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Tóm tắt: 
 

Nghiên cứu trình bày trong bài báo này liên quan đến bài toán phát hiện và phân tích chuyển 
động của đám đông. Hệ thống đề xuất bao gồm ba bước xử lý chính. Đầu tiên, hệ thống thực 
hiện ước lượng chuyển động của các cá thể trong đám đông dựa vào phân tích dòng quang học. 
Một giải thuật đặc biệt sau đó được đề xuất nhằm phân tích độ tương đồng trong chuyển động 
của đám đông. Cuối cùng, hệ thống thực hiện ước lượng ma trận đánh dấu vùng chuyển động nổi 
bật trong đám đông dựa trên nguyên lý của giải thuật phân loại một lớp thực hiện trong không 
gian đa tạp. Hệ thống đề xuất được kiểm nghiệm trên các video giám sát thu được từ nhiều 
nguồn với nhiều tình huống phức tạp khác nhau. Kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu quả của hệ 
thống đề xuất. 
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Phân tích hành vi đám đông.  

  

Abstract: 
 

This paper presents a study on developing a robust framework for crowd motion detection and 
analysis. The proposed approach consists of three main steps. Firstly, a motion detection 
algorithm is applied in order to extract the motion véc-tơs of the observed scene. A specific 
motion analysis framework is then carried out to estimate the homogeneity of the crowd motion. 
Finally, a ranking procedure based on the principle of the manifold classification is introduced to 
deduce a motion salient map that emphasizes the important regions containing distinguished 
motion. The performance of the system is tested on inspection videos from various sources under 
different scenarios. The experimental results show that the proposed framework produces 
satisfactory results.  
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