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 (AICTC Research Center)مركز تحقيقات فناوري اطالعات و ارتباطات پيشرفته 
  فيشر يدانشگاه صنعتدانشكده مهندسي كامپيوتر، 

 
ندي ب به تعيين نوع و دسته هاي ويدئويي فايلامروزه بررسي  :چكيده

گذاري براي آنها به صـورت خودكـار، بـا توجـه بـه تمايـل        و شاخص
هـاي   هـا و سـرور   گذاري آنها و وجود شـبكه  كاربران براي به اشتراك

ها، بسيار مورد توجه محققين در  قوي براي ذخيره و بازيابي اين فايل
و الگوشناسـي  ) CBIR (هاي پردازش ويدئو و استخراج محتـوا   زمينه

  .كرده است را به خود جلب
گذاري با اسـتفاده   در اين مقاله با ارائه يك روش جديد براي شاخص

از مدل تركيبي گوسي، قدرت آن با روش مشابه مطرح در اين زمينه 
هـاي   ها در اين تحقيق از ويژگي براي توليد شاخص. شود مقايسه مي

رنگ و موجك ويدئو استفاده شده است و نتايج بر روي يك مجموعه 
  .ها مورد ارزيابي قرار گرفته است واز ويدئ

گـذاري، مـدل تركيبـي     ، شـاخص هاي ويـدئويي  فايل  :كليدي واژه هاي
  گوسي، هيستوگرام رنگ، ويژگي موجك 

  :مقدمه - 1
ها  هاي كامپيوتري، افزايش توانايي پردازش داده گسترش شبكه

 مندي كاربران به ها باعث عالقه سازي باالي سرور و توان ذخيره
امروزه . اي همچون تصوير و ويدئو شده است هاي چندرسانه سيستم

اي در حال استفاده اند  هاي ويدئويي ديجيتالي به طور گسترده داده
هاي توليد شده توسط انسان به صورت  و بخش بسيار بزرگي از داده

هاي  وجود روش. شوند سازي مي هاي ويدئويي ذخيره  فايل
ها را در اينترنت  دن اين فايلسازي امكان به اشتراك گذار فشرده

ها  گان از اين فايل كنند ممكن ساخته است و هر روز بر شمار استفاده
عالوه بر توانايي فشرده كردن، وجود . شود در سطح جهان افزوده مي

هاي باال نيز مزيد بر علت شده تا  سازي با حجم هاي ذخيره رسانه
رشد سريع حجم  .هاي ويدئويي ذخيره گردد حجم انبوهي از فايل

سازي  اين دسته از اطالعات چالش جديدي براي دسترسي و ذخيره
اين انفجار عظيم اطالعاتي نيازمند . ها ايجاد نموده است آن  و بازيابي 

اطالعات را با سرعت بيشتري ست تا دسترسي به  هايي روش
  .پذير نمايد امكان

محتوا  هاي1گر براي اين مقوله استفاده از توصيف يك راه حل 
هر سند متني . باشد براي مديريت فضاي اطالعاتي جديد مي

كند، چون شامل  ديجيتالي به طور خودكار خود را توصيف مي

باشد كه  مي... اي همچون كلمه، جمله، بند و  قطعات با معني
گذاري اين دسته از اطالعات استفاده  ها براي شاخص توان از آن مي

هايي وجود ندارد و  گر يي چنين توصيفهاي ويدئو اما در فايل. نمود
ها بايستي  بنابراين براي ايجاد روش مناسبي براي دسترسي به آن

قرار گرفته و  2نويسي هاي ويدئويي مورد تفسير و حاشيه ابتدا دنباله
ها  آن در  سپس بر اساس نياز كاربران به توصيف محتواي موجود

توان به اجزايي  را مي هاي ويدئويي فايل. گيرندمورد بازيابي قرار 
تقسيم و از اين اجزا به عنوان ... و  صحنه ،3شات ابتدايي همچون

  . گر استفاده نمود هاي مناسب در ايجاد توصيف4ويژگي
هاي ويدئويي ديجيتالي بر اساس محتوا  فايل 5گذاري شاخص

گيرد، به نحوي كه اين  صورت  6تواند در سطوح متفاوتي از تجريد مي
توانند نام فايل تا جزئيات كوچك حركت هر شي را در  ها مي شاخص

هاي ويدئويي  گذاري فايل به عنوان مثال در شاخص. بر داشته باشد
مورد ارزيابي قرار  8هاي يك كليپ بايستي دنباله 7به صورت دستي

هاي مناسب ايجاد كرد و بر  نويسي ها حاشيه گيرد تا بتوان بر آن
بر و  ه اين كار بسيار زمانها را ساخت ك ها شاخص ن اساس آ
شود تا به دنبال  اين مشكالت سبب مي. اي و گران خواهد بود سليقه

 .هاي ويدئويي باشيم گذاري خودكار بر فايل سيستمي براي شاخص
شود تا  گذاري سعي مي با گسترش تحقيقات در مورد شاخص

ه از در اين را. تر انجام داد تر و ارزان ايندي سريع اين عمل را با فر
هاي  در ميان روش . گردد هاي بينايي ماشين استفاده مي تكنيك

هاي آماري همچون مدل مخفي  گذاري،  مدل موجود براي شاخص
هاي مشابه  هاي تصميم در كاربرد و درخت 10هاي بيز ، شبكه9ماكوف

  . [1]مورد استفاده قرار گرفته اند
براي  باشد، كه مي 12و مكاني 11هر ويدئو داراي دو بعد زماني

شاخص گذاري ويدئو بايستي به هر يك از اين دو جنبه به صورت 
اولين قدم در اين مسير مشخص كردن اجزاي . اي توجه كرد ويژه

است كه  به نحوي... ، شات، صحنه و 13ابتدايي ويدئو همچون قاب
ها در  سازي و آناليز ويدئو بتوان از آن اجزاي ابتدايي براي مدل

براي توليد مدل . ني در ويدئو سود جستهاي با مع رسيدن شاخص
هاي مناسب از اجزاي ابتدايي  مناسب از ويدئو استخراج ويژگي

توصيف مناسب از مكان در هر (دهنده بخش مكاني  تواند پوشش مي
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در مراحل بعدي ايجاد يك مدل بر اساس اين . باشد) قاب
و تواند به عنوان نماد يا شاخص ويدئ هاي استخراج شده مي ويژگي

  .مورد توجه قرار گيرد
هاي  به اهميت بازيابي اطالعات در حوزه فايل 2در بخش 

به  مسايل مربوط 3در بخش . پرداخته خواهد شداي  رسانه چند
ي استخراج  درباره 4در بخش . گردد بيان مياستخراج اجزاي ويدئو 

توليد يك مدل براي  آنهاو چگونگي تركيب  ويدئوهاي ساده  ويژگي
براي پر كردن خأل موجود  14استفاده از مدل تركيبي گوسي زماني با

 ي سطح باالمومفههاي  توليد شاخصاوليه و  ساده هاي ميان ويژگي
ويدئويي  هاي ي داده در مورد مجموعه 5  بخشدر . شود صحبت مي

 6شود، در بخش  ها صحبت مي مورد استفاده و خصوصيات آن
سازي بيان و مقايسه  جزئيات پياده سازي و نتايج حاصل از مدل

  .گردد مي
  

  اهميت بازيابي اطالعات - 2
 و ويديوهاي تصاويرها،  صوتهاي اخير حجم مجموعه  در سال

كاربران معمولي ممكن است  .اي داشته است  سابقه ديجيتال رشد بي
اي عظيم نيازهاي چنداني  در مواجهه با يك پايگاه داده چندرسانه

هاي پايگاه داده با فراغت بال  كردن داده به مرور تنهانداشته باشند و 
اي خاص از  اي معموال به تكه كفايت كنند ولي كاربران حرفه

اي نيازمندند كه بايد در زماني كوتاه در ميان  هاي چندرسانه داده
امروزه اين . خيل عظيمي از اطالعات به آن دسترسي پيدا كنند

بوده و نياز به  در حال افزايش اي مرتب و دايماً نيازهاي حرفه
اي كمك  هاي بازيابي اطالعات كه بتواند به اين كاربران حرفه روش

اطالعات اين بازيابي جستجو و براي . شود احساس مي كند، شديداً
هاي بر پايه متن و  روش: وجود داردعمده روش ، دو اي چندرسانه

در بر پايه متن، ابتدا اطالعاتي هاي  در روش .محتوا هاي بر پايه روش
هاي متني  اي توسط افراد مطلع در قالب داده مورد داده چندرسانه

. باشد اي مي شود كه معرف كامل داده چندرسانه مينويسي  حاشيه
هاي متني صورت گرفته و اطالعات  سپس جستجو بر روي اين داده

 .شود به كاربران نشان داده مي ،هاي متني اي متناظر داده چندرسانه
حجم كار  ،ها است كه با رشد حجم داده آن ،تهمشكل اصلي اين دس

خارج از حد قابل پذيرش  ها انجام گيرنده بر روي داده دستي
لف از حتي يك تصوير مشخص برداشت افراد مخت ،از طرفي .شود مي

شود كه اطالعات متني توليدي  و اين باعث مي متفاوت استنيز 
اين   مجموعه .دست نباشد اي يك هاي چندرسانه براي پايگاه داده

هاي  دوم روش  مشكالت، راه را براي مطرح شدن و رشد دسته
بازيابي  هاي روشها كه  اين روشدر . ه استجستجو هموار كرد

بر اساس  اي هاي چندرسانه شوند، داده ناميده مي 15امبتني بر محتو
گردد،  خودكار از آنها استخراج مي تصوره هايي كه ب ويژگي
  .گيرند رد جستجو و بازيابي قرار ميشده و موگذاري   شاخص
هاي  هاي خبري، شبكه اي، سرويس هاي چندرسانه شركت 

گذاري  شاخصها دالر جهت  راديويي و تلويزيوني هر ساله ميليون

 
[1]يابي تصاوير و ويدئو جامع براي باز نماي يك سيستم:  1شكل 
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در نتيجه . كنند شان هزينه مي اي هاي چندرسانه دستي داده
هاي تحقيقاتي متعددي در سراسر جهان  هاي بسياري در گروه تالش

اي  هاي چندرسانه گذاري فايل فرآيند شاخصدر حال انجام است كه 
بازيابي مبتني بر  .خودكار يا نيمه خودكار تبديل گردد عملبه يك 

اي هنوز مبحث بازي بوده و  هاي چندرسانه محتوي در داده
  .باشند ن زمينه موجود نميچنداني در ايتجاري محصوالت 
يابي تصاوير و ويدئو را  جامع براي باز  نماي يك سيستم 1شكل 
براي ايجاد  ،دهد نشان مي 1گونه كه شكل  همان. [1] دهد نشان مي

هايي هستيم  اي نيازمند شاخص يك سيستم جامع بازيابي چندرسانه
ركيب هاي اوليه موجود در هر فايل ويدئويي و ت كه بر اساس ويژگي

  .شود ها ساخته مي آن
  استخراج اجزاي ويدئو - 3

، صحنه، لحظات مهم و حركت در  يي، شات هاي ويدئو در داده
استخراج مفاهيم و ايجاد شاخص محتوايي بر آنها اهميت زيادي 

در اين بخش به اختصار در مورد انواع و چگونگي تشخيص . دارند
  .گردد آنها مطالبي ارائه مي

  16تشخيص شات3-1
هاي متني از كلمات، جمالت، بند  گذاري بر فايل براي شاخص

به طور مشابه براي ساختن شاخص بر . شود استفاده مي... و 
ترين  ابتدايي. اي در دست باشد  هاي ويدئويي بايستي مواد اوليه فايل

فريم يك تصوير مستقل در . شات است  ،17جز در ويدئو پس از فريم
سرهم تعدادي از  ست كه با نمايش پشتفايل ويدئويي غير فشرده ا

ها و تصاوير متحرك  آنها در يك زمان كوتاه امكان نمايش حركت
  . گردد ممكن مي

هاي در كنار هم و مشابه گفته  اي از فريم شات به مجموعه
  .كنند ها به دو صورت عمده تغيير مي شات. شود مي

 تغييرات ناگهاني .1
 تغييرات ماليم .2

را در دو حوزه فشرده و غير فشرده هر يك از تغييرات فوق 
هاي  در ادامه در مورد الگوريتم. توان مورد بررسي قرار داد مي

 .تغييرات ناگهاني شرح داده خواهد شد

  تغييرات ناگهاني در حوزه غير فشرده1- 1- 3
هاي  هاي موجود در اين دسته عموماً بر اساس روش روش

يا  18كسل به پيكسلمبتني بر تفاضالت استوار است كه مقايسه پي
ها مورد توجه قرار  ها در آن توزيع كلي مقادير تصوير در فريم

هاي مبتني بر توزيع و هيستوگرام  در اين ميان روش. گيرد مي
هاي پيكسل  تر بوده و در مقابل روش نسبت به تغييرات نويزي مقاوم

ها  در زير روش .به پيكسل نتايج قابل اعتمادتري خواهند داشت
  .مده استموجود آ

  [2]روش مقايسه سه فريمي  •

 [11]مقايسه پيكسل به پيكسل  •
 [3] 19نمايي نسبت درست •
  [5-3]مقايسه هيستوگرام  •
 [6]نسبت افزايش  •
 [2] 20نسبت ياكيموسكي •
 [7-2]هاي ديگري روش •

  تغييرات ناگهاني در حوزه غير فشرده 3-1-2
كننده در حوزه  هاي عمل افزايش كارايي هدف اصلي در روش

شده در اين بخش بر  هاي انجام عمده كار. هاي فشرده است  ويدئو
انجام شده است كه مستقيماً و  MPEGدر  DCT 21روي ضرائب

بدون تبديل ويدئو به حالت غير فشرده عمليات تشخيص شات را 
  .[9-8]دهند انجام مي

ها در  هايي كه براي استخراج ويژگي يكي از روش
د استفاده است بر پايه تعيين هاي ويدئويي بزرگ مور داده پايگاه

-Motionها در ويدئو فشرده  فريم DCTهمبستگي بين ضرايب 
JPEG [10]است.  

آمده است از اندازه هر فريم  [11]روش ديگر كه در مرجع 
كند به اين معني كه در   ها استفاده مي فشرده براي تشخيص شات

اندازه به (د ده صورتي كه در اندازه فشرده هر فريم تغيير ناگهاني رخ
به عنوان شروع يك شات جديد در نظر ) صورت ناگهاني افزايش يابد

  .شود گرفته مي

  تغييرات ماليم 3-1-3
. شوند تغييرات تدريجي بخش مهمي از تغييرات را شامل مي

و  24گيِ پاياني ، تيره23شدن ، حل22منظور از تغيير تدريجي محو شدن
هاي  ويرايش ويدئو شيوه هاي با گسترش ابزار هامروز. باشد مي... 

با وجود (است  هاي ويدئويي به وجود آمده تري براي افكت جديد
از  گونه مختلف 75تقريباً  Adobe Primereهايي مانند  افزار نرم

در ادامه چند روش پركاربرد براي ). بندي است ها قابل دسته افكت
  .شود تشخيص اين تغييرات تدريجي بيان مي

 [13]آنفريم بعد از k  ها بر اساسمقايسه هر فريم تن  •
 [14] ايجاد مدل رياضي براي توصيف نحوي گذار •
  [15] ها در فريم مانند لبه 25ها ويژگي تغييرات استفاده از •

  تعيين لحظات با اهميت 3-2
هاي امنيتي هم يافتن يك چهره در جريان  در حوزه كار

ي  دهتواند مشخص كنن ويدئويي يك دوربين كنترل ورود و خروج مي
تواند در تعيين  اندازه تصوير چهره مي. يا رخدادي مهم باشد  لحظه
مانند  26الگو هاي تشخيص استفاده از روش. ها بسيار كمك نمايد شات

PCA 27 و هاي احتمالي ، مدل SVM 28 تواند براي يافتن چهره  مي
ه در هاي عصبي هم براي تعيين چهر حتي از شبكه. باشدمفيد 
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روش استفاده از  [14]در مرجع  .شود ده ميجريان ويدئو استفا
شبكه عصبي و استفاده از الگوريتمي براي افزايش سرعت يادگيري 

  . شبكه عصبي در تعيين چهره بيان شده است
ي ديگري از لحظات با اهميت با توجه به نوع ويدئو در  دسته

هاي خبر  به عنوان نمونه در حوزه ويدئو. حال بررسي قابل تعيين اند
ظاتي كه گوينده خبر در حال بيان اخبار است تغييرات در تصوير لح

ي امنيتي كنترل رفت و آمد، ممكن است   در حوزه. بسيار كم است
تعيين اين . در لحظاتي هيچ حركتي در تصوير وجود نداشته باشد

براي . هاي بعدي مفيد باشد تواند در بررسي  چنين لحظاتي نيز مي
ين شات، بهتر است يك برچسب مناسب اين لحظاتي در مرحله تعي

  .زده شود
ي پراهميتي، مانند ورود يك  در هر ويدئويي ممكن است لحظه

مدار يا به ثمر رسيدن يك گل در ورزش، باشد كه توسط  سياست
بررسي ويدئو براي يافتن . شود برداري مي يك عكاس، عكس

ز ي ديگري ا تواند دسته هاي زده شده براي عكاسي نيز مي فالش
  .لحظات با اهميت در ويدئو را مشخص كند

توجه به اين نكته الزم است كه در هر حوزه از ويدئو اشيايي 
هايي كه  اهميت است لذا تعيين شات ها پر وجود دارد كه وجود آن

  .هاي آن وجود دارد بسيار مهم خواهد بود اين اشيا در فريم

  آناليز حركت 3-3
تصوير ثابت وجود حركت و  كننده ويدئو با ترين متمايز بزرگ

توانايي تعيين خوب اشيا متحرك، همانند . تغيير در آن است
هاي تصوير ثابت مانند شكل و رنگ، به كيفيت يافتن مفاهيم  ويزگي

شود تا  ذات وابسته به زمان ويدئو سبب مي. كند بهتر كمك مي
براي . اشيا متحرك با ساختار مشخص، ساده گردد 29بندي بخش

اي  شود براي ويدئو يك نمايش اليه ز اين قابليت سعي مياستفاده ا
در اين شيوه نمايش اشيا با خصوصيات حركتي . در نظر گرفته شود

، 31، چرخش30گردش. مشابه در يك اليه قرار خواهند گرفت
ها  هايي از انواع حركت ها نمونه و هر تركيب خطي از آن 32بزرگنمايي

  .در ويدئو است
تواند متحرك باشد  خود دوربين نيز ميعالوه بر حركت اشيا، 

ها خواهد  ها و بخش تعيين شات  كه به نوبه خود اثر زيادي در نحوه
، 34)باال پايين رفتن(، حركت عمودي 33حركت افقي. داشت

هاي دوربين  از انواع حركت 37، چرخش36كردن ، زوم35كردن دنبال
ريك از هاي حركتي مربوط به ه در بسياري از موارد بردار. باشند مي

هاي حركتي  ها شاخص ها را تعيين نموده و بر اساس آن انواع حركت
   .[15]كنند را بر ويدئو ايجاد مي

  و چگونگي تركيب آنها ويدئوهاي ساده  ويژگي - 4
طور كه در مقدمه گفته شد، براي هر ويدئو دو بعد در  همان

ا بعد ر براي اينك بتوان در مدلي جامع هر دو. شود نظر گرفته مي
هاي  مدل كنيم از ويژگي رنگ و تبديل موجك براي استخراج ويژگي

شود و در نهايت با مدل كردن آنها در طول زمان  مكاني استفاده مي
هاي ديگري  در كار. كنيم خصوصيات زماني را نيز استخراج مي

هايي همچون  كه در اين زمينه انجام شده است از ويژگي [16,1]
نسبت  ،تفاوت هيستوگرام رنگ ،بافت ،حركت كوتاههاي رنگ،  لبه

  .استفاده شده است ها  انحراف معيار پيكسلو  تغييرات لبه

  هاي انتخاب شده  ويژگي 1 – 4
- سه كانال رنگ قرمز(هاي رنگي  ويژگيدر اين پژوهش نيز از 

هاي  هر يك از قاببراي هاي تبديل موجك  و ويژگي) آبي-سبز
ش ابعاد و باال بردن سرعت استفاده شده است و براي كاه ويدئو

دهيم، از يك  عمل، كه در ادامه همين بخش در مورد آن توضيح مي
  .گيري ساده استفاده شده است ميانگين

يك از ويژگي رنگي ويدئو در قالب هيستوگرام رنگ در هر
نكه فضاي رنگي بسيار بزرگ نشود به براي آ. هاي رنگي است كانال

ي تغييرات را محدود كرده و از  ه، محدود 255تا  0جاي هستوگرام 
در تصوير،  مقدار رنگ 15هر  يرا، يعني ميريگ يمدر نظر  16تا  0

  . يك مقدار در نظر گرفته شده است
ها، خصوصيات موجك هر قاب ويدئو  ي ديگر ويژگي دسته

 120*160ابعاد  يدارااز آنجايي كه هر فريم ويدئو اصلي . باشد يم
ابتدا اندازه آن به  هاي موجك ، براي استخراج ويژگياست
بردار  4شود و سپس اقدام به استخراج  تغيير داده مي 128*128

هاي پايين و  ها بر اساس فركانس اين ويژگي. . گردد ويژگي از آن مي
-Low-Low(LL) ، Lowشود،  مي  بااليي كه عبور داده

High(LH) ،High-Low(HL) وHigh-High (HH)  

  
  سطوح استخراج ويژگي موجك هر فريم:  2شكل 
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نشان داده شده  2در شكل عمل  ين نحوه يا .اند شده گذاري نام
مرحله قبل استفاده  LLاز  ،ها در هر مرحله براي توليد ويژگي. است
  .شود مي

  روش تركيب و توليد مدل تركيبي گوسي 2 – 4
ي به همراه بند روش ايجاد مدل گوسي تركيبي براي دسته

ها به اين صورت است كه ابتدا تعداد  مدل زماني تغييرات ويژگي
سپس به اين . دگردنظر براي مدل سازي تعيين مي هاي مد ويژگي
 نحوي اضافه. شود ها يك ويژگي ديگر به نام زمان افزوده مي ويژگي

هاي  كردن اين زمان به اين صورت است كه به مجموعه ويژگي
قاب ويدئو شماره قاب را نيز به عنوان يك  استخراج شده از هر
اين ويژگي زمان، . كنيم ها اضافه مي ي ويژگي ويژگي به مجموعه

براي درك بهتر از اثر اضافه كردن ويژگي . سيري كامالً صعودي دارد
 3در شكل . ها شكل زير كمك خواهد كرد زمان به مجموعه ويژگي

محور . ويژگي در طول زمان نشان داده شده است 4نمودار تغييرات 
  .نمودار زمان است 4افقي در هر 

در اين روش ويدئو به صورت يك خط شكسته در فضاي 
ي  گردد، به اين خط شكسته از اين پس رشته ها ترسيم مي ويژگي

ي ويدئو بر  نمودار زير در اصل تصوير رشته 4شود و  ويدئو گفته مي
 1در شكل . اي هست كه يك محور آن زمان است ي دوبعدي حهصف

دهد كه  ها زمان است و نشان مي نيز محور افقي تمامي نمودار
قاب متوالي از ويدئو به چه شكلي تغيير  1000ها در حدود  ويژگي

شود، ممكن است در يك ويدئوي  همان طور كه ديده مي. كنند مي
نمودار اول از (ه باشد خاص تغييرات كمي داشت خاص يك ويژگي

و يا ممكن است تغييرات آن زياد ) 3سمت چپ در شكل 
  ).3نمودار دوم از سمت چپ شكل (باشد

كه در فضاي   ي ويدئو حال با توجه به تغييرات اين رشته
شود با  ويژگي با شرايط باال در نظر گرفته شده است سعي مي

 4شكل . ماييمهاي گوسي تغييرات آن را مدل ن استفاده از توزيع 
از  5در شكل . دهد را نشان مي 1هاي شكل  نحوي مدل شدن ويژگي

  . سازي استفاده شده است تابع گوسي براي مدل 5
شود از توابع گوسي براي تخمين  در مرحله بعدي سعي مي

تابع  5براي هر يك از . ي ويدئو در فضاي حالت استفاده شود رشته
ود دارد، بردار ميانگين، بردار بردار وج 3گوسي بيان شده در باال 

ها حدود  اگر بخواهيم با استفاده از اين بردار. واريانس و بردار وزن
بدست خواهد آمد كه خط  5ي ويدئو را مشخص كنيم، شكل  رشته

  رنگ هم مكان سبز پررنگ نشان دهنده رشته است و نواحي سبز كم
احتمال برابر يك انحراف معيار اطراف ميانگين است كه در آن 

  .ي ويدئو باالست حضور رشته

 
  ويژگي در طول زمان 4نمايش تغييرات :  3شكل 

  

 
  نمايش توابع گوسي تنظيم شده بر نخ ويدئو:  4شكل 
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  تخمين نخ ويدئو با استفاده از مدل تركيبي گوسي:  5شكل 

  
دهد كه با اضافه  ويژگي از ويدئو را نشان مي 4مثال باال استخراج 

 5يك ويژگي ديگر كه همان زمان است تعداد ابعاد مساله به كردن 
هاي گوسي يافت شده براي  يعني اينكه براي هريك از توزيع. رسد مي

و يك بردار واريانس  5*1ي ويدئو يك بردار ميانگين  تخمين رشته
بعدي 5توزيع گوسي  5از آنجا كه براي از . موجود خواهد بود 5×5

. ها خواهيم داشت وزن نيز براي هريك از توزيع 5استفاده شده بنابراين 
. مقدار استفاده شده است 155در نتيجه براي نمايش اين ويدئو از تنها 

 5بردار ميانگين و  5عدد براي  25بردار واريانس،  5عدد براي  125
هاي فشرده  اين شاخص. بعدي5  عدد براي وزن هر توزيع در فضاي

  .ا بسيار مفيد باشنده توانند براي مقايسه ويدئو مي

   KLD[13]فاصله  4-3
 Kullback-Leiblerاي معيار فاصله q و pبراي هر دو توزيع  

(KL)[bb]  كنيم كه داراي سه  تعريف مي 1ي  با استفاده از رابطهرا
  :خاصيت به شرح زير است

• D(p,g)=0  اگرp=q 
• D(p,q) ≠ D(q,p)  
• D(p,q) > 0 

)  1(از مقدار رابطه  بايست مي KLDي  براي محاسبه فاصله
از  هدد اما چون ابعاد مساله اجازه انجام اين كار را نمياستفاده شود 

و  P(i) كه در آن ه استبراي محاسبه فاصله استفاده شد) 2(رابطه 
Q(i) باشند هايي از فضاي مساله مي احتمال محاسبه شده براي نمونه .

بزرگ موجود در مساله از فضاي  2ي  به زبان ديگر در رابطه
ها براي يافتن فاصله استفاده  بردتري كرده و سپس از نمونه نمنه
 در اين مساله تعداد نقاط در نظر گرفته شده براي اين كار .شود مي

نقطه بود كه با توجه به ميانگين در هر بعد به صورت تصادفي با  2000
رمال به ترتيب هاي اين توزيع ن مترپارا. ه استتوزيع نرمال توليد شد

ها  ها و تفاضل ميانگين نصف مجموع ميانگيناي ميانگين و واريانس بر
  .باشد يم 5بعالوه 

  ويدئوهاي  ي داده مجموعه - 5
هاي  ها در محيط اي از ويدئو  هاي انتخاب شده شامل مجموعه داده

انتخاب شده اند كه شامل  اي ها به گونه اين ويدئو. متداول شهري است
كوتاهترين . ثانيه اند 52.5ور ميانگين طها به  ويدئو. دناشب يك صحنه

اندازه قاب ويدئو . ثانيه است 97 آنها ثانيه و بلند ترين 15ويدئو 
بوده كه براي همه  15پيكسل و تعداد قاب در ثانيه  120*160
غير فشرده بوده و به  AVIها در فرمت  ويدئو. باشد ها ثابت مي ويدئو

ها  مجموعه ويدئو. تهيه شده اند RGBال كان 3صورت رنگي در 
در زير . بندي اند ويدئو است كه در هشت گروه قابل دسته 74شامل

  .مشخصات هر گروه بيان شده است
تهيه شده  هاي كتاب قفسهباشد كه از  ويدئو مي 9شامل  گروه اول •

ها عبور  در اين گروه دوربين با سرعت كم از قفسه كتاب. است
ر اين گروه با حركت آرامي جا به جا مي شود و دوربين د. كند مي

  البته همراه با لرزش است 
محيط كالس درس بدون باشد كه از  ويدئو مي 9شامل  گروه دوم •

در ر اين گروه دوربين با سرعت كم د. تهيه شده است دانشجو
دوربين در اين گروه با حركت . كند ميان اشياي كالس حركت مي

س جا به جا مي شود و البته همراه با آرامي در ميان اشياي كال
  .لرزش است

هاي متروي  پله برقيباشد كه از  ويدئو مي 5شامل  گروه سوم •
در اين . تهيه شده است شهري تهران در هنگام عبور مسافران

گروه دوربين تقريباً ثابت است و به جز اندك لرزش حركت 
  .ديگري ندارد

تهيه  فضاي سبز شهري باشد كه از ويدئو مي 8شامل  گروه چهارم •
در اين گروه دوربين با سرعت كم از در ميان محيط . شده است

چرخد و البته با كمي لرزش  كند، مي سبز حركت مستقيم مي
 .رفتن همراه است ناشي از راه

خيابان در حال عبور باشد كه از  ويدئو مي 8شامل  گروه پنجم •
ثابت است و از  در اين گروه دوربين كامالً. تهيه شده است خودرو
 .ها تشكيل شده است هاي باال، كنار و روبرو با خودرو هاي نما ويدئو

)1(  
 

)2(  
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 فضاي پرتراكم شهريباشد كه از  ويدئو مي 21شامل  گروه ششم •
در اين گروه . تهيه شده است كه رفت و آمد افراد در آن زياد است

 .دوربين ثابت است
سمت باال بر  حركت به باشد كه از  ويدئو مي 8شامل  گروه هفتم •

در اين گروه دوربين محترك است و . تهيه شده است روي پله
 .باشد لرزش بسيار زيادي وجود دارد كه ناشي از حركت مي

درون ايستگاه متروي باشد كه در  ويدئو مي 8شامل  گروه هشتم •
هاي مترو در حال  تهيه شده است كه در آن قطار شهري تهران

در اين گروه دوربين . از آن هستندورود، مكث در ايستگاه و خروج 
 .ثابت است

 يهاي مورد آزمايش را نشان م يت ويدئوخالصه وضع 1جدول 
  .دهد

روه
ه گ

مار
ش

  

دئو
د وي

عدا
ت

  ها 

ن 
نگي

ميا
زه 

اندا
)

نيه
ثا

(  

ش 
موز

آ
)

نيه
ثا

(  

ش 
زماي

آ
)

نيه
ثا

(  
1  9  53.4  392  88  
2  9  57.7 391 128 
3  5  52 206 54 
4  8  51.9 327 88 
5  6  50.9 266 39 
6  21  55 858 266 
7  8  34 197 75 
8  8  60.4 356 127 
 865 2993 52.5  74  كل

  خالصه خصوصيات هر گروه ويدئو:  1جدول 
  سازي و نتايج چگونگي پياده – 6

هاي ويدئويي دو روش استخراج شاخص مورد استفاده قرار  بر روي داده
ي و تنها بر اساس خصوصيات رنگ [17]در روش اول. گرفته است
هاي وجود در هر فريم و تجميع آنها، مدل گوسي تركيبي  چگالي لبه

بندي  و روش خوشه  KLDي  توليد شده و سپس با استفاده از فاصله
K-mean در نمودار زير . هاي اوليه مورد ارزيابي قرار گرفته اند كالس

  .شده است ها نشان داده خالصه عملكرد در مورد هريك از گروه
 3گفته شده در بخش با استفاده از دو دسته ويژگي در روش دوم  

اقدام به ساختن  )هاي تبديل موجك ستوگرام رنگ و ويژگييه(
ها به تنهايي با  سپس براي هر يك از رشته. شود هاي ويدئو مي رشته

در بعضي از . آيد توزيع گوسي تخمين بدست مي 6يا  5استفاده از 
ي اوليه  ي ويدئو افي به مجموعهتوزيع شباهت ك 5ها تعداد  رشته ويدئو

علت اصلي اين عدم تشابه . شد ها افزايش داده  لذا تعداد توزيع ،نداشت
  .در وجود تغييرات زياد در آن ويژگي خاص بود

  درصد صحت كل  نام گروه

 )9/9%(100  هاي كتاب قفسه
 )9/2%(22  كالس درس
 )5/2%(40  پله برقي
 )8/4%(50  فضاي سبز
 )6/6%(100  خيابان

 )21/13%(62  ازدحام جمعيت
 )8/0%(0  حركت بر روي پله

 )8/0%(0  هاي مترو قطار
  )74/34%(46  كل

 [17]سازي روش اول  نتايج حاصل از پياده:  2جدول 
. گوسي استفاده شد توزيع 35سازي براي كالس ها از  در مدل

گيري مقدار شباهت مدل  به صورت تجربي و با بررسي و اندازه 35عدد 
توزيع  35اين  .ر كالس به اجزاي تشكيل دهنده بدست آمده استه

ها را كه بايستي بيانگر تخميني از  وظيفه دارند تا مدل هر گروه از ويدئو
الزم به . ي ويدئوي اعضاي گروه باشد، بيان نمايند محل حضور رشته

توزيع گوسي  6يا  5براي مدل كردن هر ويدئو هم از  تذكر است كه
  .است استفاده شده

در . دهد بندي را نشان مي نتايج حال از دسته ،3جدول 
ويدئوي موجود براي توليد شاخص اين هشت گروه  57بندي از  دسته

ويدئو آزمون به اين هشت  17استفاده شده است و سپس شباهت 
سپس در هر . و رنگ حساب شده است موجكهاي  ها بر ويژگي شاخص

ي اكثريت اولويت دار هر ويدئو به حوزه گروه شبيه تعيين شده و با را
  .يابد يك گروه تخصيص مي

هاي آزمايشي و  ها به دو بخش ويدئو ها، آن بندي ويدئو براي دسته
هاي موجود  در هر گروه از ويدئو. شوند هاي آموزشي تقسيم مي ويدئو

ها   ها را به عنوان داده آموزشي در نظر گرفته و براي مجموع آن  آن% 75
كه براي ويژگي رنگ و  يوقت. شود يبي گوسي توليد مييك مدل ترك

موجك ويدئو مدل تركيبي گوسي توليد شد، زمان آن خواهد بود كه با 
ترين كالس براي هر ويدئو  ، شبيهKLDاستفاده از معيار شباهت 

روش محاسبه شباهت براي رنگ و موجك كمي تفاوت . مشخص گردد
  .دارد

كانال  2رتي كه حداقل در براي محاسبه شباهت در رنگ در صو
كانال رنگ كالس شبيه يكسان باشد، اين كالس به عنوان كالس  3از 

 KLDدر ضمن چون براي تعيين مقدار . شود رنگ در نظر گرفته مي
بايستي از يك سري نقاط براي محاسبه احتمال استفاده شود و وجود 

ها صفر است،  نقاطي كه احتمال شاخص يا احتمال ويدئو در آن
ي  كند، لذا  اين نقاط از مجموعه را با مشكل مواجه مي KLDمحاسبه 

  .گردند حذف مي KLDنقاط براي تعيين فاصله 
مورد  4براي محاسبه شباهت در موجك در صورتي كه حداقل در 

ويژگي كالس شبيه يكسان باشد، اين كالس به عنوان كالس  13از 
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 KLDيين مقدار در ضمن چون براي تع. شود رنگ در نظر گرفته مي
بايستي از يك سري نقاط براي محاسبه احتمال استفاده شود و وجود 

ها صفر است،  نقاطي كه احتمال شاخص يا احتمال ويدئو در آن
ي  كند، لذا  اين نقاط از مجموعه را با مشكل مواجه مي KLDمحاسبه 

اگر در هريك از اين . گردند حذف مي KLDنقاط براي تعيين فاصله 
ها مقدار نقاط حذف شده بيشتر از نصف باشد، اين ويژگي  ويژگي

در نهايت بر . گيرد موجك در بررسي شباهت مورد استفاده قرار نمي
اساس كالس نهايي رنگ و كالس نهايي موجك در مورد ويدئو 

  .در زير نتايج اين روش آمده است. شود گيري مي تصميم
هاي  ز توزيعدر هريك ا KLDچون نقاطي كه براي تعيين فاصله 

مربوط به شاخص هر گروه يا خود ويدئو ممكن است صفر باشد لذا 
براي از بين بردن مشكالت ناشي از اين صفرها، نقاط مذكور در 

شود و از نسبت تعداد نقاط صفر به كل  لحاظ نمي KLDي  محاسبه
  .شود نقاط جهت اولويت بندي استفاده مي

روه
ه گ

مار
ش

  

ش 
موز

ن آ
زما

)
نيه

ثا
(  

ن آ
زما

ش 
زماي

)
نيه

ثا
ش  )
موز

ت آ
صح

صد 
در

ش  
زماي

ت آ
صح

صد 
در

  

كل
ت 

صح
صد 

در
  

1 392  88  100 50 88.9 
2  391  128  85.7  50  77.8  
3 206  54  80 100 80 
4  327  88  100  50  87.5  
5 266  39  100 0 83.3 
6 858  266  75  80  76.2  
7 197  75  83.3 50 75 
8 356  127  100 50 83.3 

  81.1  58.8  80.7  865  2993  كل
  سازي روش پيشنهادي نتايج حاصل از پياده:  3جدول 

جايي كه تعداد  گروه ازدحام جمعيت از آنالزم به ذكر است كه 
بندي بهتري  كيفيت دسته ها بيشتر است ها نسبت به ساير گروه ويدئو

  .داشته اند
  بندي جمع

هاي ويدئو در طول  استفاده از روش مدل كردن تغييرات ويژگي
تفاده از مدل تركيبي گوسي و تعيين فاصله با استفاده از زمان با اس

در يك  هاي ويدئويي فايلبندي  تواند براي دسته مي KLDمعيار 
هاي  توجه به ساير ويژگي. ار كارآمد باشديمجموعه بزرگ از ويدئو بس

قابل استخراج و همچنين بهبود روش كاهش ابعاد، اثر مستقيمي بر 
  . خواهد داشت بهبود بيش از پيش اين روش

ها، مانند گروه  توجه به اين نكته الزم است كه افزايش تعداد ويدئو
هاي شهري، نيز بر كيفيت و دقت سيستم اثر  ي ويدئو ششم از مجموعه
 .مستقيمي دارد
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1 Descriptor 
2 Annotation 
3 Shot 
4 Feature 
5 Indexing 
6 Abstraction 
7 Manually 
8 Clip 
9 Hidden Markov Model 
10 Bayesian Network 
11 Temporal 
12 Spatial 
13 Frame 
14 Gaussian Mixture Model 
15 Content base information retrieval(CBIR) 
16 Shot 
17 Frame 
18 Pixel by pixel 
19 Likelihood Ratio 
20 Yakimovsky Likelihood Ratio 
21 Coefficients 
22 Fade (in/out) 
23 Dissolve (cross-fade) 
24 Matte 
25 Feather 
26 Pattern recognition 
27 Principal component analysis 
28 Support Vector Machine 
29 Segmentation 
30 Translation 
31 Rotation 
32 Zoom 
33 Panning 
34 Tilting 
35 Tracking 
36 Zooming 
37 Dollying 
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