VSUUMصورت
پذیرفته است و نتیجه آن در شکل ( )4نشان داده شده است.
هم انطورک ه در ش کل ( )4نش ان داده ش ده اس ت ،روش
پیشنهادی به می ان  %5.9خالصههای ب ه دس ت آم ده از پایگ اه
داده  VSUMMرا بهبود داده است .در ادامه یک نمونه از نتایج به
دست آمده برای پایگاه داده  VSUMMدر ش کل ( )1نش ان داده
شده است.

شکل  .2مقایسه روش پیشنهادی ب ا روشه ای
برای  50فایل ویدئویی از پایگاه

داده VSUMM8

 UCF ،OCFEو DSVS

همان طور که در شکل ( )1نشان داده شده است ف ریمه ای
خالصه شده به وسیله روش پیشنهادی به فریمهای زم ین مرج ع
ن دیکتر م یباش ند .روشه ای  STIMOو  BoIVSنس بتاً دارای
خطای بیشتری نس بت ب ه روش  VSUMMم یباش ند .ول ی در
مجموا روش پیشنهادی توانسته اس ت روشه ای گفت ه ش ده را
بهبود بخشد.

شکل  .6نمونهای از فریمهای خالصهشده برای نمونه ویدئویی  Liquid Chocolateکه سطر اول نمونه زمین مبنا ،س طر دوم ،س وم ،چه ارم و پ نجم ب ه
ترتیب فریمهای به دست آمده از  UCF ،DSVS ،OCFEو روش پیشنهادی میباشند .در سطرهای دوم تا پنجم ،فریمهای استخراجش دهای ک ه درس ت
میباشند با رنگ سب و آن دسته از فریمهایی که ن دیک به زمین مبنا است با رنگ قرم مشخص شده است.

)STIll and MOving video storyboard (STIMO
)Keypoint Based Keyframe Selection (KBKS

1
1
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شکل  .4مقایس ه عملک رد روش پیش نهادی ب ا روشه ای  DSVS ،BoIVS ،STIMO ،VSUMMو
 KBKSبر روی تمامی  18فایل ویدئویی پایگاه

VSUMM

شکل  .1نمونهای از فریمهای خالصهشده برای  3نمونه ویدئویی از پایگاه داده  VSUMMکه  aنمونه زمین مبنا d ،c ،b ،و  eبه ترتیب فریمهای به
دست آمده از  VSUMM ،BoIVS ، STIMOو روش پیشنهادی میباشند .در  bتا  ،eفریمهای استخراجشدهای که درست میباشند با رنگ سب و آن
دسته از فریمهایی که در نمونه زمین مبنا وجود نداشته ولی از لحاظ محتوایی به عنوان فریم خالصهشده میتوان در نظر گرفت با رنگ قرم مشخص
شده است.
)Delaunay Triangulation (DT

1
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 نتیجهگیری.1
 ج و روشهای پ ر،با توجه به اینکه روشهای مراقبت ویدئویی
 در این مقال ه ب ا.استفاده در حوزه مراقبت و آشکارسازی است
استفاده از روشهای جدید در حوزه پردازش وی دیو ب ه بهب ود
 بنابراین با استفاده از انتخاب.عملکرد این سامانهها پرداخته شد
واژهنامه تنک با الگوریتم انقباضی آستانه ن رم م یت وان می ان
 بدین منظور ابتدا ک دینگ.خالصهسازی ویدیو را بهبود بخشید
تنک را برای خالصهسازی ویدیو فرمول ه ش د و پ س از آن ب ا
توجه به آنچه از حل معادالت کالسیک به دست آمد م یت وان
الگوریتمی برای خالصهسازی با استفاده از ای ن روش پیش نهاد
 برخالف عملیات ریاضی در حل معادالت تنک؛ پ س از ب ه.داد
 مشاهده میشود که دارای پیچیدگی،دست آمدن عبارت نهایی
، در انته ا.کمی نسبت به روشهای دیگر ب ر پای ه تن ک اس ت
روش پیشنهادی به صورت یک الگوریتم نمایش داده شده است
 پ س از اج رای.که منجر به سادگی پیادهس ازی آن م یش ود
 و مقایس هVSUMM ،OVP  پایگ اه داده3 الگ وریتم ب ر روی
فریمهای کلیدی به دست آمده از روش پیشنهادی و روشهای
 می توان می انKBKS  وBoIVS ،DSVS ،VSUMM ،STIMO
خالصهسازی را بهبود بخشید که این امر ادعای فرض ش ده در
 مبنی ب ر بهب ود روش پیش نهادی نس بت ب ه دیگ ر،این مقاله
.روشها را نشان میدهد
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