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Abstract. Current paper presents an application of Deep Neural Net-
works in the field of detecting dangerous objects and violence in 
different areas. Using machine vision, combined with Deep Neural 
Networks makes possible to improve the safety of citizens in different 
areas such as the mall, local store and others where guards cannot 
act fast enough in case of a danger situation.

Увод
Често срещан проблем е хората да стават жертва 

на насилие на улицата, в неохраняем магазин, мол или на 
друго място, когато човешката реакция да не е достатъчно 
бърза за предотвратяване на агресивни действия. В статия-
та е представена система за откриване на опасни предме-
ти, използвани при агресия,  която може да алармира с цел 
своевременно да бъде предотвратена агресията.

Човек на обществено място, носещ оръжие или други 
опасни предмети, е предпоставка за възникване на ситуа-
ция, застрашаваща живота и здравето на околните. През 
годините се е наблюдавало насилие, при което човек или 
малка група хора се опитват да наранят или убият други 
хора. Човек, поставен на длъжност да наблюдава таки-
ва събития чрез видеонаблюдение, може да бъде силно 
неефективен за големи обществени места като молове, ле-
тища и други. С помощта на изкуствените невронни мрежи 
(ANN) интелигентните системи за наблюдение стават много 
по-бързи от нормалната човешка реакция за намиране на 
опасен предмет или хора, които се опитват да навредят на 
друг човек  или обект [1].

В процес на разработване са сензори с вградена нев-
ронна мрежа [2] в тях за откриване на агресия, но те засе-
га притежават ограничена изчислителна мощ, сравнително 
ниска резолюция и скорост на реакция. Това предразполага 
пропускането на ключови събития. В бъдеще обаче подоб-
ни системи биха могли да намерят широко приложение в 
интелигенти градове.

Разработени са такива системи за откриване на оръ-
жия, например пистолет [7],  с използвани невронни мре-

жи, но те са неспособни да откриват агресивно поведение 
и друг вид проява на нестандартно поведение на общест-
вени места.

В статията се представя реализирането на подобна 
система на базата на достъпни и широкоразпространени 
на пазара компоненти.

Хардуер на системата
Предложената система се състои от евтин компютъ-

рен модул, USB камера и Movidius устройство, използвано 
за имплементиране на Deep Neural Network за откриване на 
оръжия и потенциално насилие (фиг. 1). Системата може 
да бъде свързана към сървър за изпращане на уведомления 
при откриване на опасни предмети.

Фиг. 1. Блоков вид на системата

Хардуерът е базиран на Линукс платформата Распбе-
риПи. Разполага с четириядрен процесор 1.2 GHz броадком 
BCM2837 64-битов процесор, 1 GB RAM, освен това има 
Блутут, безжична интернет връзка, 40 пина  за общи цели, 
4 USB  порта, слот за камера и порт за DSI дисплей. С тази 
система могат да се провеждат тестове с различни видове 
камери като USB или IP, като изходните данни могат да се 
визуализират върху HDMI или DSI дисплей. Платката под-
държа различни типове ОС като Ubuntu, Raspbian, Windows 
10 IoT [4]. Видео контролерът може да поддържа съвремен-
ните стандарти за разделителна способност като HD и Full 
HD, както и по-високи и по-ниски разделителни способ-
ности. Може също така да генерира 576i и 480i композитни 
видео сигнали за PAL-BGHID, PAL-M, PAL-N, NTSC и NTSC-J. 
При тестването на системата беше използвана USB камера 
Logitech C310 с резолюция 1280 x 720 пиксела.
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Мовидиус USB е специализиран процесор за видео 
обработка (VPU), който притежава висок изчислителен капа-
цитет за извършване на сложни операции върху статични и 
динамични данни, използвайки изкуствени невронни мрежи 
[5]. За обработка на видео в реално време той може да из-
влече и сравни необходимата информация от серията кадри. 
Посредством създаване на комуникация между РаспбериПи 
и VPU се предават данни от РаспбериПи към VPU за по-на-
татъшна обработка, като се получава значително ускоряване 
на производителността. Това ускоряване се дължи на разто-
варване на процесора на Raspberry Pi от извършването на 
сложни изчислителни операции, присъщи при използването 
на дълбоки невронни мрежи. Мовидиус USB ускорява про-
изводителността, като интегрира невронните мрежи, които 
извършват математическите изчисления, използвайки така 
наречения процесор за видео обработка Myriad 2. Този тип 
процесори са разработени специално за задачи, свързани 
с машинното зрение и освен това са енергийно ефективни.

В предлаганата система се използва LCD дисплей за 
визуализация на видео сигнала от камерата и за начерта-
ване на контурите на оръжията и опасните предмети, които 
се намират във видео изображението. На фиг. 2 е пред-
ставен в блоков вид алгоритъмът на работа на системата.

Фиг. 2. Алгоритъм на работа

Алгоритъмът започва със системна инициализация. 
Когато РаспбериПи се инициализира, се стартира прило-
жението, което чете видео сигнала от USB камерата. По-
лученият видео кадър се предава към Movidius, където е 
заредена обучената конволюционна невронна мрежа. Тя 
е тренирана да разпознава оръжията в изображението. 
При откриване на оръжие координатите му се връщат към 
Raspberry Pi. Приложната програма очертава правоъгълна 
рамка около откритите оръжейни обекти и може да активи-
ра сигнал, уведомяващ служителите по сигурността.

Софтуерни инструменти, използвани  
за реализация на алгоритъма

За реализиране на представения алгоритъм се из-
ползват няколко софтуерни технологии. За обработка на 
изображения се използва OpenCV. Това е библиотека за 
машинно зрение с отворен код. Проектирана е да осигури 
обща рамка за приложения за компютърно зрение и да 
ускори процесите на обработка на изображения. Библиоте-
ката разполага с над 2500 оптимизирани алгоритми, които 
включват изчерпателен набор от класически и усъвършен-
ствани алгоритми за машинно обучение. OpenCV притежава 
интерфейси за C ++, Python, Java и MATLAB и поддържа 
Windows, Linux, Android и Mac OS. OpenCV се използва 
най-вече за приложения, свързани с реализацията на  ма-
шинно зрение в реално време [3].

За проектирането, обучението и интегрирането на 
невронна мрежа е използвана библиотеката TensorFlow. 
Това е библиотека за изкуствен интелект, която върви в 
два варианта (TensorFlow CPU и TensorFlow GPU). Разликата 
между двете библиотеки е, че CPU версията използва ре-
сурсите на процесора, докато GPU използва ресурсите на 
видео картата. Двата варианта имат съществена разлика 
в бързодействието, особено при обучението на невронна 
мрежа (GPU е около 1000 пъти по-бързо).

Архитектура на невронната мрежа
За реализиране на системата се използва невронна 

мрежа с архитектура от тип Resnet. Името Resnet идва от 
Residual Networks, които се използват в много приложения 
за машинно зрение [5]. Residual блокът има два конволю-
ционни слоя с еднакъв брой изходни канали. Всеки кон-
волюционен слой е последван от слой за нормализиране 
batch layer и ReLU  функция за активиране. След това двете 
операции на завъртане се пропускат и входът се прилага 
директно преди окончателната ReLU функция за активира-
не. На фиг. 3 е представена структурата на един блок в 
Resnet мрежата.
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Фиг. 3. Архитектура на един блок в Resnet 

Обучение на невронната мрежа
Невронна мрежа е обучена с използване на спомена-

тата Resnet архитектура, която предоставя висока скорост 
за откриване на обекти. Самото обучение изисква предва-
рителна база данни от изображения, от които е необходи-
мо да се извлекат характеристиките на търсените обектите, 
в конкретния случай различни опасни предмети. 

За събирането на база данни, необходими за откри-
ването на различни обекти (в текущия случай оръжия), 
са разработени и използвани специализирани питонски 
скриптове за извличане на изображения от надеждни из-
точници като http://cocodataset.org и http://deeplearning.
net/datasets/. При началната обработка е необходимо 
всички изображения, предвидени за нуждите на обучение-
то, да бъдат с размер, съответстващ на входния слой на 
невронната мрежа. При разработената система е избран 
стандартен размер 800x600 пиксела. С използването на 
инструмент за маркировка в процеса на предварителната 
обработка на обучаващите данни се извършва локализация 
на търсения обекта в изображението и му се присвоява 
етикет (labeling).

За самото обучение на невронната мрежа е необхо-
димо да се конфигурират броят класове за разпознаване 
на невронната мрежа, размерът (batch size) на броя изо-
бражения, които ще се подават на невронната мрежа при 
всяка итерация, както и база данни за трениране на нев-
ронната мрежа и тестване на грешката. Невронната мрежа 
е обучена да разпознава два обекта (метален бокс и нож), 

като лесно могат да бъдат добавени още обекти за разпоз-
наване при наличие на база данни. Използвайки Tensorflow 
при обучението, е възможно следене на текущото със-
тояние и  визуализацията му с помощта на инструмента 
Tensorboard. По този начин се предоставя възможност в 
реално време да се визуализират текущите грешки в про-
цеса на обучението (фиг. 4).

Фиг. 4. Визуализация на обучение на невронна мрежа  
в Tensorboard

При завършване на обучението невронната мрежа е 
в състояние да разпознава множество обекти и като прави 
софтуерно филтриране кой обект е оръжие и държи ли се 
той от човек, може да се заключи за наличие на заплаха 
за околните. 

Добре обучената невронна мрежа се разполага в Мо-
видиус ускорителя. Той открива наличието на опасни обек-
ти в изображенията от USB камерата и ги класифицира. 
Масивът от класифицирани обекти и тяхното разположение 
се обработва в Raspberry Pi модула, който се грижи за 
активирането на сигнала за наличие на опасни обекти и 
маркира раположението им върху видео сигнала.

Експериментали резултати
Предложената система за откриване на оръжия е ре-

ализирана като вградено устройство (фиг. 5).

Фиг. 5. Предложена система

За обучение на невронната мрежа за намиране на 
опасни обекти са използвани 200 изображения, от които са 
извлечени техните характеристики и е присвоен етикет на 
опасните обекти. Невронната мрежа с Resnet архитектура е 
обучена за 70 000 цикъла до достигне на желаната точност. 
Системата може да открива обекти в различно положение. 
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За тестване на точността на невронната мрежа са из-
ползвани 100 снимки, невключени в обучението, от които 
има разпознаване в около 80 от тях. Например на фиг. 6 
два опасни обекта са поставени статично върху маса. Из-
ображението и размерите на обектите могат да се приемат 
за идеалния случай, който може да съществува. Неврон-
ната мрежа намира обектите с висока степен на точност 
и системата поставя етикет с тяхното име. Скоростта за 
намиране на обекти е около 100 ms и зависи силно от 
разделителната способност на използваната камера. Тези 
резултати са постигнати с резолюция на входа 800x600 
пиксела. Използвайки по-висока разделителна способност, 
споменатата скорост ще бъде по-ниска, докато с по-ниска 
разделителна способност ще бъде по-бърза.

Фиг. 6. Детекция на обекти при идеални условия

За да се приеме наличието на потенциална агресия в 
изображенията е необходимо опасните обекти да се държат 
от човек. В този случай техните характеристики до голяма 
степен се препокриват от характеристиките на човешкото 
тяло. Обучената невронна мрежа демонстрира възможност 
за откриване на опасните обекти на различно разстояние 
от камерата, държани от човек. 

Фиг. 7. Откриване на опасния обект в човешка ръкa

Благодарение на правилно подбраната обучаваща из-
вадка невронната мрежа може да открива обектите при 
различни положения.

Фиг. 8. Откриване на нож в ръката на човек

Системата може да открива агресивни действия в ре-
зултат от рязко направени движения. Имайки координатите 
на откритите обекти, е възможно да бъде отчетена тяхната 
позиция между различните кадри. При голяма разлика в 
тяхното местоположение може да се счита, че е открит 
опит за насилие.

Бъдеща работа
Предложената система може да бъде надградена за 

откриване на огромен брой различни оръжия и опасни 
предмети, които могат да бъдат заплаха за околните. За да 
се открои потенциалната агресия, освен опасния предмет е 
необходимо и неговото привързване към съответния човек. 
Откриването на наличието на човека, разположението на 
ръцете му и съответно привързаните към тях опасни обекти 
може да бъде осъществено с използването на допълнител-
ни невронни мрежи и съответни алгоритми за обработка 
на изображения. За в бъдеще е предвидено доразвиване 
на невронната мрежа, което включва разпознаването на 
човешки обекти и тяхното обвързване с оръжия. 

Заключение
Предложената система за откриване на опасни 

обекти използва нискостойностни компоненти и достъпни 
технологии. Тя може да се използва като основа при съз-
даване на системи за откриване на агресия и насилие на 
обществени места. С развитието си една подобна система 
би направила ежедневието на хората много по-сигурно и 
предвидимо.
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