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Analiza i testowanie algorytmów generacji t³a
na potrzeby systemu monitoringu
przestrzeni publicznej**
1. Wprowadzenie
W ostatnich latach mo¿na zaobserwowaæ dynamiczny rozwój systemów monitoringu.
Wynika on z jednej strony z coraz wiêkszej potrzeby zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego, a z drugiej ma zwi¹zek z rozwojem technologii kamer i transmisji obrazu. Pierwsze systemy wykorzystywa³y kamery niskiej rozdzielczoci, najczêciej pracuj¹ce w odcieniach szaroci, a transmisja obrazu odbywa³a siê po kablu koncentrycznym. Mia³o to szereg
wad, do których nale¿y zaliczyæ nisk¹ jakoæ obrazu oraz koniecznoæ prowadzenia osobnego kabla do ka¿dej z kamer w systemie. Wspó³czenie obserwuje siê rozwój kamer cyfrowych, które umo¿liwiaj¹ transmisjê obrazu poprzez sieæ Ethernet. Zatem grupa kamer mo¿e
byæ po³¹czona z central¹ jednym kablem sieciowym. Upraszcza to architekturê systemu
monitoringu i u³atwia jego rozbudowê. Dodatkowo coraz czêciej wykorzystuje siê kamery
pracuj¹ce w kolorze oraz kamery dzieñ/noc z wbudowanym owietlaczem podczerwieni.
Podstawowym problemem wynikaj¹cym ze wzrostu liczby kamer w systemie jest potrzeba analizy wielu strumieni wideo. Klasyczny schemat pracy centrali monitoringu zak³ada analizê obrazu wywietlanego na wielu monitorach przez operatora. Podejcie to ma
jedn¹ niezaprzeczaln¹ zaletê. Jak dot¹d nie uda³o siê skonstruowaæ sztucznego systemu wizyjnego, który choæ czêciowo by³by w stanie dokonaæ analizy sceny z szybkoci¹, dok³adnoci¹ i trafnoci¹ porównywaln¹ do cz³owieka. Jednak¿e ma te¿ szereg wad. Cz³owiek nie
jest w stanie ca³y czas skupiæ siê na analizie kilku, kilkunastu strumieni wideo, szczególnie,
¿e przez wiêkszoæ czasu na obrazie nie ma sytuacji nietypowych. Ponadto praca taka
jest bardzo nu¿¹ca. Z wy¿ej wymienionych powodów monitoring w wielu przypadkach
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sprowadza siê do analizy sekwencji wideo ju¿ po zdarzeniu (np. kradzie¿y). Zatem jego
skutecznoæ jest mniejsza ni¿ gdyby mo¿liwa by³a analiza na bie¿¹co.
Rozwi¹zaniem przedstawionych problemów jest automatyzacja monitoringu. Obecny
etap rozwoju algorytmów wizyjnych, szczególnie tych zaliczanych do grupy rozumienia
obrazów, nie pozwala na ca³kowit¹ automatyzacjê. Tym niemniej odpowiedni system mo¿e
znacznie u³atwiæ pracê operatorowi, g³ównie przez wskazywanie sytuacji nietypowych,
które powinien przeanalizowaæ. Do takich zaliczyæ mo¿na: pozostawienie baga¿u (potencjalny ³adunek wybuchowy), nietypowe zachowanie (upadek cz³owieka, nag³e zgromadzenie, bójka), naruszenie strefy zabronionej (np. przejcie przez barierki w muzeum), znikniêcie nadzorowanego przedmiotu itp.
Analiza wymienionych powy¿ej sytuacji wskazuje, ¿e podstaw¹ dzia³ania automatycznego systemu wspomagania monitoringu wizyjnego powinien byæ algorytm, który operuje
na dwóch obrazach: aktualnej ramce oraz modelu t³a. Metoda ta, znana w literaturze jako
generacja t³a lub odejmowanie t³a (background generation, background subtraction), pozwala na wykrywanie obiektów, które pojawi³y siê na scenie, oraz tych, które ze sceny zosta³y usuniête. Porednio metoda wykrywa równie¿ obiekty ruchome. Temat generacji t³a
jest obecny w badaniach naukowych od ponad 20 lat. Ostatnio zaproponowano szereg metod, których obszerne zestawienie zawiera praca [5]. W konkluzji autorzy pracy stwierdzili,
¿e nie istnieje jeden dobry algorytm generacji t³a, zatem konieczne jest dopasowywanie
algorytmu dla konkretnego rozwi¹zania.
W artykule opisano i przetestowano szereg algorytmów generacji t³a, które mog³y by
byæ podstaw¹ konstrukcji automatycznego systemu monitoringu wizyjnego. W rozdziale 2
zdefiniowano cele pracy, w rozdziale 3 omówiono ideê generacji t³a. Rozdzia³ 4 dotyczy
wyboru przestrzeni barw, która ma byæ wykorzystana w systemie. W rozdziale 5 dokonano
analizy wybranych algorytmów generacji t³a, a w rozdziale 6 przedstawiono dyskusjê na
temat selektywnej aktualizacji t³a. Artyku³ koñczy podsumowanie i wskazanie dalszych
kierunków prac.

2. Cel pracy
Celem niniejszej pracy jest uzyskanie odpowiedzi na szereg pytañ, które s¹ kluczowe
przy wyborze algorytmu generacji t³a. Analiza uzyskanych rezultatów powinna wskazaæ,
który z opisanych w literaturze algorytmów najlepiej spe³nia wymagania stawiane przez
system automatycznego monitoringu wizyjnego.
Problemem, który trzeba rozstrzygn¹æ na wstêpie, jest dokonanie wyboru, czy algorytm
ma dzia³aæ w odcieniach szaroci, czy w kolorze, i je¿eli w kolorze, to w jakiej przestrzeni
barw (np. RGB, znormalizowane RGB, HSV, YCrCb, CIE Lab itp.). Analiza obrazu kolorowego oznacza w przybli¿eniu trzykrotnie wiêksz¹ z³o¿onoæ obliczeniow¹ i pamiêciow¹
algorytmu. Dodatkowo, praca w innej przestrzeni barw ni¿ dostêpna na wejciu systemu
(zwykle RGB), wprowadza narzut w postaci operacji konwersji. Potencjalnymi zaletami

Analiza i testowanie algorytmów generacji t³a...

179

pracy w kolorze s¹ lepsze rezultaty segmentacji (obiektów, które maj¹ zbli¿on¹ jasnoæ do
t³a, ale ró¿ni¹ siê kolorem) oraz mo¿liwoæ redukcji wp³ywu cieni [2].
Kolejn¹, bardzo wa¿n¹, kwesti¹ jest wybór algorytmu generacji t³a. Dostêpnych metod
i ich modyfikacji jest bardzo du¿o [5]. Przy wyborze trzeba wzi¹æ pod uwagê nastêpuj¹ce
kryteria: z³o¿onoæ pamiêciow¹, z³o¿onoæ obliczeniow¹, dok³adnoæ w okrelaniu konturów obiektów, stabilnoæ wykrycia obiektów w czasie, zdolnoæ do wykrywania niewielkich zmian (wolno poruszaj¹cych siê obiektów) oraz niewra¿liwoæ na zmiany warunków
(g³ównie owietlenia). Dodatkowo w literaturze [3] wskazanych jest szereg problemów,
które powinien rozwi¹zaæ idealny algorytm generacji t³a. Nale¿¹ do nich:
 odpornoæ na zaszumienie obrazu (np. niska jakoæ kamery, s³aba czu³oæ przy braku
wystarczaj¹cego owietlenia itp.),
 dr¿enie kamery (np. kamera zamocowana na s³upie sygnalizacji drogowej przy silnym
wietrze),
 automatyczna zmiana nastaw kamery (balans bieli, wzmocnienie),
 pora dnia (p³ynne, powolne zmiany owietlenia),
 nag³a zmiana owietlenia (w³¹czenie owietlania, s³oneczno/pochmurny dzieñ),
 obecnoæ obiektów ruchomych w sekwencji inicjalizacyjnej,
 t³o multimodalne  w tle obecny jest ruch, który nie powinien byæ wykrywany: p³yn¹ca
woda, ruszaj¹ce siê licie,
 kamufla¿  obiekt ruchomy jest bardzo zbli¿ony do t³a,
 obecnoæ cieni.
Dodatkowo wyró¿nia siê cztery z³o¿one problemy, których rozwi¹zanie na poziomie
algorytmu generacji t³a jest bardzo trudne lub niemo¿liwe:
 poruszone obiekty w tle (np. przesuniête krzes³o),
 obiekty wstawione w t³o (np. osoba usiad³a na krzele w poczekalni i zosta³a po pewnym czasie uznana za element t³a),
 obiekty, które pocz¹tkowo by³y nieruchome, zaczynaj¹ siê ruszaæ (np. ruszaj¹cy samochód na parkingu).
W pracy wiêkszy nacisk po³o¿ono na problemy z pierwszej grupy, poniewa¿ wskazane, z³o¿one zagadnienia trudno rozwi¹zaæ bez semantycznej analizy sceny, która wymaga
wykonania segmentacji, indeksacji oraz klasyfikacji ka¿dego ze znalezionych obiektów
i wykorzystania kontekstu czasowego, w postaci ledzenia obiektów.

3. Algorytmy generacji t³a
Idea generacji t³a wywodzi siê z metody sta³ego t³a referencyjnego. W pierwszym
kroku tworzony jest model t³a, który w tym przypadku stanowi pusta scena (bez obiektów
ruchomych). Nastêpnie od ka¿dej ramki z sekwencji wideo odejmowany jest model t³a,
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a wynik poddany binaryzacji. Rezultatem jest maska obiektów, których nie by³o wczeniej
na scenie. Podstawowa wada tego podejcia to brak adaptacyjnoci. Ju¿ niewielka zmiana owietlenia sceny spowoduje pojawianie siê wielu fa³szywych” obiektów. Jednak¿e
w cile kontrolowanych warunkach (przyk³adowo studia telewizyjne) metoda ta jest stosowana.
Rozwiniêciem opisanej idei jest dopuszczenie modyfikacji modelu t³a. Algorytmy generacji t³a mo¿na podzieliæ na nierekurencyjne lub rekurencyjne. W pierwszym przypadku
model t³a wyznaczany jest na podstawie bufora N ostatnich ramek z sekwencji (np. rednia,
mediana, itp.). W drugim model t³a jest uaktualniany tylko na podstawie aktualnej ramki.
W pracy analizowano algorytmy nale¿¹ce do obu grup.

3.1. Algorytmy nierekurencyjne
Podstaw¹ dzia³ania algorytmów nierekurencyjnych s¹ operacje na buforze N ostatnich
ramek z sekwencji wideo. Pierwsz¹ cech¹ takiego podejcia jest znaczne zapotrzebowanie
na pamiêæ. Przyk³adowo dla sekwencji o rozdzielczoci 640×480, w kolorze RGB (24 bity)
zapamiêtanie N = 30 ramek wymaga ok. 26 MB pamiêci RAM. W przypadku wspó³czesnych komputerów PC, w których rozmiar pamiêci operacyjnej wynosi co najmniej 1GB,
wielkoæ ta nie stanowi istotnego ograniczenia. Problemem mo¿e byæ natomiast sposób
wykorzystywania bufora. Dla najprostszego podejcia  redniej z bufora, mo¿liwe jest
wykorzystanie nastêpuj¹cego schematu obliczeñ:
St +1 = St +

gdzie:
St+1
St
It+1
Bt–N
N







I t +1 Bt − N
−
N
N

(1)

nowa wartoæ redniej,
poprzednia wartoæ redniej,
wartoæ z aktualnej ramki,
wartoæ z bufora ramek,
rozmiar bufora.

Zalet¹ wykorzystania wzoru (1) jest ograniczenie liczby potrzebnych operacji odczytu/zapisu z pamiêci RAM. Je¿eli bufor ramek zorganizuje siê jako bufor cykliczny, to przy
wyznaczaniu nowej wartoci redniej konieczne jest wykonanie tylko jednego odczytu
i jednego zapisu.
W przypadku innych wariantów metody, np. redniej wa¿onej (ramki wczeniejsze
maj¹ mniejsz¹ wagê ni¿ póniejsze), nie da siê uprociæ obliczeñ i konieczny jest dostêp do
ka¿dego elementu bufora. Przyk³adowo dla parametrów rozdzielczoæ 640×480 i N = 30
liczba odczytów wynosi 9 216 000 w ka¿dej iteracji algorytmu (zak³ada siê, ¿e w jednym
odczycie uzyskuje siê informacje o trzech sk³adowych barwnych).
Wyliczanie mediany z bufora ramek mo¿na przyspieszyæ, wykorzystuj¹c histogramy [7] lub odpowiednie struktury danych [6]. Jednak¿e, ka¿de z rozwi¹zañ, bêdzie mia³o
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z³o¿onoæ obliczeniow¹ wiêksz¹ od metody ze redni¹. Do innych technik nierekurencyjnych zaliczyæ te¿ mo¿na algorytm W4, filtr Wienera i modelowanie nieparametryczne
(KDE – Kernel Density Estimation), których opis mo¿na znaleæ w pracy [5].
W literaturze wskazuje siê nastêpuj¹ce zalety algorytmów nierekurencyjnych: wysok¹
adaptacyjnoæ i brak wp³ywu na model t³a historii sprzed N ramek. Wada to przede wszystkim z³o¿onoæ pamiêciowa, szczególnie, gdy konieczne jest ledzenie obiektów, które poruszaj¹ siê wolno, gdy¿ wtedy konieczne jest wykorzystanie du¿ego bufora na ramki.

3.2. Algorytmy rekurencyjne
Wiêkszoæ algorytmów generacji t³a opisywanych w literaturze zalicza siê do grupy
rekurencyjnych. Zasada dzia³ania zak³ada aktualizacjê modelu t³a tylko na podstawie aktualnej ramki, bez koniecznoci zapamiêtywania bufora ramek. Wybrane i poddane analizie
algorytmy nale¿¹ce do tej grupy to metoda sigma-delta [10], pojedynczy rozk³ad Gaussa
[19], wielokrotny rozk³ad Gaussa (MOG) [18] oraz klasteryzacja [4]. Warto zaznaczyæ, ¿e
dwa pierwsze algorytmy przechowuj¹ tylko jeden wariant t³a, a dwa ostatnie nale¿¹ do metod wielowariantowych. Oznacza to, ¿e dla ka¿dej lokalizacji na obrazie generowany jest
wiêcej ni¿ jeden wariant t³a (zwykle od 35). Pozwala to na eliminacjê wykrywania drobnych ruchów elementów t³a (przyk³adowo lici, p³yn¹cej wody) oraz umo¿liwia stworzenie
mechanizmu inicjalizacji t³a w obecnoci obiektów ruchomych na scenie.
Dok³adny opis algorytmów znaleæ mo¿na w podanej literaturze. W tym miejscu podano jedynie równania bêd¹ce podstaw¹ adaptacji wymienionych metod. Dla pojedynczego
i wielokrotnego rozk³adu Gaussa oraz klasteryzacji opisany on jest poprzez równanie:
μt = αI t + (1 − α ) ⋅ μt −1

(2)

gdzie:
It  aktualna ramka, μt–1,
μt  poprzednia i aktualna wartoæ redniej (model),
α  empirycznie dobierany wspó³czynnik z przedzia³u (0;1)  zwykle kompromis
pomiêdzy stabilnoci¹ a szybkim uzupe³nianiem t³a.
Dla metody sigma-delta uaktualnianie modelu t³a opisuje równanie:
M t = M t −1 + sgn( It − M t −1 )

(3)

gdzie:
It  ramka obrazu,
Mt  model t³a (aproksymacja mediany),
sgn  funkcja signum.
W literaturze podkrela siê nastêpuj¹ce zalety metod rekurencyjnych: brak koniecznoci tworzenia du¿ego bufora na ramki, szybsze i prostsze obliczenia (dla metod z jednym wariantem t³a). Ponadto metody da siê prosto rozwin¹æ w schemat wielu wariantów t³a.
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Podstawowa wada to du¿a podatnoæ na b³êdy w tle, które jak ju¿ powstan¹ to s¹ d³ugo
eliminowane (w zale¿noci od wartoci parametru α z równania (2)).

4. Wybór przestrzeni barw
Przy realizacji systemu wizyjnego istotna jest kwestia wyboru przestrzeni barw sporód szeregu dostêpnych: odcienie szaroci, RGB, HSV, YCbCr, CIE Lab, CIE Luv. Podstaw¹ jest przestrzeñ RGB, gdy¿ zwykle w takiej postaci dostêpny jest sygna³ na wejciu
systemu wizyjnego (kamera kolorowa, sekwencja wideo). Wybór pracy w innej przestrzeni wi¹¿e siê z koniecznoci¹ wykonania konwersji, która, mimo i¿ jest operacj¹ punktow¹ i doæ prost¹, mo¿e mieæ wp³yw na wydajnoæ systemu. W tabeli 1 zaprezentowano
wyniki pomiarów czasu konwersji przeprowadzonych dla biblioteki przetwarzania obrazów OpenCV w wersji 2.1. Testy wykonano na komputerze PC wyposa¿onym w procesor
Intel i7 920 taktowny zegarem 2,66 GHz, 8 GB RAM’u i 64-bitowy system operacyjny
Windows7. Programy kompilowano w Visual Studio 2008. W tabeli podano uredniony czas
wykonania konwersji dla 10000 prób dla obrazu w rozdzielczoci 720×576. Uwzglêdniono
zarówno obrazy zapisane w formacie uint8 (8-bitowa liczba ca³kowita bez znaku) oraz float
(32-bitowa liczba zmiennoprzecinkowa).
Tabela 1
Zestawienie czasów konwersji pomiêdzy wybranymi przestrzeniami barw

Konwersja

Uredniony czas wykonania [ms]
Format uint8

Format float

RGB -> GRAY

1,2088

0,7756

RGB -> YCrCb

2,4263

2,3259

RGB -> HSV

6,5015

7,4008

RGB -> CIE Lab

5,1977

37,2393

Analiza danych z tabeli 1 pokazuje, ¿e operacja konwersji pomiêdzy przestrzeniami
barw mo¿e stanowiæ istotny, z punktu widzenia czasu przetwarzania, element algorytmu
wizyjnego. W przypadku strumienia wizyjnego z obrazem próbkowanym 25 razy na sekundê, wymaganie pracy w czasie rzeczywistym oznacza, ¿e maksymalny czas przetwarzania
jednej ramki nie mo¿e przekroczyæ 40 ms. Zatem dla formatu uint8 sama konwersja stanowi od 3% do 16% dopuszczalnego czasu obliczeñ. Wyniki przeprowadzonego eksperymentu pokazuj¹, ¿e przy wyborze przestrzeni barw, oprócz po¿¹danych cech, takich jak: zgodnoæ z percepcj¹ barw przez cz³owieka i przydatnoci¹ w redukcji cieni [2], nale¿y równie¿
uwzglêdniæ czas obliczeñ.
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Kolejnym etapem badañ by³a próba wskazania sytuacji, w których wykorzystanie informacji o kolorze pozwala poprawiæ wyniki segmentacji obiektów na scenie. W tym celu
przeanalizowano szereg sekwencji wideo. Przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia. Odleg³oæ pomiêdzy aktualn¹ ramk¹ a t³em liczona jest jako Euklidesowa oraz próg binaryzacji dobierany jest rêcznie tak, aby uzyskaæ jak najlepsz¹ maskê obiektu. W trakcie analizy sekwencji
testowych stwierdzono, ¿e wskazanie sytuacji, w której tylko informacja o kolorze umo¿liwia poprawn¹ segmentacjê, jest zadaniem trudnym. W wiêkszoci przypadków daje siê
rêcznie dobraæ taki próg binaryzacji w odcieniach szaroci, aby wynik by³ poprawny, tym
niemniej przyk³adowo dla sceny przedstawionej na rysunku 1 jest to niemo¿liwe.
Na scenie (rys. 1a) widoczny jest samochód. Analiza rysunku 1c, na którym pokazano
modu³ z ró¿nicy pomiêdzy scen¹ w odcieniach szaroci a t³em w odcieniach szaroci, wskazuje, ¿e karoseria ma prawie identyczn¹ luminancjê jak asfalt. Przeprowadzenie binaryzacji
tego obrazu nie pozwala na poprawne wykrycie ca³ego samochodu (rys. 1d). Ustawienie
niskiego progu powoduje wykrywanie cieni pod samochodem, ale obszar maski pozostaje
niewykryty.
a)

b)

c)

d)

Rys. 1. Segmentacja w odcieniach szaroci: a) scena; b) t³o;
c) obraz ró¿nicowy; d) rezultat binaryzacji obrazu ró¿nicowego

Na rysunku 2a i b przedstawiono scenê i t³o w kolorze. ¯ó³ta karoseria samochodu
wyranie odró¿nia siê od szarego t³a. Zatem wykorzystanie informacji o kolorze powinno
pozwoliæ na poprawn¹ segmentacjê. W celu potwierdzenia tezy przeprowadzono szereg
eksperymentów z ró¿nymi przestrzeniami barw: RGB, znormalizowane RGB (Yxy [8])
YCbCr, Lst [8], CIE Lab.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 2. Segmentacja w przestrzeni Yxy: a) scena; b) t³o; c) obraz ró¿nicowy dY;
d) obraz ró¿nicowy dxy; e) rednia wa¿ona obu obrazów ró¿nicowych; f) rezultat binaryzacji

W ksi¹¿ce [8] autor stwierdza, ¿e przestrzeñ barw, w której przeprowadzana jest segmentacja na podstawie koloru, powinna sk³adaæ siê ze sk³adowej luminancji oraz sk³adowych
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chrominancji (niezale¿nych od sk³adowej luminancji). Wyniki wykonanych eksperymentów potwierdzaj¹ tê tezê. W przestrzeni RGB nie uda³o siê dokonaæ poprawnej segmentacji
samochodu z rysunku 2a, pomimo wypróbowania szeregu miar odleg³oci: Euklidesowej,
k¹towo-odleg³ociowej [13], Canberra [14]. Natomiast w przestrzeniach Yxy, YCbCr, CIE
Lab i Lst uzyskano znacznie lepsze rezultaty. Przyk³adowo dla przestrzeni Yxy na rysunku
2c zaprezentowano odleg³oæ Euklidesow¹ pomiêdzy sk³adowymi Y sceny i t³a (dY), a na
rysunku 2d odleg³oæ pomiêdzy sk³adowymi xy sceny i t³a (dxy). redni¹ wa¿on¹ odleg³oci dY i dxy (wagê sk³adowej dY ustalono na 1, a wagê sk³adowej dxy na 2) pokazano na
rysunku 2e, a rezultat binaryzacji z progiem 0,15 na rysunku 2f.
Podsumowuj¹c wyniki przeprowadzonych badañ wstêpnych, nale¿y stwierdziæ, ¿e
wykorzystanie informacji o kolorze umo¿liwia segmentacjê obiektów w pewnej grupie
szczególnych przypadków (do takiej nale¿y zaprezentowany przyk³ad z samochodem) oraz
poprawia rezultaty segmentacji w pozosta³ych przypadkach. Jedn¹ z niew¹tpliwych zalet
podejcia jest mniejsza wra¿liwoæ algorytmu na wybór koñcowego progu binaryzacji.
Wskazanie przestrzeni barw, która najlepiej sprawdza siê w systemie automatycznego
monitoringu wizyjnego, wymaga przeprowadzenia dalszych badañ. W przedstawionych
eksperymentach nie analizowano wp³ywu przestrzeni na redukcjê cieni, która powinna byæ
jedn¹ z cech dobrej segmentacji. Przeprowadzone pomiary czasu konwersji pokazuj¹, ¿e
z punktu widzenia wydajnoci systemu najlepiej by³oby zrezygnowaæ z koniecznoci konwersji i prowadziæ obliczenia w takiej przestrzeni barw, w jakiej obraz dostarcza kamera
lub frame-grabber. Dlatego te¿ w dalszych badaniach zdecydowano siê wykorzystaæ obraz
w RGB.

5. Testowanie algorytmów
Najczêciej spotykan¹ w literaturze metod¹ testowania algorytmów generacji t³a jest
analiza wyników segmentacji obiektów ruchomych [5]. Porównuje siê maskê zwracan¹
przez algorytm z rezultatem segmentacji rêcznej (wzorcem, ground truth). Na tej podstawie
wprowadza siê podzia³ na piksele poprawnie sklasyfikowane jako obiekty (TP  true positives), piksele poprawnie sklasyfikowane jako t³o (TN  true negatives), piksele bêd¹ce t³em,
a sklasyfikowane jako obiekty (FP  false positives) oraz piksele bêd¹ce obiektami, a sklasyfikowane jako t³o (FN  false negatives). Nastêpnie wyznaczane s¹ wspó³czynniki bêd¹ce
podstaw¹ do porównywania (przyk³ady i szersze omówienie zagadnienia w [5]).
Opisane podejcie ma jedn¹ niezaprzeczaln¹ zaletê: jest to metoda, która w obiektywny sposób pozwala porównaæ dwa lub wiêcej algorytmów generacji t³a. Jednak wykorzystanie metodologii ma te¿ szereg wad. Po pierwsze podejcie niejako wymusza dostosowywanie parametrów algorytmu do konkretnej sekwencji. Aspekt ten jest zazwyczaj pomijany
w opisach i testach, a ma bardzo du¿e znaczenie praktyczne. Przyk³adowo, z punktu widzenia aplikacji, bardziej po¿¹dany mo¿e okazaæ siê algorytm, który daje gorsze wyniki
(w sensie opisanym powy¿ej), ale ma mniej parametrów i ³atwiej go dostosowaæ do ró¿nych
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scen (wewn¹trz, na zewn¹trz, ró¿ne warunki pogodowe i owietleniowe). Po drugie, na
ostateczny rezultat segmentacji obiektów ma jeszcze wp³yw szereg czynników: szeroko rozumiane przetwarzanie koñcowe (post-processing) np. filtracja medianowa, filtracja morfologiczna, a tak¿e indeksacja i inne operacje (np. wykorzystanie przep³ywu optycznego).
Zagadnienie to omówione zosta³o w pracy [12].
Uwzglêdniaj¹c wszystkie powy¿sze czynniki, zdecydowano siê na poprzestaniu na jakociowej ocenie algorytmów (cechy z rozdz. 2), uzupe³nionej o przedstawienie obserwacji
poczynionych w trakcie testów. Wykorzystano szereg sekwencji, z których czêæ nale¿y
uznaæ za wymagaj¹ce, z uwagi na dynamicznie zmieniaj¹ce siê owietlenie, obecnoæ ruchu w tle (ruszaj¹ce siê na wietrze krzewy) i wystêpuj¹ce cienie.
Do testów wybrano nastêpuj¹ce algorytmy: rednia, mediana i maksimum z bufora N
ramek (metody nierekurencyjne) oraz sigma-delta (SD), pojedynczy rozk³ad Gaussa (SG),
klasteryzacja (CL) i wielokrotny rozk³ad Gaussa (MOG) (metody rekurencyjne). Implementacjê metod, z wy³¹czeniem MOG, wykonano samodzielnie, w jêzyku C++ z wykorzystaniem biblioteki Open CV [11]. Dla metody MOG wykorzystano dostêpn¹ w bibliotece
OpenCV implementacjê. Wszystkie algorytmy dzia³a³y w przestrzeni barw RGB. Wiêkszoæ zaprezentowanych wyników wymaga analizy maski obiektów ruchomych. Dla metod
z jednym wariantem t³a maska taka wyznaczana by³a zgodnie z równaniem:

maska = ( Rr − R t + Gr − G t + Br − B t ) > próg

(4)

gdzie:
RGBr  piksel z aktualnej ramki,
RGBt  piksel z modelu t³a,
próg – empirycznie ustalona wartoæ progu binaryzacji.
Dla metod CL i MOG wykorzystano wbudowany w algorytm mechanizm, który za
piksele nale¿¹ce do obiektów ruchomych uznaje takie, dla których nie uda siê dopasowaæ
¿adnego wariantu t³a.

5.1. Uwagi ogólne
Analizuj¹c cechy algorytmu generacji t³a, takie jak odpornoæ na szum, odpornoæ na
ruch kamery oraz odpornoæ na automatyczn¹ zmianê nastaw kamery, nale¿y stwierdziæ, ¿e
zagadnienia te powinny byæ rozwi¹zane poza algorytmem generacji t³a. Szum mo¿na próbowaæ zredukowaæ filtracj¹ wstêpn¹, regulacj¹ parametrów kamery lub ustawieniem progu
lub progów wykorzystywanych przy segmentacji. Wykrywanie i kompensacja ruchu lub
dr¿enia kamery, to z³o¿one zagadnienie, które raczej wymaga osobnego algorytmu (programowa stabilizacja obrazu). Powinien on wspó³pracowaæ z modu³em t³a (np. w przypadku,
gdy zmiana po³o¿enia jest trwa³a wymusiæ szybk¹ aktualizacjê sceny).
Automatyka kamery (wzmocnienie, balans bieli itp.) powoduje w wielu przypadkach
b³êdne dzia³anie algorytmów generacji t³a, co zosta³o stwierdzone podczas prowadzonych
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eksperymentów (czêæ sekwencji wideo nagrywana by³a kamer¹ telewizyjn¹). Przyk³adowo automatyczna korekcja wzmocnienia powoduje nag³e rozjanienie lub zaciemnienie
sceny, niezwi¹zane z faktyczn¹ zmian¹ owietlenia, a z pojawieniem siê w kadrze du¿ego
obiektu (np. samochodu). W praktycznej aplikacji powinny byæ wykorzystane kamery,
w których da siê albo automatyk¹ sterowaæ (wspó³praca z modu³em generacji t³a) albo j¹
wy³¹czyæ.

5.2. Inicjalizacja t³a
W warunkach normalnej eksploatacji systemu monitoringu przestrzeni publicznej
trzeba za³o¿yæ, ¿e inicjalizacja t³a obywaæ siê bêdzie w warunkach obecnoci na scenie
obiektów ruchomych. Zatem dobry algorytm generacji t³a powinien byæ w stanie sobie z tak¹ sytuacj¹ poradziæ. Wiêkszoæ metod (przegl¹d w pracy [5]) zak³ada, ¿e t³o w danej lokalizacji pojawia siê przez wiêcej ni¿ 50% czasu trwania sekwencji ucz¹cej. Wtedy wyznaczanie np. mediany z sekwencji zapewnia poprawne dzia³ania. W sytuacji, gdy to za³o¿enie
nie jest spe³nione, konieczne jest albo dokonanie bardziej zaawansowanej analizy zmian
wartoci pikseli w czasie, albo wykorzystanie kontekstu przestrzennego [1].
W praktycznej aplikacji interesuj¹ce s¹ dwa aspekty zwi¹zane z inicjalizacj¹: czy sam
algorytm generacji t³a zapewnia stworzenie poprawnego t³a po uruchomieniu, co oznacza,
¿e osobny algorytm inicjalizacyjny nie jest potrzeby, oraz jak d³ugo to trwa. Metoda redniej z bufora nie zawiera mechanizmu inicjalizacji, równie¿ sposobem dzia³ania nie wspiera
poprawnej inicjalizacji. Ka¿da wartoæ piksela w buforze ma wp³yw na aktualny model t³a.
Zatem, w zale¿noci od parametrów (rozmiaru bufora N oraz analizy co K-tej ramki), uzyskuje siê ró¿ne przybli¿enia t³a, jednak nigdy t³o nie jest w pe³ni poprawne (oczywicie
trzeba wykluczyæ sytuacjê, w której przez N×K klatek t³o siê nie zmienia  wtedy algorytm
zadzia³a poprawnie). W przypadku mediany z bufora N ramek uzyskiwane t³o jest lepsze,
szczególnie dla du¿ych rozmiarów parametru N. W sk³ad modelu t³a wchodz¹ tylko piksele
wystêpuj¹ce na sekwencji (brak wartoci porednich), a mediana premiuje wartoci pikseli, które wystêpuj¹ czêsto. Niestety wykorzystanie du¿ego bufora ma powa¿n¹ wadê
w postaci zbyt wolnej adaptacji do nag³ych zmian owietlenia. Trzecia analizowana metoda, maksimum z bufora N ramek, ma w³aciwoci podobne do metody medianowej.
Podsumowuj¹c analizê fazy inicjalizacji, w przypadku metod nierekurencyjnch nale¿y
stwierdziæ, ¿e w pewnych warunkach metody mediana i maksimum pozwalaj¹ na poprawn¹
inicjalizacjê t³a, jednak konieczny w tym przypadku du¿y rozmiar bufora powoduje, ¿e algorytm wolno adaptuje siê do nag³ych zmian owietlenia.
Dla metod rekurencyjnych z pojedynczym wariantem t³a: sigma-delta i pojedynczy rozk³ad Gaussa mo¿na zaobserwowaæ zachowanie podobne jak przy redniej z bufora. W przypadku sta³ej obecnoci ruchu na scenie, ¿adna z metod nie jest w stanie wygenerowaæ
w pe³ni poprawnego modelu t³a, zatem nie rozwi¹zuje problemu inicjalizacji.
Algorytmy wielowariantowe (CL i MOG) maj¹ wbudowany mechanizm inicjalizacji t³a. Polega on na przypisywaniu wagi ka¿demu z wariantów t³a dla danej lokalizacji na
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obrazie (piksele modelowane s¹ niezale¿nie). Na podstawie wagi mo¿na okreliæ, który
z wariantów wystêpuje wystarczaj¹co d³ugo (czêsto), aby zostaæ uznany za t³o. W obu metodach decyduje o tym próg. Przeprowadzone eksperymenty potwierdzaj¹, ¿e mechanizm
inicjalizacji t³a, zawarty w metodach wielowariantowych, dzia³a poprawie. Wariant t³a, któremu przypisana jest najwiêksza waga (a zatem mo¿na uznaæ go za najbardziej reprezentatywny), po doæ krótkim czasie, rzêdu kilku sekund, staje siê wolny od obiektów ruchomych. Oczywicie, czas ten zale¿y od dwóch parametrów obecnych w obu algorytmach:
progu, który decyduje o tym, czy dany piksel zostaje uznany za nale¿¹cy do konkretnego
wariantu, oraz wspó³czynnika wtapiania w t³o (α  równanie (2)).
Podsumowuj¹c badania na temat inicjalizacji t³a, nale¿y stwierdziæ, ¿e najlepsze wyniki uzyskano dla algorytmów wielowariantowych. Wynika to z w³asnoci algorytmu, którego integraln¹ czêci¹ jest prowadzona w trakcie obliczeñ jawna analiza czêstoci wystêpowania pikseli o okrelonych wartociach jasnoci (koloru). Poprawne wyniki daj¹ równie¿
metody mediana i maksimum z bufora N ramek. Jednak w tym przypadku bardzo istotny
jest rozmiar bufora. Pozosta³e analizowane metody nie rozwi¹zuj¹ problemu inicjalizacji,
zatem w praktycznym zastosowaniu nale¿a³oby rozwa¿yæ dodanie osobnego algorytmu,
który bêdzie odpowiada³ za stworzenie pierwszego, poprawnego modelu t³a.

5.3. Zmiany owietlenia
Podczas pracy algorytmu generacji t³a wystêpuj¹ dwa rodzaje zmian owietlania: p³ynne i gwa³towne, dynamiczne. Przyk³adem pierwszych z nich jest stopniowa zmiana natê¿enia wiat³a zwi¹zana z por¹ dnia. Tego typu zak³ócenia nie powoduj¹ b³êdnego dzia³ania
metod, poniewa¿ w ka¿dej z nich istnieje mechanizm kompensacji. W algorytmach nierekurencyjnych jest to ograniczenie analizowanej historii do N ostatnich ramek, a w rekurencyjnych aktualizacja zgodnie z równaniem (2) lub (3).
Dynamiczne zmiany owietlenia stanowi¹ du¿e wyzwanie dla twórców algorytmów
generacji t³a i mog¹ stanowiæ przyczynê powa¿nych b³êdów w segmentacji. Takie zmiany
wystêpuj¹ przyk³adowo podczas czêciowego zachmurzenia w wietrzny dzieñ lub w sytuacji, gdy za³¹czone lub wy³¹czone zostanie wiat³o w pomieszczeniu. Zatem ka¿dy system
monitoringu, poza takimi, które dzia³aj¹ w bardzo specyficznych, kontrolowanych warunkach, powinien tak¹ sytuacjê uwzglêdniaæ.
Metody z jednym wariantem t³a, nierekurencyjne i rekurencyjne, nie maj¹ mechanizmu
kompensacji szybkich zmian owietlenia. Eliminacja tego typu zak³ócenia musi odbywaæ
siê poprzez zwyk³y mechanizm adaptacji (zaprojektowany dla powolnych zmian). W trakcie tej adaptacji wyniki segmentacji s¹ niepoprawne  najczêciej wiêkszoæ pikseli na
obrazie oznaczona jest jako ruchome. Na czas adaptacji wp³ywaj¹ parametry metody: rozmiar bufora N lub wspó³czynnik α. Z punktu widzenia odpornoci na omawian¹ sytuacjê
korzystne s¹: ma³y bufor lub du¿e α, czyli szybka adaptacja. Niestety w trakcie normalnego dzia³ania takie parametry powoduj¹ zbyt szybkie wtapianie siê obiektów w t³o. Podczas implementacji algorytmu warto zatem rozwa¿yæ dodanie mechanizmów modyfikacji
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wspó³czynnika odpowiadaj¹cego za aktualizacjê. Przyk³adowo w chwili zmiany owietlenia (wykrytej jako nag³y wzrost liczby obiektów po segmentacji) mo¿na t³o stworzyæ od
nowa lub szybko aktualizowaæ, a nastêpnie wróciæ do poprzednich ustawieñ. Podejcie to
jednak powoduje, ¿e do t³a przenikaj¹ obecne na scenie obiekty ruchome.
W sytuacji nag³ej zmiany owietlenia metody wielowariantowe dzia³aj¹ w odmienny
sposób. Zamiast dostosowywania aktualnego wariantu, tworzony jest nowy, dla inaczej
owietlonej sceny. W przypadku gdy zmiana wyst¹pi³a jednokrotnie (przyk³adowo w³¹czenie wiat³a), rezultaty segmentacji i czas adaptacji s¹ podobne jak dla metod z jednym wariantem, natomiast dla wielokrotnych (ew. powtarzaj¹cych siê) zmian, warianty t³a powinny
byæ prze³¹czane, co zapewnia szybk¹ adaptacjê. Aby sprawdziæ poprawnoæ tej tezy, przeprowadzono eksperyment na dwóch sekwencjach: prostszej, nagranej wewn¹trz budynku,
w trakcie nagrania wiat³o by³o gaszone, a nastêpnie za³¹czane, oraz trudniejszej, w warunkach zewnêtrznych przy trwaj¹cych dynamicznych zmianach owietlenia s³onecznego.
Do testów wybrano algorytmy: sigma-delta (SD), pojedynczy rozk³ad Gaussa (SG),
klasteryzacjê (CL) i wielokrotny rozk³ad Gaussa (MOG). Metody nierekurencyjne pominiêto, poniewa¿ nawet dla ma³ego rozmiaru bufora N = 25 adaptacja nastêpowa³a znacznie
wolniej ni¿ dla pozosta³ych metod. Na potrzeby eksperymentu nale¿a³o przyj¹æ pewne parametry algorytmów (ka¿dy z nich ma kilka), w taki sposób, aby maski obiektów ruchomych
by³y podobne. Przy czym starano siê zbytnio nie dostrajaæ parametrów do danej sekwencji.
Przyk³adowo, dla prostego testu z w³¹czeniem i wy³¹czeniem wiat³a, gdy na scenie nie ma
obiektów ruchomych, najbardziej korzystne s¹ ustawienia zapewniaj¹ce szybk¹ (w zasadzie natychmiastow¹) adaptacjê. Dla wiêkszoci typowych sekwencji takie zachowanie
algorytmu uznawane jest za niekorzystne. Dlatego te¿ celem eksperymentu by³o g³ównie
pokazanie ró¿nicy w dzia³aniu pomiêdzy metodami z jednym wariantem, a wieloma wariantami t³a, przy pewnych arbitralnie wybranych parametrach (tab. 2).
Tabela 2
Parametry algorytmów wykorzystane w eksperymencie

Algorytm

Parametry:

SG

α = 0,02, Th = 35 (próg binaryzacji)

SD

Th = 35 (próg binaryzacji)

CL

α = 0,02, K = 3 (liczba wariantów t³a)
Th = 35 (próg dopasowania do wariantu)

MOG

α = 0,02, K = 3 (liczba modeli wariantów)
Th (próg binaryzacji) – wyliczany automatycznie w algorytmie

W eksperymencie zliczano liczbê pikseli wykrytych jako punkty obiektów i analizowano przebieg tej wielkoci w czasie. Na rysunku 3 zaprezentowano przebieg przy trzech
zmianach owietlenia.
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Analiza rysunku 3 pozwala zauwa¿yæ, ¿e metody SD i SG (jednowariantowe), przy ka¿dej
zmianie owietlenia, musz¹ na nowo stworzyæ model t³a. Proces ten trwa od 7 do 10 sekund.
Metody wielowariantowe (CL, MOG) du¿o szybciej tworz¹ (pierwsza zmiana owietlenia),
a nastêpnie prze³¹czaj¹ siê (kolejne zmiany) pomiêdzy wariantami t³a. Adaptacja do nowych
warunków zajmuje mniej ni¿ 1 sekundê.

Rys. 3. Analiza dzia³ania algorytmów w przypadku nag³ej zmiany owietlenia

Rys. 4. Analiza dzia³ania algorytmów dla sekwencji z dynamicznymi zmianami owietlania.
Pionowymi kreskami oznaczono chwile zmian owietlenia

Druga z sekwencji testowych zosta³a nagrana w warunkach dynamicznie zmieniaj¹cego siê owietlenia s³onecznego. Parametry algorytmów dobrano tak, aby w rezultacie
uzyskaæ porównywalne maski obiektów ruchomych. Na rysunku 4 przedstawiono wynik
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eksperymentu. Nale¿y szczególn¹ uwagê zwróciæ na dzia³anie metod po zmianach owietlenia (oznaczonych pionowymi kreskami). Algorytmy SD oraz SG, których dzia³anie oparte jest na pojedynczym wariancie t³a, musz¹ dostosowywaæ siê na nowo po ka¿dej zmianie
owietlenia. Natomiast w przypadku CL i MOG mo¿na zaobserwowaæ mechanizm prze³¹czania pomiêdzy wariantami, który skutkuje szybsz¹ adaptacj¹. We wszystkich metodach
prze³¹czanie nie jest natychmiastowe, co wynika po pierwsze z p³ynnych zmian owietlenia, a po drugie z ró¿ni¹cej siê w kolejnych fragmentach sekwencji redniej jasnoci sceny.

5.4. T³o multimodalne
W literaturze mianem t³a multimodalnego okrela siê obecnoæ drobnego ruchu w tle:
ko³ysz¹ce siê drzewa lub krzewy, p³yn¹ca woda itp. Zdolnoæ do poprawnej pracy w takich
warunkach jest zwykle wymieniana jako podstawowa zaleta algorytmów wielowariantowych [18, 4]. W celu zweryfikowania tej tezy wybrano sekwencjê, na której widoczne s¹
doæ intensywnie ruszaj¹ce siê (ko³ysz¹ce siê) na wietrze krzew liciasty i drzewo (rys. 5a).
Nastêpnie przeanalizowano rezultaty segmentacji obiektów ruchomych generowane przez
algorytmy.
a)

b)

c)

d)

Rys. 5. Wynik testu metod dla t³a multimodalnego: a) scena; b) metody z jednym wariantem t³a;
c) metoda CL; d) metoda MOG

Dla testowanych metod z jednym wariantem t³a wynik segmentacji by³ podobny (rys.
5b). Nale¿y stwierdziæ, ¿e algorytmy z tej grupy zawodz¹ w przypadku tego typu t³a, generuj¹c wiele, de facto, fa³szywych obiektów, których eliminacja na etapie prostego przetwarzania koñcowego jest raczej niemo¿liwa. Dla metody CL (rys. 5c) i MOG (rys. 5d)
wyniki s¹ znacznie lepsze, jednak ruch krzewu po prawej stronie, wzd³u¿ pionowej krawêdzi ramki obrazu nadal jest wykrywany. Dla tej konkretnej sekwencji (któr¹ nale¿y uznaæ za
bardzo trudn¹), nie uda³o siê dobraæ takich parametrów algorytmu, przy których drobny
ruch by³by ca³kowicie wyeliminowany. Jednak¿e wykorzystanie np. erozji morfologicznej
pozwala w wiêkszoci wyeliminowaæ zak³ócenia.
Dodatkowo, podczas testów zauwa¿ono przewagê metody MOG nad CL. Ma to zwi¹zek z mechanizmem automatycznego progowania, który jest wbudowany w algorytm. Próg
wyznaczany jest na podstawie wariancji, co oznacza, ¿e dla pikseli, których wartoci czêsto
siê zmieniaj¹ (np. licie krzewu), ma on du¿¹ wartoæ i w ten sposób eliminowana jest czêæ
ruchu. Podsumowuj¹c ten etap badañ, nale¿y stwierdziæ, ¿e przypadek t³a multimodalnego
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pokazuje najwiêksz¹ przewagê metod z wieloma wariantami t³a nad metodami z jednym
wariantem.

5.5. Uwagi dotycz¹ce generacji t³a
Podczas przeprowadzonych testów dokonano pewnych obserwacji, które wydaj¹ siê
istotne z punktu widzenia wyboru, implementacji i testowania algorytmu generacji t³a. Po
pierwsze wa¿ny jest dobór sekwencji wideo. W niniejszej pracy zdecydowano siê wykorzystywaæ trudniejsze sekwencje, zarejestrowane w warunkach zewnêtrznych i zmiennego
owietlenia. Dodatkowo stwierdzono, ¿e istotny jest kierunek ruchu obiektów (osób, samochodów) wzglêdem ustawienia kamery. Je¿eli jest on w przybli¿eniu prostopad³y do osi
optycznej kamery, to zjawisko wtapiania siê obiektów w t³o wystêpuje na du¿o mniejsz¹
skalê ni¿ w przypadku ruchu wzd³u¿ osi (piksele obiektu maj¹ niezmienn¹ wartoæ w trakcie analizy wiêkszej liczby ramek). Zatem lepsze, z punktu widzenia oceny algorytmu, s¹
sceny wskazane jako drugie, szczególnie, ¿e tego typu kadr dominuje w rzeczywistych systemach monitoringu wizyjnego.
Dla metod wielowariantowych zaobserwowano, ¿e obecnoæ na scenie osób podobnie
ubranych (np. na czarno) powoduje powstawanie jednego wariantu t³a odpowiadaj¹cego
dominuj¹cemu kolorowi. Nie wp³ywa to wprawdzie negatywnie na g³ówny wariant t³a,
ale sprawia, ¿e segmentacja jest niepoprawna, gdy¿ w metodach CL i MOG za obiekty
ruchome uznawane s¹ tylko piksele, które nie pasuj¹ do ¿adnego z wariantów. Eliminacja
tego zjawiska, bez wykorzystania innego rodzaju informacji: (odejmowanie ramek, przep³yw optyczny) lub sprzê¿enia zwrotnego od modu³ów analizy (semantyka sceny), wydaje
siê niemo¿liwa. Zatem o ile metody z jednym wariantem t³a maj¹ tendencjê do generowania
maski obiektów ruchomych wiêkszej ni¿ rzeczywiste obiekty, g³ównie z uwagi na lad
pozostawiany w tle, o tyle metody wielowariantowe generuj¹ niepe³ne maski.

5.6. Ocena koñcowa algorytmów
W tabeli 3 zestawiono oceny poszczególnych algorytmów w skali 0–5.
Tabela 3
Ocena testowanych algorytmów

Zagadnienie

Nierekurencyjne

Rekurencyjne

rednia

mediana

maksimum

SD

SG

CL

MOG

Inicjalizacja

2

3

3

2

2

4

4

P³ynne zmiany
owietlenia

5

5

5

5

5

5

5

Dynamiczne zmiany
owietlenia

1

1

1

1

1

3

3

T³o multimodalne

0

0

0

0

0

4

5
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Algorytmy wykorzystuj¹ce wiêcej ni¿ jeden wariant t³a wydaj¹ siê mieæ przewagê nad
metodami z jednym wariantem. Zapewniaj¹ mechanizm inicjalizacji, w znacz¹cym stopniu
eliminuj¹ problem ruchu w tle oraz lepiej sprawdzaj¹ siê w zmiennych warunkach owietlenia. Oczywicie wi¹¿e siê to z w przybli¿eniu K-krotnie (gdzie K oznacza liczbê wariantów
t³a) wiêksz¹ z³o¿onoci¹ obliczeniow¹ i pamiêciow¹ w porównaniu z metodami jednowariantowymi. Podczas testów nie stwierdzono du¿ej przewagi metod nierekurencyjnych nad
rekurencyjnymi (jedynie lepsze rezultaty osi¹gaj¹ w przypadku inicjalizacji), zatem ich
przydatnoæ w systemach monitoringu jest raczej niewielka. Najlepsz¹ metod¹ wydaje siê
MOG. Algorytm ten jest na pewno najpopularniejszy i powsta³o na jego temat najwiêcej
prac (150) i ulepszeñ [3]. Jednak¿e jest te¿ najbardziej z³o¿ony obliczeniowo (a wiêkszoæ
modyfikacji i ulepszeñ t¹ z³o¿onoæ jeszcze zwiêksza) i jego dzia³anie zale¿y od kilku parametrów, które trzeba uwa¿anie dobraæ. Metoda CL, która de facto jest uproszczeniem
MOG, generuje wyniki nieznacznie gorsze, przy mniejszej z³o¿onoci obliczeniowej.

6. Selektywna aktualizacja t³a
W dotychczasowych rozwa¿aniach zak³adano, ¿e aktualizacja t³a bêdzie dokonywana
dla ca³ej sceny. Podejcie takie powoduje, ¿e do modelu t³a przenikaj¹ elementy obiektów
ruchomych. Zjawisko to wystêpuje w ró¿nym stopniu w zale¿noci od metody generacji t³a
i jej parametrów (np. α z równania (2)). Poniewa¿ zjawisko zbyt szybkiego przenikania
obiektów do t³a mo¿e byæ uznane za niekorzystne, mo¿na mu przeciwdzia³aæ, stosuj¹c selektywn¹ aktualizacjê t³a tylko dla pikseli, dla których istnieje wysokie prawdopodobieñstwo,
¿e s¹ t³em. Problemem jest wybór kryterium aktualizacji. W literaturze przedmiotu nie wystêpuje jedno, powszechnie przyjête i skuteczne rozwi¹zanie.
Najprostsze podejcie polega na wykorzystaniu do aktualizacji t³a maski obiektów
ruchomych powsta³ej z odejmowania aktualnej ramki obrazu od modelu t³a. Niestety jest
ono bardzo podatne na b³êdy w modelu t³a, które dodatkowo, je¿eli raz powstan¹, nie s¹
eliminowane. Przyk³adem jest zjawisko okrelane w literaturze jako ghost (duch), czyli sytuacja w której stacjonarny obiekt (cz³owiek, samochód), bêd¹cy elementem t³a, w pewnej
chwili zacz¹³ siê ruszaæ. W miejscu gdzie uprzednio by³ obiekt, powstaje b³¹d w tle (ghost),
który zostanie wykryty jako element ruchomy. Zatem t³o w tym miejscu nie bêdzie aktualizowane i b³êdna segmentacja bêdzie propagowana w czasie. Warto dodaæ, ¿e ród³em
b³êdu mog¹ te¿ byæ zmiany owietlenia, ruch w tle itp. Aby zapobiegaæ tego typu sytuacjom, zaproponowano rozmaite heurystyki, np. zliczanie ile razy piksel zosta³ sklasyfikowany jako obiekt ruchomy i je¿eli wartoæ ta przekracza ustalony próg, poddanie go aktualizacji, analizy czy piksel nie jest naprzemiennie klasyfikowany jako t³o i obiekt itp.
Wydaje siê jednak, ¿e podejmowanie decyzji na temat aktualizacji tylko na podstawie
informacji z generacji t³a jest podejciem, które zawsze bêdzie podatne na b³êdy. Zatem
celowe wydaje siê wykorzystanie innego rodzaju informacji. W idealnym rozwi¹zaniu jej
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ród³em powinien byæ modu³ semantycznej analizy sceny. Wtedy ka¿dy wydzielony obiekt
na scenie zosta³by sklasyfikowany (nazwany), a aktualizacja t³a by³aby przeprowadzona
tylko dla pikseli przypisanych do t³a. Niestety, realizacja opisanego schematu na obecnym
etapie rozwoju sztucznych systemów wizyjnych jest bardzo trudna i wymagaj¹ca obliczeniowo. Innym ród³em dodatkowej informacji mo¿e byæ wykrywanie ruchu na dwóch lub
kilku s¹siednich ramkach. Wtedy aktualizacja t³a nastêpowa³aby tylko dla pikseli, które pozostaj¹ stacjonarne w danym przedziale czasu. Podejcie to nie rozwi¹zuje wielu problemów, np. zatrzymania siê osoby, ale mo¿e zapobiegaæ powstawaniu smug w tle za poruszaj¹cymi siê obiektami oraz poprawiæ wyniki segmentacji (integracja rezultatów uzyskanych z modu³u generacji t³a oraz detekcji ruchu).
W przeprowadzonych badaniach wstêpnych wykorzystano dwa algorytmy detekcji ruchu: proste ró¿nicowanie trzech s¹siednich ramek (implementacja w³asna w C++) oraz
przep³yw optyczny (optical flow) – implementacja algorytmu LucasaKanadea [9] w bibliotece OpenCV. Przyk³adowe wyniki zaprezentowano na rysunku 6. Pokazano maski binarne obiektów ruchomych, progi dobrano rêcznie, dla przep³ywu optycznego progowano
jego amplitudê. Obliczanie ró¿nicy s¹siednich ramek dzia³a w sposób zbli¿ony do wykrywania krawêdzi (rys 6b) i informacja ta nie wydaje siê specjalnie przydatna, przy konstruowaniu regu³y aktualizacji t³a. Poprawnoæ tezy wykaza³y przeprowadzone eksperymenty.
Obiekty ruchome nadal praktycznie w ca³oci przenika³y do t³a.
Przep³yw optyczny (rys. 6c) pozwala na wzglêdnie poprawn¹ segmentacjê poruszaj¹cych siê obiektów. Du¿y szum, który generuje metoda, mo¿na czêciowo wyeliminowaæ
odpowiednim doborem progu binaryzacji. Przeprowadzone badania wstêpne pokaza³y, ¿e
wykorzystanie maski ruchu, uzyskanej metod¹ przep³ywu optycznego, w znacznym stopniu zapobiega przenikaniu obiektów ruchomych do t³a i tym samym poprawia rezultaty
segmentacji, nawet z wykorzystaniem prostej metody SG. W innym eksperymencie zauwa¿ono, ¿e integracja rezultatów odejmowania t³a i amplitudy przep³ywu optycznego pozwala poprawiæ wynik segmentacji obiektów. Dla metody wielowariantowej CL, dodanie
informacji o ruchu równie¿ powoduje polepszenie wyników dzia³ania, pozwalaj¹c zniwelowaæ przenikanie obiektów do modelu t³a, co sprawia, ¿e po segmentacji maski obiektów s¹
bardziej kompletne.
a)

b)

c)

Rys. 6. Rezultat dzia³ania metod wykrywaj¹cych ruch: a) oryginalna ramka;
b) odejmowanie trzech ramek; c) przep³yw optyczny LucasaKanadea
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Opisane w rozdziale eksperymenty stanowi¹ tylko wstêp do badañ nad integracj¹ informacji z odejmowania aktualnego obrazu i modelu t³a oraz przep³ywu optycznego. Uzyskane wyniki pokazuj¹ jednak du¿y potencja³ podejcia i warto wykonaæ szersz¹ analizê tej
metody. Wykorzystanie przep³ywu optycznego ma jedn¹ wadê. Jego wyliczanie jest doæ
z³o¿one i czasoch³onne. Przyk³adowo dla ramek o rozdzielczoci 360×288 wykonanie trwa
ok. 15 ms, co stanowi 37% procent czasu dostêpnego na przetwarzanie jednej ramki w systemie dzia³aj¹cym w czasie rzeczywistym.

7. Podsumowanie
W artykule poruszono szereg zagadnieñ zwi¹zanych z segmentacj¹ obiektów ruchomych za pomoc¹ generacji i odejmowania t³a. W pierwszym etapie badañ pokazano, ¿e
wykorzystanie koloru pozwala poprawiæ wyniki segmentacji, a w niektórych sytuacjach
jest wrêcz niezbêdne do poprawnego wykrycia obiektów. Jednak¿e analiza obrazu kolorowego zwiêksza z³o¿onoæ obliczeniow¹ algorytmu i u¿yte zasoby. Przebadano kilka modeli
barw, a tak¿e zmierzono, ile czasu zajmuje konwersja obrazu do wybranych przestrzeni.
Wyniki eksperymentów wskazuj¹, ¿e przy segmentacji wa¿ne jest, aby model barw mia³
oddzielne sk³adowe dla jasnoci i koloru. W eksperymentach wykorzystano miarê odleg³oci pomiêdzy aktualn¹ ramk¹ a modelem t³a, skonstruowan¹ na bazie przestrzeni Yxy
(znormalizowane RGB), uzyskuj¹c dobre wyniki.
W kolejnym etapie prac dokonano przegl¹du najpopularniejszych algorytmów generacji t³a. Przeprowadzono szereg testów, analizuj¹c zdolnoæ metod do poprawnej inicjalizacji t³a, w przypadku obecnoci obiektów ruchomych na scenie oraz dzia³anie metod w warunkach dynamicznie zmieniaj¹cego siê owietlenia i drobnego ruchu w tle
(t³o multimodalne). Uzyskane wyniki (zebrane w tabeli 3) pokazuj¹ pewn¹ przewagê metod wielowariantowych, a szczególnie metody wielokrotnego rozk³adu Gaussa. Ostatni
etap prac to wstêpna analiza przydatnoci informacji o ruchu na scenie uzyskanej innymi
metodami: odejmowaniem s¹siednich ramek oraz z wykorzystaniem przep³ywu optycznego. Otrzymane wyniki pokazuj¹, ¿e druga z metod ma du¿y potencja³ i pozwala znacznie
poprawiæ dzia³anie, nawet w przypadku prostych algorytmów jak pojedynczy rozk³ad
Gaussa.
Opisane prace wymagaj¹ kontynuacji. Przede wszystkim nale¿y spróbowaæ stworzyæ
schemat redukcji wp³ywu cieni na wyniki segmentacji. W pierwszym podejciu w przestrzeni RGB. Kolejnym problemem, który wymaga rozwi¹zania, jest opracowanie metod
automatycznego generowania progów u¿ywanych w algorytmach. Nale¿y te¿ przeprowadziæ osobne badania, które pozwol¹ odpowiedzieæ na pytanie: czy lepsze wyniki mo¿na
uzyskaæ, integruj¹c proste metody, typu pojedynczy rozk³ad Gaussa lub sigma-delta, z przep³ywem optycznym, czy lepiej wykorzystaæ algorytm wielowariantowy typu MOG. Niewy-
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kluczone jednak, ¿e jednoznaczna odpowied nie istnieje, a algorytm nale¿y dobieraæ w zale¿noci od obserwowanej sceny (przyk³adowo prosty, jednowariantowy wewn¹trz, a wielowariantowy na zewn¹trz). Osobnym tematem badañ, ju¿ czêciowo prowadzonym, jest
sprzêtowa akceleracja algorytmów generacji t³a, przyk³adowo przy wykorzystaniu uk³adów
FPGA. Uzyskane wyniki pokazuj¹, ¿e mo¿liwa jest implementacja i uruchomienie algorytmu wielowariantowego w zasobach uk³adu rekonfigurowalnego. Podejcie takie, pozwala
wykorzystaæ moc obliczeniow¹ procesora na realizacjê dalszych etapów analizy obrazu, co
w wietle zaprezentowanych wyników wydaje siê bardzo uzasadnione.
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