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Sammanfattning
I övervakningssammanhang är man i allmänhet intresserat av det
som kam klassas till onormalt beteende. Det är dock väldigt svårt även
för en erfaren operator att kunna märka onormala händelserna inom ett
tätt informationsflöde. Det finns flera metoder för att upptäcka onormalt
beteende. Denna avhandling presenterar och jämför de olika metoderna,
och presenterar ett nytt sätt för att upptäcka onormalt beteende.
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1

Introduktion

Sjöövervakning är en bred term som täcker flera olika uppgifter. För militära
och marina kunder betyder det övervakning av nationella territorier och nationella intressen. För kommersiella entiter är den en metod för att trygga och
effektivera sjöhandeln. Det som alla de olika parterna har i gemensamt är att
de alla opererar via samma princip - genom att framställa och upprätthålla en
aktuell lägesbild för att kunna styra sin verksamhet.
Lägesbilden har tidigare skötts via obligatoriska inrapporteringar via VHF,
som sedan fyllts i med övervakningsflyg eller -patruller. Kameror och övervakningstorn har använts för att fylla i glapp. Radarn gjorde det möjligt att
automatiskt uppfölja ett antal mål. På 2000-talet blev AIS, som är ett transponderbaserat självrapporteringssystem, en viktig del av verksamheten.
Då sensortäckningen växt har också informationsflödet blivit mycket tidigare. Operatorerna måste idag handskas med ett stort antal mål, och för att
uppfylla sin uppgift måste de kunna hitta intressant information hos lägesbilden. Även om normala sammanhang och trafikinformation täcker största delen
av behovet, är det just genom att se på onormala händelser man hittar regelbrytare och potentiella farosituationer. Onormala händelser kan också falla
samman med beteende som måste granskas närmare.
Att hitta onormalt beteende kan ofta förete sig som att hitta en nål ör en
höstack. Genom att använda sig av automatiska metoder för att hitta onormalt
beteende, kan man underlätta denna uppgift och snabba OODA-cykeln.
-OODA-cykeln
Vilken typ av anomalier är då av intresse? Om vi granskar JDL Data Fusion
-modellen[8] kan vi på varje nivå hitta anomalier som hör till just den nivån.
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Typer av onormalt beteende

Genom att intervjya erfarna operatorer, kan man identifiera vilken typ av
onormalt beteende är av särskilt intresse. Från trygghetssynpunkt är följande
typer av särskilt intresse
• Fartyg som rör sig för snabbt / för långsamt
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• Fartyg som rör sig åt fel håll inom trafikdelningsområden
• Fartyg som avviker från en etablerad rutt
• Fartyg som korsar trafikdelningsområden med en för liten vinkel
• Fartyg som ligger i kollisionsfara
• Fartyg som är i fara för att åka på grund
Från en säkerhetssynpunkt är följande intressanta:
• Fartyg som potentiellt är inblandade i smugglingsoperationer
• Fartyg som har fel identifikationer
• Fartyg som beter sig på oväntade sätt
• Fartyg som genskjuter andra fartyg
• Fartyg som närmar sig vissa mål utan tidigare tillstånd
Allmänt kan man säga att ju högre upp i JDL-modellen dessa abnormaliteter
befinner sig, desto svårare är det att identifiera dem på ett tillfredsställande
sätt. I denna avhandling håller vi oss till att granska abnormaliteter runt JDLnivå två.
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Expert-system

Expert-system använder statiska regler, och avfyrar varningar då reglerna
bryts. Expertsystem är enkla att implementera - deras svaghet är att det
ofta är väldigt svårt att formulera vettiga regler. Dessutom är de oflexibla.
Intervjuer med experter kan användas för att skapa nya regler.
Expert-system är en allmän benämning för system som använder sig av
predikatbaserad logik för att hitta intressant beteende. Reglerna formuleras i
förhand, och observationer som fås in jämförs mot alla regler för att se att om
någon av reglerna ger ett sant resultat.
Ett typiskt exempel på ett regel som är i allmänt bruk är “Ge en varning för
varje fartyg som överskrider hastigheten 15 knop inom ett förbestämt område”.
Varje inkommande observation jämförs då mot regeldatabasen för att se om
fartyget har en hastighet som är över 15 knop - om det har det, jämförs positionen mot området. Om båda predikaten är sanna, indikeras detta regelbrott
på något sätt åt användaren.
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Även om dessa system är väldigt enkla att implementera, är de inflexibla.
Tillexempel en regel som alarmerar om överhastighet kommer alltid att orsaka
ett alarm, trots att användaren är endast intresserad i grova överhastighetsbrott, eller överhastighet i samband med någon annan faktor. Detta kommer
att leda still ständiga alarm, som i sin tur leder till att alarmen ignoreras.
Vidare finns det situationer där man inte kan använda sig av statiska regelverk för att upptäcka onormalt beteende. För att man skall kunna använda
sig av en regel för att kunna upptäcka avvikande beteende, måste man kunna
förutspå beteendet till den grad att man kan formulera regeln - detta täcker
dock inte all oväntad beteende, eftersom oväntat beteende per definition inte
går att förutspå.
Vidare är det svårt att över huvudtaget formulera ett vettigt regelverk.
Enligt Roy et. al[7, 6], är användarintervjuer det bästa sättet för att hitta
regler. Detta betyder att man har en experttaxonom som tillsammans med
användarna formulererar ett ontologiskt regelverk för att identifiera olika typer
av beteenden. I ett kanadensiskst försök hade man under årens lopp identifierat
ett hundratal olika skenarion med flera hundra predikat som man måsta kunna
identifiera. Nackdelen med denna metod är att den är mycket tidskrävande och
arbetsdryg.

2.1

Tidsbaserade resonemang

Tidsbaserade regler (avfyra en varning då ett fartyg brytit mot en regel för
5 min) är också populära, och mera flexibla en rent statiska regler. De lider
dock till en stor del av samma problem som statiska regler, men de har en
betydelsefull fördel, vilket är att de avskiljer mellan grader på brott, då det
tar tiden i beaktan. På så sätt unviker man att reglerna avfyrar för lätt, medan
man fortfarande får en varning för fortsatt oönskat beteende. Nackdelarna vad
geller formuleringen av regler förblir dock det samma.
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Statistiska och probabilistiska metoder

Statitiska metoder utgår från antagandet “onormalt beteende är det som är
icke-normalt” [5]. Genom att via statistiska klustererings-metoder etablera en
modell för normalt beteende, kan man jämföra nya observationer mot modellen, och på så sätt utan förkunskap märka onormalt beteende. Den största
utmaningen med denna metod är att hitta en statistisk modell som bäst lämpar
sig för att beskriva normal trafik, så att man kan jämföra nya trafikobservationer mot denna modell och få ett mått på hur normala eller onormala dessa
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beteenden är.
Vi kan kategorisera det olika metoderna som används i tre huvudkategorier:
1. Modeller utan historia
2. Modeller med historia
3. Modeller med flera skepp.
Modeller utan historia tar inte i beaktan tidigare tillstånd för målet för att
avgöra i fall målet är onormalt eller inte. Eftersom tillståndsvektorn i detta
fall är mindre, kräver historie-oberoende modellen inte lika mycket data för att
kunna uträkna resultat. Detta leder dock till att vissa typer av anomalier inte
går att upptäcka.
Modeller med historia i sin tur föröker ta i beaktan tidigare tillstånd för
att kunna beakta fartygets rörelser i tidsplanet. Ett fartyg som just fullgjort
en manöver kommer alltså att beaktas på ett annorlunda sätt en fartyg som
fortsatt rör sig i an rak linje, trots att det då efter manövern skule befinna sig
på samma plats, ha samma kurs och samma hastighet.
Modeller som tar i beaktan flera fartyg oberoende anses inte vara användbara ännu, då komplexiteten ökar exponentiellt med fartygsmängden.

3.1

Modeller utan historia

Modell utan historia har ingen kunskap om det som skett tidigare - de evaluerar
all beteende i “nuet”.
3.1.1

Tvådimensionell basmodell

Enligt Laxhammar[4] kan historie-oberoende modeller delas i nivåer beroende
på abstraktionsnivån samt lokaliteten i tid och plats. Den enklaste möjliga
modellen, föreslagen av Holst, är en modell som tar i beaktan hastighetsvektorerenas fördelning över hela övervakningsområdet. Om man då antar att hastighetsvektorerna är normalt fördelade, kan man anpassa en normalfördelning
på hastighetsvektorerna.
Denna modell är förstår en förenkling. Eftersom hastighetsvektorerna på
ett stort område är fördelade i alla riktningar, är de enda anomalier man på så
sätt kan upptäcka de anomalier som innebär att fartyg rör sig med en väldigt
stor hastighet. Man kan dock förbättra modellen genom att införa en enkel
diskretisering. Genom att anpassa ett rutsystem på övervakningsområdet, och
anpassa en normalfördelning skiljt för varje ruta, kan man man hitta anomalier
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som har med fartygets kurs och hastighet att göra. Om den normala trafikfördelningen för en kartruta rör sig i en nord/sydlig riktning, kan man upptäcka
fartyg som rör sig i en ost-västlig riktning som onormala.
Formelt kan man säga att ett fartyg som reprsenteras av en tillståndsvektor
h
iT
har sannolikheten
x = ẋ ẏ
p(x) =

1
q

1
exp − (x − µj )T Σ−1
j (x − µj )
2





(2π)N |Σj |(1/2)

där Σj och µj är kovariansmatrisen samt medelvärdet för kartruta j, och
N är längden på tillståndsvektorn.
Prestandan på denna modell är starkt bunden till rutornas gleshet. Om
rutsystemet är för glest, kommer vi att få rutor, där trafikfördelningen inte
kommer att kunna beskrivas av en enkel hastighetsvektor. Ta som exempel ett
trafikfördelningsområde. Inom trafikfördelningsområdet kommer fartygena att
röra sig väst respektive öst. Om magnituden av trafikflöde i bägge riktningar
är lika stor, kommer rutans trafik beskrivas av en normalfördelning med en
nollvektor som medelvärde, medan kovariansmatrisen kommer att täcka rörelserna i bägge riktningarna. Man kommer då inte komma att upptäcka t.ex.
fartyg som rör sig i fel riktning inom trafikfördelningsområdet.
Om rutsystemet är för tätt, kommer vi att riskera överanpassning, som i
sin tur leder till att man kommer anse att all ny trafik är onormalt.
3.1.2

Gaussian Mixture Models och Expectation Maximization

När man överväger fallet med trafikfördelningsområdet, är det enkelt att se
att trafikmodellen kan utvidgas genom att använda en GMM, d.v.s. en kombination av flera normalfördelning, tillsammans med en tyngdfaktor.
Sannolikheten för att en observation x tillhör en gaussian mixture ges av
p(x) =

k
X

wk pj (x)

j=1

där k är antalet gaussiska kluster, wk är tyngdfaktorn och pj (x) är den
multidimensionella gaussiska fördelningen.
Den enklast gaussiska mixture modellen vi kan anpassa är en enkel utvidning av Holsts modell, där en tvådimensionell GMM anpassas till varje
kartruta. Denna modell kan dock fortfarande inte användas för att märka fartyg som rör sit mot fel gåll inom ett trafikfördelningsområde, trots att man
nog kommer att kunan märka fartyg som t.ex. stannar eller rör sig för hastigt
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inom ett trafikfördelningsområde.
För att kunna rätta detta måste man använda en större tillståndsvektor. Laxhammar [4] presenterad en enkel utvidgning där den tvådimensionella tillståndsvektorn ersattes med en fyrdimensionell tillståndsvektor x =
h
iT
x y ẋ ẏ , vilket skärpt ökade lokaliteten hos modellen. Nackdelen där
är att man behöver en större mängd data för att kunna slutföra klustereringen.
Faktiskt växer datamängden som behövs för att kunna klusterera enligt O(n2 )
[3].

3.2

Modeller med historia

Modeller med historia tar i beaktan tidigare kunskap av fartygets beteende.
3.2.1

Körbansklusterering

I körbansklusterering strävar man till att att använda en tidsserie av observationer, hitta likheter mellan dem, och sedan genom att beskära sökrymden
hitta minimal beskrivning för denna sökrymden. Ett sätt att göra detta beskrivs av Dahlbom et al. i [2]. En körbana (trajectory) t kan representeras av
en tidsserie vektorer, där varje vektor vi representerar en spatiell observation
av målet. Formellt kan vi säga att
t = {vi : 1 ≤ i ≤ N }vi = (xi , yi )
Ett kluster representeras av en huvudkörbana som består av en lista av
vektorer. Varje punkt wj av körbanan består av rymdko-ordinaterna xj och yj
, samt en varians σj vid tidpunkten j. Formellt blir beskrivningen
c = {wj : 1 ≤ j ≤ M } wj = (xj , yj , σj )
Körbansklustereringen strävar till att via huvudkörbanorna beskriva normalt beteende. En viktig egenskap blir således att ge ett avståndsmått mellan
ett kluster c samt en observerad körbana t. Detta distansmått ges av medelvärdet mellan varje körbanspunkt vi och den närmaste huvudkörbanspunkten
wj . Den närmaste klusterpunkten hittas via genom att använda ett rörligt
tidsfönster som är centrerad kring i som ökar i storlek. Distansen blir alltså
N
1 X
D(t, c) =
d(vi , c)
N i=1

I denna ekvation ger funktionen d(vi , c) avståndet mellan en körbanspunkt

8

och klustret. Detta avstånd beräknas enligt nedanstående ekvation, där dist(vi , wj )
helt enkelt är det euklidiska avståndet mellan punkterna vi och wj .
dist(vi , wj )
d(vi , c) = min
√
j
σj

!

j ∈ {(1 − δ)i . . . (1 + δ)i}
Som det framgår i ekvationen ovan, är tidsfönstret centrerat kring i och
proportionellt till δ. Genom att öka detta värde, tillåts större tidsskillnader
mellan respektiva observationerna. Detta korresponderar mot hastighetsskillnader. Ju mindre δ, desto nogrannare måste hastighetsvärdet följa det som
skapas i klustret.
Körbansklusterering är en on-line metod. Klustrena skapas anefter som
nya observationer ökar in. Klustrena ordnas i en disjunkt riktad graf, fär varje
subgrad representerar mängden rutter med samma startpunkt. Körbansklustereringsmetoden använder sig av ett frekvensmått för att kunna säga hur
allmänn en viss rutt är. För varje subgraf (träd), är sannolikheten p(x) = 1
vid roten. Eftersom varje nod k består av ett skilt körbanskluster, och varje
kluster har ett eget frekvensmått pk som anger hur ofta den grenen av trädet tagits i förhållande till andra, ges sannolikheten för att observationen x
representerar normal trafik av
p(x) =

kz
Y

pk

k=0

där kx representerar nivån av trädet observationen nu kan anses befinna sig
i.
Svårigheterna med denna metod ligger i att trädet av kluster måste upprätthållas och beskäras. Dessutom måste duplikat förenas. Vidare visar sig metoden enligt [2]vara svagt tillämpbar för just sjö-övervakning, då man kommer
att få stora mängder redundant data. Dahlbom et al föreslår istället splineklusterering.
3.2.2

Prediktiv körbansenkodning

Ett till sätt att använda sig av körbana för identifiering av onormal trafik
beskrivs av en forskarsgrupp hos BAE Systems[1]. Systemet där anvnder sig
av fartygets plats, typ, hastighet och kurs för att förutspå var fartyget kommer
att befinna sig om en viss tid. Denna prediktion görs via ett upplärt neuralt
9

nätverk, via oovervakad associativ inlärning, där vikterna uppdateras enligt
Hebbs metod.
Om skillnaden mellan förutspådda platsen och observationen är för stor,
anses observationen vara anomal.
3.2.3

Manöverenkodning

Beskrivs i [?]. Körbanan för ett fartyg delas upp i segment, där varje segment
representerar en manöver. Genom att kolla på tidsserien på manövrar och
använda det som tillståndsvektor, akan man använda olika inlärningsmetoder
för att göra abnormalitetsanalys på serien manövrar. Manövrar som inte brukar
ske i samma serie kommer då att märkas vara onormala.

3.3

Domän-specifika modeller

Metoderna som introducerats här är fullständligt generalla, och kan med fördel
användas för att analysera alla former av tvådimensionell trafik över ett stort
geofrafiskt område. Denna generalitet är i allmänhet en önskad egenskap hos
en dylik modell. Det är dock möjligt att öka prestandan hos modellerna här
genom att utvidga dom via tillämpning av domän-specifik kunskap.
Vi går nu upp längs med JDL-modellen och tar i beaktan fartygsidentifikation etc. Vi kan märka att olika typer av fartyg beter sig annorlunda - t.ex.
beter sig passegerarfartyg och nöjesfartyg på olika sätt - likväl oljetankers och
lastfartyg. Genom att använda oss av denna kunskap, kan vi märka fartyg som
beter sig normalt i allmänhet, men onormalt för just den fartygstypen. För t.ex.
passagerarfärjor, som väldigt regelbundet kör samma rutt, är det till och med
möjligt att skapa en modell som beskriver just detta fartygs rörelsemönster.
Enklaste sättet att skapa em dylik modell är att filtrera inkommande observationerna och skilt klusterera och skapa en modell för det filtrerade datan.

4

Kombination av modeller via halv-övervakad
upplärning

Vi implementerar flera modeller, och använder oss av neuralt nätverk eller
annat upplärningssystem för att lära oss vad som är onormalt beteende genom
användarintervention vid gränsfal. Tänk på spam-klassifiering.
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Figure 1: Fartygstrafik färgat enligt fartygstyp. Grön är frakttrafik, röd oljetankers och blå är passagerartrafik.
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5

Kombinering av statistiska metoder med expertsystem

Vi kombinerar dynamiska metoder med statiska metoder - fartyg som är suspekta har mindre utrymme för onormalt beteende. Fartyg som är t.ex. underhållsfartyg får mera utrymme för avvikande beteende.
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Metodologi

AIS- och radar-data från finskt övervakningsnät används för att lära upp modellerna. Jag valde att implementera en 4D-GMM metod, eftersom den enligt
resultaten i [4]gav bästa prestandan.
För att utveckla modellen, gjordes först ett försök i MATLAB för att verifiera att algoritmerna gick att implementera.
Klustereringen presenterade vissa problem. Eftersom klustereringen görs
med en batch-metod, krävs stora datamängder för att kunna få användbara
kluster. För att uppdatera klustereringen, måste hela datamängden analyseras
om. Den bästa algoritmen jag hittade för att utföra klusteringen var EMmetoden.
Klustereringen utfördes på följande sätt: klusterering utfördes enligt ett
rutsystem, och varje ruta klustererades skilt för sig. Eftersom antalet kluster
var okänt, klustererades rutorna flera gånger med olika antaganden för antalet
kluster k. Datan indelades slumpmässigt i två mängder, mängden Xtraining
som användes för att klusterera, samt mängden Xvalidation som användes för
att jämföra klustereringsresultat för att undvika överanpassning. Indelningen
gjordes slumpmässigt så att 70% av datan ingick i Xtraining och 30% i Xvalidation .
Ett mått på hur bra klustereringen beskrev trafikmönstret gas av summan
av likelihood-värdena enligt
p(X) =

k
XX

wk pj (x)|x ∈ Xvalidation

x j=1

Det klusterfördelning med antalet kluster k som gav bästa likelihood-summan
användes.
För att få ett mått på prestandan användes en oberoende datamängd Xtest .
Bästa resultaten erhölls då kartrutorna var 30nm stora. De största navkdelarna
med denna implementation var att processeringstiden för batch-processeringen
var väldigt lång. Senare forskning har uppdagat online-metoder som ger motsvarande resultatet, som skulle kunna jämföras mot varann.
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Då man experimenteelt verifierat prestandan hos MATLAB-modellen, integrerades algoritmen i ett kartövervakningssystem för vidare försök, för att
kunna tas i operativt bruk. Resultaten på detta försök är inte ännu tillgängliga,
men subjektiva slutsatser kunde erhållas så fort systemet var i gång.
Klustereringsmetoden kunde jämföras med de statiska ontologiska regelverk
som varit i bruk tidigare. Jämfört med dessa, märkte den statistiska metoden
ett mycket större antal anomalier. Systemet var väldigt känsligt för trafik som
betedde sig oregelbundet, såsom t.ex. nöjestrafik, lotskuttrar, underhållsfartyg.
Eftersom dessa sällan följde förbestämda mönster, ansåg systemet att dessa
fartyg ofta betedde sig anomaliskt.
I områden med stor traffik, så som till exempel traffikfördelningsområdet i
finska vikan, blev systemet välanpassat för traffikmönstren. Till och med små
variationer på kurs, som tydde på t.ex. omkörningsmanövret, märktes förrän
en människo-operator kunde märka samma manöver äga rum.
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Slutsats

Det finns flera olika sätt som kan användas för att försöka märka onormalt
beteende till sjöss. Vi valde att implementera än välförstådd metod, och har
erhålligt tillfredställande resultat. Den allmänna metoden utan domänspecifik
kunskap visade sig ha potential som en hjälpreda vid övervakning. Fortsatt
arbete kommer koncentreras på ge modellen kunskap om tidigare händelser,
samt att övergå från en batch-metod till en online-metod som den beskriven i
för att minska kraven på processortid.

13

Referenser
[1] Neil A Bomberger, Bradley J Rhodes, M Seibert, and A Waxman. Associative learning of vessel motion patterns for maritime situation awareness.
Proceedings of the 9th International Conference on . . . , Jan 2006.
[2] A Dahlbom and L Niklasson. Trajectory clustering for coastal surveillance.
Information Fusion, 2007 10th International Conference on, pages 1–8,
2007.
[3] C Fraley and AE Raftery. How many clusters? which clustering method? answers via model-based cluster analysis. The Computer Journal,
41(8):578–588, 1998.
[4] R Laxhammar. Anomaly detection for sea surveillance. Information Fusion, 2008 11th International Conference on, pages 1–8, 2008.
[5] Maria Riveiro, Göran Falkman, and T Ziemke. Improving maritime anomaly detection and situation awareness through interactive visualization.
Information Fusion, 2008 11th International Conference on, pages 1–8,
2008.
[6] Jean Roy. Automated reasoning for maritime anomaly detection. pages
1–12, Jul 2009.
[7] Jean Roy and Michael Davenport. Categorization of maritime anomalies
for notification and alerting purpose. pages 1–10, Jul 2009.
[8] A Steinberg, F White, and C Bowman. Revisions to the jdl data fusion
model. dtic.mil, Jan 1999.

14

