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związanych z całym tokiem studiów.
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Streszczenie
Głównym celem rozprawy jest zaproponowanie nowych metod modelowania tła oraz
detekcji obiektów pierwszoplanowych. Proponowane metody łączą zalety najczęściej
wykorzystywanych rozwiązań problemu modelowania tła starając się nie powielać ich wad.
W tym celu nowe metody biorą pod uwagę i odpowiednio wykorzystują informacje o kolorze
oraz korelacje przestrzenne obrazu, a także odpowiednio aktualizują model tła tak, aby
skompensować refleksy świetlne oraz cienie występujące w analizowanych sekwencjach
wideo, równocześnie nie dopuszczając do powstawania nadmiernych szumów oraz
przekłamań.
W pracy przeprowadzono analizę oraz testy najczęściej spotykanych metod modelowania
tła, a następnie na podstawie wniosków płynących z przeprowadzonych eksperymentów
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zaproponowano dziewięć nowych metod, które zarówno jakością zwracanych wyników jak i
szybkością pracy przewyższają wiele spośród znanych dotąd i często wykorzystywanych
rozwiązań omawianego problemu.
Wszystkie opisane w pracy metody zostały zaimplementowane w aplikacji testowej
„Background Modeling”, która posłużyła do wykonania testów jakościowych i ilościowych.
Testy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem 30 sekwencji wideo pochodzących z
publicznych baz danych oraz 16 sekwencji własnych. W sumie przetestowanych zostało 51
różnych metod modelowania tła. Na podstawie otrzymanych wyników wyciągnięto i opisano
wnioski oraz wytypowano sześć najlepszych pod względem jakości i szybkości metod
modelowania tła spośród wszystkich przetestowanych – trzy z nich to autorskie rozwiązania
zaproponowane w ramach tej rozprawy. Zaproponowano i omówiono również sposób doboru
jednej z sześciu wytypowanych wcześniej najlepszych metod modelowania tła w zależności
od wymogów potencjalnego zastosowania.

3

Abstract
Title: Background modeling and foreground objects detection in sequences of images
from static video cameras.
The main goal of this thesis is to propose new methods for background modeling and
foreground objects detection. The proposed methods take advantage of the strengths of the
most commonly used solutions to the background modeling problem. At the same time, they
try not to replicate any of the weaknesses of the well known approaches. To achieve that, the
new methods take into account and properly use the color information, as well as spatial
correlations in the image. Moreover, they update the background model in a way that
compensates light reflexes together with shadows that occur in video sequences.
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Simultaneously they try to prevent emergence of excessive noises and distortions.
In this thesis the analysis and testing of the most commonly used background modeling
methods were conducted. Nine new methods were proposed on the basis of the findings. The
new methods exceed many of the known and often used approaches to the problem in terms
of both quality of the results, and the speed of work.
All of the described methods were implemented in a test application called "Background
Modeling". The application was then used to conduct both qualitative and quantitative tests.
30 video sequences from publicly obtainable data bases and 16 own video sequences were
used for the evaluation. In total, 51 different background modeling methods were tested. On
the basis of the results of the tests, conclusions were drawn and discussed. Six best
background modeling methods (in terms of quality and speed) were chosen – three of them
are original solutions proposed in this thesis. Furthermore, a way of selecting one of the six
mentioned methods was proposed and discussed depending on a potential practical
application.
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1. Wstęp
1.1. Motywacja
Pierwsze przypadki zdalnego przekazywania obrazu na odległość, przede wszystkim w
celu nadzoru produkcji w fabrykach, miały miejsce już w pierwszej połowie XX wieku. W
latach 50. kamery zaczęto wykorzystywać do zarządzania ruchem drogowym, a później do
ochrony miejsc podwyższonego ryzyka: banków, kasyn, lotnisk itp. W latach 90. ubiegłego
wieku monitoring stał się rutynowym narzędziem do utrzymywania porządku oraz walki z
przestępczością [1]. Obecnie systemy monitoringu wizyjnego są szeroko wykorzystywane w
najróżniejszych dziedzinach życia codziennego. Na kamery możemy natknąć się przede
wszystkim:
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•

na ulicach, skwerach, w parkach, a nawet w lasach, czyli w tak zwanej przestrzeni
publicznej, która dostępna jest dla każdego bez żadnych ograniczeń,

•

w urzędach, muzeach, obiektach sportowych, szpitalach, komunikacji miejskiej,
dużych centrach handlowych jak i małych sklepach osiedlowych, stacjach
benzynowych, hotelach, kinach oraz restauracjach, jednym słowem w miejscach
dostępnych dla wszystkich, ale na określonych zasadach,

•

w biurach i fabrykach, szkołach, przedszkolach, więzieniach, prywatnych posesjach a
nawet mieszkaniach, czyli w miejscach dostępnych tylko dla określonych osób.

Tak duże zróżnicowanie miejsc, a więc również potrzeb dla których wykorzystywany jest
zdalny nadzór, sprawia, że systemy monitoringu wizyjnego mogą bardzo różnić się pod
względem zaawansowania technicznego. Najprostsze instalacje, składające się z kilku kamer
podłączonych do zwykłego telewizora, można napotkać w sklepach czy na stacjach
benzynowych. Bardziej wyrafinowane rozwiązania stosowane są na przykład do obserwacji
ruchu ulicznego lub zachowań pasażerów na lotniskach. Często składają się one z wielu
kamer oraz urządzeń rejestrujących, przez co obserwacja i interpretacja nagrywanego
materiału wymaga skorelowanej pracy odpowiednio wyszkolonego personelu. Idealnym
przykładem takiej instalacji jest warszawski system monitoringu miejskiego obsługiwany
przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu (ZOSM). System ten obejmuje ponad 320 kamer,
z których obraz jest obserwowany 24 godziny na dobę przez ponad 210 pełnoetatowych
pracowników [2]. Jest to jedynie część urządzań obserwujących wydarzenia w stolicy. Ponad
100 kamer działa w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem należącego do
7

Zarządu Dróg Miejskich. Zakład Transportu Miejskiego dogląda swoich pasażerów za
pomocą prawie 5 tysięcy kamer zainstalowanych w metrze, autobusach oraz tramwajach. Do
tego można jeszcze doliczyć prawie 1900 urządzeń rejestrujących pracę oraz zachowania
ludzi w urzędach i szkołach [1].
Samo zainstalowanie kamer, pomijając ich działanie psychologiczne, nie wystarczy, żeby
przestępczość na monitorowanym obszarze spadła, kierowcy nie popełniali wykroczeń
drogowych czy ludzie czuli się bezpieczniej. Potrzebny jest jeszcze sprawny system
wykrywania zdarzeń niepożądanych i reagowania na nie. Zwykle system taki tworzy zespół
ludzi, którzy obserwują obrazy rejestrowane przez kamery, nieustannie je analizując pod
kątem występowania owych zdarzeń, a po wykryciu niepożądanej sytuacji informują o niej
odpowiednie służby.
Praca operatora monitoringu nie jest jednak odpowiednia dla każdego. Warszawski ZOSM
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stawia cały szereg wymagań, które musi spełnić kandydat przed przyjęciem do pracy. Są to
między innymi [1]: dobry wzrok, krótki czas reakcji na bodziec wzrokowy, detekcja
szybkiego ruchu, zdolność do podążania za obiektem w ruchu, zdolność rozróżniania
kolorów, zdolność do długotrwałej koncentracji, odporność na nudę i monotonię, podzielność
uwagi, wyobraźnia i pamięć przestrzenna, wysoka odporność na stres. Wymagania są więc
dosyć wysokie, a przy tak dużej liczbie kamer potrzebna jest również duża liczba operatorów.
Okazuje się bowiem, że pojedynczy operator nie powinien obserwować więcej niż 16
obrazów z kamer jednocześnie [2]. Powyżej tej liczby efektywność jego pracy drastycznie
spada.
Z punktu widzenia zarządcy systemu monitoringu, oprócz efektywności pracy całego
systemu, bardzo ważny jest również koszt jego funkcjonowania. Z raportu NIK dotyczącego
funkcjonowania miejskich systemów monitoringu wizyjnego [2] wynika, że jedynie około
13% całkowitych kosztów utrzymania systemu stanowią koszty eksploatacji, natomiast resztę,
czyli aż 87%, pochłaniają koszty osobowe, na które składają się głównie wynagrodzenia
pracowników.
Z tychże powodów coraz częściej można napotkać próby usprawnienia oraz chociaż
częściowej automatyzacji systemów nadzoru wizyjnego poprzez stosowanie różnego rodzaju
dedykowanych komputerowych systemów automatycznej detekcji określonego typu sytuacji
lub zachowań ludzkich, które pomagają skupić uwagę obserwatora tylko na tym, co może być
naprawdę ważne. Możliwymi do wykrycia sytuacjami w tym kontekście są między innymi:
pozostawienie bagażu bez opieki, agresywne zachowanie ludzi wobec siebie, akty
wandalizmu, przekroczenie strefy zabronionej czy łamanie przepisów ruchu drogowego.
8

Oprócz samego wykrycia wystąpienia określonej sytuacji, przeprowadzana jest również jej
wstępna analiza, a następnie automatycznie powiadomiany jest operator, dzięki czemu
prawdopodobieństwo przeoczenia interesujących zdarzeń znacząco się obniża, a efektywność
pracy całego systemu może wzrosnąć nawet przy zatrudnieniu mniejszej liczby pracowników.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za komputerowym wspomaganiem pracy
operatorów monitoringu jest fakt, że komputer sam ze swojej natury spełnia większość
wymagań, które muszą spełniać operatorzy.
Właściwie wszystkie komputerowe systemy wspomagania nadzoru wideo mają jedną
podstawową wspólną cechę: swoją pracę opierają na algorytmach detekcji ruchu, czyli
wydzieleniu obszarów pierwszoplanowych z tła. Przy czym „tło” jest tu rozumiane jako zbiór
pikseli o stałych cechach, na przykład barwie lub częstotliwości zmian intensywności [3].
Najczęściej stosowaną techniką detekcji obszarów pierwszoplanowych w sekwencjach wideo
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jest usuwanie obszaru tła. Popularność zawdzięcza ona głównie możliwej do osiągnięcia
wydajności, z czym wiąże się możliwość przetwarzania w czasie rzeczywistym. Cecha ta jest
niezbędne do praktycznego zastosowania algorytmu w jakimkolwiek systemie analizującym
dane przekazywane na żywo.
Głównym polem zastosowań dla algorytmów tego typu są omówione wcześniej systemy
monitoringu wizyjnego, lecz znajdują one również zastosowanie w dziedzinach takich jak [4]:
•

Optical motion capture – celem jest tutaj stworzenie pełnego i dokładnego
przestrzennego obrazu człowieka przy pomocy kilku kamer obserwujących go z
różnych stron. Sylwetka wycinana jest z każdego widoku poprzez usuwanie tła, a
następnie tworzony jest trójwymiarowy model postaci [5],

•

Interakcje człowiek–maszyna – niektóre systemy wymagają interakcji człowieka z
maszyną poprzez strumień wideo analizowany w czasie rzeczywistym pochodzący ze
statycznej kamery (np. Microsoft Kinect) [6],

•

Kodowanie wideo oparte na zawartości – przed zakodowaniem strumień wideo jest
dzielony na elementy stałe (tło) i obiekty ruchome. Następnie elementy te są
kodowane oddzielnie, w związku z czym kodowanie wideo potrzebuje efektywnych
metod detekcji obiektów ruchomych [7].

Aby jednak usunąć tło z obrazu, trzeba wiedzieć jak ono wygląda. Tu z pomocą
przychodzą metody modelowania tła, które na podstawie analizy poprzednich klatek w
sekwencji wideo starają się określić, jak w danym momencie wygląda tło lub które obszary
obrazu do niego należą. Posiadając utworzony model tła można określić, które obszary obrazu
9

mogą zawierać interesujące informacje, co jest pierwszym i niezbędnym krokiem w każdym
systemie automatycznego wspomagania nadzoru wideo.
Motywacją pracy jest zatem potrzeba stworzenia oraz wykorzystywania sprawnych i
zarazem

dokładnych

algorytmów

modelowania

tła

oraz

detekcji

obiektów

pierwszoplanowych tak, aby mogły być one z powodzeniem używane w automatycznych
systemach

monitoringu

wizyjnego,

umożliwiając

lepsze

wykorzystanie

zasobów

technologicznych oraz ludzkich, przede wszystkim w celu zwiększenia ogólnie pojętego
bezpieczeństwa publicznego.

1.2. Cel i teza pracy
Idea detekcji obiektów pierwszoplanowych poprzez usuwanie tła opiera się na założeniu,
że różnice pomiędzy obecnie analizowaną klatką wideo a wyznaczoną klatką tła
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spowodowane są wyłącznie obecnością obiektów pierwszoplanowych. Klatka tła jest tutaj
rozumiana jako pojedynczy obraz zawierający wyłącznie obiekty należące do tła.
Przykładowo obraz tła może przedstawiać budynki, ulice, niebo, drzewa czy trawę, ale nie
mogą znajdować się na nim obiekty pierwszoplanowe, czyli przejeżdżające ulicą samochody,
spacerujący chodnikiem ludzie czy biegające po trawie zwierzęta. Oznacza to, że piksele z
obecnej klatki, które nie zmieniły się w porównaniu z pikselami z klatki tła, będą
zaklasyfikowane jako tło, pozostałe natomiast jako obiekty pierwszoplanowe (nazywane
również obiektami ruchomymi z racji tego, że tylko obiekty pierwszoplanowe się poruszają).
Teoretycznie prawidłowe działanie tak sformułowanego pomysłu na detekcję obiektów
pierwszoplanowych wymaga, aby spełnionych było pięć podstawowych warunków [4]:
•

Kamera musi być statyczna, a jej parametry pracy stałe.

•

W scenie nie powinny występować zmiany oświetlenia.

•

Tło jest statyczne, czyli nie zawiera żadnych poruszających się obiektów. W
szczególności żadne obiekty należące do tła nie mogą zmieniać swoich pozycji wraz z
upływem czasu. Oznacza to, że na przykład uliczny kosz na śmieci musi zawsze stać
dokładnie w tym samym miejscu, aby być poprawnie rozpoznany jako należący do tła.

•

Pierwsze kilka klatek strumienia wideo nie może zawierać żadnych obiektów
pierwszoplanowych, tak aby można było użyć jednej z nich jako klatki tła.

•

Tło i obiekty pierwszoplanowe mogą być łatwo odseparowane poprzez progowanie
różnicy kolorów lub jasności pomiędzy pikselami z obecnie analizowanej klatki i
odpowiadającymi im pikselami z klatki tła.
10

W praktyce właściwie żaden z powyższych warunków nie jest w pełni spełniony w
rzeczywistych sytuacjach pojawiających się zarówno w wewnątrz budynków, jak i scenach
zewnętrznych. Sprawia to, że opisane podejście do detekcji obiektów pierwszoplanowych jest
niemożliwe do zastosowania w praktyce. Problem ten wymaga rozwiązań, które będą
umożliwiały lepsze odwzorowanie rzeczywistych właściwości elementów tła występujących
w sekwencjach wideo. Można tu wykorzystać algorytmy modelowania tła. Aby działały ono
wystarczająco dobrze i mogły znaleźć praktyczne zastosowania, trzeba wziąć pod uwagę fakt,
że w rzeczywistych sytuacjach wygląd tła analizowanej sceny może ulegać zmianom. W
związku z tym każda dobra metoda modelowania tła powinna potrafić dostosować się do
czterech podstawowych zmian obejmujących całość lub część estymowanego tła. Są to:
•

zmiana jasności oświetlenia sceny, np. słońce wychodzące zza chmur,

•

powtarzające się zmiany w scenie, np. łopocząca na wietrze flaga lub falująca
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powierzchnia wody,
•

zmiana w geometrii sceny, np. odjechanie z miejsca parkingowego samochodu
uznawanego do tej pory za element tła,

•

zakłócenia jednorodności strumienia wideo, np. szumy punktowe lub drgania kamery.

Oczywiście nie zawsze wszystkie wymienione rodzaje zmian wyglądu tła występują w
sekwencjach wideo, jednak jeśli się pojawią, mogą bardzo utrudnić poprawną estymację tła. Z
badań i eksperymentów opisanych w rozdziale 4 wynika, że wśród najtrudniejszych do
zamodelowania sytuacji znajdują się szybkie zmiany oświetlenia (jasności) całej lub części
sceny, takie jak zapalenie dodatkowego oświetlenia czy wyjście słońca zza chmur, szybkie
powtarzające się zmiany obejmujące swoim zasięgiem duże obszary sceny, na przykład
kołyszące się na wietrze drobne listki drzew oraz niska jakość analizowanego materiału,
której przyczynami mogą być złe warunki atmosferyczne, na przykład mgła lub deszcz,
punktowe szumy w obrazie oraz wysoki stopień kompresji danych w strumieniu wideo.
Ponadto warunkiem koniecznym w większości praktycznych zastosowań algorytmu
estymacji tła jest możliwość pracy w czasie rzeczywistym. W przeciwnym przypadku
algorytm można wykorzystać jedynie do analizy materiałów wcześniej zarchiwizowanych.
W literaturze można odnaleźć bardzo wiele różnych podejść do modelowania tła. Od
naiwnego porównania dwóch kolejnych klatek z sekwencji wideo do zaawansowanych
algorytmów estymacji prawdopodobieństwa przynależności do tła na podstawie statystycznej
analizy zawartości poprzednich klatek. W rozdziale 2 opisane zostały najczęściej spotykane
rozwiązania tego problemu. Po ich dokładnej analizie oraz przeprowadzeniu testów opisanych
11

w rozdziałach 2.9 oraz 4.4 okazało się, że wiele metod modelowania tła lekceważy lub wcale
nie bierze pod uwagę kilku ważnych aspektów zagadnienia:
•

Pomijana jest informacja o położeniu danego piksela w obrazie i jego korelacji z
sąsiedztwem, która niewątpliwie występuje np. w postaci gradientu koloru.

•

Informacja z kolejnych kanałów chromatycznych rozpatrywana jest osobno, podczas
gdy z założenia składowe koloru jednoznacznie go określają, więc powinny być
rozpatrywane razem.

•

Pozostawiona jest pewna dowolność w kwestii aktualizacji modelu tła. Niektóre
algorytmy aktualizują cały model, inne tylko te obszary, które w danym momencie
zostały zaklasyfikowane jako tło. Powstaje tu również pytanie, kiedy i czy w ogóle
uznać piksel znajdujący się od dłuższego czasu w tym samym miejscu, a nie należący
do tła za tło. Z problemem tym łączy się zjawisko powstawania tak zwanych obiektów

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

duchów, czyli grup pikseli nienależących do modelu tła, które powinny do niego
należeć. Obiekty duchy powstają w wyniku usunięcia części sceny uznawanej do tej
pory za tło, np. odjazd samochodu z parkingu pozostawia puste miejsce parkingowe,
które może stać się obiektem duchem.
•

Z

pewnym

dystansem

traktowany

jest

również

problem

cieni

obiektów

pierwszoplanowych występujących w scenie. Cienie są zjawiskiem utrudniającym
klasyfikację obszarów jako tło, ponieważ obszary zacienione przez obiekty
pierwszoplanowe, pomimo że ewidentnie różnią się od niezacienionych, powinny
zostać uznane za tło.
Ponadto przeprowadzone eksperymenty wykazały, że najczęściej spotykane algorytmy
modelowania tła mają też kłopoty ze zmianami oświetlenia analizowanej sceny, szumami i
zakłóceniami występującymi w sekwencjach wideo, modelowaniem szybkozmiennego tła, a
w przypadku bardziej zaawansowanych rozwiązań, również z szybkością działania
spowodowaną bardzo dużym stopniem skomplikowania algorytmów.
Wnioski wyciągnięte z przeprowadzonych badań pokazały nowe możliwości i kierunki
rozwoju dla metod modelowania tła w sekwencjach wideo. Zaowocowało to sformułowaniem
tezy, że możliwe jest opracowanie nowych metod modelowania tła oraz detekcji obszarów
pierwszoplanowych. Metody takie mogą stanowić rozwinięcie istniejących rozwiązań
jednocześnie przewyższając je pod względem jakości i szybkości pracy oraz lepiej
rozwiązywać problemy, z którymi nie radzą sobie najczęściej wykorzystywane obecnie
metody modelowania tła.
12

Celem pracy jest zaproponowanie nowych metod detekcji obiektów pierwszoplanowych
oraz modelowania tła, spełniających podstawowe wymogi stawiane przed tego typu
algorytmami. W szczególności metody te będą brały pod uwagę i odpowiednio wykorzystają
informacje o kolorze oraz korelacje przestrzenne obrazu, a także będą odpowiednio
aktualizować model tła tak, aby skompensować występujące cienie i nie będą prowadziły do
powstawania nadmiernych szumów oraz obiektów duchów.
W 2 rozdziale pracy zaprezentowane są aktualnie najczęściej wykorzystywane metody
modelowania tła. Rozdział 3 zawiera dokładne opisy dziewięciu nowych metod modelowania
tła zaproponowanych po przeanalizowaniu i przetestowaniu kilkudziesięciu spośród
istniejących obecnie rozwiązań. W rozdziale 4 opisane są badania przeprowadzone na
znanych oraz nowych metodach modelowania tła. Ponadto zawiera on charakterystykę
środowiska badawczego wraz ze sposobem pozyskania danych testowych, opisem procedury
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badawczej oraz współczynników jakościowych wykorzystanych do oceny wyników
zwracanych przez testowane rozwiązania. Rozdział 5 poświęcony jest porównaniu wyników
badań przeprowadzonych na wszystkich przedstawionych w pracy metodach modelowania tła
oraz wyciągnięciu wniosków z wykonanych testów. Rozdział 6 podsumowuje całość
wykonanych prac: wymienione są najważniejsze cechy zaproponowanych rozwiązań,
omówiony jest sposób doboru jednej sześciu wytypowanych wcześniej najlepszych metod
modelowania tła w zależności od wymogów potencjalnego zastosowania oraz wskazane są
możliwe dalsze kierunki rozwoju badań.

13

2. Przegląd znanych metod modelowania tła
W rozdziale prezentowane są najczęściej spotykane podejścia do problemu modelowania
tła, zaczynając od najbardziej intuicyjnej różnicy kolejnych klatek, przez metody
wykorzystujące różnego rodzaju miary statystyczne, aż do zaawansowanych rozwiązań
opartych na podstawach matematycznych.
Wszystkie ilustracje zamieszczone w tym rozdziale przedstawiają wyniki działania
poszczególnych opisywanych metod wykorzystując zawsze tę samą klatkę z sekwencji
wejściowej [8], aby lepiej unaocznić różnice pomiędzy wynikami zwracanymi przez kolejne
metody. Wraz z wynikami przedstawiona jest również szybkość przetwarzania w klatkach na
sekundę (FPS), na którą bardzo duży wpływ ma rozdzielczość analizowanego obrazu, dlatego
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warto dodać, że wykorzystana sekwencja wideo ma rozdzielczość 768x576 pikseli.

Rysunek 1. Klatka wybrana do przedstawienia wyników omawianych metod modelowania tła
oraz odpowidający jej wzorzec modelowania tła.
Jedynymi ruchomymi obiektami w wybranej klatce, przedstawionej na rysunku 1 z lewej
strony, są dwie osoby w lewej części obrazu oraz samochód w części centralnej, wszystkie
zaznaczone na czerwono. Idealnym wynikiem modelowania tła jest więc, w tym przypadku,
całkowicie czarny obraz z trzema białymi obszarami odpowiadającymi kształtem i
położeniem poruszającym się obiektom. Binarny obraz zawierający idealny wynik
modelowania tła nazywany jest wzorcem modelowania tła. Jego wygląd dla wybranej klatki
został przedstawiony na rysunku 1 z prawej strony.

2.1. Różnica kolejnych klatek wideo
Najprostszym sposobem separacji ruchomych obiektów pierwszoplanowych i tła jest
sprawdzenie czym różnią się następujące po sobie klatki w sekwencji wideo poprzez odjęcie
14

wartości odpowiadających sobie pikseli z obydwóch klatek. Miejsca, w których różnice są
większe od ustalonej wcześniej wartości progowej, to najprawdopodobniej obszary ruchu.
Zależność tę można zapisać w postaci [9]:
∣klatka( x , y)n −klatka( x , y)n −1∣ > próg

(1)

gdzie:
klatka(x , y )n – piksel z n-tej klatki w sekwencji,
klatka(x , y )n −1 – piksel z (n-1) klatki w sekwencji,

próg – wartość, której przekroczenie oznacza detekcję obszaru pierwszoplanowego,
x , y – współrzędne rozpatrywanego piksela.
Metoda ta, zwana różnicową (Simple Difference), jest bardzo prosta obliczeniowo, przez
co również bardzo szybka. Niestety jej poprawne działanie możliwe jest tylko w konkretnych
warunkach. Na przykład zbyt powolny ruch nie jest możliwy do wykrycia, ponieważ
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wprowadzi jedynie niewielkie zmiany w dwóch następujących po sobie klatkach. Ponadto
wyniki detekcji są bardzo czułe na zmiany wartości progu [9]. Za niski próg wprowadzi szum,
natomiast za wysoki uniemożliwi wykrycie części ruchomych obiektów.

Rysunek 2. Wynik pracy metody różnicowej.
Wiele metod modelowania tła, również tych bardzo zaawansowanych, wykorzystuje
operację progowania w celu ostatecznego rozróżnienia obiektów pierwszoplanowych i tła. Z
tego powodu zagadnienie ustalenia odpowiedniej wartości progu jest problemem samym w
sobie. Prostsze rozwiązania, z których część opisana została w kolejnych podrozdziałach,
pozostawiają dobór progu detekcji obszarów pierwszego planu użytkownikowi końcowemu
jako element konfiguracji metody. Wyniki wszystkich tego rodzaju metod opisanych w
niniejszej pracy zostały uzyskane z zastosowaniem empirycznie dobranej wartości progu
równej 15 w skali (0, 255). Bardziej zaawansowane rozwiązania starają się estymować tę
15

wartość dla każdego miejsca obrazu niezależnie, na przykład na podstawie wariancji zmian
intensywność danego piksela. W takim przypadku metoda samodzielnie ustala wartość progu.
Niektórzy autorzy wprowadzają dodatkowe parametry do algorytmu estymującego próg
detekcji w celu umożliwienia dostosowania działania metody do warunków, w których będzie
używana.
Przykładowy wynik działania metody różnicowej przedstawiony został na rysunku 2.
Poruszające się obiekty zostały rozpoznane tylko częściowo. Ponadto maska tła, czyli binarny
obraz przedstawiający ostateczne wyniki klasyfikacji pikseli do tła lub pierwszego planu,
zawiera bardzo dużo szumów punktowych.
W przeciwieństwie do metody różnicowej, która próbuje klasyfikować piksele nowych
klatek właściwie tylko na podstawie aktualnie otrzymywanych danych, wszystkie bardziej
zaawansowane podejścia do problemu modelowania tła starają się najpierw utworzyć model

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

tła, aby za jego pomocą móc dokładniej klasyfikować nowe piksele.
W pracy [10] zaproponowano usprawnienie dla podejścia różnicowego. Metoda
różnicowa z rejestracją tła (Background Registration) polega na estymacji aktualnego
wyglądu tła poprzez sprawdzenie za pomocą zależności (1) czy dany piksel pozostawał
niezmienny (moduł różnicy nie przekroczył progu) w ciągu zadanej liczby następujących po
sobie klatek. Jeśli dany piksel spełnia ten wymóg to jego aktualna wartość zostaje
zapamiętana w akumulatorze tła. Akumulacja tła jest przeprowadzana dla każdej kolejnej
klatki z analizowanej sekwencji, w związku z czym wyestymowane tło w pewnym stopniu
adaptuje się do zmian wyglądu sceny. Zastosowanie procedury estymacji wyglądu tła
powoduje, że w przypadku tej metody można już mówić o modelowaniu tła, a akumulator
uznać za bardzo prosty model tła.
Ze względu na zastosowanie akumulatora tła, warunek detekcji obszarów pierwszego
planu w porównaniu do metody różnicowej uległ zmianie i przyjął postać [10]:
∣klatka(x , y)n −tło(x , y) n−1∣ > próg

(2)

gdzie:
klatka(x , y )n – piksel z n-tej klatki w sekwencji,
tło (x , y)n −1 – wyestymowany w (n-1) kroku piksel tła,
próg – wartość, której przekroczenie oznacza detekcję obszaru pierwszoplanowego,

x , y – współrzędne rozpatrywanego piksela.
Background Registration daje o wiele lepsze rezultaty niż wcześniej opisana metoda
Simple Difference, jednakże niezbyt dobrze radzi sobie ze zmiennym tłem. W takim
przypadku nasila się szum, jak również pojawiają się obiekty duchy, czyli obszary tła błędnie
16

uznane za pierwszoplanowe. Przykładowy wynik pracy omawianej metody przedstawiony
został na rysunku 3. Oprócz poruszających się obiektów widać na nim również dużą ilość
szumów punktowych, które z biegiem czasu jeszcze się nasilają. Pozytywną cechą
prezentowanego podejścia jest natomiast bardzo duża szybkość pracy sięgająca prawie 400
klatek na sekundę. Trzeba jednak dodać, że w przeciwieństwie do większości metod
modelowania tła, w przypadku tego rozwiązania obliczenia przeprowadzane są wyłącznie na
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wartościach jasności pikseli obrazu, co zmniejsza ilość przetwarzanych danych.

Rysunek 3. Wynik pracy metody różnicowej z rejestracją tła.

2.2. Tło jako miara statystyczna wyliczona z ostatnich N klatek wideo
O wiele lepsze rezultaty od opisanej w poprzednim podrozdziale różnicy kolejnych klatek
dają metody wykorzystujące miary statystyczne do estymacji tła. Najprostsza metoda wylicza
tło jako średnią arytmetyczną z N poprzednich klatek z sekwencji wideo [9]. Następnie, aby
określić obszary ruchu, wykorzystywana jest standardowa procedura odejmowania
wyliczonego tła od obecnej klatki i porównania modułu wyniku z zadanym progiem.
Rozwiązanie to nie jest zbyt skomplikowane obliczeniowo, więc metoda ta działa szybko,
natomiast wymaga dużej ilości pamięci, ponieważ do obliczenia średniej za każdym razem
potrzebne są wszystkie N klatek. Poza tym, podobnie jak w przypadku wielu innych metod,
dla obrazów kolorowych obliczenia prowadzone są dla każdego kanału niezależnie, a
następnie agregowane najczęściej za pomocą iloczynu lub ilorazu logicznego. Lub też
operacja progowania wykonywana jest na obrazie powstałym poprzez przekształcenie do
przestrzeni jasności różnicy wyestymowanego dotychczas tła i analizowanej obecnie klatki.
Niestety wszystkie te rozwiązania są uproszczeniami wobec obliczeń wektorowych biorących
pod uwagę wszystkie składowe barwne naraz, a więc mogą prowadzić do pogorszenia jakości
wyników końcowych.
17

Drugą miarą statystyczną, którą z powodzeniem można wykorzystać w kontekście
modelowania tła, jest mediana wyliczona z N poprzednich klatek. Podstawowy pomysł jest
właściwie taki sam jak dla średniej arytmetycznej, jednak wyniki możliwe do uzyskania za
pomocą mediany okazują się dokładniejsze [9][11][12][13].
Na rysunku 4 został przedstawiony przykładowy wynik pracy metody medianowej.
Pojawiające się szumy są niewielkie oraz nie narastają z czasem. Warto też zauważyć, że
poruszające się obiekty nie mają wpływu na wyniki kolejnych detekcji. Efekty te
spowodowane są właściwościami mediany. Pojedyncze lub losowe odchylenia od większości
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analizowanych danych mają na nią jedynie znikomy wpływ.

Rysunek 4. Wynik pracy metody medianowej.

2.3. Metody przybliżonej średniej oraz mediany
W pracach [9][14][15] został opisany sposób wyliczania dobrego przybliżenia średniej na
podstawie jedynie wcześniejszej wartości tego przybliżenia oraz obecnie analizowanej klatki
z sekwencji wideo. Metodę tę można odnaleźć pod nazwami Average Difference lub Running
Average. Przebiega ona zgodnie ze wzorem:
tło (x , y) n = α⋅klatka (x , y) n+(1−α )⋅tło(x , y) n−1

(3)

gdzie:
tło (x , y)n – estymowany obecnie piksel tła,
tło (x , y)n −1 – wyestymowany w (n-1) kroku piksel tła,
klatka(x , y )n – piksel z n-tej klatki w sekwencji,
α – współczynnik estymacji, zwykle α ∈(0.01 , 0.1) ,
x , y – współrzędne rozpatrywanego piksela.
Dzięki takiemu usprawnieniu metoda nie tylko działa szybciej, lecz również jej
zapotrzebowanie na pamięć staje się wręcz znikome w porównaniu z podejściem
18

wyliczającym średnią na podstawie N poprzednich klatek. Rozwiązanie to pozwala uzyskać
dobre wyniki w krótkim czasie. Uśrednianie klatek po czasie zmniejsza punktowe szumy, a
wykonywana na bieżąco aktualizacja pozwala modelować wolnozmienne tło. Jednak metoda
słabo radzi sobie z tłem szybkozmiennym, zwłaszcza, jeśli zmiany te mają wysoką wariancję.
W takiej sytuacji dochodzi do uśrednienia zmian i wartości skrajne mogą zostać uznane za
pierwszoplanowe. Dodatkowo zły dobór parametru α może spowodować pozostawianie smug
za poruszającymi się obiektami lub zbyt szybką aktualizację powodującą włączanie
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powolnego ruchu do modelu tła.

Rysunek 5. Wynik pracy metody przybliżania średniej.
Częstym sposobem przeciwdziałania tego rodzaju błędom jest aktualizacja jedynie
obszarów należących do tła – tak zwana selektywna aktualizacja lub po prostu selektywność.
Zmienia to wzór estymacji tła do postaci [9][15]:
tło (x , y) n =

{

tło(x , y) n−1
dla (2)
α⋅klatka (x , y) n+(1−α )⋅tło(x , y) n−1 w p.p.

(4)

Podejście takie umożliwia detekcję obiektów poruszających się powoli lub nawet
zatrzymujących się. Niestety może również spowodować powstawanie dodatkowych szumów
lub nawet obiektów duchów.
Przykładowy wynik pracy metody Average Difference przedstawiony został na rysunku 5.
Widać na nim doskonale smugi pozostające za poruszającymi się obiektami. Powstały one w
wyniku zanieczyszczenia modelu tła informacjami o obiektach ruchomych – błąd wynikający
ze zbyt szybkiej aktualizacji modelu. Ponadto można również zaobserwować spore szumy
punktowe, które podobnie jak w przypadku podejścia obliczającego średnią na podstawie N
poprzednich klatek z sekwencji wideo, nie narastają wraz z upływem czasu.
W pracy [11] zaprezentowane zostały dwa sposoby umożliwiające aproksymację mediany
na podstawie jej poprzednio wyliczonej wartości oraz obecnie analizowanej klatki z
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sekwencji wideo. W obydwóch rozwiązaniach aproksymacja polega na przybliżaniu wartości
mediany poprzez przesuwanie poprzednio wyestymowanej wartości mediany w stronę
wartości kolejnej próbki danych. Wielkość przesunięcia jest za każdym razem taka sama, lecz
może być ona dodatnia lub ujemna w zależność od wzajemnej relacji wartości estymowanej
oraz wartości kolejnej próbki danych.
Metoda przybliżania mediany (Approximated Median) wykorzystuje następującą funkcję
aktualizującą akumulator tła:
tło (x , y) n =

{

tło(x , y) n−1+1
tło(x , y) n−1−1
tło(x , y) n−1

dla klatka ( x , y) n > tło(x , y )n−1
dla klatka ( x , y) n < tło(x , y )n−1
dla klatka ( x , y) n = tło(x , y )n−1

(5)

gdzie:
tło (x , y) n – estymowany obecnie piksel tła,
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tło (x , y) n−1 – wyestymowany w (n-1) kroku piksel tła,
klatka(x , y )n – piksel z n-tej klatki w sekwencji,
x , y – współrzędne rozpatrywanego piksela.
Metoda przybliżonej mediany jest prosta obliczeniowo, dzięki czemu wykonuje się
szybko nie wykorzystując przy tym dużej ilości zasobów.
Drugie podejście jest niejako uogólnieniem pierwszego. Rozpatruje ono bowiem
wszystkie trzy kanały barwne wspólnie, wyliczając trójwymiarową medianę wektorową.
Zasada działania jest tu analogiczna, z tą różnicą, że obliczenia prowadzone są w trzech
wymiarach. W tym przypadku funkcja aktualizująca akumulator tła przyjmuje postać:

{

(

⃗
klatka (x , y)n −⃗
tło( x , y) n−1
⃗
tło(x
,
y)
+
n−1
⃗
⃗
tło(x , y) n =
∥
klatka (x , y )n−⃗
tło( x , y )n −1∥
⃗
tło(x , y)
n−1

)

dla ( 7)

(6)

dla ( 8)

⃗
klatka (x , y) n ≠ ⃗
tło(x , y) n−1

(7)

⃗
klatka (x , y) n = ⃗
tło(x , y) n−1

(8)

Aproksymacja polega tu więc na przesuwaniu poprzednio wyliczonej mediany o
znormalizowany wektor różnicy pomiędzy obecnie analizowanym pikselem a medianą. W
związku z zastosowaniem reprezentacji trójwymiarowej zmianie uległ również warunek
detekcji obszarów pierwszego planu:
⃗
∥
klatka (x , y)n −⃗
tło(x , y) n−1∥ > próg

(9)

Takie trójwymiarowe podejście zwiększa liczbę obliczeń, które muszą zostać wykonane,
jednak metoda nadal działa szybko przy niedużej ilości wymaganych zasobów. Główną
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przewagą nad wcześniej opisanymi metodami jest wykorzystanie pełnej informacji o kolorze.
Dzięki temu w modelu tła brane są pod uwagę statystyczne zależności pomiędzy składowymi
barwy [11]. Warto też zauważyć, że korzystając z metody wektorowej do analizy obrazów w
odcieniach szarości, a więc jednowymiarowych, funkcja aktualizująca akumulator tła uprości
się do postaci skalarnej identycznej z funkcją aktualizującą z metody przybliżonej mediany.
Obie przedstawione metody przybliżania mediany cechuje wysoka efektywność
obliczeniowa oraz odporność na różnego rodzaju szumy. Głównym ich mankamentem,
podobnie jak większości metod modelowania tła wykorzystujących progowanie do detekcji
obszarów pierwszego planu, jest trudność dobrania odpowiedniej wartości progu.
Przykładowy wynik pracy metody przybliżania mediany przedstawiony został na
rysunku 6. Analizując go, można wysnuć podobne wnioski jak dla metody z medianą
wyliczaną wprost z N poprzednich klatek z sekwencji wideo. Natomiast rozwiązanie
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przybliżające medianę wykonuje się o wiele szybciej, ponieważ cały tok obliczeniowy trwa
prawie trzy razy krócej dzięki zastosowanym uproszczeniom w obliczeniach wartości
mediany, które okazały się nie mieć dużego wpływu na jakość wyników.

Rysunek 6. Wynik pracy metody przybliżania mediany.

2.4. Analiza histogramu czasowego z ostatnich N klatek wideo
W zadaniu modelowania tła można również wykorzystać histogram, czyli statystyczny
zapis ilości wystąpień kolejnych wartości z danego zbioru danych. W przypadku
modelowania tła histogram jest tworzony po czasie dla każdego piksela obrazu osobno, dzięki
czemu ukazuje rozkład wartości jasności piksela w czasie. Po utworzeniu histogramu można
na jego podstawie wyznaczyć wartości wielu miar statystycznych, takich jak średnia, mediana
czy moda, a następnie użyć ich do estymacji tła, wykorzystując na przykład jedno z
omówionych w poprzednich podrozdziałach podejść [9].
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Jednak histogram pokaże największą siłę w kontekście modelowania tła jeśli zostanie
zinterpretowany jako rozkład gęstości prawdopodobieństwa wystąpienia danej jasności w
obrazie. Stosując takie podejście, można określić prawdopodobieństwo wystąpienia nowej
wartości. Jeśli jest ono wyższe od zadanego progu, to nowa wartość należy do tła, w
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przeciwnym razie jest to obszar pierwszego planu.

Rysunek 7. Wynik pracy metody analizy histogramu.
Aby metody wykorzystujące takie podejście mogły zwracać poprawne wyniki detekcji
obszarów pierwszoplanowych, muszą pokonać kilka problemów. Najważniejsze z nich to:
•

nieciągłość histogramu – może zdarzyć się, że dwie sąsiadujące wartości mają skrajnie
różne prawdopodobieństwa wystąpienia lub, że pomiędzy dwoma wysokimi
prawdopodobieństwami jest luka zerowego prawdopodobieństwa. Sytuacje takie
spowodowane są ograniczoną wielkością zbioru, z którego utworzony został
histogram. Najczęstszym sposobem rozwiązania tego problemu jest rozmywanie
wartości na sąsiadujące przedziały, czyli inkrementacja akumulatora nie tylko
przedziału

odpowiadającego

napotkanej

w

danych

wartości,

lecz

również

akumulatorów przedziałów bezpośrednio z nim sąsiadujących, co w pewnym stopniu
uciągla histogram.
•

dobranie progu detekcji obszarów pierwszego planu – problem ten występuje w wielu
metodach modelowania tła, dzięki czemu doczekał się wielu różnych rozwiązań.
Najczęściej spotykane są dwa z nich. Pierwsze to empiryczne ustalenie stałej wartości
progu na podstawie wyników badań i obserwacji konkretnej metody. Takie podejście
zwykle zmniejsza odporność algorytmu na duże zmiany jasności, sprzyjając
pojawianiu się szumów. Drugie rozwiązanie proponuje ustalić próg na podstawie
wariancji wartości modelowanego tła, którą niestety nie zawsze da się wyliczyć [11].
22

Metody wykorzystujące histogramy czasowe do estymacji tła działają sprawnie, lecz
niestety mają duże wymagania pamięciowe, ponieważ histogramy czasowe dla każdego
piksela obrazu muszą być przez cały czas pamiętane. Z tego powodu powstało wiele metod
starających się przybliżać histogram, najczęściej funkcyjnymi rozkładami zmiennej losowej.
Przykładowy wynik pracy algorytmu wykorzystującego histogram do obliczenia mody
przedstawia rysunek 7. W przypadku mody występują te same negatywne efekty jak przy
wynikach metod wykorzystujących średnią i medianę. Szumów punktowych jest mniej niż dla
pozostałych dwóch miar statystycznych, ale niestety wpływ poruszających się obiektów na
kolejne klasyfikacje jest większy.

2.5. Estymacja histogramu czasowego rozkładem Gaussa
Najpopularniejsze sposoby przybliżania histogramu czasowego wykorzystują w tym celu
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rozkład Gaussa. Istnieją trzy podstawowe, i zarazem wynikające z siebie nawzajem, metody
estymacji histogramu czasowego rozkładem Gaussa [11]. Pierwsza z nich stara się przybliżyć
kształt histogramu za pomocą pojedynczego zmiennego w czasie rozkładu Gaussa opisanego
przez wartość średnią (μ) oraz odchylenie standardowe (σ) [9]. Jej przebieg opisują wzory:
μ( x , y )n = α⋅klatka(x , y)n +(1−α )⋅μ( x , y) n−1

(10)

σ( x , y )2n = α⋅( klatka ( x , y) n−μ (x , y) n−1)2 +(1−α)⋅σ(x , y)2n−1

(11)

gdzie:
μ( x , y )n – wyliczane przybliżenie wartości średniej,
μ( x , y )n −1 – poprzednio wyliczona wartość średnia,

σ( x , y )2n – wyliczane przybliżenie wariancji,
2
σ( x , y )n −1 – poprzednio wyliczona wariancja,

klatka ( x , y)n – piksel z n-tej klatki w sekwencji,

α – współczynnik estymacji, zwykle α ∈(0.01 , 0.1) ,
x , y – współrzędne rozpatrywanego piksela.
Analizowany piksel jest klasyfikowany jako pierwszoplanowy, jeśli spełnia warunek:
∣klatka( x , y)n −μ(x , y)n −1∣ > próg

(12)

gdzie:
klatka ( x , y)n – piksel z n-tej klatki w sekwencji,
μ( x , y )n −1 – poprzednio wyliczona wartość średnia,

próg – wartość, której przekroczenie oznacza detekcję obszaru pierwszoplanowego,
w tym przypadku jest to część odchylenia standardowego, zwykle 2.5σ(x,y),
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x , y – współrzędne rozpatrywanego piksela.

Dzięki takiej postaci warunku detekcji obszarów pierwszoplanowych w prosty sposób
można zastosować selektywność. Wystarczy aktualizować jedynie te obszary, które nie
spełniają tego warunku, czyli należą do tła.
Metoda działa z prędkością porównywalną do metody aproksymacji średniej, która różni
się pod względem obliczeniowym właściwie tylko tym, że nie bierze pod uwagę wariancji.
Rozwiązanie wykazuje również małe zapotrzebowanie na pamięć, ponieważ dla każdego
piksela musi pamiętać jedynie dwie wartości (μ, σ), a nie cały histogram. Niestety posiada też
poważną wadę w stosunku do podejść wykorzystujących histogram wprost – nie potrafi
modelować szybkozmiennego tła.
Drugie, szeroko wykorzystywane do estymacji histogramu czasowego, podejście radzi
sobie z szybkozmiennym tłem poprzez zastosowanie kilku (zwykle 3-5) rozkładów Gaussa
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opisujących możliwe wartości danego piksela tła. Każdy z rozkładów ma własną wartość
średnią (μi), odchylenie standardowe (σi) oraz dodatkowo wagę (ωi) określającą jego
przydatność w detekcji obszarów tła [9][11][14][16][17][18]. Podejście to wykorzystuje
przytoczone wcześniej wzory przybliżające wartość średnią oraz odchylenie standardowe,
lecz stosuje się je do aktualizacji tylko tych rozkładów, które spełniają warunek:
∣klatka(x , y)n −μ(x , y)n , i∣ < 2.5⋅σ(x , y )n−1, i

(13)

gdzie:
klatka ( x , y)n – piksel z n-tej klatki w sekwencji,

μ(x , y )n −1, i – wartość średnia i-tego rozkładu,
σ( x , y )n −1, i – odchylenie standardowe i-tego rozkładu,

x , y – współrzędne rozpatrywanego piksela.
Ponadto aktualizowana jest również waga każdego z rozkładów zgodnie ze wzorem:
ω( x , y) n ,i =

{

(1−α)⋅ω(x , y )n −1, i+α dla (13)
(1−α)⋅ω(x , y )n −1, i
w p.p.

(14)

gdzie:
ω( x , y) n ,i – wyliczana waga i-tego rozkładu,

ω(x , y) n−1,i – poprzednia waga i-tego rozkładu,
α – współczynnik estymacji, zwykle α ∈(0.01 , 0.1) ,
x , y – współrzędne rozpatrywanego piksela.
Analizowany piksel uznawany jest za należący do pierwszego planu, jeśli nie spełnia
warunku (13) dla żadnego rozkładu. W takim wypadku rozkład o najniższej wadze
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zastępowany jest nowym rozkładem o wartości średniej równej wartości rozpatrywanego
piksela, dużym odchyleniu standardowym oraz niskiej wadze [14][17][18]. W wielu
implementacjach przynależność do tła jest określana wyłącznie na podstawie rozkładów o
najwyższych wagach [9][14].
Metoda ta również działa dosyć szybko i nie wymaga dużych zasobów pamięci. Posiada
natomiast zasadniczą przewagę nad swoją poprzedniczką. Potrafi modelować zmienne tło
dzięki wykorzystaniu kilku rozkładów Gaussa. Głównym jej ograniczeniem jest liczba
wykorzystywanych rozkładów, która musi być ustalona z góry. Powoduje to niemożność
poprawnego zamodelowania pikseli tła, które posiadają więcej możliwych wartości niż ta z
góry ustalona liczba.
Naprzeciw temu ograniczeniu wychodzi trzeci sposób estymacji histogramu czasowego,
który dostosowuje liczbę wykorzystywanych rozkładów Gaussa do warunków pracy [14][19].
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W metodzie mieszania rozkładów Gaussa (Gaussian Mixture lub GMM) na stałe określona
jest wyłącznie maksymalna liczba wykorzystywanych rozkładów Gaussa. Samo działanie
zostało zmienione w stosunku do poprzedniej metody poprzez dodanie trzech warunków [19]:
•

praca metody rozpoczynana jest z pojedynczym rozkładem Gaussa,

•

jeśli żaden z aktualnie wykorzystywanych rozkładów nie spełnia warunku aktualizacji,
a ich liczba jest mniejsza od maksymalnej, to zostaje dodany nowy rozkład; jeśli
natomiast maksimum zostało osiągnięte, to nowy rozkład zastępuje rozkład o
najniższej wadze,

•

jeśli waga jednego z wykorzystywanych rozkładów spadnie poniżej minimalnej
wartości progowej, to jest on usuwany.

Przynależność analizowanego obszaru do tła określana jest w tym rozwiązaniu wyłącznie
na podstawie rozkładów o najwyższych wagach.

Rysunek 8. Wynik pracy metody mieszania rozkładów Gaussa.
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Rozwiązanie daje lepsze wyniki niż poprzednie, zwykle w krótszym czasie przy
podobnym wykorzystaniu pamięci. Jest to spowodowane aktywnym dobieraniem liczby
wykorzystywanych rozkładów Gaussa. Dzięki temu nie tylko możliwe jest modelowanie tła o
wysokiej zmienności, ale również ograniczenie ilości obliczeń, gdy tło jest statyczne. W
takim przypadku metoda sama zredukuje niepotrzebne rozkłady, pozostawiając zazwyczaj
jeden najlepiej odwzorowujący statyczny charakter tła.
Przykładowy wynik pracy rozwiązania implementującego tę metodę estymacji histogramu
przedstawia rysunek 8. W porównaniu z wynikami wcześniej omówionych podejść, metoda ta
jest bardzo dobra. Szumy punktowe pojawiają się wyłącznie przy dużych zmianach
oświetlenia sceny, więc na załączonym obrazie nie ma ich wcale. Poruszające się obiekty są
bardzo dobrze odwzorowane, przy czym nie występuje tu efekt smużenia, a cienie
pozostające za ruchomymi obiektami są w dużej mierze niwelowane.
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2.6. Metoda Multi Layer Background Subtraction
Wszystkie opisane do tej pory rozwiązania wykorzystywały wyłącznie barwy
poszczególnych pikseli jako cechę, która umożliwia znalezienie różnic w dwóch obrazach
(klatce z sekwencji wideo oraz wyestymowanym tle). Jednakże możliwe jest również
porównywanie obrazów poprzez analizę innych cech, na przykład gradientu czy tekstury.
Można więc zaprojektować metodę, która brałaby pod uwagę właśnie jedną z tych cech jako
podstawę do odnalezienia różnic pomiędzy dwoma obrazami. Twórcy metody Multi Layer
Background Subtraction [20] (Multi Layer BGS lub MLBGS) zaproponowali rozwiązanie,
które używa zarówno barwy jak i tekstury w celu odnalezienia różnic pomiędzy dwoma
obrazami.
Barwa danego piksela jest określona wprost poprzez wartości jej składowych narzuconych
przez wykorzystywaną przestrzeń barw. W tym wypadku jest to przestrzeń RGB. Natomiast
tekstura nie jest tak prosta do opisania. W tym celu wykorzystywane są specjalne deskryptory,
których wartości wyliczane są na podstawie wartości badanego piksela oraz jego sąsiedztwa.
W metodzie MLBGS wykorzystywany jest deskryptor Local Binary Pattern (LBP) [21][22].
Wylicza on wartość tekstury poprzez znalezienie znaków różnic badanego piksela i pikseli z
jego ośmiospójnego sąsiedztwa, a następnie zapisanie otrzymanych ośmiu wyników jako
kolejnych bitów ośmiobitowej liczby binarnej. Największą zaletą deskryptora LBP jest jego
niezmienniczość względem zmian jasności obrazu, takich jak cienie czy rozbłyski, oraz niska
złożoność przekładająca się wprost na krótki czas potrzebny na jego wyliczenie.
W opisywanej metodzie modelowania tła zastosowano dodatkowe usprawnienie deskryptora
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LBP polegające na dodaniu wartości pomocniczego parametru n=3 do każdej z obliczonych
różnic pikseli bezpośrednio przed wyznaczeniem ich znaków. Parametr ten oznacza wielkość
tolerancji na szumy punktowe, które mogłyby zaburzyć wartość deskryptora.
Podobnie jak w metodzie GMM, model tła w MLBGS jest utrzymywany niezależnie dla
każdego piksela obrazu i składa się z maksymalnie K rozkładów m k , z których B ( B⩽K )
początkowych reprezentuje obserwacje zidentyfikowane jako należące do tła [20]. Każdy z
rozkładów posiada 7 komponentów, których wartości są na bieżąco aktualizowane. Cztery
najważniejsze komponenty to: średni wektor RGB ( I k ), uśredniona wartość deskryptora LBP
( LBP k ), waga rozkładu ( ωk ) oznaczająca prawdopodobieństwo, że opisuje on tło oraz
indeks warstwy tła ( L k ) dla tego rozkładu.
Zastosowanie warstw tła w modelu ma na celu umożliwienie detekcji i modelowania
wielowarstwowego tła. Warstwa jest tu rozumiana jako wartość którą może przyjąć tło.
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Autorzy motywują ten zabieg chęcią poprawnej detekcji obiektów pierwszoplanowych
występujących na wszystkich rodzajach tła, których model się nauczył, a które były wraz z
upływem czasu zakrywane przez nowe obiekty stacjonarne i następnie zostały nagle odkryte.
Modelowanie tła i detekcja obiektów pierwszoplanowych w metodzie Multi Layer
Background Subtraction przebiega dla wszystkich pikseli analizowanego obrazu niezależnie i
w ten sam sposób. Najpierw wyznaczany jest rozkład

k̃ , którego odległość od

odpowiadającego mu piksela jest najmniejsza. Odległość ta wyliczana jest na podstawie
zarówno koloru jak i wartości deskryptora tekstury, a do jej wyznaczenia służy specjalna
funkcja odległości [20]:
t−1

t

, y), LBP ( x , y ))
Dist (m tk−1 ( x , y )) = λ⋅Dtext (LBP k (x
t −1
+ (1−λ)⋅Dc (I k ( x , y ), I t (x , y))

(15)

gdzie:
t−1
m k ( x , y ) – k-ty rozkład z modelu tła w chwili t-1,

λ – udział odległości tekstury w całkowitej wartości odległości, λ ∈(0,1) ,
Dtext – funkcja odległości tekstury, która porównuje deskryptor LBP analizowanego
piksela oraz uśrednionego deskryptora LBP k-tego rozkładu – dokładny jej opis
znajduje się w artykule źródłowym [20],
t −1
LBP k ( x , y ) – uśredniona wartość deskryptora tekstury k-tego rozkładu w chwili t-1,

t
LBP ( x , y) – wartość deskryptora tekstury dla rozpatrywanego piksela,

Dc – funkcja odległości koloru, jej wartość jest zależna od kąta pomiędzy wektorem
koloru analizowanego piksela oraz średnim wektorem RGB k-tego rozkładu, dzięki
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czemu zachowuje niezmienniczość względem zmian jasności pikseli – dokładny jej
opis znajduje się w artykule źródłowym [20],
t −1
I k ( x , y) – średni wektor RGB k-tego rozkładu w chwili t-1,

I t (x , y) – wektor RGB rozpatrywanego piksela,
x , y – współrzędne rozpatrywanego piksela.
Jeśli wyliczona minimalna odległość jest większa od progu T bgu =0.2 , to zostaje
utworzony nowy rozkład, którego I k oraz LBP k inicjowane są odpowiednio wektorem RGB
oraz deskryptorem LBP analizowanego piksela. Nowemu rozkładowi nadawana jest również
niska waga oraz zerowy indeks warstwy tła. Następnie jest on dołączany do listy rozkładów,
jeśli nie jest ona jeszcze pełna. W przeciwnym przypadku nowo utworzony rozkład zastępuje
rozkład o najniższej wadze. Jeśli odległość rozkładu k̃ jest mniejsza od progu T bgu =0.2 , to
jego komponenty zostają zaktualizowane według wzorów [20]:
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I tk̃ = (1−α )⋅I tk̃−1+α⋅I t
t

t−1

LBP k̃ = (1−α )⋅LBP k̃ +α⋅LBP

(16)
t

ω tk̃ = (1−α iω )⋅ωtk̃−1+α iω , α iω =α ω ( 1+τ ω̂ k̃ )
t
k̃

L =

{

1+max {L t−1
k }k=1,..., K

t−1

, k≠ k̃

L t−1
̃k

dla L t̃k=0 ∧ ω̂ k̃ >T bω
w p.p.

(17)
(18)
(19)

gdzie:
α – parametr szybkości aktualizacji wartości koloru i tekstury, α=0.01 ,
α ω – parametr kontrolujący aktualizację wagi rozkładu, α ω =0.01 ,
τ – parametr kontrolujący aktualizację wagi rozkładu, τ=5 ,

ω̂ k̃ – maksymalna wartość wagi jaką kiedykolwiek uzyskał rozkład k̃ ,
T bω – wartość wagi, której przekroczenie oznacza, że rozkład opisuje tło, T bω=0.5 .

Komponenty wszystkich pozostałych rozkładów pozostają bez zmian, oprócz wag, które
są aktualizowane zgodnie ze wzorem:
αω
(20)
̂ k)
(1+τ ω
Przedstawiony sposób aktualizowania wag powoduje, że model szybciej uczy się i wolniej
ωtk = (1−α dω )⋅ω tk−1 ,

α dω =

zapomina rozkłady o wysokiej maksymalnej wadze, natomiast rozkłady o niskiej
maksymalnej wadze są szybko zapominane i powoli zapamiętywane. Oznacza to, że metoda
potrafi szybko przypomnieć sobie wygląd dawno nauczonego tła. Dzięki temu oraz informacji
o indeksie warstwy tła metoda potrafi dobrze modelować sytuacje, w których tło jest
przesłaniane na długi czas przez obiekt pierwszoplanowy.
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Po zaktualizowaniu wszystkie rozkłady są sortowane w porządku malejącym zgodnie z
wartościami ich wag. Następnie ustalana jest liczba Bt pierwszych rozkładów opisujących tło.
Po wyliczeniu minimalnych odległości pikseli obrazu od modelu tła, następuje detekcja
pikseli pierwszoplanowych. W tym celu tworzona jest macierz wartości odległości równych:
Dt (x , y) =

{

Dist( m t−1
(x , y))
k̃

dla k̃ ≤Bt ( x , y) ∨ Lk̃ (x , y)>0

max( Dist(m t−1
w p.p.
k̃ (x , y)), 2T bg)

(21)

gdzie:
T bg – próg rozróżnialności tła i pierwszego planu.

Następnie przeprowadzane jest odszumianie za pomocą filtracji bilateralnej, która
pozwala zmniejszyć szumy punktowe oraz wygładzić filtrowany obraz, zachowując przy tym
ostrość krawędzi w nim wstępujących [23]. Wynikowa macierz jest binaryzowana z progiem
T bg=0.2 . Piksele, których odległość przekroczyła zadany próg, są uznane za piksele
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pierwszego planu. Wszystkie pozostałe piksele są klasyfikowane jako tło.

Rysunek 9. Wynik pracy metody Multi Layer Background Subtraction.
Rysunek 9 przedstawia przykładowy wynik pracy metody Multi Layer BGS. W
porównaniu do wcześniej opisywanych rozwiązań, metoda MLBGS bardzo dobrze
rozpoznała obiekty pierwszoplanowe. Nie występują również szumy, a obszary zacienione
zostały poprawnie zaklasyfikowane jako należące do tła. Jednakże w porównaniu do metod
statystycznych, szybkość pracy rozwiązania jest kilkukrotnie mniejsza.

2.7. Metoda Pixel Based Adaptive Segmenter
Istnieje wiele podejść do problemu modelowania tła, które rezygnują z analizy miar
statystycznych wyliczanych na podstawie historii poszczególnych pikseli na rzecz
bezpośredniego sprawdzania, czy podobna wartość już kiedyś pojawiła się w historii
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rozpatrywanego piksela. Jedną z najlepszych tego rodzaju metod jest Pixel Based Adaptive
Segmenter (PBAS) [4][24].

Rysunek 10. Schemat działania metody Pixel Based Adaptive Segmenter [4][24].
Rozwiązanie składa się z kilku komponentów, których schemat przedstawiony został na
rysunku 10. Kroki przebiegu metody odpowiadają kolejnym blokom ze schematu. Pierwszym
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krokiem jest klasyfikacja pikseli nowej klatki. Jest ona przeprowadzana poprzez obliczenie
odległości każdego z pikseli od zapamiętanego dla tego piksela modelu, składającego się
zwykle z 35 próbek tła – liczba ta została określona empirycznie przez autorów metody. Jeśli
odległość badanego piksela od przynajmniej dwóch z nich jest mniejsza od progu decyzji
R (x i) , to piksel jest klasyfikowany jako tło, w przeciwnym wypadku piksel jest uznawany

za część obiektu pierwszoplanowego.
Wykonanie kolejnych dwóch kroków metody jest zależne od decyzji klasyfikacyjnej. Są
one wykonywane tylko wtedy, gdy nowy piksel został uznany za należący do tła. W takim
wypadku wykonywany jest drugi krok, czyli aktualizacja modelu tła dla tego piksela. Polega
ona na losowym wybraniu jednej z dotychczasowych próbek tła i zastąpieniu jej wartości
wartością nowego piksela. W ten sposób w modelu zostaje zapamiętaną wartość nowego
piksela. Ponadto aktualizacja modelu następuje dla co T( x i)−tej klatki. Oznacza to, że im
wyższa jest wartość współczynnika uczenia T(x i) , tym rzadziej będzie ona przeprowadzana.
Dodatkowo z taką samą częstotliwością aktualizowany jest losowo wybrany jeden z ośmiu
sąsiadów analizowanego piksela. Sąsiad aktualizowany jest wartością odpowiadającego mu
piksela z nowej klatki. Dzięki temu do modelu przedostają się również próbki, które nie
zostałyby zaklasyfikowane jako tło – umożliwia to uczenie się nowego wyglądu tła.
Trzecim krokiem metody jest aktualizacja progu decyzji R ( x i) . Aby była ona możliwa,
wraz z wartością nowego piksela w modelu tła zapamiętywana jest również minimalna
odległość tego piksela od próbek tła, a więc w modelu oprócz samych 35 próbek tła znajduje
się również 35 minimalnych odległości tych próbek od odpowiadających im punktów modelu.
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Wyznaczanie wartości nowego progu decyzji rozpoczyna się od obliczenia średniej ̄d min (x i )
spośród wspomnianych 35 minimalnych odległości. Jest ona interpretowana jako miara
dynamiki tła. Następnie następuje aktualizacja progu decyzji zgodnie ze wzorem:
R (x i) =

R(x i)⋅(1−R inc/ dec ) dla R(x i) > ̄d min ( x i )⋅R scale
R(x i)⋅(1+R inc/ dec ) w p.p.

{

(22)

gdzie:
R inc /dec – współczynnik, zwykle równy 0.05,
R scale – współczynnik, zwykle równy 5.

Czwartym krokiem metody jest aktualizacja wartości współczynnika uczenia T(x i)
według wzoru:

{
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T
T(x i)+ ̄ inc
d min ( x i)
T(x i) =
T
T(x i)− ̄ dec
d min ( x i)

dla pierwszego planu
(23)
dla tła

gdzie:
T inc – współczynnik, zwykle równy 1,

Tdec – współczynnik, zwykle równy 0.05.
Ponadto zdefiniowane są również dolny (T lower ) i górny (T upper ) limit dla wartości
współczynnika uczenia, równe odpowiednio 2 oraz 200.
Ostatnim krokiem jest zastosowanie post-processingu na ostatecznej masce tła w postaci
filtra medianowego o rozmiarze 9x9, który usuwa punktowe szumy i wygładza obiekty
pierwszoplanowe, lecz również zmniejsza ostrość ich krawędzi.

Rysunek 11. Wynik pracy metody Pixel Based Adaptive Segmenter.
Rysunek 11 przedstawia przykładowy wynik pracy metody PBAS. W porównaniu do
wcześniej opisywanych metod, metoda PBAS bardzo dobrze rozpoznała obiekty
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pierwszoplanowe, przy czym w wynikach nie występują żadne szumy punktowe. Natomiast
nie udało poprawnie sklasyfikować obszaru zacienionego przez samochód. Ponadto szybkość
pracy rozwiązania jest kilkukrotnie mniejsza niż w przypadku metod statystycznych.

2.8. Modelowanie tła wykorzystujące algorytm PCA
Zupełnie innym podejściem do problemu cechuje się metoda opisana w pracy [25]. Nie
wykrywa ona statystycznych zależności w obecności konkretnych wartości w danych, ani nie
szacuje prawdopodobieństwa przynależności analizowanych obszarów do tła. Zamiast tego do
modelowania tła wykorzystuje analizę głównych składowych (ang. Principal Component
Analysis – w skrócie PCA), w tym przypadku chodzi o główne składowe obrazu tła.
W opisywanej metodzie modelowania tła baza danych, dla której przeprowadzana jest
analiza głównych składowych, tworzona jest z M początkowych klatek z analizowanej
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sekwencji. Od każdej z nich należy odjąć klatkę średnią, a wynik zapisać wiersz za wierszem
tworząc wektor Φ. Powstałe wektory umieszczane są następnie w pojedynczej dużej macierzy
A, której każdy wiersz zawiera pojedynczy obraz. Przyjmując wymiary klatki równe N x N,
utworzona w ten sposób macierz A ma M wierszy i N2 kolumn. Następnie należy obliczyć
macierz kowariancji C macierzy A według wzoru [26]:
M

C =

1
∑ ΦT Φ = AT A
M n=1 n n

(24)

gdzie:

C – macierz kowariancji o wymiarze N2 x N2,
A – macierz obrazów o wymiarze M x N2,
Φn – n-ty wiersz macierzy A.
Ostatnim krokiem jest obliczenie wektorów oraz wartości własnych macierzy kowariancji
C oraz usunięcie wektorów własnych odpowiadających najmniejszym wartościom własnym,
ponieważ to właśnie one mają najniższą zawartość informacyjną. W wyniku tego utworzona
zostaje macierz przestrzeni własnej W o wymiarze K x N2, gdzie K to liczba pozostawionych
wektorów własnych.
Należy zauważyć, że obiekty pierwszoplanowe najczęściej są ruchome, a więc nie
występują w tej samej lokalizacji w kolejnych klatkach użytych do utworzenia przestrzeni
własnej, przez co nie mają znaczącego wpływu na model. Obszary obrazu zawierające
ruchome obiekty pierwszoplanowe nie mogą zostać odtworzone na podstawie modelu.
Natomiast obszary statyczne, z których najczęściej składa się tło, są opisywane przez model
jako liniowe kombinacje wektorów własnych. Oznacza to, że przestrzeń własna stanowi
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bardzo dobry model opisujący statyczne obszary należące do tła [25]. Rozwiązanie to nie
bierze jednak pod uwagę tego, że w praktyce tło nie składa się tylko z obszarów statycznych.
Po utworzeniu modelu tła można przystąpić do detekcji obszarów pierwszoplanowych.
W tym celu wystarczy od analizowanej klatki odjąć obraz średni i zapisać wiersz za wierszem
tworząc wektor Φ, a następnie rzutować go na przestrzeń własną zgodnie ze wzorem [26]:
̂ T =W T ( W ΦT)
Φ

(25)

gdzie:
̂ – rzutowana klatka w formie wektora,
Φ
W – macierz przestrzeni własnej,
Φ – analizowana klatka w formie wektora.
Obszary pierwszoplanowe znajdują się w miejscach, w których moduł różnicy klatki
rzutowanej i analizowanej przekracza zadany próg, co można zapisać w postaci warunku [25]:
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̂ > próg
∣Φ− Φ∣

(26)

Według autorów metoda modelowania tła wykorzystująca PCA zwraca dobre wyniki w
krótszym czasie niż metody wykorzystujące mieszaniny rozkładów Gaussa, które opisane
zostały w podrozdziale 2.5. Algorytm charakteryzuje się mniejszym zapotrzebowaniem na
pamięć niż metody analizujące zbiór N ostatnich klatek, ponieważ do utworzenia modelu
wymagane jest co prawda właśnie N klatek, lecz na wynikowy model składa się jedynie K z
nich. Największym ograniczeniem metody jest brak możliwości adaptacji modelu do zmian
wyglądu tła, ponieważ, aby włączyć nową klatkę do modelu, należałoby ponownie
wyznaczyć macierz przestrzeni własnej, uwzględniając dodawaną nową klatkę, co jest bardzo
kosztowne obliczeniowo. Oznacza to, że opisywane rozwiązanie może sprawdzić się
właściwie wyłącznie dla scen ze statycznym i niezmiennym tłem.

Rysunek 12. Wynik pracy metody DPEigenbackgroundBGS wykorzystujacej algorytm PCA.
33

Na rysunku 12 został przestawiony przykładowy wynik otrzymany z wykorzystaniem
jednej z możliwych implementacji opisywanego podejścia, pochodzącej z biblioteki
BGS Library, której dokładniejszy opis można odnaleźć w rozdziale 4.1. Rysunek pokazuje,
że metoda bardzo dokładnie potrafi wyodrębnić obiekty pierwszoplanowe z tła. Jednak wraz z
czasem pracy pojawia się coraz więcej błędów wynikających ze słabej adaptacji modelu do
nawet niewielkich zmian wyglądu tła.

2.9. Podsumowanie i wnioski z przeglądu metod modelowania tła
W rozdziale zostały przedstawione najczęściej spotykane metody modelowania tła w
sekwencjach wideo. Opisane rozwiązania zostały dobrane tak, aby przedstawić rozwój
omawianej dziedziny i zarazem pokazać różnorodność podejść do poruszanego problemu.
Najprostsze metody różnicowe nie nadają się do praktycznego zastosowania, lecz są one
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podwaliną właściwie wszystkich bardziej zaawansowanych metod i bardzo dobrze obrazują, z
jakimi problemami muszą się mierzyć ich twórcy.
Metody modelujące wygląd tła, korzystając z miar statystycznych, takich jak średnia czy
mediana, radzą sobie o wiele lepiej. Jakość wyników zwracanych przez te rozwiązania oraz
niewielka ilość wykonywanych przez nie obliczeń, a co za tym idzie duża szybkość pracy,
pozwalają na ich praktyczne wykorzystanie, na przykład w systemach monitoringu. Mimo to
metody te nadal posiadają wiele wad takich jak:
•

niska odporność na zmiany oświetlenia (niezależnie od szybkości zmian),

•

trudność w dobraniu odpowiedniego progu detekcji obszarów pierwszoplanowych,

•

mała odporność na szumy i zakłócenia występujące w sekwencjach wideo,

•

brak możliwości modelowania szybkozmiennego oraz wielomodalnego tła, czyli tła,
którego zmiany są takie same i zachodzą cyklicznie; dobrym przykładem
wielomodalnego elementu należącego do tła jest mrugająca żarówka.

Ponadto większość metod statystycznych nie bierze pod uwagę kilku dodatkowych
aspektów problemu:
•

pomijana jest informacja o położeniu pikseli w obrazie oraz ich wzajemnych
korelacjach, które niewątpliwie występują na przykład w postaci gradientu koloru,

•

kolejne kanały chromatyczne są rozpatrywane osobno,

•

w żaden sposób nie jest przeprowadzana analiza cieni obiektów pierwszoplanowych,
skutkiem czego są one często błędnie klasyfikowane jako należące do pierwszego
planu.
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Twórcy bardziej zaawansowanych metod opisanych w podrozdziałach 2.5 – 2.8 starają się
poprawić luki oraz wady rozwiązań statystycznych. Dzięki temu zwracane przez nie wyniki
są o wiele lepsze. Jednakże nie pozostają one bez wad, ponieważ albo nie biorą pod uwagę
wszystkich wymienionych niedociągnięć swoich poprzedników, co pozostawia możliwość
dalszej poprawy jakości zwracanych przez nie wyników, albo są tak skomplikowane
obliczeniowo, że szybkość ich pracy jest bardzo mała, a więc można podjąć próbę ich
przyspieszenia, tak aby mogły zostać wykorzystane w systemach wymagających pracy w
czasie rzeczywistym.
Należy również zauważyć, że nie zostały zaprezentowane tutaj wszystkie możliwe do
napotkania w literaturze rodzaje metod modelowania tła. Istnieją bowiem również próby
rozwiązania omawianego problemu przy wykorzystaniu między innymi zbiorów rozmytych
pierwszego i drugiego typu oraz sieci neuronowych. Implementacje tego rodzaju metod
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znajdują się w bibliotece BGSLib i zostały przebadane wraz ze wszystkimi pozostałymi
metodami omawianymi w pracy. Ich opisy nie znalazły się w tym rozdziale, ponieważ z
przeprowadzonych testów wynika, że w obecnej formie metody te zwracają dosyć słabe
wyniki w porównaniu z pozostałymi przebadanymi rozwiązaniami.
Dokładna analiza jakości pracy oraz wyników zwracanych przez wszystkie opisane w tym
rozdziale metody modelowania tła zostanie przedstawiona w rozdziale 4. Biorąc pod uwagę
wnioski z niej płynące oraz przybliżone wyżej właściwości opisanych metod modelowania
tła, została podjęta próba zaprojektowania nowych rozwiązań, które zarówno jakością
zwracanych wyników, jak i szybkością pracy przewyższałyby znane dotąd podejścia. Drogą
do osiągnięcia tego celu jest budowanie nowych metod na podstawie przedstawionej analizy
pracy istniejących rozwiązań, eksploracji możliwości zastosowania w kontekście omawianego
problemu algorytmów z dziedziny przetwarzania i rozpoznawania obrazów, takich jak metody
morfologii matematycznej, oraz autorskich pomysłów poprawiających jakość oraz szybkość
zaproponowanych metod modelowania tła. Powstałe zgodnie z tą ideą metody zostały
przedstawione w rozdziale 3.
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3. Nowe metody modelowania tła oraz detekcji obiektów
Biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia w sferze modelowania tła oraz opisane w
podsumowaniu rozdziału 2 omijane dotąd kwestie, spostrzeżenia i wnioski dotyczące jakości
pracy najczęściej wykorzystywanych metod, zaprojektowanych zostało kilka nowych metod
modelowania tła reprezentujących cztery różne podejścia do omawianego problemu. W tym
rozdziale opisano działanie autorskich metod modelowania tła oraz przedstawiono i
omówiono przykładowe wyniki ich pracy.

3.1. Metoda najbliższego sąsiedztwa – Nearest Neighbour
Pierwszym z proponowanych rozwiązań jest metoda modelowania tła wykorzystująca
informację o sąsiedztwie. W metodzie zakłada się, że każdy piksel jest jednoznacznie
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określony przez 6 cech:
•

współrzędna położenia „X”,

•

współrzędna położenia „Y”,

•

składowa koloru „L”,

•

składowa koloru „a”,

•

składowa koloru „b”,

•

wiek – liczba naturalna określająca ile klatek temu piksel został włączony do modelu.

Piksele z kolejnych klatek o takich samych współrzędnych położenia „X” i „Y” tworzą
klastry zwane dalej pikselami czasowymi. Każdy piksel składowy danego klastra ma inny
wiek. Zbiór wszystkich pikseli czasowych możliwych dla danego strumienia wideo tworzy
model tła, zwany dalej modelem najbliższego sąsiedztwa. Na podstawie modelu możliwe jest
określenie stopnia przynależności piksela z kolejnej klatki strumienia wideo do tła.
Stopień przynależności piksela do tła określany jest poprzez obliczenie jego odległości od
odpowiadającego mu piksela czasowego, przy czym odległość ta jest interpretowana jako
minimalna odległość euklidesowa barwy z przestrzeni Lab rozpatrywanego piksela od barw
pikseli zawartych w pikselu czasowym. Taka interpretacja bardzo dobrze tłumaczy wybór
przestrzeni barwnej CIE Lab – jest ona percepcyjnie równomierna, więc odległość
euklidesowa poprawnie określa odległości barw [27]. Jeśli okaże się, że rozpatrywany piksel
nie należy do tła (przekracza wcześniej ustalony próg przynależności), stopień przynależności
ustalany jest na podstawie sąsiednich pikseli czasowych. W praktyce poszukiwanie
najbliższego piksela w obrębie analizowanego piksela czasowego jest kończone po
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znalezieniu pierwszego piksela, którego odległość od analizowanego piksela spełnia warunek
przynależności do tła. Odległość od wszystkich pikseli obliczana jest wyłącznie w przypadku,
gdy mamy do czynienia z pikselem nienależącym do tła.
Na podstawie tak obliczonego stopnia przynależności piksela do tła, podejmowana jest
decyzja o aktualizacji modelu tła. Jeśli rozpatrywany piksel należy do tła, czyli nie przekracza
progu przynależności, to jest on dodawany do odpowiadającego mu piksela czasowego z
wiekiem równym zero, a pozostałe jego piksele składowe inkrementują swój wiek. Jeśli
któryś z nich przekroczy wiek maksymalny, to jest usuwany z piksela czasowego. Dokładna
wartość progu przynależności do tła dobierana jest empirycznie, z tym, że teoretyczna
minimalna wartość progu jest równa 2%, co stanowi próg rozróżnialności barwnej w
przestrzeni CIE Lab [27].
Przed rozpoczęciem właściwej pracy należy określić wartości 6 parametrów, które posłużą
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do utworzenia modelu tła oraz ustalenia sposobu pracy metody:
•

szerokość – górna granica dla współrzędnej „X” pikseli,

•

wysokość – górna granica dla współrzędnej „Y” pikseli,

•

maksymalny wiek piksela – interpretowany jako liczba pikseli, którą musi pamiętać
każdy piksel czasowy. Im wyższa wartość, tym lepsze odwzorowanie tła, lecz również
wolniejsza praca. Domyślna dobrana empirycznie wartość wynosi 30.

•

szczegółowość – wyrażona w procentach wymagana precyzja wykonywanych
przekształceń – im wyższa wartość, tym granice ruchomych obiektów ostrzejsze i
większa czułość na ruch, lecz również wolniejsza praca oraz większa podatność na
szumy punktowe. W praktyce parametr ten jest skalą obrazu w jakiej będą
prowadzone obliczenia. Domyślną wartością jest tutaj 75%.

•

przewidywany szum – wyrażona w procentach wielkość możliwego szumu w
stosunku do wielkości obrazu. Domyślna wartość dla tego parametru to 1%.

•

próg przynależności do tła – górna granica wartości minimalnych odległości pikseli
analizowanej klatki zaklasyfikowanych do tła od odpowiadających im pikseli
czasowych. Jej przekroczenie oznacza, że piksel nie należy do tła. Domyślna wartość
jest równa progowi rozróżnialności barwnej w przestrzeni CIE Lab.

Następnie należy utworzyć model tła o zadanych wymiarach oraz zainicjować go,
zapełniając wszystkie piksele czasowe odpowiadającymi im pikselami z kolejnych klatek z
badanego strumienia wideo. Dopiero tak przygotowany model tła jest gotowy do detekcji
obiektów pierwszoplanowych.
37
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Tabela 1. Pseudokod przebiegu metody najbliższego sąsiedztwa dla pojedyńczej klatki wideo.
klatka_przeskalowana = skalowanieObrazu(klatka, szczegółowość);
filtracjaMedianowa(klatka_przeskalowana, 1);
klatka_CIELAB = RGBdoCIELAB(klatka_przeskalowana);
intensywność = 2 – jasnośćŚrednia(klatka_CIELAB)^2 / jasność_odniesienia;
jasność_odniesienia = 0.999 * jasność_odniesienia +
0.001 * jasnośćŚrednia(klatka_CIELAB)^2;
skalowanieJasności(klatka_CIELAB, intensywność);
for each piksel of klatka_CIELAB do
odległość_min = minimum(odległość(piksel,
model.pikselCzasowy(piksel.x,
piksel.y)),
odległośćOdSąsiadów(piksel));
mapa_ruchu[piksel.x][piksel.y] = odległość_min;
maska_ruchu[piksel.x][piksel.y] = (odległość_min <= (próg_tła + szum));
if (odległość_min <= próg_tła ||
(czas_inkluzji > 0 &&
macierz_inkluzji[piksel.x][piksel.y] >= czas_inkluzji))
macierz_inkluzji[piksel.x][piksel.y] = 1;
model.pikselCzasowy(piksel.x, piksel.y).aktualizuj(piksel);
else
macierz_inkluzji[piksel.x][piksel.y] += 1;
endif
endfor
filtracjaMedianowa(maska_ruchu, szum);
maskowanie(mapa_ruchu, maska_ruchu);

Przebieg metody najbliższego sąsiedztwa dla każdej klatki zapisany w pseudokodzie
został zawarty w tabeli 1. Na samym początku obraz wejściowy jest przeskalowywany
według zadanej wartości szczegółowości. Następnie przeprowadzane jest wstępne
odszumianie za pomocą pojedynczej filtracji medianowej z maską 3x3. Dopiero wtedy
następuje przejście z przestrzeni barwnej RGB do CIE Lab. Kolejnym krokiem jest
wyznaczenie intensywności oświetlenia sceny na podstawie średniej wartości jasności
(składowej „L”) wszystkich pikseli analizowanej klatki oraz wyestymowanie jasności
odniesienia zgodnie z wzorami:
intensywność = 1+

jasnośćodniesienia −( jasność średnia)2
jasność odniesienia

(27)
2

jasnośćodniesienia = 0.999⋅jasność odniesienia+0.001⋅( jasnośćśrednia )

(28)

Wyliczona w ten sposób intensywność jest wykorzystywana do skalowania kanału
jasności każdego piksela analizowanej klatki. Zmniejsza to wpływ zmian intensywności
oświetlenia sceny na jej błędną analizę. Podejście takie jest zgodne z potęgowym prawem
Stevensa [28] opisującym powiązanie pomiędzy odczuwalną siłą bodźca fizycznego, a jego
wielkością, które dla człowieka nie jest liniowe. Po obliczeniu minimalnych odległości od
pikseli czasowych, tworzona jest na ich podstawie mapa ruchu, czyli obraz w odcieniach
szarości, w którym wartości kolejnych pikseli oznaczają odległości od pikseli czasowych.
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Następnie tworzona jest maska ruchu poprzez binaryzację mapy ruchu z progiem równym
progowi przynależności do tła, powiększonemu o rozmiar możliwego szumu. Utworzona
maska ruchu jest filtrowana medianowo, przy czym liczba powtórzeń filtracji zależy od
wartości wcześniej ustalonego parametru przewidywanego szumu. Ostatnim krokiem jest
maskowanie mapy ruchu przy użyciu przefiltrowanej maski ruchu. Dzięki temu z mapy ruchu
zostaje usunięty szum, który został wcześniej odfiltrowany z maski ruchu.
Dodatkowo do algorytmu został dodany parametr czasu inkluzji, który umożliwia
określenie, czy i kiedy piksle, które od dłuższego czasu są dla każdej kolejnej klatki
klasyfikowane do pierwszego planu, mają zostać włączone do modelu tła. Jeśli wartość czasu
inkluzji wynosi zero, oznacza to, że takie piksele nigdy nie zostaną włączone do modelu tła.
W przeciwnym razie wyraża on czas w sekundach, po którym następuje inkluzja do modelu
tła. W praktyce oznacza to, że algorytm pozwala ustalić przez jaki czas ruchomy obiekt
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pierwszoplanowy, który się zatrzymał, ma być nadal klasyfikowany do pierwszego planu.
Oryginalność

metody

najbliższego

sąsiedztwa

polega

więc

na

bezpośrednim

wykorzystaniu informacji o sąsiedztwie analizowanych pikseli do podjęcia decyzji
klasyfikacyjnej. Nowością jest również skalowanie kanału jasności analizowanych klatek
strumienia wideo w celu zmniejszenia wpływu zmian intensywności oświetlenia sceny na
wyniki modelowania tła. Ponadto żadna metoda spośród wszystkich pozostałych
przedstawionych w pracy nie posiada możliwości łatwej zmiany czasu, po jakim następuje
inkorporacja nieruchomych obiektów pierwszego planu do modelu tła.
Proponowane podejście bierze pod uwagę wprost trzy pierwsze spośród czterech
wymienionych w rozdziale 1.2, lekceważonych przez wiele metod modelowania tła, ważnych
aspektów tego zagadnienia. Jednakże, dzięki swej strukturze i właściwościom, zajmuje się
również problemem cieni i obiektów duchów – jeśli piksel należący do jednego z tych
niepożądanych obiektów sąsiaduje z pikselem tła, to dzięki rozpatrywaniu sąsiedztwa w
trakcie modelowania jest automatycznie włączany do tła, a co za tym idzie, cienie i obiekty
duchy są w dużym stopniu automatycznie usuwane.
Rysunek 13 przedstawia przykładowy wynik pracy metody najbliższego sąsiedztwa. W
swojej ogólnej koncepcji metoda ta jest podobna do metody PBAS opisanej w rozdziale 2.7.
W ogólności obie te metody klasyfikują piksele analizowanej klatki poprzez bezpośrednie ich
porównanie z pikselami tła zapamiętanymi w wewnętrznym buforze. W przypadku
przedstawionej sekwencji wideo zwracają również podobne wyniki modelowania, lecz dla
większości testowanych sekwencji PBAS wypada nieco lepiej. Jednak dużą zaletą metody
najbliższego sąsiedztwa jest szybkość pracy, którą przewyższa metodę PBAS kilkukrotnie.
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Rysunek 13. Wynik pracy metody najbliższego sąsiedztwa.

3.2. Metody działające w dziedzinie częstotliwości
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Duża liczba algorytmów przetwarzania obrazów przeprowadza obliczenia w dziedzinie
częstotliwości obrazu, a więc nie analizują one bezpośrednio wartości pikseli, lecz ich
przetransformowaną formę. Aby otrzymać końcowe wyniki takiego przetwarzania, często
wymagane jest jeszcze przeprowadzenie transformacji odwrotnej. Algorytmy te są tak często
spotykane, że postanowiono sprawdzić, czy rację bytu ma zastosowanie podobnej techniki w
kontekście problemu modelowania tła. Zaowocowało to powstaniem dwóch metod: czasowoczęstotliwościowej oraz przestrzennie-częstotliwościowej, opisanych w tym podrozdziale.
3.2.1. Metoda czasowo-częstotliwościowa
Pierwsza z metod częstotliwościowych oblicza transformatę Fouriera [29][30] pikseli z
sekwencji wejściowej po czasie. Dla każdego punktu obrazu pamiętany jest bufor zawierający
ostatnich kilkanaście wartości jasności pikseli oraz odpowiadająca mu transformata Fouriera.
Sprawdzenie czy nowy piksel należy do tła polega na wstępnym dopisaniu do bufora
wartości analizowanego piksela w miejsce najstarszej wartości i policzeniu transformaty
Fouriera dla tak przekształconego bufora. Następnie porównywane są wartości nowo
policzonej transformaty oraz transformaty zapamiętanej dla rozpatrywanego punktu modelu
tła. Jeśli są one podobne, czyli wartość odległości Manhattan między nimi jest mniejsza od
empirycznie dobranego progu równego 1.4 wariancji dla rozpatrywanego punktu modelu tła,
to nowy piksel należy do tła, a jego wartość pozostaje w buforze. W przeciwnym przypadku
piksel nie należy do tła, a więc nie można aktualizować bufora jego wartością.
Wariancja wartości składowych barwnych pikseli jest estymowana nadążnie, dla każdego
punktu obrazu niezależnie, w sposób podobny jak robi to opisywana w rozdziale 2.5 metoda
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GMM. Oznacza to, że próg klasyfikacji pikseli nie jest stały i globalnie określony dla całego
modelu tła, lecz lokalny i dostosowujący się do warunków panujących w scenie wraz z
upływem czasu. Jednak dla poprawy jakości wyników, w przypadku zaklasyfikowania piksela
jako należącego do pierwszego planu, model tła zwraca wyliczoną odległość buforów, a nie
jednoznaczną informację klasyfikacyjną. Po zebraniu odpowiedzi dla wszystkich pikseli
analizowanej klatki powstaje obraz odległościowy, który jest następnie progowany z
empirycznie dobranym progiem równym 15 w celu otrzymania ostatecznej maski tła.
Oryginalność metody czasowo-częstotliwościowej polega więc na podejmowaniu decyzji
klasyfikacyjnej w oparciu o porównanie transformat Fouriera buforów zawierających piksele,
które pojawiły się w tym samym punkcie obrazu w różnym czasie, nie zaś bezpośrednio
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wartości tych pikseli.

Rysunek 14. Wynik pracy metody czasowo-częstotliwościowej.
Na rysunku 14 został przedstawiony przykładowy wynik pracy metody czasowoczęstotliwościowej. Można zauważyć, że podejście to jest bardzo czułe na zmiany w scenie i
nie potrafi dobrze się do nich zaadoptować, przez co ostateczne wyniki modelowania
zawierają oprócz dosyć dobrze odwzorowanych obiektów pierwszoplanowych, również
bardzo dużo szumu i przekłamań.
3.2.2. Metoda przestrzennie-częstotliwościowa
Druga z metod częstotliwościowych wykorzystuje transformację przestrzeni obrazu.
Algorytm występuje w dwóch wariantach różniących się typem użytej transformaty. Pierwszy
korzysta z transformaty kosinusowej [29][30], a drugi z transformaty Fouriera.
Metoda przestrzennie-częstotliwościowa polega na przekształceniu każdej analizowanej
klatki do dziedziny częstotliwości za pomocą odpowiedniej transformacji. Następnie na
transformacie obrazu wykonywana jest jedna ze statystycznych metod modelowania tła. Dla
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wariantu z transformatą kosinusową jest to metoda aproksymacji średniej, a dla wariantu z
transformatą Fouriera metoda aproksymacji mediany. Rezultat jest poddawany transformacji
odwrotnej, dzięki czemu uzyskany zostaje wynik modelowania w przestrzeni obrazu.
Oryginalność metody przestrzennie-częstotliwościowej polega więc na wykonywaniu
wszystkich obliczeń związanych z modelowaniem tła w przestrzeni częstotliwości, do której
transformowana jest każda kolejna klatka analizowanego strumienia wideo, nie zaś w
przestrzeni obrazu. Rozwiązanie to można zatem bez trudu zastosować dla właściwie każdej
metody modelowania tła zaprojektowanej do pracy w przestrzeni obrazu poprzez podanie na
jej wejście transformat kolejnych analizowanych klatek wideo.
Przykładowy wynik dla wariantu z transformatą Fouriera przedstawia rysunek 15.
Podobnie jak w przypadku metody czasowo-częstotliwościowej również tutaj pojawia się
dużo szumu oraz błędnych klasyfikacji. Pomimo to można pokusić się o stwierdzenie, że
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metoda przestrzennie-częstotliwościowa zwraca dokładniejsze wyniki w czasie krótszym o
około 25% niż metoda czasowo-częstotliwościowa. Dokładna analiza jakości obydwóch
rozwiązań częstotliwościowych jest przedstawiona w rozdziale 4.4.5.

Rysunek 15. Wynik pracy metody przestrzennie-częstotliwościowej z transformatą Fouriera.

3.3. Metody wykorzystujące medianę
Dokładna analiza metod modelowania tła, które jako podstawową miarę używaną do
klasyfikacji pikseli wykorzystują średnią arytmetyczną, oraz porównanie ich wyników z
wynikami metody aproksymacji mediany doprowadziło do wniosku, że właściwości mediany
są niedoceniane w kontekście problemu modelowania tła. Z testów przedstawionych w
rozdziale 4 wynika, że dzięki zastosowaniu mediany możliwe jest uzyskanie lepszych
wyników modelowania tła niż przy użyciu średniej arytmetycznej. Postanowiono zatem
podjąć próbę częściowego odtworzenia drogi, którą szli twórcy metod wykorzystujących
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rozkład Gaussa, w celu modelowania statystycznej historii pikseli, zastępując w nim średnią
arytmetyczną właśnie medianą aproksymowaną zgodnie ze wzorem (5). Zaowocowało to
powstaniem czterech nowych metod medianowych, które są niejako kolejnymi krokami
rozwojowymi metody przybliżonej mediany. W podrozdziale tym opisano wszystkie cztery
wspomniane metody oraz przedstawiono przykładowe wyniki ich pracy.
3.3.1. Metoda lokalnych przybliżonych median
Metoda przybliżonej mediany (opisana w rozdziale 2.3) pozwala uzyskać dobre wyniki w
krótkim czasie dzięki prostocie wykonywanych obliczeń. Jednakże, podobnie jak w innych
metodach opartych na podstawowych miarach statystycznych, aby określić jednoznacznie
przynależność badanego piksela do tła, należy porównać moduł różnicy jego wartości i
wartości wykorzystywanej miary z ustalonym wcześniej globalnym progiem przynależności
do tła, co często powoduje spadek jakości otrzymywanych wyników, ponieważ globalny próg
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nie bierze pod uwagę tego, że każdy piksel tła może mieć inną wariancję.
Proponowana metoda lokalnych przybliżonych median wychodzi naprzeciw temu
ograniczeniu estymując, oprócz mediany, również wariancję każdego piksela, którą można
bezpośrednio wykorzystać do określenia przynależności badanego piksela do tła. Estymacja
wariancji przebiega według wzorów analogicznych do wzoru (4) na aproksymację średniej:
Var ( x , y)n =

{

(1−α)⋅Var (x , y) n−1+α⋅D
Var ( x , y )n−1

dla D < 6⋅Var (x , y) n−1
w p.p.

D = ∣klatka (x , y )n−m (x , y)n −1∣

(29)
(30)

gdzie:
Var (x , y)n – wyliczane przybliżenie wariancji,

Var (x , y)n −1 – poprzednio wyliczona wariancja,
klatka ( x , y)n – piksel z n-tej klatki w sekwencji,
m (x , y) n−1 – poprzednio wyliczona mediana,

α – współczynnik estymacji, zwykle α ∈(0.01 , 0.1) ,
x , y – współrzędne rozpatrywanego piksela.
W rozwiązaniu tym, podobnie jak w metodzie estymacji histogramu pojedynczym
rozkładem Gaussa, wykonywane są niezbyt skomplikowane obliczenia, dzięki czemu metoda
działa szybko, zwracając dokładne i mało zaszumione wyniki. Warto tutaj zauważyć, że w
metodzie tej moduł różnicy wartości piksela i mediany jest porównywany z sześciokrotnością
wariancji w przeciwieństwie do dwuipółkrotności użytej w metodzie GMM. Wartość ta
została dobrana empirycznie jako optymalna dla końcowych wyników modelowania tła.
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Oryginalność metody lokalnych przybliżonych median polega więc na wykorzystaniu
wariancji wyestymowanej dla każdego piksela tła niezależnie, w zestawieniu z przybliżoną
medianą wartości pikseli występujących w tym samym punkcie obrazu w różnym czasie, do
określenia przynależności pikseli z aktualnie analizowanej klatki wideo do tła.
Przykładowy wynik pracy metody lokalnych przybliżonych median przedstawiony został
na rysunku 16. Jednak, podobnie jak wiele innych metod, ta również słabo radzi sobie z
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poprawną klasyfikacją obszaru cienia rzucanego przez samochód.

Rysunek 16. Wynik pracy metody lokalnych przybliżonych median.
3.3.2. Metoda mieszania lokalnych przybliżonych median
Największym ograniczeniem metody lokalnych przybliżonych median jest brak
możliwości modelowania zmiennego tła. Metoda mieszania lokalnych przybliżonych median
niweluje tę wadę wykorzystując podejście podobne jak w metodzie mieszania rozkładów
Gaussa (GMM). Rozwiązanie to dla każdego piksela obrazu aproksymuje kilka (3–5) median
wraz z ich wariancjami oraz wagami, które określają przydatność odpowiadających im
median i wariancji do opisu pikseli tła. Estymacja wartości wagi zachodzi według wzoru:
ω( x , y) n =

{

(1−β)⋅ω(x , y )n−1+β
(1−β)⋅ω(x , y )n−1

dla D < 6⋅Var (x , y) n−1
w p.p.

gdzie:
ω( x , y) n – wyliczane przybliżenie wagi,

ω( x , y) n−1 – poprzednio wyliczona waga,
Var (x , y)n −1 – poprzednio wyliczona wariancja,

β – współczynnik estymacji, zwykle β∈( 0.01, 0.1) ,
D – moduł różnicy wartości piksela i mediany, dany wzorem (30),
x , y – współrzędne rozpatrywanego piksela.
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(31)

Dodatkowo, jeśli badany piksel nie spełnia warunku przynależności do tła dla żadnej z
median i odpowiadających im wariancji, czyli nie należy do tła, to mediana, której odpowiada
najniższa waga, zastępowana jest przez nową medianę o wartości równej wartości badanego
piksela, z przypisaną dużą wariancją i małą wagą, dzięki czemu model adaptuje się do
nowego wyglądu sceny.
Oryginalność metody mieszania lokalnych przybliżonych median polega więc na
wykorzystaniu kilku przybliżonych median i odpowiadających im wariancji naraz do opisu
każdego piksela tła oraz estymacji wartości wag określających przydatność odpowiadających
im par przybliżonych median i wariancji do opisu pikseli tła. Zestawienie tych trzech miar nie
było do tej pory stosowane w kontekście modelowania tła.
Rozwiązanie zwraca nieco lepsze wyniki od metody mieszania rozkładów Gaussa.
Ponadto dzięki estymacji wariancji i wag z wykorzystaniem arytmetyki stałopozycyjnej
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zabiera mu to trochę mniej czasu. Dzięki temu metoda ta jest szybsza od metody Gussian
Mixture o około 6.5%.
Przykładowy wynik metody mieszania lokalnych przybliżonych median przedstawiony
został na rysunku 17. W porównaniu z wynikami metody lokalnych przybliżonych median,
rozwiązanie zwraca mniej zaszumione i jeszcze dokładniejsze wyniki. Jednak zużywa na to
2.5 raza więcej czasu, co wynika z potrzeby aktualizowania kilku median dla każdego piksela.

Rysunek 17. Wynik pracy metody mieszania lokalnych przybliżonych median.
3.3.3. Metoda mieszania przybliżonych median wektorowych
Metoda ta jest próbą sprawdzenia, jak radzi sobie wektorowa wersja przybliżonej mediany
w podejściu z mieszaniem rozkładów. Ogólny pomysł jest podobny do metody mieszania
lokalnych przybliżonych median, lecz nie jest tu obliczana wariancja, a stosowany jest
globalny próg decyzyjny o empirycznie dobranej wartości równej 13.
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W metodzie mieszania przybliżonych median wektorowych wartość mediany jest
wyliczana zgodnie z wektorową wersją funkcji aproksymującej, czyli według wzoru (6).
Ponadto został zastosowany pre- i post-processing w celu poprawienia jakości wyników.
Pre-processing składa się z 3 kroków:
•

filtracji medianowej klatki wejściowej z oknem 3x3,

•

podniesienia kontrastu o 25%,

•

podniesienia nasycenia barw o 50%.

Manipulacja wartościami kontrastu oraz nasycenia barw jest przeprowadzana w
przestrzeni barwnej HSI [31] poprzez rozciąganie o zadany współczynnik histogramów
składowych I oraz S oznaczających odpowiednio intensywność oraz nasycenie barwy.
Czynności wykonywane w ramach pre-processingu przyczyniają się do zmniejszenia szumów
w obrazie wejściowym jeszcze przed rozpoczęciem właściwego modelowania oraz
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uwydatnienia różnic kolorystycznych pomiędzy obiektami występującymi w analizowanej
klatce wideo.
Post-processing to w tym przypadku filtracja maski tła poprzez wykonanie
morfologicznego otwarcia, następnie pojedynczej dylatacji i w końcu iloczynu logicznego
rezultatu obróbki filtrami morfologicznymi z pierwotną maską tła. Po jego przeprowadzeniu
wynikowa maska tła jest właściwie wolna od szumów punktowych, przy czym pierwotny
kształt wykrytych obiektów pierwszoplanowych jest w dużym stopniu zachowany.
Oryginalność metody mieszania przybliżonych median wektorowych polega więc na
wykorzystaniu kilku przybliżonych median wektorowych naraz do opisu każdego piksela tła
oraz estymacji wartości wag określających przydatność odpowiadających im przybliżonych
median wektorowych do opisu pikseli tła. Ponadto w ramach post-processingu zastosowany
został autorski algorytm filtracji wyników końcowych, który usuwa szumy punktowe z maski
tła, jednocześnie minimalizując zmiany kształtu obiektów pierwszoplanowych występujące
zwykle przy użyciu najczęściej spotykanych algorytmów filtracji.
Przykładowy wynik pracy metody mieszania przybliżonych median wektorowych został
przedstawiony na rysunku 18. W porównaniu do wersji skalarnej, czyli metody mieszania
lokalnych przybliżonych median, ostateczna maska tła właściwie nie zawiera żadnych
szumów, natomiast post-processingowa filtracja częściowo usunęła również obszary
pierwszoplanowe z ostatecznych wyników. W porównaniu do innych opisanych podejść
algorytm zwraca dobre wyniki. Jednak obliczania wektorowe wydłużyły czas przetwarzania –
w porównaniu z wersją skalarną metoda działa około 3 razy wolniej.
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Rysunek 18. Wynik pracy metody mieszania przybliżonych median wektorowych.
3.3.4. Metoda mieszania median
Po dokładnej analizie właściwości opisanych do tej pory metod medianowych,
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zaprojektowana została metoda mieszania median (Median Mixture lub MMM), która,
wykorzystując dobre strony swoich poprzedniczek, stara się nie powtarzać ich wad. Ponadto
wykorzystuje ona kilka nowych pomysłów, które poprawiają jakość zwracanych wyników.
Ogólny pomysł jest taki sam jak dla dwóch poprzednich metod mieszania przybliżonych
median oraz metody mieszania rozkładów Gaussa. Tło jest modelowane poprzez
utrzymywanie kilku median dla każdego piksela obrazu wraz z ich odchyleniami
standardowymi oraz wagami określającymi przydatność danego rozkładu do opisu tła. Jednak
w metodzie MMM zmienione zostały funkcje aproksymujące odchylenie standardowe oraz
wagę. W nowym podejściu aktualizacja modelu tła przebiega zgodnie z wzorami:
m (x , y) n ,i =

{

m(x , y )n −1, i+1
m(x , y )n −1, i−1
m(x , y )n −1, i

{

σ(x , y )n −1, i+1
σ( x , y )n , i = σ(x , y )n −1, i−1
σ(x , y )n −1, i

dla F(x , y) n > m(x , y )n−1, i
dla F(x , y) n < m(x , y )n−1, i
dla F(x , y) n = m(x , y )n−1, i

(32)

dla ∣F(x , y )n −m(x , y)n −1,i∣ > σ (x , y)n −1,i
dla ∣F(x , y )n −m(x , y)n −1,i∣ < σ (x , y)n −1,i
dla ∣F(x , y )n −m(x , y)n −1,i∣ = σ (x , y)n −1,i

(33)

∣F(x , y)n −m (x , y) n−1,i∣ < 2.5⋅σ (x , y)n −1,i

ω( x , y) n ,i

{

ω(x , y)n −1, i+8
ω(x , y)n −1, i+4
ωmax
=
ω(x , y)n −1, i−1
ω(x , y)n −1, i−2
0

dla
dla
dla
dla
dla
dla

(45) ∧ ω t ≤ ω(x , y) n−1,i < ωmax
(45) ∧ ω( x , y )n−1, i < ω t
(45) ∧ ω( x , y )n−1, i ≥ ω max
ω(x , y)n −1, i ≥ ωt
1 < ω(x , y)n −1,i < ω t
ω(x , y)n −1, i ≤ 1
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(34)

(35)

gdzie:
m (x , y) n ,i – wyliczane przybliżenie mediany z i-tego rozkładu,

m (x , y) n−1,i – poprzednio wyliczona mediana z i-tego rozkładu,
F( x , y)n – wartość piksela z n-tej klatki z sekwencji wideo,

σ(x , y )n , i – wyliczane przybliżenie odchylenia standardowego z i-tego rozkładu,
σ( x , y )n −1, i – poprzednio wyliczone odchylenie standardowe z i-tego rozkładu,

ω( x , y) n ,i – nowa waga i-tego rozkładu,
ω(x , y) n−1,i – poprzednia waga i-tego rozkładu,

ωt – progowa waga, powyżej której rozkład zaczyna opisywać tło,
ωmax – maksymalna możliwa do osiągnięcia waga,

x , y – współrzędne rozpatrywanego piksela.
Należy dodać, że aktualizacja mediany, odchylenia standardowego oraz wagi
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przeprowadzana jest tylko dla rozkładu o obecnie najwyższej wadze spośród wszystkich
spełniających zależność (34) sprawdzającą czy piksel z aktualnie rozpatrywanej klatki z
sekwencji jest opisywany przez i-ty rozkład. Reszta rozkładów spełniających ten warunek jest
pozostawiana bez zmian, natomiast dla pozostałych (niespełniających warunku (34))
następuje aktualizacja wyłącznie wagi, co w tym wypadku oznacza jej zmniejszenie.
Sama aktualizacja wagi jest przeprowadzana w taki sposób, żeby model dużo szybciej
uczył się nowego wyglądu tła niż zapominał jak tło wyglądało kiedyś. Ta właściwość została
osiągnięta poprzez zastosowanie różnej wartości kroków aktualizacji wagi zależnych od
wartości wagi przed aktualizacją oraz spełnienia przez analizowany rozkład zależności (34).
Analizując funkcję aktualizacji wagi (35), można zauważyć, że waga jest zwiększana gdy
analizowany rozkład spełnia zależność (34), przy czym wzrost ten dwukrotnie przyspiesza po
przekroczeniu progowej wagi równej ω t . Jeśli natomiast analizowany rozkład nie spełnia
zależności (34), to waga jest zmniejszana, przy czym prędkość spadku wartości wagi jest
mniejsza niż prędkość wzrostu wartości wagi. W tym przypadku, po przekroczeniu progu ω t ,
waga zaczyna być zmniejszana dwukrotnie szybciej. Dzięki takiemu sposobowi aktualizacji
wagi możliwe jest poprawne modelowanie tła nawet w sytuacji kiedy przez dłuższy czas było
ono niewidoczne – całkowicie lub częściowo zasłonięte przez obiekty pierwszoplanowe. Z
drugiej strony statyczny obszar pierwszego planu po jakimś czasie zostanie włączony do
modelu tła całkowicie – model nauczy się nowego wyglądu tła.
Funkcje aproksymujące medianę oraz odchylenie standardowe zastosowane wprost
wymagają użycia co najmniej czterech instrukcji warunkowych. Instrukcje te są w kodzie
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maszynowym implementowane za pomocą instrukcji skoku. Wykonanie przez procesor
instrukcji skoku jest bardzo kosztowne, szczególnie jeśli skoki wykonywane są na podstawie
dość nieprzewidywalnych danych wejściowych. Niestety dokładnie taka sytuacja ma miejsce
podczas wykonania algorytmu MMM, ponieważ danymi wejściowymi są tutaj wartości
kolejnych pikseli z kolejnych klatek strumienia wideo. Z tego powodu podjęto próbę
zoptymalizowania implementacji algorytmu poprzez minimalizację liczby instrukcji
warunkowych. Analiza funkcji (32) oraz (33) wykazała, że instrukcje warunkowe są im
potrzebne wyłącznie do podjęcia decyzji o powiększeniu lub zmniejszeniu wartości zmiennej
na podstawie wzajemnej relacji dwóch innych zmiennych. Okazuje się, że tego rodzaju kod
można

zapisać

używając

wyłącznie

podstawowych

operacji

arytmetycznych

oraz

bitowych [32]. Tabela 2 przedstawia kod aktualizujący medianę oraz odchylenie standardowe
przed oraz po optymalizacji. Widać, że kod uległ skomplikowaniu i bez dokładnej analizy
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trudno jest powiedzieć, co tak naprawdę robi, lecz wszystkie instrukcje warunkowe zostały
usunięte, co doprowadziło do przyspieszenia wykonania bez zmiany zachowania algorytmu.
Tabela 2.Optymalizacja kodu aktualizującego medianę oraz odchylenie standardowe.
Kod przed optymalizacją
if (median < pixel) {

Kod po zoptymalizowaniu
diff = pixel - median;

diff = pixel - median;

mask = (diff>>8);

median++;

median += ((diff != 0) | mask);

} else if (median > pixel) {

diff = ((diff + mask) ^ mask) -

diff = median - pixel;
median--;

deviation;
deviation += ((diff != 0) |

} else {

(diff>>8));

diff = 0;
}
if (deviation < diff) {
deviation++;
} else if (deviation > diff) {
deviation--;
}

Decyzja klasyfikacyjna w metodzie MMM podejmowana jest na podstawie zależności:
∣F(x , y)n −m ( x , y) n−1,i∣ < 2.5⋅σ (x , y)n −1,i ∧ ω( x , y )n−1,i > ω t

(36)
Jeśli jest ona spełniona, to piksel klasyfikowany jest jako część tła, w przeciwnym
przypadku piksel oznaczany jest jako należący do pierwszego planu.
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Ponadto, w przeciwieństwie do pozostałych metod medianowych jak również metody
mieszania rozkładów Gaussa, w metodzie MMM klasyfikacja i aktualizacja są dwoma
odrębnymi krokami. Najpierw przeprowadzana jest klasyfikacja oraz wyznaczenie rozkładów
o maksymalnych i minimalnych wagach dla każdego z pikseli. Oznacza to, że wynik
klasyfikacji jest dostępny zanim zostanie wykonana aktualizacja wartości modelu. W drugim
kroku przeprowadzana jest aktualizacja według opisanych wyżej reguł oraz na podstawie
wyliczonych w pierwszym kroku danych, jak również binarnych wyników klasyfikacji. Takie
rozdzielenie klasyfikacji i aktualizacji umożliwia wpływanie na to, które miejsca modelu
rzeczywiście zostaną zaktualizowane. W proponowanej implementacji właściwość ta została
wykorzystana do przeprowadzenia "peri-processingu", czyli poprawy jakości wyników
końcowych nie przed czy po wykonaniu właściwego algorytmu modelowania, jak ma to
miejsce podczas pre- czy post-processingu, lecz w trakcie jego pracy. Zastosowany peri-
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processing polega na odfiltrowaniu szumów oraz przekłamań z maski tła bez naruszania
kształtów obiektów pierwszoplanowych. Procedura filtrowania składa się z trzech etapów:
•

filtracja medianowa o rozmiarze okna 3x3,

•

morfologiczna rekonstrukcja przez dylatację [33][34], której wejściem jest rezultat
pierwszego etapu, a maską pierwotna maska tła,

•

morfologiczne zamknięcie przez rekonstrukcję [33][34].

Dzięki filtracji maski tła przed przeprowadzeniem aktualizacji, model został sztucznie
nauczony, że odfiltrowane obszary powinny były zostać rozpoznane jako tło, a odpowiednie
rozkłady zostały zaktualizowane wartościami pikseli z odfiltrowanych miejsc maski tła.
Zabieg ten w znacznym stopniu poprawia jakość końcowych wyników modelowania.
Oryginalność metody mieszania median polega więc na zastosowaniu nowych funkcji
przybliżających odchylenie standardowe oraz wagę, które koncepcyjnie działają podobnie do
funkcji przybliżającej medianę. Co więcej, waga jest aktualizowana w sposób, który
umożliwia modelowi tła szybsze uczenie się nowego wyglądu tła niż zapominanie starego.
Dodatkowo dzięki rozdzieleniu kroków klasyfikacji i aktualizacji możliwe stało się
przeprowadzenie

"peri-processingu",

który,

oprócz

poprawy

końcowych

wyników

modelowania, może wpływać na aktualizację modelu tła wskazując, które punkty modelu
powinny zostać zaktualizowane. Ponadto w ramach peri-processingu zastosowany został
autorski algorytm filtracji wyników końcowych, który usuwa szumy punktowe oraz
przekłamania z maski tła, jednocześnie całkowicie zachowując kształty wykrytych obiektów
pierwszoplanowych oraz częściowo wypełnia dziury w nich występujące.
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Rysunek 19. Wynik pracy wielowątkowej implementacji metody mieszania median.
Na rysunku 19 przedstawiony został przykładowy wynik pracy metody mieszania median.
Zarówno obiekty pierwszoplanowe jak i tło zostały bardzo dobrze rozpoznane. Kontury
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poruszających się obiektów są ostre i dokładne. W ostatecznej masce tła nie ma też żadnych
szumów, a obszary zacienione przez obiekty pierwszego planu zostały poprawnie
zaklasyfikowane jako część tła. Ponadto algorytm działa na tyle sprawnie, że możliwa jest
jego praca w czasie rzeczywistym – dla przedstawionej sekwencji testowej metoda osiąga
szybkość 35 klatek na sekundę w trybie jednowątkowym oraz 45 klatek na sekundę w trybie
wielowątkowym. Implementacja wielowątkowa została wykonana z wykorzystaniem
biblioteki OpenMP, która bliżej została opisana w dodatku A.

3.4. Metody łączenia wyników metod modelowania tła
W problemach związanych z klasyfikacją w celu poprawy ostatecznych wyników
stosowane są różnego rodzaju połączenia rozmaitych klasyfikatorów, z których każdy z
osobna zwraca inne wyniki. Dwa najczęściej stosowane sposoby łączenia klasyfikatorów to:
•

heurystyczna integracja biorąca pod uwagę specyfikę rozważanego problemu oraz
właściwości wykorzystywanych klasyfikatorów,

•

głosowanie większościowe polegające na potraktowaniu wyników zwracanych przez
kolejne klasyfikatory jako głosów za którymś z możliwych rezultatów klasyfikacji;
głosowanie wygrywa wynik, który otrzyma najwięcej głosów.

Interpretacja problemu modelowania tła jako problemu klasyfikacji binarnej i jego analiza
w tym kontekście zaowocowała dwoma metodami inspirowanymi przytoczonymi wyżej
podejściami do łączenia klasyfikatorów. Pierwsza jest więc heurystyką, która stara się
poprawić wyniki klasyfikacji używając trzech instancji metody MMM, które na wejściu
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dostają klatkę RGB, różnicę klatki RGB oraz wyestymowanej do tej pory klatki tła oraz
dwuwymiarowy gradient wyznaczony z klatki RGB. Druga metoda implementuje ideę
głosowania wykorzystując w tym celu aż 7 instancji algorytmu MMM lub GMM lub 7
różnych algorytmów z biblioteki BGSLib. Dalsza część tego podrozdziału zawiera dokładny
opis obydwóch proponowanych algorytmów łączenia wyników metod modelowania tła.
3.4.1. Metoda łączenia mieszanin median
Strukturalnie metoda łączenia mieszanin median, nazywana również United Median
Mixtures (UMM), składa się z trzech pracujących niezależnie od siebie instancji metody
mieszania median, zwanych dalej rdzeniami. Każdy z rdzeni przeprowadza modelowanie tła
wykorzystując, przekształcone w odpowiedni dla niego sposób, dane z tej samej sekwencji
wejściowej. Schemat działania metody przedstawiony został na rysunku 20.
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Rysunek 20. Schemat działania metody łączenia mieszanin median.
Pierwszy rdzeń modeluje tło po prostu w przestrzeni koloru, więc jego dane wejściowe
przechodzą jedynie wstępną poprawę jakości, na którą składają się: filtracja medianowa
usuwająca szumy typu pieprz i sól, poprawa kontrastu obrazu oraz poprawa nasycenia barw w
obrazie. Dwa ostatnie przekształcenia wykonywane są z empirycznie dobranymi
współczynnikami równymi odpowiednio 125% oraz 175%. W porównaniu z danymi
pierwotnymi, obraz wejściowy rdzenia kolorowego jest ostrzejszy oraz posiada lepszą
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dynamikę barw. Przykład tak przygotowanych danych wejściowych został pokazany na
rysunku 21b. Wyniki modelowania rdzenia kolorowego są bardzo bliskie wynikom
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zwracanym przez metodę mieszania median czy algorytm GMM.

Rysunek 21. Dane wejściowe dla kolejnych rdzeni algorytmu UMM: a - klatka wejściowa,
b - obraz wejściowy dla rdzenia kolorowego, c - obraz wejściowy dla rdzenia różnicowego,
d - obraz wejściowy dla rdzenia gradientowego.
Drugi rdzeń modeluje tło w przestrzeni różnicy kolorów, co oznacza, że na jego wejście
podawana jest wartość bezwzględna różnicy obecnie rozpatrywanej klatki (wejścia
pierwszego rdzenia) oraz poprzednio wyestymowanej klatki tła. Klatka tła jest estymowana
na samym końcu pętli wykonania algorytmu poprzez skopiowanie do akumulatora tła tylko
tych pikseli z obecnie rozpatrywanej klatki, które zostały sklasyfikowane jako należące do tła.
Reszta pikseli z akumulatora pozostaje bez zmian. Dzięki temu klatka tła opisuje zawsze
najnowszy wygląd tła. Przykład danych wejściowych dla rdzenia różnicowego został
przedstawiony na rysunku 21c. Wyniki modelowania tego rdzenia są bardzo podobne do
wyników rdzenia kolorowego – największe różnice występują w rozkładzie szumów.
Ze względu na to, że rezultaty pracy rdzeni kolorowego i różnicowego mają formę
binarną (tło jest w nich oznaczone kolorem czarnym, a obiekty pierwszoplanowe białym)
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oraz, że różnią się one właściwie wyłącznie miejscami zaszumionymi, okazuje się, że do ich
połączenia wystarczy znalezienie ich iloczynu logicznego. Wynikowy obraz koloroworóżnicowy zawiera o wiele mniej szumów niż wyniki kolorowe czy różnicowe z osobna.
Dzieje się tak ponieważ iloczyn logiczny zachowuje tylko te wartości, które występują w
obydwóch analizowanych zbiorach, a więc, w tym przypadku, eliminuje szumy zachowując
obiekty pierwszego planu.
Trzeci rdzeń modeluje tło w przestrzeni gradientu obrazu. Oznacza to, że na jego wejście
podawany jest obraz gradientowy uzyskany z obecnie rozpatrywanej klatki (wejścia
pierwszego rdzenia) za pomocą algorytmu „vector directional gradient” (VDG) [35]. Przykład
danych wejściowych dla rdzenia gradientowego przedstawiony został na rysunku 21d.
Rezultatem pracy trzeciego rdzenia są kontury obiektów pierwszoplanowych, przy czym
kontury te nie obejmują wcale, lub tylko w niewielkim stopniu, cieni oraz rozbłysków
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występujących w obrazie. Gradient koloru tych zjawisk jest niewielki, ponieważ nie posiadają
one ostrej granicy. Fakt ten można wykorzystać do eliminacji lub znacznego zmniejszenia
obszarów cieni i rozbłysków, które mylnie uznane zostały przez dwa pierwsze rdzenie za
obiekty pierwszoplanowe.
Procedura eliminacji cieni i rozbłysków składa się z trzech etapów:
•

Filtracja wyników gradientowych – nałożenie filtra medianowego, a następnie
rekonstrukcja obiektów, które pozostały po filtracji do ich poprzedniego kształtu z
wykorzystaniem morfologicznej rekonstrukcji przez dylatację [33][34]. W wyniku
otrzymywany jest obraz ze znacznie zmniejszonym szumem i w pełni zachowanymi
kształtami pozostałych obiektów.

•

Znalezienie obrysów obiektów pozostałych po filtracji – na ten etap składa się kilku
kroków: dylatacja przefiltrowanego obrazu, znalezienie konturów obiektów po
dylatacji za pomocą algorytmu zaproponowanego przez S. Suzuki i K. Abe [36],
znalezienie

otoczek

wypukłych

konturów

obiektów

za

pomocą

algorytmu

Sklansky'ego [37], połączenie sąsiadujących otoczek wypukłych za pomocą
czterokrotnego

morfologicznego

zamknięcia,

znalezienie

otoczek

wypukłych

obiektów z obrazu po zamknięciu. Wynikowy obraz po wykonaniu wszystkich tych
kroków zawiera jedynie zamknięte obrysy obiektów z obrazu wejściowego.
•

Separacja i usunięcie cieni oraz rozbłysków z obrazu kolorowo-różnicowego –
zamknięcie dziur w obrazie kolorowo-różnicowym za pomocą czterokrotnego
morfologicznego zamknięcia przez rekonstrukcję, a następnie separacja cieni i
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rozbłysków poprzez odjęcie od obrazu kolorowo-różnicowego wcześniej znalezionych
obrysów, i w końcu usunięcie odseparowanych cieni i rozbłysków poprzez
wykorzystanie przefiltrowanego obrazu gradientowego jako maski dla morfologicznej
rekonstrukcji przez dylatację wykonanej na obrazie z odseparowanymi cieniami i
rozbłyskami.
W wyniku otrzymywany jest obraz z obiektami z obrazu kolorowo-różnicowego, ze
zmniejszonym szumem oraz usuniętymi cieniami i rozbłyskami.
Po połączeniu wyników modelowania wszystkich trzech rdzeni przeprowadzana jest
końcowa filtracja medianowa z morfologiczną rekonstrukcją przez dylatację w celu usunięcia
ewentualnych szumów z zachowaniem kształtu odnalezionych do tej pory obiektów.
Na koniec przeprowadzona zostaje aktualizacja modelu tła w każdym z rdzeni na
podstawie ostatecznej maski tła uzyskanej po końcowej filtracji. Dzięki temu modele nie są
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niepotrzebnie zanieczyszczane błędnymi informacjami – szumami, cieniami i rozbłyskami,
które znajdowały się w pierwotnych wynikach zwróconych przez każdy z rdzeni z osobna.
Oryginalność metody łączenia mieszanin median polega więc na zastosowaniu
heurystycznego połączenia wyników modelowania tła zwracanych przez trzy niezależnie
działające instancje metody mieszania median, z których każda na wejściu dostaje
przetransformowaną specjalnie dla niej klatkę wejściową. Łączenie wyników zwracanych
przez metody składowe zostało zaprojektowane tak, aby zminimalizować przekłamania
wynikające z błędów poszczególnych rdzeni modelujących oraz usunąć z ostatecznej maski
tła cienie i rozbłyski błędnie zaklasyfikowane jako obiekty pierwszoplanowe. Ponadto metoda
UMM jako jedyna wykonuje modelowanie tła również w przestrzeni gradientu obrazu.

Rysunek 22. Wynik pracy metody łączenia mieszanin median.
Przykładowy wynik pracy metody łączenia mieszanin median został przedstawiony na
rysunku 22. Analiza rezultatów zwracanych przez algorytm wykazała, że są one lepsze od
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wyników wszystkich opisanych dotąd metod modelowania tła. W końcowych wynikach
modelowania właściwie nie występują szumy, przy czym kształty odnalezionych obiektów
pierwszoplanowych są odwzorowane wierniej. Dzięki analizie danych gradientowych udało
się również bardzo ograniczyć wpływ cieni oraz rozbłysków na końcowe wyniki
modelowania. Jedynym, lecz dosyć istotnym mankamentem metody, jest stosunkowo
niewielka szybkość jej pracy. Rozwiązanie działa około 3.5 raza wolniej od metody mieszania
median pomimo, że jego implementacja jest wielowątkowa – rdzenie pracują równolegle,
każdy na własnym wątku, a w wątku głównym wykonywany jest pre- i post-processing oraz
samo łączenie wyników zwracanych przez kolejne rdzenie.
3.4.2. Metoda modelowania tła przez głosowanie
Przedstawicielem drugiego z proponowanych sposobów łączenia wyników metod
modelowania tła jest metoda modelowania tła przez głosowanie, zwana również Voting
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Background Model (VBM). Działa ona zgodnie z regułą, że wiele słabych klasyfikatorów
odpowiednio pokrywających zbiór testowy może wspólnie zwrócić lepsze wyniki klasyfikacji
końcowej niż jeden mocny, wyspecjalizowany klasyfikator. W tym przypadku klasyfikatorami
są metody modelowania tła zwracające binarną odpowiedź na pytanie: „Czy dany piksel
należy do tła?”. Jeżeli co najmniej trzy metody z siedmiu odpowiedzą na to pytanie
twierdząco, to VBM klasyfikuje analizowany piksel jako należący do tła. W przeciwnym
razie jest on klasyfikowany jako należący do pierwszego planu. Nie jest to więc klasyczne
głosowanie większościowe, ponieważ w trakcie prac nad tym rozwiązaniem okazało się, że
zastosowanie głosowania większościowego daje gorsze rezultaty końcowe.
Zaproponowane zostały dwie implementacje VBM, które w odmienny sposób podchodzą
do kwestii różnorodności klasyfikatorów. Pierwsza wykorzystuje siedem klasyfikatorów, z
których każdy korzysta z metody MMM, dostarczając każdemu z nich inne –
przetransformowane dane wejściowe. Możliwe jest też wykorzystanie metody GMM do
klasyfikacji pikseli. W sześciu przypadkach transformacja danych wejściowych polega na
zmianie przestrzeni barwnej, natomiast siódmy klasyfikator jako dane wejściowe otrzymuje
obraz różnicowy klatki wejściowej oraz wyestymowanej do tej pory klatki tła. Wykorzystane
przestrzenie barwne to: RGB, XYZ, Lab, HSV, HLS oraz jednowymiarowa przestrzeń
jasności wyliczona na podstawie obrazu RGB z wykorzystaniem normy ITU709 [38].
Drugie rozwiązanie wykorzystuje jako klasyfikatory składowe siedem różnych metod
modelowania tła. Zostały one wybrane spośród metod dostępnych w bibliotece BGSLib [39]
na podstawie wyników testów przedstawionych w rozdziale 4. W celu umożliwienia jak
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najlepszego przetestowania wynikowej postaci metody VBM utworzone zostały dwie grupy
metod składające się z najlepszych oraz najgorszych rozwiązań z biblioteki BGSLib. Do
najlepszych zostały zaliczone metody: Multi Layer BGS, Pixel Based Adaptive Segmenter,
LB Mixture Of Gaussians, Sigma Delta BGS, DP Grimson GMM BGS, DP Prati Mediod
BGS oraz KDE. Natomiast wśród najgorszych znalazły się: Mixture Of Gaussian V2 BGS,
VuMeter, DP Adaptive Median BGS, DP Eigenbackground BGS, Mixture Of Gaussian V1
BGS, Adaptive Background Learning oraz LB Fuzzy Adaptive SOM. Możliwy jest również
inny wybór metod.
Wyniki, po przeprowadzeniu głosowania, poddawane są filtracji, która przebiega zgodnie
z opisem peri-processingu wykonywanego przez algorytm MMM. W przypadku pierwszego
rodzaju implementacji aktualizacja modeli kolejnych klasyfikatorów przeprowadzana jest na
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podstawie ostatecznych przefiltrowanych wyników metody VBM.

Rysunek 23. Wyniki pracy metody modelowania tła przez głosowanie: a - klatka wejściowa,
b - wyniki dla klasyfikatorów typu MMM, c - wyniki dla klasyfikatorów utworzonych z
najgorszych metod z BGSLib, d - wyniki dla klasyfikatorów utworzonych z najlepszych
metod z BGSLib.
Oryginalność metody modelowania tła przez głosowanie polega więc na zastosowaniu
głosowania w celu połączenia wyników zwracanych przez siedem metod modelowania tła i
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uzyskania

w
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rezultatów,

niż

którakolwiek

z

wykorzystywanych siedmiu metod składowych.
Przykładowe wyniki pracy metody modelowania tła przez głosowanie przedstawione
zostały na rysunku 23. Zgodnie z przewidywaniami, w większości przypadków algorytm
zwraca dokładniejsze wyniki niż jego poszczególne klasyfikatory składowe samodzielnie.
Ostateczna maska tła nie zawiera właściwie żadnych szumów, a obiekty pierwszego planu są
dosyć dokładnie odwzorowane. Udało się również zniwelować cienie rzucane przez
poruszające się obiekty. Jednak, podobnie jak metoda łączenia mieszanin median, również
algorytm VBM jest wolniejszy od podstawowego algorytmu MMM pomimo, że każdy z
klasyfikatorów składowych metody VBM pracuje w osobnym wątku. Różnica jest
kilkukrotna i zależna od algorytmów wykorzystanych jako klasyfikatory składowe. Oznacza
to, że metoda modelowania tła przez głosowanie pod względem szybkości pracy znajduje się
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pomiędzy metodami UMM oraz MMM w przypadku użycia klasyfikatorów typu MMM lub
GMM. Natomiast w przypadku implementacji korzystającej z algorytmów z biblioteki
BGSLib, szybkość pracy znacząco spada i metoda staje się wolniejsza od zarówno MMM jak
i UMM.
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4. Testowanie metod modelowania tła
W poprzednich rozdziałach opisane zostały najczęściej stosowane podejścia do problemu
modelowania tła, jak również nowe autorskie rozwiązania tego zagadnienia. Ten rozdział
skupia się na przeprowadzeniu testów oraz przedstawia ich rezultaty wraz z płynącymi z nich
wnioskami.
Eksperymenty prowadzone były na komputerze Dell XPS L702x z 8 rdzeniowym
procesorem Intel Core i7-2630QM taktowanym częstotliwością 2.0 GHz oraz 8 GB pamięci
operacyjnej z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 Professional.
W kolejnych podrozdziałach opisana została aplikacja testowa Background Modeling,
która została wykorzystana do zbadania i porównania właściwości opisanych algorytmów, jak
również wszystkie sekwencje wejściowe wykorzystane do przeprowadzenia testów wraz z
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samą procedurą testową oraz sposobem obliczania współczynników, które posłużyły do oceny
jakości

poszczególnych

algorytmów.

Przedstawione

zostały

również

rezultaty

przeprowadzonych testów oraz wyciągnięte na ich podstawie wnioski.

4.1. Środowisko badawcze
Sam opis działania algorytmów modelowania tła nie wystarczy, aby móc określić, który z
nich jest dokładniejszy lub wydajniejszy i w jakich warunkach. Aby to zrobić, potrzebne jest
praktyczne porównanie wyników przez nie zwracanych. W tym właśnie celu powstała
aplikacja testowa Background Modeling, w której znalazły się implementacje wszystkich
opisanych metod modelowania tła.
Aplikacja Background Modeling umożliwia uruchomienie każdej z opisanych w pracy
metod modelowania tła, wybranie trybu jej pracy i obserwację parametrów oraz wyników jej
działania. Źródłem obrazu dla uruchomionych algorytmów może być kamera podłączona do
komputera lub plik wideo – program obsługuje najpopularniejsze formaty wideo takie jak avi,
mp4 lub mov. Ponadto aplikacja umożliwia zapisanie wyników modelowania do pliku wideo
oraz przeprowadzenie eksperymentów zarówno w trybie ręcznego wyboru pojedynczych
testów, jak i w trybie wsadowym polegającym na wykonaniu wszystkich testów znajdujących
się w wskazanym przez użytkownika katalogu.
Na rysunku 24 przedstawiony został wygląd głównego okna aplikacji testowej w trakcie
działania. Widoczne są na nim informacje o parametrach pracy wszystkich uruchomionych
algorytmów.
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Rysunek 24. Wygląd głównego okna aplikacji Background Modeling.
Jedną z ważniejszych właściwości aplikacji testowej jest możliwość uruchomienia oraz
przetestowania algorytmów modelowania tła pochodzących z biblioteki Background
Subtraction Library [4][39] w taki sam sposób jak algorytmy zaimplementowane
własnoręcznie. Jest to bardzo przydatna funkcjonalność z punktu widzenia możliwej do
uzyskania rzetelności badania.
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Tabela 3. Metody modelowania tła dostępne w bibliotece BGS Library [4][39].
Identyfikator metody

Nazwa metody

Metody podstawowe, średnia oraz wariancja po czasie:
StaticFrameDifferenceBGS

Static Frame Difference

FrameDifferenceBGS

Frame Difference

WeightedMovingMeanBGS

Weighted Moving Mean

WeightedMovingVarianceBGS

Weighted Moving Variance

AdaptiveBackgroundLearning

Adaptive Background Learning

DPMeanBGS

Temporal Mean

DPAdaptiveMedianBGS

Adaptive Median [40]

DPPratiMediodBGS

Temporal Median [41]

Cechy koloru i/lub textury:
DPTextureBGS

Texture BGS [42]

LbpMrf

Texture-Based Foreground Detection with MRF [43]

Metody statystyczne z pojedynczym rozkładem Gaussa:
DPWrenGABGS

Gaussian Average [44]

LBSimpleGaussian

Simple Gaussian [45]
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Metody statystyczne z wieloma rozkładami Gaussa:
DPGrimsonGMMBGS

Gaussian Mixture Model [18]

MixtureOfGaussianV1BGS

Gaussian Mixture Model [17]

MixtureOfGaussianV2BGS

Gaussian Mixture Model [46]

DPZivkovicAGMMBGS

Gaussian Mixture Model [46]

LBMixtureOfGaussians

Gaussian Mixture Model [47]

Metody statystyczne z cechami koloru i/lub textury:
MultiLayerBGS

Multi-Layer BGS [20]

Metody nieparametryczne:
PixelBasedAdaptiveSegmenter

Pixel-Based Adaptive Segmenter [24]

GMG

GMG [48]

VuMeter

VuMeter [49]

KDE

KDE [50]

Metody oparte na wektorach i wartościach własnych:
DPEigenbackgroundBGS

Eigenbackground / SL-PCA [25]

Metody oparte na zbiorach rozmytych:
FuzzySugenoIntegral

Fuzzy Sugeno Integral [51]

FuzzyChoquetIntegral

Fuzzy Choquet Integral [52]

LBFuzzyGaussian

Fuzzy Gaussian [53]

Metody oparte na zbiorach rozmytych typu drugiego:
T2FGMM UM

Type-2 Fuzzy GMM-UM [54]

T2FGMM UV

Type-2 Fuzzy GMM-UV [54]

T2FMRF UM

Type-2 Fuzzy GMM-UM with MRF [55]

T2FMRF UV

Type-2 Fuzzy GMM-UV with MRF [55]

Metody neuronowe oraz nuro-rozmyte:
LBAdaptiveSOM

Adaptive SOM [56]

LBFuzzyAdaptiveSOM

Fuzzy Adaptive SOM [57]
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BGS Library to otwarta biblioteka języka C++ zawierająca zestaw narzędzi
umożliwiających przeprowadzenie modelowania tła w sekwencjach wideo z wykorzystaniem
implementacji wielu różnych metod modelowania tła. Pierwsza wersja biblioteki została
wydana w 2012 roku, obecnie w jej skład wchodzi ponad 30 różnych metod modelowania tła.
Implementacje większości z nich zostały wykonane przez ich autorów, a więc można polegać
na ich poprawności oraz założyć, że są odpowiednie do porównań z nowo opracowywanymi
rozwiązaniami. Tabela 3 zawiera zestawienie dostępnych w BGS Library metod modelowania
tła. Zostały one pogrupowane ze względu na wykazywane przez nie podobieństwa.
Twórcy biblioteki dostarczają również szablon aplikacji z graficznym interfejsem
użytkownika, która pozwala na uruchomienie wszystkich dostępnych metod. Szablon ten ma
służyć do zapoznania nowych użytkowników z możliwościami oraz funkcjami, które oferuje
biblioteka. Może być on również podstawą do tworzenia bardziej skomplikowanych aplikacji.
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BGS Library korzysta z algorytmów przetwarzania obrazów dostępnych w bibliotece
OpenCV [58], dlatego też posiadanie OpenCV jest wymagane do jej działania.
Dokładny opis wszystkich funkcji i struktury aplikacji testowej oraz pozostałych narzędzi
i bibliotek wykorzystanych do jej stworzenia został zawarty w dodatku A.

4.2. Sekwencje wejściowe oraz bazy danych wykorzystane do testów
W celu rzetelnego przeprowadzenia testów zostało wykorzystanych 30 sekwencji wideo
pochodzących z 5 różnych baz danych powszechnie używanych do ewaluacji wyników metod
modelowania tła. Sekwencje te zostały dobrane w taki sposób, aby zawierały trudne do
poprawnego zamodelowania sytuacje, a więc zmiany jasności oświetlenia sceny, różnego
rodzaju i szybkości cykliczne zmiany zachodzące w scenie i jej geometrii oraz zakłócenia w
samym strumieniu wideo. Dla każdej sekwencji twórcy baz danych wysegmentowali ręcznie
od kilku do kilkudziesięciu klatek, oznaczając w nich obszary tła kolorem czarnym, a obiekty
pierwszego planu białym. Stworzyli w ten sposób obrazy zawierające idealną odpowiedź
metody modelowania dla wyselekcjonowanych klatek. Są to tak zwane wzorce modelowania.
Na potrzeby przeprowadzonych badań liczba wykorzystanych wzorców została
ograniczona do maksymalnie 20 na sekwencję. Jeśli w danej bazie znajdowało się więcej
wzorców dla danej sekwencji, to selekcja 20, które rzeczywiście zostały wykorzystane,
wykonywana była w sposób losowy. W rezultacie, do wszystkich eksperymentów wybranych
zostało 386 wzorców modelowania.
Dla każdego z wybranych wzorców modelowania przygotowany został oddzielny test
składający się z dwóch plików: obrazka zawierającego wzorzec oraz krótkiej sekwencji
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wideo, w której ostatnia klatka odpowiada wzorcowi. Każda taka krótka sekwencja to
wycinek jednej z 30 pełnych sekwencji wideo. Jej długość dobrana była na podstawie
zawartości pełnej sekwencji. Im większe zmiany oświetlenia sceny w danej sekwencji, tym
dłuższe wycinki były brane pod uwagę w eksperymentach. Podejście to spowodowane było
chęcią przetestowania reakcji algorytmów modelowania tła na zmiany zachodzące w
sekwencjach. Szybkie zmiany występujące na niewielkich obszarach, szczególnie jeśli są
cykliczne, nie mają dużego wpływu na ogólny wygląd sceny, dlatego w takim przypadku
wystarczający jest test o długości 500 – 1000 klatek. Natomiast pojedyncze zmiany
obejmujące znaczne obszary sceny mają bardzo duży wpływ na jej późniejszy wygląd,
dlatego też w wypadku sekwencji zawierających takie zdarzenia wycinki testowe często
obejmują wszystkie klatki poprzedzające klatkę odpowiadającą wzorcowi modelowania.
W ten sposób przygotowanych zostało 386 testów w rozdzielczościach od 160x120 do
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1024x1024 pikseli zawierających od kilkuset do kilku tysięcy klatek.
W tabeli 4 zostały zawarte podstawowe informacje o każdej z 30 wykorzystanych
sekwencji wraz z krótkimi opisami ich zawartości oraz przykładowymi klatkami i
odpowiadającymi im wzorcami modelowania tła.
Tabela 4. Sekwencje wideo wykorzystane do testów.
Nazwa

Airport

Baza
danych
Perception
[59]

Bootstrap

Perception
[59]

Bus Stop
Evening

LIMU
[60]

Bus Stop
Morning

LIMU
[60]

Camera
Parameter

LIMU
[60]

Rozdzielczość
w pikselach

Trudność do
pokonania

Opis

176 x 144

Wnętrze
Zatrzymujące
lotniskowej
się obiekty oraz
poczekalni i
niskiej jakości
przechodzący
obraz.
ludźmi.

160 x 120

Ruchome
Bufet w
obiekty
kafeterii i
zatrzymują się i
przechodzący
po chwili
ludzie.
ruszają znowu.

320 x 240

Przystanek
Zatrzymujące
autobusowy i
się ruchome
ruchliwa ulica
obiekty.
po południu.

320 x 240

Przystanek
Zatrzymujące
autobusowy i
się ruchome
ruchliwa ulica
obiekty.
rano.

320 x 240

Człowiek
przechadzający
się po biurze.
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Duże i nagłe
zmiany
oświetlenia
całej sceny.

Przykładowa
klatka

Wzorzec
modelowania

Chair Box

CITIC
RGB–D
[61]

Crossing

CITIC
RGB–D
[62]

Curtain
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Escalator

Perception
[59]

Perception
[59]

640 x 480

Biurko z
krzesłem i
Zatrzymujący
człowiek
się ruchomy
pozostawiający
obiekt.
pudełko.

Niski kontrast
Dwoje ludzi pomiędzy tłem
1024 x 1024 chodzących po a obiektem
korytarzu.
pierwszego
planu.

160 x 128

Człowiek przy
tablicy i
Cykliczne lecz
poruszane
dość powolne
wiatrem
zmiany w tle.
zasłony.

160 x 130

Ruchome
schody z
Cykliczne
wjeżdżającymi szybkie zmiany
i zjeżdżającymi
w tle.
po nich ludźmi.
Ludzie
spacerujący
wokół
działającej
fontanny.

Cykliczne
szybkie zmiany
w tle.

Fountain

Perception
[59]

Hallway

CITIC
RGB–D
[61]

640 x 480

Zatrzymujący
Ludzie w
się ruchomy
korytarzu, z
obiekt oraz
pozostawionym
zmiany
pudełkiem.
jasności sceny.

Intersection

LIMU
[60]

320 x 240

Skrzyżowanie i Niski kontrast
przejeżdżające
oraz słaba
samochody. jakość obrazu

Lab Door

CITIC
RGB–D
[62]

640 x 480

Zmiany
Przechadzający geometrii sceny
się po pokoju
oraz szumy
człowiek.
punktowe w
obrazie

CITIC
LCD Screen RGB–D
[62]

Light
Switch

LIMU
[60]

PETS 2001 PETS 2001
DS3 TEST1
[8]

160 x 128

640 x 480

Biurko i
człowiek
stawiający na
nim pudełko.

Zatrzymujący
się ruchomy
obiekt.

320 x 240

Człowiek
przechadzający
się po biurze.

Duże i nagłe
zmiany
oświetlenia
całej sceny.

768 x 576

Parking oraz
droga, którą
chodzą ludzie.

Duże lecz
powolne i
cykliczne
zmiany
jasności.
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PETS 2001 PETS 2001
DS3 TEST2
[8]

PETS 2001
PETS 2001
DS4
[8]
TRAIN1

Shelves
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Shopping
Mall

CITIC
RGB–D
[61]

Perception
[59]

Suitcase

CITIC
RGB–D
[62]

Switch
Light

Perception
[59]

Trees

Perception
[59]

Wall

CITIC
RGB–D
[61]

768 x 576

768 x 576

640 x 480

Parking oraz
droga, którą
chodzą ludzie.

Powolne
zmiany
jasności oraz
cykliczne
zmiany w tle.

Parking oraz
Prześwietlony
droga, którą
obraz oraz
chodzą ludzie i
szumy
jeżdżą
punktowe.
samochody.
Zatrzymujący
Półka i
się ruchomy
człowiek
obiekt – zmiana
zostawiający
geometrii
pudełko.
sceny.

320 x 256

Wnętrze
Ruchome
centrum
obiekty
handlowego z zatrzymują się i
chodzącymi
po chwili
ludźmi.
ruszają znowu.

1024 x 1024

Kobieta
przechodzi
Zatrzymujący
korytarzem
się ruchomy
pozostawiając
obiekt.
na środku
walizkę.

160 x 128

Ludzie
Duże i nagłe
przechadzający
zmiany
się po
oświetlenia
korytarzu.
części sceny.

160 x 128

Bardzo duża
Droga, po
ilość szybkich
której chodzą
punktowych
ludzie i jeżdżą
cyklicznych
samochody.
zmian w tle.

640 x 480

Wallflower Wallflower
Bootstrap
[63]

160 x 120

Wallflower Wallflower
Camouflage
[63]

160 x 120

Wallflower
Wallflower
Foreground
[63]
Aperture

160 x 120

Ściana, na tle Niski kontrast
której
pomiędzy tłem
przemieszcza
a obiektem
się ręka z
pierwszego
kartką papieru.
planu.
Ruchome
Bufet w
obiekty
kafeterii i
zatrzymują się i
przechodzący
po chwili
ludzie.
ruszają znowu.
Zmiana
jasności oraz
Mrugający
wyglądu sceny
monitor CRT.
spowodowana
przez obiekt.
Zmiana
Biurko, na
jasności sceny
którego blacie spowodowana
leży człowiek. podniesieniem
się człowieka.
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Wallflower
Wallflower
Time Of
[63]
Day

160 x 120

Pokój
Duża lecz
oświetlony
powolna
światłem o zmiana jasności
narastającej
oświetlenia
intensywności. całej sceny.

Wallflower
Wallflower
Waving
[63]
Trees

160 x 120

Kołyszące się
Cykliczne
na wietrze szybkie zmiany
drzewo.
w tle.

Water
Surface

Perception
[59]

160 x 128

Plaża, po której
przechadza się
człowiek.

Cykliczne
średniej
szybkości
zmiany w tle.

Ponadto, w celu dodatkowego potwierdzenia wyników uzyskanych przy pomocy testów
przygotowanych na podstawie publicznie dostępnych baz danych, nagranych zostało 16
własnych sekwencji wideo z rozdzielczością 640x480 pikseli. Ich zapis prowadzony był dla
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tej samej sceny w różnych warunkach pogodowych. Dzięki temu zawierają one wiele
trudnych do poprawnego zamodelowania sytuacji niewystępujących w testach z publicznych
baz danych, a więc pozwalają lepiej zbadać, jak testowane algorytmy na nie reagują. Sytuacje
te to między innymi: długie i ostre cienie obiektów pierwszoplanowych, niedoświetlone
ujęcia wieczorne i nocne, odbłyski światła od nawierzchni jezdni oraz sporadyczne drgania
obrazu spowodowane niewielkimi ruchami kamery.
W sumie, ze wszystkich 16 nagranych sekwencji, zostało wybranych 80 klatek, które
następnie ręcznie wysegmentowano w celu utworzenia wzorców modelowania tła. Dla
każdego z otrzymanych wzorców został przygotowany test w sposób analogiczny jak przy
opisanych wcześniej publicznie dostępnych bazach danych. Dodatkowo każdy z wzorców
został przeskalowany do trzech różnych rozdzielczości, dla których również przygotowane
zostały testy. W rezultacie na podstawie własnoręcznie nagranych sekwencji wideo utworzono
320 testów w rozdzielczościach 640x480 pikseli, 480x360 pikseli, 320x240 pikseli oraz
160x120 pikseli – po 80 testów na każdą z czterech rozdzielczości. Dzięki temu możliwe stało
się nie tylko skonfrontowanie wyników uzyskanych w testach utworzonych na podstawie
publicznie dostępnych baz danych z wynikami testów utworzonych własnoręcznie, lecz
również zbadanie wpływu rozdzielczości analizowanego obrazu na końcowe efekty
modelowania tła.
Aby nie mnożyć niepotrzebnie i tak dużej ilości danych, własne testy zostały
przeprowadzone wyłącznie dla najlepszych algorytmów modelowania tła wybranych na
podstawie uzyskanych przez nie wyników w testach z publicznych baz danych.
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W tabeli 5 zostały zawarte podstawowe informacje o każdej z 16 własnoręcznie
nagranych sekwencji wideo wraz z krótkimi opisami ich zawartości, najważniejszymi
trudnościami, które w nich występują oraz przykładowymi klatkami i odpowiadającymi im
wzorcami modelowania tła.
Tabela 5. Własnoręcznie nagrane sekwencje wideo wykorzystane w dodatkowych testach.
Nazwa

Opis

Trudność do
pokonania

Skrzyżowanie z
przejeżdżającymi
Poruszane wiatrem
Sekwencja 001 Lato samochodami oraz
krzaki należące do
Pogodny Dzień
przechodzącymi
tła.
ludźmi w pogodny
dzień.
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Skrzyżowanie z
Krople deszczu
przejeżdżającymi
przelatujące przez
Sekwencja 002 Lato samochodami oraz
kadr, poruszane
Deszczowy Dzień
przechodzącymi
wiatrem krzaki
ludźmi w deszczowy
należące do tła.
dzień.
Skrzyżowanie z
Odbłyski światła od
przejeżdżającymi
Sekwencja 003 Lato
mokrej nawierzchni
samochodami oraz
Deszczowe
jezdni, poruszane
przechodzącymi
Popołudnie
wiatrem krzaki
ludźmi w deszczowe
należące do tła.
popołudnie.
Bardzo słabe
Skrzyżowanie z
oświetlenie sceny,
przejeżdżającymi
Sekwencja 004 Lato
odbłyski światła od
samochodami oraz
Noc
mokrej nawierzchni
przechodzącymi
jezdni, bardzo słabej
ludźmi nocą.
jakości nagranie.
Skrzyżowanie z
Część obiektów
przejeżdżającymi
Sekwencja 005 Lato
pierwszoplanowych
samochodami oraz
Słoneczne
rzuca długie cienie o
przechodzącymi
Popołudnie
ostrych
ludźmi w słoneczne
krawędziach.
popołudnie.
Skrzyżowanie z
Lekko poruszane
przejeżdżającymi
wiatrem krzaki
Sekwencja 006 Lato samochodami oraz
należące do tła,
Pogodny Dzień
przechodzącymi
niewielkie
ludźmi w pogodny gradacyjne zmiany
dzień.
jasności sceny.
Skrzyżowanie z
Lekko poruszane
przejeżdżającymi
wiatrem krzaki
Sekwencja 007 Lato samochodami oraz
należące do tła,
Pogodny Dzień
przechodzącymi
niewielkie
ludźmi w pogodny gradacyjne zmiany
dzień.
jasności sceny.
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Przykładowa klatka Wzorzec modelowania

Skrzyżowanie z
Słabe oświetlenie
przejeżdżającymi
Sekwencja 008 Lato
sceny, odbłyski
samochodami oraz
Zmierzch
światła od
przechodzącymi
nawierzchni jezdni.
ludźmi o zmierzchu.
Skrzyżowanie z
robotami
Sekwencja 009 Lato drogowymi oraz
Słoneczny Poranek ruchem ulicznym i
pieszym w
słoneczny poranek.

Obiekty
pierwszoplanowe
rzucają cienie o
ostrych
krawędziach.
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Skrzyżowanie z
Obiekty
przejeżdżającymi
pierwszoplanowe
Sekwencja 010 Lato samochodami oraz
rzucają cienie o
Słoneczny Poranek przechodzącymi
ostrych
ludźmi w słoneczny
krawędziach.
poranek.
Sekwencja 011
Zima Pogodny
Dzień

Skrzyżowanie i Niewielkie rozmiary
parking z
obiektów
samochodami oraz pierwszego planu w
przechodzącymi
stosunku do
ludźmi w pogodny
wielkości
zimowy dzień.
analizowanej klatki.

Sekwencja 012
Zima Pogodny
Dzień

Skrzyżowanie i Niewielkie rozmiary
parking z
obiektów
samochodami oraz pierwszego planu w
przechodzącymi
stosunku do
ludźmi w pogodny
wielkości
zimowy dzień.
analizowanej klatki.

Sekwencja 013
Zima Pogodny
Dzień

Skrzyżowanie i Niewielkie rozmiary
parking z
obiektów
samochodami oraz pierwszego planu w
przechodzącymi
stosunku do
ludźmi w pogodny
wielkości
zimowy dzień.
analizowanej klatki.

Sekwencja 014
Zima Pogodny
Dzień

Skrzyżowanie i Niewielkie rozmiary
parking z
obiektów
samochodami oraz pierwszego planu w
przechodzącymi
stosunku do
ludźmi w pogodny
wielkości
zimowy dzień.
analizowanej klatki.

Sekwencja 015
Zima Wieczór

Skrzyżowanie i
parking z
Bardzo słabe
samochodami oraz oświetlenie sceny,
przechodzącymi odbłyski światła od
ludźmi w zimowy nawierzchni jezdni.
wieczór.

Sekwencja 016
Zima Noc

Skrzyżowanie i
parking z
Bardzo słabe
samochodami oraz oświetlenie sceny,
przechodzącymi odbłyski światła od
ludźmi w zimową nawierzchni jezdni.
noc.
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4.3. Procedura testowania oraz współczynniki jakościowe
Po przygotowaniu sekwencji testowych należało zastanowić się, w jaki konkretnie sposób
powinno się wykonać testy, aby były one rzetelne oraz pozwalały na porównanie jakości
wyników zwracanych przez kolejne metody. Aplikacja testowa umożliwia między innymi
nagrywanie mozaiek wyników modelowania tła, dzięki którym można, oglądając zapisane
wyniki, porównywać efekty pracy metod do siebie. Jednak ten sposób ma kilka zasadniczych
wad:
•

dane porównywane są w sposób subiektywny, obserwator ocenia bowiem która z
metod, według niego, pracuje lepiej,

•

samo porównywanie jest bardzo monotonne i, przez to, nużące, co może negatywnie
wpływać na wiarygodność wyników porównania,

•

przetestowanie w ten sposób wszystkich zaimplementowanych w aplikacji testowej
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metod przy pomocy wszystkich 386 przygotowanych sekwencji testowych zabrałoby
bardzo dużo czasu, a więc testy te nie byłyby efektywne.
Dużo lepszym rozwiązaniem jest porównanie piksel po pikselu wyniku zwróconego przez
testowaną metodę z wzorcem modelowania tła odpowiadającym przeanalizowanej klatce z
sekwencji testowej. Wyniki tego porównania powinny być liczbowe. Tego rodzaju podejście
do porównania wszystkich metod modelowania tła umożliwi jednoznaczne określenie, która z
nich najlepiej poradziła sobie z daną sekwencją. Po przeprowadzeniu testów z
wykorzystaniem każdej sekwencji testowej, możliwe będzie stworzenie zestawienia wyników
i określenie, która metoda modelowania jest najlepsza i w jakich sytuacjach można jej użyć.
Ten sposób nie posiada wad poprzedniego, ponieważ obliczenia są prowadzone dla każdej
metody dokładnie tak samo, a więc są obiektywne. Również samo porównywanie wyników
końcowych jest dużo łatwiejsze do wykonania dla człowieka. Co więcej, aplikacja testowa
umożliwia zautomatyzowanie całej procedury testowej. Po wybraniu folderu testowego jako
źródła

obrazów do analizy, procedura testowa zostanie uruchomiona dla wszystkich

sekwencji testowych z tego folderu i zostaną jej poddane wybrane w aplikacji metody.
Kolejnym krokiem w kierunku wiarygodnych liczbowych wyników testów jest ustalenie
jakie dokładnie wartości i w jaki sposób mają zostać obliczone. W literaturze można napotkać
wiele

miar

wykorzystywanych

do

oceny

metod

modelowania

tła.

Najczęściej

wykorzystywane, a więc najlepiej poznane, przetestowane i wiarygodne z nich, to miary
stosowane zwykle przy ewaluacji klasyfikatorów binarnych. Metody modelowania tła można
uznać za klasyfikatory binarne, ponieważ zwracają binarny rezultat określający przynależność
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piksela do tła. Miary te wyliczane są na podstawie tak zwanej macierzy pomyłek. Przyjęto, że
klasyfikator binarny zwraca wynik pozytywny lub negatywny przypisując obiekt do jednej z
tych dwóch klas. W kontekście modelowania tła dwie możliwe klasy do których
przypisywane są kolejne piksele analizowanego obrazu to klasa tła oraz klasa pierwszego
planu. W takim przypadku możliwe są cztery różne zdarzenia:
•

piksel poprawnie rozpoznany jako należący do pierwszego planu – wynik prawdziwie
pozytywny (TP),

•

piksel błędnie rozpoznany jako należący do pierwszego planu – wynik fałszywie
pozytywny (FP),

•

piksel poprawnie rozpoznany jako należący do tła – wynik prawdziwie
negatywny (TN),

•

piksel błędnie rozpoznany jako należący do tła – wynik fałszywie negatywny (FN).
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Tabela 6. Ogólna postać macierzy pomyłek.
Klasa predykowana

Klasa
rzeczywista

pozytywna

negatywna

pozytywna

prawdziwie
pozytywna (TP)

fałszywie
negatywna (FN)

negatywna

fałszywie
pozytywna (FP)

prawdziwie
negatywna (TN)

Macierz pomyłek jest to macierz o wymiarach 2x2, w której komórkach znajdują się
liczby wystąpień każdej z czterech możliwych ocen klasyfikacji binarnej. Ogólną postać
macierzy pomyłek prezentuje tabela 6.
Najczęściej wykorzystywane współczynniki jakości klasyfikacji binarnej wyliczane na
podstawie danych zawartych w macierzy pomyłek [4][64][65] to:
•

True Positive Rate – zwany również Recall lub Sensitivity, jest to procent poprawnej
pozytywnej klasyfikacji wyliczany na podstawie wzoru:
TPR =

•

TP
∈ 〈0 ;1〉
TP+FN

(37)

Positive Predictive Value – zwany również Precision, jest to procent poprawnej
pozytywnej predykcji wyliczany na podstawie wzoru:
PPV =

TP
∈ 〈0 ;1〉
TP+FP
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(38)

•

F1-score – zwany również F-score lub F-measure, jest to miara dokładności
klasyfikacji binarnej wyliczana na podstawie dwóch poprzednich współczynników
zgodnie ze wzorem:
F1 =

•

2⋅TPR⋅PPV
∈ 〈 0 ;1〉
TPR +PPV

(39)

Matthews correlation coefficient – jest to miara jakości klasyfikacji binarnej wyliczana
na podstawie wzoru:
MCC =

TP⋅TN−FP⋅FN
∈ 〈−1;1〉
√( TP+FP)(TP+FN )(TN+FP)(TN+FN)

(40)

Trzy pierwsze współczynniki w ogóle nie biorą pod uwagę wyników prawdziwie
negatywnych, a co za tym idzie, nie określają całkowitej jakości testowanego klasyfikatora, a
jedynie jego umiejętność poprawnego rozpoznawania obiektów pozytywnych. Dla
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kompletności rozwiązania należałoby dodatkowo użyć współczynników analogicznych, ale
określających

umiejętność

poprawnego

rozpoznawania

obiektów

negatywnych.

Współczynniki uzupełniające dwie pierwsze miary pojawiają się w literaturze pod nazwami
True Negative Rate lub Specificity oraz Negative Predictive Value [64][65]. Na potrzeby tej
pracy został wprowadzony trzeci współczynnik i nazwany F1'-score. Wartości wszystkich
trzech dodatkowych współczynników można obliczyć korzystając ze wzorów:
TNR =

TN
∈ 〈 0 ; 1〉
TN+FP

(41)

NPV =

TN
∈ 〈0 ;1〉
TN+FN

(42)

'

F1 =

2⋅TNR⋅NPV
∈ 〈 0 ;1〉
TNR+NPV

(43)

W celu zmniejszenia liczby wykorzystywanych współczynników oraz sprawienia, aby
wszystkie używane miary oceniały jakość testowanego klasyfikatora w całości, postanowiono
połączyć współczynniki opisane wzorami (37) i (41) oraz (38) i (42) wyliczając ich średnie
arytmetyczne. Agregacje te, nazwane odpowiednio True Rate i Predictive Value, można
również spotkać w literaturze pod nazwami Informedness lub Balanced Accuracy oraz
Markedness [65]. Następnie, na podstawie tak utworzonych agregacji, wyprowadzono wzór
na współczynnik analogiczny do F1-score nazwany Symetric F-score (ze względu na
symetryczność względem wyników prawdziwie pozytywnych i prawdziwie negatywnych).
Dodatkowo wartość współczynnika MCC została przesunięta tak, żeby jej wartości zawierała
się w przedziale 〈0 ;1〉 .
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W rezultacie w przeprowadzonych testach zostały wykorzystane cztery następujące
współczynniki:
•

True Rate – dany wzorem:
TP
TN
+
TP+FN TN+FP
TR =
∈ 〈0 ;1〉
2

•

(44)

Predictive Value – dany wzorem:
TP
TN
+
TP+FP TN+FN
PV =
∈ 〈 0 ;1〉
2

•

Symetric F-score – dany wzorem:
SF =
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•

(45)

2⋅TR⋅PV
∈ 〈 0 ;1〉
TR+PV

(46)

Skorygowany Matthews correlation coefficient – dany wzorem:
SMCC =

TP⋅TN−FP⋅FN
1
+ ∈ 〈0 ;1〉
2 √ (TP+FP)(TP+FN)(TN+FP)(TN+FN ) 2

(47)

Na podstawie wartości współczynników SF oraz SMCC wyliczana jest ostateczna ocena
testowanej metody zgodnie ze wzorem:
SF+SMCC
Ocena = 100⋅
∈ 〈0 ; 100〉
2

(48)

Pozostałe dwa współczynniki nie są obecne we wzorze na ostateczną ocenę metody,
niemniej jednak mają duży wpływ na jej wartość, ponieważ na ich podstawie wyliczana jest
wartość Symetric F-score.
W celu pokazania przewagi zaproponowanych współczynników jakościowych nad
wcześniej

wykorzystywanymi

współczynnikami,

zostało

przygotowanych

osiem

przykładowych wyników modelowania tła. Każdy z nich to obraz o rozdzielczości 4 na 4
piksele. Wzorzec modelowania, na podstawie którego wyliczone zostały wartości zdarzeń TP,
FP, TN i FN, zawiera 12 czarnych pikseli oznaczających tło oraz 4 białe piksele tworzące
kwadrat w centrum obrazu. Takie uproszczenie problemu ułatwiło porównanie wartości
przedstawionych miar oraz pozwoliło unaocznić różnice między nimi.
W tabeli 7 zostały przedstawione wartości współczynników F1-score, SF, SMCC oraz
Ocena wyliczone dla ośmiu przykładowych wyników modelowania tła. Pierwszy i drugi
wynik to odpowiednio idealna odpowiedź algorytmu i jej przeciwieństwo, w tych dwóch
przypadkach wszystkie współczynniki bardzo dobrze się sprawdzają, określając jakość
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wyników odpowiednio na 1 i 0. Pozostałe wyniki ujawniają jednak wady F1-score
spowodowane zupełnym zlekceważeniem wyników prawdziwie negatywnych. Największe
różnice można zaobserwować dla przypadków 4, 7 oraz 8, w których F1-score wyraźnie
zaniża wartość jakości analizowanych wyników modelowania tła, ponieważ w ogóle nie
bierze pod uwagę, że całość lub większość pikseli należących do tła została prawidłowo
zaklasyfikowana. Natomiast Ocena nie posiada tej wady, w związku z czym potrafi
dokładniej określić wartość jakości wyników modelowania tła.
Tabela 7. Porównanie wartości współczynników F1-score, SF, SMCC oraz Oceny dla
specjalnie w tym celu przygotowanych wyników modelowania tła; pierwszy wynik jest
jednocześnie wzorcem modelowania.

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

L.p. Wynik

TP

FP

TN

FN

F1-score

SF

SMCC

Ocena

1

4

0

12

0

1,00

1,00

1,00

100,00

2

0

12

0

4

0,00

0,00

0,00

0,00

3

4

12

0

0

0,40

0,20

0,50

35,00

4

0

0

12

4

0,00

0,43

0,50

46,43

5

2

0

12

2

0,67

0,83

0,83

82,86

6

2

2

10

2

0,50

0,67

0,67

66,67

7

1

0

12

3

0,40

0,74

0,72

73,07

8

1

3

9

3

0,25

0,50

0,50

50,00

Opisany sposób ewaluacji rezultatów modelowania tła został zaadaptowany do
przeprowadzenia testów, których wyniki przedstawiono w następnym podrozdziale.
Procedura testowa polegała więc na przeprowadzeniu modelowania tła z wykorzystaniem
każdej z testowanych metod osobno dla wszystkich wcześniej przygotowanych 386 testów.
Kiedy modelowanie dla danej sekwencji kończyło się, to wynik modelowania zwrócony przez
testowaną metodę dla ostatniej klatki testu był porównywany z wzorcem modelowania dla
tego testu poprzez wyliczenie współczynników TR, PV, SF, SMCC i Ocena oraz zapisanie ich
do pliku tekstowego na dysku. Wraz z nimi zapisywana jest również średnia szybkość pracy
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metody liczona w megapikselach przetworzonych w ciągu sekundy (MPPS), która
estymowana jest na podstawie średniego czasu wykorzystywanego przez testowaną metodę
na analizę pojedynczego piksela. Następnie modelowanie było automatycznie powtarzane dla
kolejnych testów znajdujących się we wskazanym folderze.
Po wyliczeniu współczynników jakościowych dla wszystkich 386 testów, wyniki były
agregowane ze względu na sekwencję wideo, z której pochodził dany test, w celu łatwiejszej
oceny przydatności badanej metody do pokonania trudności występujących w tej sekwencji.
Agregacja polegała na wyliczeniu średniej wartości każdego ze współczynników dla
wszystkich testów wywodzących się z tej samej sekwencji wideo. Okazuje się, że podejście
takie nie zaburza końcowego wyniku i jest szeroko wykorzystywane przy ewaluacji wyników
modelowania tła w przypadku korzystania z więcej niż jednej sekwencji wideo [4].
Na koniec, w podobny sposób, wyliczane były globalne wartości wszystkich
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współczynników dla testowanej metody, które w ostateczny sposób określają jej jakość.

4.4. Wyniki testów
Wszystkich możliwych do uruchomienia metod modelowania tła za pośrednictwem
aplikacji Background Modeling jest 51, z czego spora część posiada kilka trybów pracy np. z
analizą sąsiedztwa lub z selektywną aktualizacją, które zostały dodatkowo zaimplementowane
w celu umożliwienia przebadania ich wpływu na wyniki modelowania tła testowanych metod.
W związku z tym w sumie przetestowanych zostało 120 różnych metod uruchomionych w
różnych konfiguracjach.
Przedstawianie dokładnych wyników wszystkich przeprowadzonych testów zajęłoby zbyt
wiele miejsca, dlatego też zdecydowano się w logiczny sposób okroić prezentowane rezultaty
tak, aby nie pominąć żadnych ważnych informacji możliwych do odnalezienia w uzyskanych
wynikach, jednocześnie nie zaciemniając ogólnego obrazu danych ich mnogością oraz
utrzymać możliwie dużą przejrzystość prezentacji. Pełne wyniki zostały zamieszczone w
dodatkowych materiałach załączonych do pracy (opisanych w dodatku B).
W

kolejnych

podrozdziałach

zostały

przedstawione

rezultaty

uzyskane

dla

poszczególnych metod modelowania tła wraz z wnioskami, które z nich wynikają.
4.4.1. Metody różnicowe
W tej grupie znajdują się dwie metody, których cechą wspólną jest bezpośrednie
wykorzystywanie danych z kolejnych klatek analizowanej sekwencji wideo. Oba rozwiązania
zostały dokładnie opisane w rozdziale 2.1.
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Prosta różnica kolejnych klatek z sekwencji – Simple Difference
Metoda ta posiada cztery tryby pracy różniące się wykorzystaniem informacji o
bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego piksela oraz wykorzystaniem selektywnej
aktualizacji. Globalne wyniki każdego trybu prezentuje tabela 8.
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Tabela 8. Globalne wyniki wszystkich trybów prostej różnicy kolejnych klatek z sekwencji.
Metoda

Tryby pracy

MPPS

Ocena

Simple
Difference

normal

298,4572

67,5459

Simple
Difference

neighbourhood

20,5575

64,7132

Simple
Difference

selectivity

185,1683

70,1993

Simple
Difference

neighbourhood and
selectivity

20,0645

71,9228

Airport
Bootstrap
BusStopEvening
BusStopMorning
CameraParameter
ChairBox
Crossing
Curtain
Escalator
Fountain
Hallway
Intersection
LCDScreen
LabDoor
LightSwitch
PETS2001DS3TEST1CAM
PETS2001DS3TEST2CAM
PETS2001DS4TRAIN1CAM
Shelves
ShoppingMall
Suitcase
SwitchLight
Trees
Wall
WallflowerBootstrap
WallflowerCamouflage
WallflowerForegroundAperture
WallflowerTimeOfDay
WallflowerWavingTrees
WaterSurface

75,04
77,14
67,33
75,1
63,79
80,58
76,76
67,53
62,7
62,88
64,35
64,79
78,86
74,01
84,47
75,68
71
76,77
80,21
78,34
69,95
58,79
66,73
68,33
70,56
79,97
74,67
67,75
78,43
65,19
20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95 100

Rysunek 25. Ilustracja wyników uzyskanych przez metodę prostej różnicy kolejnych klatek z
sekwencji w trybie sąsiedztwa i selektywności.
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Najwyższą ocenę uzyskała konfiguracja, która bierze pod uwagę najbliższe sąsiedztwo
analizowanego piksela, korzystając przy tym z selektywnej aktualizacji. Należy zauważyć, że,
o ile jakość takiego podejścia jest najwyższa, to szybkość pracy tej konfiguracji jest najniższa.
Rysunek 25 przedstawia wyniki, które uzyskała najlepsza konfiguracja omawianego
rozwiązania dla wszystkich sekwencji testowych. Metoda najlepiej poradziła sobie z
sekwencjami Light Switch (84,47), Chair Box (80,58) oraz Shelves (80,21). Najgorzej zaś z
sekwencjami Switch Light (58,79), Escalator (62,7) oraz Fountain (62,88). Oznacza to, że
rozwiązanie działa dobrze, kiedy tło jest statyczne, a sama sekwencja testowa dobrej jakości.
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Natomiast nie radzi sobie zupełnie kiedy tło jest szybkozmienne.

Rysunek 26. Przykładowe wyniki metody prostej różnicy kolejnych klatek z sekwencji, od
lewej i od góry: klatka z sekwencji Light Switch, jej wzorzec, wynik metody; klatka z
sekwencji Switch Light, jej wzorzec, wynik metody.
Rysunek 26 prezentuje przykładowe wyniki działania omawianej konfiguracji dla
najwyżej oraz najniżej ocenionych sekwencji wideo. W przypadku pierwszej sekwencji,
metoda zwróciła dobre wyniki, biorąc pod uwagę jej bardzo prostą formę. Należy jednak
zauważyć, że w wynikowej masce tła występuje sporo szumów, a rozpoznany obszar ruchu
jest pełen dziur. W przypadku drugiej sekwencji bardzo duża część tła została rozpoznana
poprawnie, natomiast żaden z obszarów pierwszoplanowych nie został odnaleziony.
Metoda różnicowa z rejestracją tła – Background Registration
Metoda ta posiada dwa tryby pracy różniące się wykorzystaniem informacji o sąsiedztwie
analizowanego piksela. Globalne wyniki dla każdego trybu prezentuje tabela 9.
Podobnie jak poprzednio, również w tym przypadku wzięcie pod uwagę sąsiedztwa
analizowanego piksela poprawia jakość wyników, spowalniając przy tym pracę metody.
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Tabela 9. Globalne wyniki wszystkich trybów metody różnicowej z rejestracją tła.
Metoda

Tryby pracy

MPPS

Ocena

Background
Registration

normal

135,0084

72,8122

Background
Registration

neighbourhood

24,4217

74,8846

Rysunek 27 przedstawia wyniki, które uzyskała najlepsza konfiguracja omawianego
rozwiązania dla wszystkich sekwencji testowych. Metoda najlepiej poradziła sobie z
sekwencjami Water Surface (92,61), Lab Door (86,72) oraz PETS2001 DS4 TRAIN1 (85,38).
Najgorzej zaś z sekwencjami Switch Light (52,37), Camera Parameter (57,16) oraz
PETS2001 DS3 TEST1 (60,76). Oznacza to, że rozwiązanie działa bardzo dobrze, kiedy w
sekwencji nie występują zmiany jasności tła. Natomiast nie radzi sobie w ogóle z
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sekwencjami, w których jasność tła ulega zmianie wraz z upływem czasu.
Airport
Bootstrap
BusStopEvening
BusStopMorning
CameraParameter
ChairBox
Crossing
Curtain
Escalator
Fountain
Hallway
Intersection
LCDScreen
LabDoor
LightSwitch
PETS2001DS3TEST1CAM
PETS2001DS3TEST2CAM
PETS2001DS4TRAIN1CAM
Shelves
ShoppingMall
Suitcase
SwitchLight
Trees
Wall
WallflowerBootstrap
WallflowerCamouflage
WallflowerForegroundAperture
WallflowerTimeOfDay
WallflowerWavingTrees
WaterSurface

81,04
78,91
70,94
79,69
57,16
84,25
81,97
82,72
73,22
76,94
75,02
72,68
84,32
86,72
64,11
60,76
60,93
85,38
76,71
80,57
81,62
52,37
68,96
72,98
69,51
83,05
77,26
62,75
71,36
92,61
20
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95 100

Rysunek 27. Ilustracja wyników uzyskanych przez metodę różnicową z rejestracją tła w trybie
sąsiedztwa.
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Rysunek 28 prezentuje przykładowe wyniki działania omawianej konfiguracji dla
najwyżej oraz najniżej ocenionych sekwencji wideo. Chociaż wyniki metody różnicowej z
rejestracją tła są w ogólnym przypadku lepsze od poprzedniego rozwiązania, to wnioski
dotyczące przykładowych efektów jej pracy są bardzo podobne. Warto jednak zaznaczyć, że,
w przypadku najwyżej ocenionej sekwencji, wyniki są dużo lepsze niż w przypadku prostej
różnicy kolejnych klatek z sekwencji. Rozpoznany obiekt pierwszoplanowy jest spójny i
dosyć dokładnie odwzorowany, a w pozostałej części obrazu występują tylko niewielkie
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szumy punktowe.

Rysunek 28. Przykładowe wyniki metody różnicowej z rejestracją tła, od lewej i od góry:
klatka z sekwencji Water Surface, jej wzorzec, wynik metody; klatka z sekwencji Switch Light,
jej wzorzec, wynik metody.
4.4.2. Podstawowe metody modelowania tła
W tej grupie znajdują się cztery metody, których cechą wspólną jest modelowanie tła na
podstawie jednej z podstawowych miar statystycznych wyliczanej dla każdego piksela
analizowanego obrazu. Ich opisy znajdują się w rozdziałach 2.2, 2.3 i 2.4.
Metoda przybliżonej średniej – Average Difference
Metoda ta posiada cztery tryby pracy różniące się wykorzystaniem informacji o
bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego piksela oraz wykorzystaniem selektywnej
aktualizacji. Globalne wyniki każdego trybu prezentuje tabela 10.
Również w przypadku tej metody konfiguracja biorąca pod uwagę sąsiedztwo,
wykorzystując przy tym selektywną aktualizację, zwraca najlepsze wyniki, ale działa wolniej
od pozostałych konfiguracji.
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Tabela 10. Globalne wyniki wszystkich trybów metody przybliżonej średniej.
Metoda

Tryby pracy

MPPS

Ocena

Average
Difference

normal

208,0688

75,4868

Average
Difference

neighbourhood

20,3417

75,3799

Average
Difference

selectivity

154,1480

77,1012

Average
Difference

neighbourhood and
selectivity

19,6248

78,8969

Airport
Bootstrap
BusStopEvening
BusStopMorning
CameraParameter
ChairBox
Crossing
Curtain
Escalator
Fountain
Hallway
Intersection
LCDScreen
LabDoor
LightSwitch
PETS2001DS3TEST1CAM
PETS2001DS3TEST2CAM
PETS2001DS4TRAIN1CAM
Shelves
ShoppingMall
Suitcase
SwitchLight
Trees
Wall
WallflowerBootstrap
WallflowerCamouflage
WallflowerForegroundAperture
WallflowerTimeOfDay
WallflowerWavingTrees
WaterSurface

81,97
80,01
75,17
82,31
58,43
88,24
87,93
92,11
71,54
78,24
66,76
83,32
89,05
89,08
62,7
83,16
75,58
88,85
73,16
85,16
84,22
54,63
63,79
79,73
73,71
89,97
76,97
77,8
84,17
89,14
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Rysunek 29. Ilustracja wyników uzyskanych przez metodę przybliżonej średniej w trybie
sąsiedztwa i selektywności.
Rysunek 29 prezentuje wyniki, które uzyskała najlepsza konfiguracja omawianego
rozwiązania dla wszystkich sekwencji testowych. Metoda najlepiej poradziła sobie z
sekwencjami Curtain (92,11), Wallflower Camouflage (89,97) oraz Water Surface (89,14).
Najgorzej zaś z sekwencjami Switch Light (54,63), Camera Parameter (58,43) oraz Light
Switch (62,7). Oznacza to, że rozwiązanie sprawdza się kiedy tło jest w miarę statyczne, a
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zmiany w nim zachodzące mają charakter migotania – pojawiają się i znikają. Natomiast
ewidentnie nie radzi sobie w sytuacjach nagłej zmiany oświetlenia sceny.
Rysunek 30 prezentuje przykładowe wyniki działania omawianej konfiguracji dla
najwyżej oraz najniżej ocenionych sekwencji wideo. W pierwszym przypadku przeważająca
część zarówno tła jak i obiektu pierwszoplanowego zostały poprawnie rozpoznane. Jednak i w
tle, i w obszarze ruchu wstępują artefakty. W drugim przypadku, z powodu zmiany jasności
oświetlenia sceny, wiele elementów tła zostało oznaczonych jako obszary ruchu, natomiast

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

rzeczywiste obszary ruchu zostały odtworzone w bardzo małym stopniu.

Rysunek 30. Przykładowe wyniki metody przybliżonej średniej, od lewej i od góry: klatka z
sekwencji Curtain, jej wzorzec, wynik metody; klatka z sekwencji Switch Light, jej wzorzec,
wynik metody.
Metoda medianowa – Median Difference
Metoda ta posiada cztery tryby pracy różniące się wykorzystaniem informacji o
bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego piksela oraz wykorzystaniem selektywnej
aktualizacji. Globalne wyniki każdego trybu prezentuje tabela 11.
Najwyższą ocenę uzyskała konfiguracja podstawowa (normal). Należy tutaj zauważyć, że
wyprzedziła ona drugą w kolejności konfigurację o zaledwie 0,005 punktu, a jest przy tym o
około 20% szybsza, można więc stwierdzić, że w przypadku metody medianowej tryb zwykły
oraz sąsiedztwa są jakościowo bardzo zbliżone.
Rysunek 31 prezentuje wyniki, które uzyskała najlepsza konfiguracja omawianego
rozwiązania dla wszystkich sekwencji testowych. Metoda najlepiej poradziła sobie z
sekwencjami PETS2001 DS4 TRAIN1 (87,85), Chair Box (87,46) oraz Wallflower
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Camouflage (87,4). Najgorzej zaś z sekwencjami Trees (63,01), PETS2001 DS3
TEST2 (65,86) oraz Camera Parameter (67,2). Oznacza to, że rozwiązanie działa dobrze,
kiedy w tle występują tylko sporadyczne zmiany. Natomiast nie radzi sobie z wieloma ciągle
powtarzającymi się zmianami tła.
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Tabela 11. Globalne wyniki wszystkich trybów metody medianowej.
Metoda

Tryby pracy

MPPS

Ocena

Median
Difference

normal

15,7961

78,5166

Median
Difference

neighbourhood

12,9440

78,5108

Median
Difference

selectivity

18,0472

74,7317

Median
Difference

neighbourhood and
selectivity

13,8553

77,0271

Airport
Bootstrap
BusStopEvening
BusStopMorning
CameraParameter
ChairBox
Crossing
Curtain
Escalator
Fountain
Hallway
Intersection
LCDScreen
LabDoor
LightSwitch
PETS2001DS3TEST1CAM
PETS2001DS3TEST2CAM
PETS2001DS4TRAIN1CAM
Shelves
ShoppingMall
Suitcase
SwitchLight
Trees
Wall
WallflowerBootstrap
WallflowerCamouflage
WallflowerForegroundAperture
WallflowerTimeOfDay
WallflowerWavingTrees
WaterSurface

78,03
77,39
76,41
86,31
67,2
87,46
86,31
84,67
68,17
79
67,8
84,85
83,35
82,8
86,07
68,35
65,86
87,85
67,25
84,09
85,25
82,77
63,01
78,94
72,58
87,4
74
82,04
78,79
81,48
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Rysunek 31. Ilustracja wyników uzyskanych przez metodę medianową pracujacą w trybie
sąsiedztwa.
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Rysunek 32 prezentuje przykładowe wyniki działania omawianej konfiguracji dla
najwyżej oraz najniżej ocenionych sekwencji wideo. W przypadku sekwencji PETS2001 DS4
TRAIN1 wszystkie obiekty pierwszoplanowe, jak i właściwie cały obszar tła, zostały bardzo
dobrze rozpoznane; jedynym błędem jest brak pełnej niwelacji cieni wokół stóp
przechodniów. W przypadku drugiej sekwencji w obszarze tła występuje bardzo duża liczba
szumów punktowych, których przyczyną są kołyszące się na wietrze gałęzie drzew. Ponadto
obszary ruchu również są nie w pełni odwzorowane, występuje w nich wiele dziur oraz
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niespójności.

Rysunek 32. Przykładowe wyniki metody medianowej, od lewej i od góry: klatka z sekwencji
PETS2001 DS4 TRAIN1, jej wzorzec, wynik metody; klatka z sekwencji Trees, jej wzorzec,
wynik metody.
Metoda przybliżonej mediany – Approximated Median
Metoda ta posiada cztery tryby pracy różniące się wykorzystaniem informacji o
bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego piksela oraz wykorzystaniem selektywnej
aktualizacji. Globalne wyniki każdego trybu prezentuje tabela 12.
W tym przypadku najwyższą ocenę uzyskała konfiguracja podstawowa (normal). Warto
też zaznaczyć, że oprócz najlepszej jakości zwracanych wyników, konfiguracja ta oferuje
najwyższą prędkość pracy.
Rysunek 33 prezentuje wyniki, które uzyskała najlepsza konfiguracja omawianego
rozwiązania dla wszystkich sekwencji testowych. Metoda najlepiej poradziła sobie z
sekwencjami Wallflower Camouflage (93,25), Chair Box (88,06) oraz Light Switch (87,19).
Najgorzej zaś z sekwencjami Camera Parameter (64,42), Trees (65,09) oraz Hallway (67).
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Wnioski są więc identyczne jak dla wersji z medianą wyliczaną wprost z zastrzeżeniem, że
metoda przybliżonej mediany zwraca lepsze wyniki.
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Tabela 12. Globalne wyniki wszystkich trybów metody przybliżonej mediany.
Metoda

Tryby pracy

MPPS

Ocena

Approximated
Median

normal

43,9387

80,2443

Approximated
Median

neighbourhood

15,8311

79,8568

Approximated
Median

selectivity

42,0465

77,2659

Approximated
Median

neighbourhood and
selectivity

15,5824

79,0898

Airport
Bootstrap
BusStopEvening
BusStopMorning
CameraParameter
ChairBox
Crossing
Curtain
Escalator
Fountain
Hallway
Intersection
LCDScreen
LabDoor
LightSwitch
PETS2001DS3TEST1CAM
PETS2001DS3TEST2CAM
PETS2001DS4TRAIN1CAM
Shelves
ShoppingMall
Suitcase
SwitchLight
Trees
Wall
WallflowerBootstrap
WallflowerCamouflage
WallflowerForegroundAperture
WallflowerTimeOfDay
WallflowerWavingTrees
WaterSurface

80,16
80,26
76,48
86,78
64,42
88,06
87,14
81,43
71,13
80,99
67
81,86
86,59
84,8
87,19
83,31
75,43
86,51
77,05
85,28
80,02
78,55
65,09
75,6
78,18
93,25
75,22
80,27
84,93
84,32
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Rysunek 33. Ilustracja wyników uzyskanych przez metodę przybliżonej mediany w
podstawowym trybie pracy.
Rysunek 34 prezentuje przykładowe wyniki działania omawianej konfiguracji dla
najwyżej oraz najniżej ocenionych sekwencji wideo. W pierwszym przypadku ponad 90%
pikseli zostało poprawnie rozpoznanych, zakłócenia występują tylko w miejscu, gdzie przed
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chwilą znajdował się mrugający monitor, zasłonięty w analizowanej klatce przez obiekt
pierwszego planu oraz w miejscu, gdzie jasność ściany uległa zmianie za sprawą rzuconego
na nią cienia. W drugim przypadku widać, że zmiana oświetlenia sceny kompletnie
zdezorientowała metodę, w wyniku czego zaklasyfikowała ona większość obszaru tła błędnie.
Jedynie ciemne kawałki tła, na których zmiana oświetlenia niewiele wpłynęła na jasność,
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zostały poprawnie oznaczone w masce tła.

Rysunek 34. Przykładowe wyniki metody przybliżonej mediany, od lewej i od góry: klatka z
sekwencji Wallflower Camouflage, jej wzorzec, wynik metody; klatka z sekwencji Camera
Parameter, jej wzorzec, wynik metody.
Metoda analizy histogramu – Histogram Analysis
Metoda ta posiada cztery tryby pracy różniące się wykorzystaniem informacji o
bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego piksela oraz wykorzystaniem selektywnej
aktualizacji. Globalne wyniki każdego trybu prezentuje tabela 13.
Tabela 13. Globalne wyniki wszystkich trybów metody analizy histogramu.
Metoda

Tryby pracy

MPPS

Ocena

Histogram
Analysis

normal

10,6217

77,7301

Histogram
Analysis

neighbourhood

9,2443

78,0940

Histogram
Analysis

selectivity

12,5133

74,7708

Histogram
Analysis

neighbourhood and
selectivity

10,1370

76,6677
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Najwyższą ocenę uzyskała konfiguracja biorąca pod uwagę najbliższe sąsiedztwo
analizowanego piksela. Podobnie jak dla kilku wcześniej przedstawionych przypadków,
również tutaj konfiguracja najlepsza ze względu na jakość zwracanych wyników jest
równocześnie najwolniejsza.
Rysunek 35 prezentuje wyniki, które uzyskała najlepsza konfiguracja omawianego
rozwiązania dla wszystkich sekwencji testowych. Metoda najlepiej poradziła sobie z
sekwencjami PETS2001 DS4 TRAIN1 (88,27), Wallflower Camouflage (87,59) oraz Chair
Box (86,64). Najgorzej zaś z sekwencjami Trees (64,76), Hallway (66,09) oraz PETS2001
DS3 TEST2 (66,37). Omawiana metoda oblicza modę na podstawie histogramu. Uzyskane
wyniki wskazują na to, że w kontekście problemu modelowania tła moda i mediana są bardzo
zbliżone, dlatego też wnioski dotyczące możliwych zastosowań metody analizy histogramu są
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takie same jak dla metody medianowej.
Airport
Bootstrap
BusStopEvening
BusStopMorning
CameraParameter
ChairBox
Crossing
Curtain
Escalator
Fountain
Hallway
Intersection
LCDScreen
LabDoor
LightSwitch
PETS2001DS3TEST1CAM
PETS2001DS3TEST2CAM
PETS2001DS4TRAIN1CAM
Shelves
ShoppingMall
Suitcase
SwitchLight
Trees
Wall
WallflowerBootstrap
WallflowerCamouflage
WallflowerForegroundAperture
WallflowerTimeOfDay
WallflowerWavingTrees
WaterSurface

79,27
77,61
73,66
83,36
66,78
86,64
85,46
86,15
68,66
80,36
66,09
84,02
83,15
84,6
85,45
69,18
66,37
88,27
69,29
83,55
84,76
78,72
64,76
78,86
70,26
87,59
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Rysunek 35. Ilustracja wyników uzyskanych przez metodę analizy histogramu w trybie
sąsiedztwa.
Rysunek 36 prezentuje przykładowe wyniki działania omawianej konfiguracji dla
najwyżej oraz najniżej ocenionych sekwencji wideo. Ich wygląd potwierdza wnioski
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wyciągnięte na podstawie wykresu z rysunku 35. W przypadku tych dwóch przykładowych
rezultatów wyniki są prawie identyczne z wynikami uzyskanymi przez metodę medianową
dla tych samych sekwencji. W związku z czym również tutaj wnioski ich dotyczące są takie
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same.

Rysunek 36. Przykładowe wyniki metody analizy histogramu, od lewej i od góry: klatka z
sekwencji PETS2001 DS4 TRAIN1, jej wzorzec, wynik metody; klatka z sekwencji Trees, jej
wzorzec, wynik metody.
4.4.3. Metoda mieszania rozkładów Gaussa – Gaussian Mixture
Metoda ta została dokładnie opisana w rozdziale 2.5. Jej implementacja pochodzi z
biblioteki OpenCV. W aplikacji testowej, oprócz podstawowej jednowątkowej wersji, zostały
umieszczone dwie implementacje wielowątkowe. Pierwsza została stworzona na potrzeby tej
pracy na podstawie rozwiązania jednowątkowego z wykorzystaniem biblioteki OpenMP,
druga pochodzi z biblioteki OpenCV i jest przyspieszana sprzętowo z wykorzystaniem
biblioteki OpenCL. Globalne wyniki wszystkich trzech implementacji prezentuje tabela 14.
Tabela 14. Globalne wyniki wszystkich implementacji metody mieszania rozkładów Gaussa.
Metoda

Tryby pracy

MPPS

Ocena

Gaussian
Mixture

CPU

18,7274

79,0900

Gaussian
Mixture

OpenMP

33,8924

79,0900

Gaussian
Mixture

OpenCL

49,1794

77,8243
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Dwie pierwsze implementacje są lepsze od trzeciej, co więcej obie zwracają dokładnie
takie same wyniki. Jednak implementacja wielowątkowa robi to w czasie prawie o połowę
krótszym, więc to ona musi zostać uznana za najlepszą konfigurację omawianej metody.
Rysunek 37 prezentuje wyniki, które uzyskała najlepsza konfiguracja omawianego
rozwiązania dla wszystkich sekwencji testowych. Metoda najlepiej poradziła sobie z
sekwencjami Water Surface (93,29), Wallflower Waving Trees (86,89) oraz PETS2001 DS4
TRAIN1 (86,37). Najgorzej zaś z sekwencjami Camera Parameter (58,48), Escalator (70,01)
oraz Wall (71,04). Oznacza to, że rozwiązanie zwraca przyzwoite wyniki w większości
testowanych sytuacji, nie poradziło sobie jedynie z częstymi, bardzo dużymi i nagłymi
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zmianami oświetlenia sceny występującymi w sekwencji Camera Parameter.
Airport
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BusStopEvening
BusStopMorning
CameraParameter
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Suitcase
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WallflowerBootstrap
WallflowerCamouflage
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WallflowerWavingTrees
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79,75
79,57
73,41
83,79
58,48
85,25
80,22
82,73
70,01
83,32
73,65
73,08
80,78
86,18
84,17
80,91
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81,45
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Rysunek 37. Ilustracja wyników uzyskanych przez metodę mieszania rozkładów Gaussa w
trybie OpenMP.
Rysunek 38 prezentuje przykładowe wyniki pracy omawianej konfiguracji dla najwyżej
oraz najniżej ocenionych sekwencji wideo. W pierwszym przypadku wynik jest bardzo dobry,
jedynie dolna część nóg człowieka widocznego na obrazie wejściowym nie została w całości
zaklasyfikowana jako obszar ruchu. Jest to spowodowane niewielkim kontrastem w tej części
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obrazu. W drugim przypadku widać, że metoda zupełnie nie poradziła sobie z dużą zmianą
jasności sceny występującą w sekwencji testowej. Jedynie zacienione obszary, na które
zmiana oświetlenia właściwie nie miała wpływu, zostały poprawnie rozpoznane. W pozostałej
części maski tła występuje wiele niepoprawnie sklasyfikowanych pikseli, dzięki czemu wynik

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

końcowy jest niemożliwy do jakiegokolwiek wykorzystania.

Rysunek 38. Przykładowe wyniki metody mieszania rozkładów Gaussa, od lewej i od góry:
klatka z sekwencji Water Surface, jej wzorzec, wynik metody; klatka z sekwencji Camera
Parameter, jej wzorzec, wynik metody.
4.4.4. Metoda najbliższego sąsiedztwa – Nearest Neighbour
Metoda ta została dokładnie opisana w rozdziale 3.1. Jej implementacja pozwala na
bardzo dowolne ustalanie kilku parametrów pracy, z tego względu do testów zostały przyjęte
po trzy wartości dla szczegółowości oraz przewidywanej wielkości szumu, które powinny
uwidocznić ogólne tendencje w reagowaniu metody na zmiany tych parametrów. W rezultacie
przetestowanych zostało 9 różnych konfiguracji metody. Globalne wyniki wszystkich
przetestowanych konfiguracji prezentuje tabela 15.
Spośród wszystkich przetestowanych konfiguracji omawiana metoda zwraca najlepsze
wyniki, kiedy szczegółowość (accuracy) wynosi 75, a możliwy szum (noise) 1. Jest to
również jedna z najszybszych konfiguracji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że tak naprawdę
zmiany obydwóch parametrów miały dużo większy wpływ na szybkość pracy algorytmu niż
na jakość zwracanych wyników. Różnice w jakości pomiędzy kolejnymi konfiguracjami są
rzędu dziesiątych części punktu.
88
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Tabela 15. Globalne wyniki przetestowanych konfiguracji metody najbliższego sąsiedztwa.
Metoda

Tryby pracy

MPPS

Ocena

Nearest
Neighbour

accuracy = 100
noise = 0

5,3675

78,4701

Nearest
Neighbour

accuracy = 90
noise = 0

6,9537

78,8806

Nearest
Neighbour

accuracy = 75
noise = 0

9,7072

79,0911

Nearest
Neighbour

accuracy = 100
noise = 1

5,2982

78,5270

Nearest
Neighbour

accuracy = 90
noise = 1

6,4720

78,8965

Nearest
Neighbour

accuracy = 75
noise = 1

9,5937

79,1080

Nearest
Neighbour

accuracy = 100
noise = 2

5,0988

78,5991

Nearest
Neighbour

accuracy = 90
noise = 2

6,3786

78,8509

Nearest
Neighbour

accuracy = 75
noise = 2

9,3540

79,0821

Rysunek 39 prezentuje wyniki, które uzyskała najlepsza konfiguracja omawianego
rozwiązania dla wszystkich sekwencji testowych. Metoda najlepiej poradziła sobie z
sekwencjami Curtain (93,3), Chair Box (89,7) oraz PETS2001 DS4 TRAIN1 (89,51).
Najgorzej zaś z sekwencjami Wallflower Foreground Aperture (43,61), Wallflower
Camouflage (51,12) oraz Wallflower Time Of Day (54,15). Rozwiązanie bardzo dobrze radzi
sobie z sekwencjami z szybko– i wolnozmiennym tłem oraz wolno i jednostajnie
zmieniającym się oświetleniem sceny. Natomiast duże problemy sprawiają mu sytuacje, gdy
obiekt pierwszoplanowy nagle przesłoni dużą część tła. W takim wypadku pre-processing
wyrównujący jasność kolejnych klatek wprowadza metodę w błąd, sugerując, że nastąpiła
duża zmiana jasności sceny, co uniemożliwia metodzie poprawną klasyfikację pikseli.
Rysunek 40 prezentuje przykładowe wyniki działania omawianej konfiguracji dla
najwyżej oraz najniżej ocenionych sekwencji wideo. W pierwszym przypadku wyniki
modelowania są bardzo dobre, jednak nie udało się uzyskać w pełni spójnego obszaru
pierwszoplanowego z powodu podobieństwa w kolorystyce źle zaklasyfikowanej części
kurtki i zasłon należących do tła. W drugim przypadku ostateczna maska tła jest właściwie
odwrotnością wzorca modelowania. Jest to spowodowane błędnie działającym w zaistniałej
sytuacji pre-procesingiem polegającym na korekcji zmian intensywności oświetlenia sceny.
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Rysunek 39. Ilustracja wyników uzyskanych przez metodę najbliższego sąsiedztwa działającą
ze szczegółowością = 75 oraz możliwym szumem = 1.

Rysunek 40. Przykładowe wyniki metody najbliższego sąsiedztwa, od lewej i od góry: klatka z
sekwencji Curtain, jej wzorzec, wynik metody; klatka z sekwencji Wallflower Foreground
Aperture, jej wzorzec, wynik metody.
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4.4.5. Metody częstotliwościowe
W tej grupie znajdują się dwie metody, których cechą wspólną jest modelowanie tła w
dziedzinie częstotliwości. Ich dokładne opisy znajdują się w rozdziale 3.2.
Metoda czasowo-częstotliwościowa – Time Frequency
Metoda ta posiada cztery tryby pracy różniące się wykorzystaniem informacji o
sąsiedztwie analizowanego piksela oraz przeprowadzaniem, bądź nie, transformacji do
dziedziny częstotliwości. Globalne wyniki każdego trybu prezentuje tabela 16.
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Tabela 16. Globalne wyniki wszystkich trybów metody czasowo-częstotliwościowej.
Metoda

Tryby pracy

MPPS

Ocena

Time
Frequency

normal

15,3161

70,4730

Time
Frequency

neighbourhood

6,0786

70,9252

Time
Frequency

no transformation

17,8754

69,6411

Time
Frequency

neighbourhood and no
transformation

6,2834

69,2515

Najwyższą ocenę uzyskała konfiguracja biorąca pod uwagę najbliższe sąsiedztwo
analizowanego piksela. Trzeba jednak zauważyć, że, podobnie jak dla kilku wcześniej
przedstawionych metod, konfiguracja najlepsza pod względem jakości zwracanych wyników
jest równocześnie najwolniejsza.
Rysunek 41 prezentuje wyniki, które uzyskała najlepsza konfiguracja omawianego
rozwiązania dla wszystkich sekwencji testowych. Metoda najlepiej poradziła sobie z
sekwencjami Wallflower Camouflage (93,75), LCDScreen (87,5) oraz Chair Box (87,01).
Najgorzej zaś z sekwencjami Wallflower Time Of Day (38,82), Light Switch (56,15) oraz
PETS2001 DS3 TEST1 (57,52). Oznacza to, że rozwiązanie zupełnie nie daje sobie rady, gdy
jasność tła ulega zmianie wraz z upływem czasu. Poza tym metoda ma spore kłopoty ze
zmiennym tłem. Dobre wyniki pojawiają się tylko, jeśli tło jest w miarę statyczne oraz jego
jasność nie zmienia się w czasie.
Rysunek 42 prezentuje przykładowe wyniki działania omawianej konfiguracji dla
najwyżej oraz najniżej ocenionych sekwencji wideo. Właściwie jedynym poważniejszym
mankamentem wyników zwróconych dla pierwszego przypadku jest obecność źle
zaklasyfikowanych pikseli znajdujących się w zacienionej przez człowieka obecnego w
sekwencji części ściany z prawej strony obrazu. Poza tym wyniki są bardzo dobre. W drugim
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Rysunek 41. Ilustracja wyników uzyskanych przez metodę czasowo-częstotliwościową w trybie
sąsiedztwa.

Rysunek 42. Przykładowe wyniki metody czasowo-częstotliwościowej, od lewej i od góry:
klatka z sekwencji Wallflower Camouflage, jej wzorzec, wynik metody; klatka z sekwencji
Wallflower Time Of Day, jej wzorzec, wynik metody.
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przypadku metoda zupełnie nie poradziła sobie ze zmianą jasności obrazu pomimo, że była
ona bardzo powolna. Elementy, których jasność uległa zmianie w największym stopniu w
ciągu trwania całej sekwencji testowej, zostały całkowicie źle rozpoznane. Ponadto metoda
zupełnie nie dała rady rozróżnić człowieka ubranego na granatowo od czarnej kanapy, na
której usiadł.
Metoda przestrzennie-częstotliwościowa – Space Frequency
Metoda ta posiada trzy tryby pracy różniące się rodzajem wykorzystywanej transformaty
oraz wykorzystaniem selektywnej aktualizacji. Globalne wyniki każdego trybu prezentuje
tabela 17.
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Tabela 17. Globalne wyniki wszystkich trybów metody przestrzennie-częstotliwościowej.
Metoda

Tryby pracy

MPPS

Ocena

Space
Frequency

DFT

18,2489

72,1904

Space
Frequency

DFT and selectivity

17,5346

70,1676

Space
Frequency

DCT

15,5533

67,1275

Najlepszy wynik uzyskała konfiguracja wykorzystująca transformatę Fouriera. Warto
dodać, że jest ona jednym z przykładów kiedy najlepsza konfiguracja jest również najszybsza.
Rysunek 43 przedstawia wyniki, które uzyskała najlepsza konfiguracja omawianego
rozwiązania dla wszystkich sekwencji testowych. Metoda najlepiej poradziła sobie z
sekwencjami

Chair Box (85,78), Wallflower Camouflage (85,67) oraz Suitcase (85,64).

Najgorzej zaś z sekwencjami Wallflower Time Of Day (29,79), Switch Light (52,18) oraz
Camera Parameter (52,93). Oznacza to, że rozwiązanie nie radzi sobie ze zmianami jasności
w modelowanej scenie. Słabe wyniki są zwracane również, gdy tło jest zmienne. Metoda
zwraca dobre wyniki tylko, gdy tło jest statyczne, a jego jasność stała w czasie.
Rysunek 44 prezentuje przykładowe wyniki pracy omawianej konfiguracji dla najwyżej
oraz najniżej ocenionych sekwencji wideo. W pierwszym wypadku wynik jest całkiem dobry.
W masce tła występują tylko pojedyncze szumy punktowe. Jednak obszar ruchu nie został
całkowicie rozpoznany. Dolna część obiektu pierwszoplanowego została częściowo błędnie
zaklasyfikowana z powodu jej dużego podobieństwa do tła występującego w tym miejscu. W
drugim przypadku metoda zaklasyfikowała właściwie cały obraz jako obszar ruchu. W
związku z tym piksele, które rzeczywiście należały do pierwszego planu, zostały
zaklasyfikowane poprawnie, ale jednocześnie całe tło zostało źle rozpoznane. Sytuacja ta
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Rysunek 43. Ilustracja wyników uzyskanych przez metodę przestrzennie-częstotliwościową w
trybie transformaty Fouriera.

Rysunek 44. Przykładowe wyniki metody przestrzennie-częstotliwościowej, od lewej i od góry:
klatka z sekwencji Chair Box, jej wzorzec, wynik metody; klatka z sekwencji Wallflower Time
Of Day, jej wzorzec, wynik metody.
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wynika z nieudolności rozwiązania w przypadku zmiany jasności oświetlenia, a w tej
sekwencji testowej oświetlenie zwiększa intensywność bardzo powoli, lecz w rezultacie
zmiana jest bardzo duża. Należy tutaj zaznaczyć, że wynik uzyskany przez metodę czasowoczęstotliwościową dla sekwencji Wallflower Time Of Day jest najgorszym wynikiem jaki
uzyskała którakolwiek z testowanych metod dla jakiejkolwiek sekwencji testowej.
4.4.6. Metody medianowe
W tej grupie znajduje się pięć metod, których cechą wspólną jest wykorzystanie
przybliżonej mediany do modelowania tła. Dokładne opisy czterech z nich znajdują się w
rozdziale 3.3. Piąty nie był opisywany osobno, ponieważ jest on jedną z możliwych
implementacji metody przybliżonej mediany i różni się od niej tylko szybkością wykonania
oraz trybami pracy. Natomiast w podstawowym trybie zwraca wyniki identyczne z wynikami
metody przybliżonej mediany.
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Metoda lokalnej przybliżonej mediany – Approximated Local Median
Metoda ta posiada cztery tryby pracy różniące się wykorzystaniem informacji o
sąsiedztwie analizowanego piksela oraz przetwarzaniem w przestrzeni koloru lub jasności.
Globalne wyniki każdego trybu prezentuje tabela 18.
Tabela 18. Globalne wyniki wszystkich trybów metody lokalnej przybliżonej mediany.
Metoda

Tryby pracy

MPPS

Ocena

Approximated
Local Median

normal

44,2013

78,3289

Approximated
Local Median

neighbourhood

20,8759

77,1487

Approximated
Local Median

single channel

91,9425

75,4293

Approximated
Local Median

neighbourhood and
single channel

52,2552

73,9067

Najlepszy wynik uzyskała konfiguracja podstawowa (normal). Warto jednak zauważyć, że
konfiguracja single channel, która korzysta z przestrzeni jasności, jest ponad dwukrotnie
szybsza od najlepszej, lecz słabsza o prawie 3 punkty.
Rysunek 45 prezentuje wyniki, które uzyskała najlepsza konfiguracja omawianego
rozwiązania dla wszystkich sekwencji testowych. Metoda najlepiej poradziła sobie z
sekwencjami Water Surface (88,8), LCD Screen (87,92) oraz Lab Door (87,49). Najgorzej zaś
z sekwencjami Camera Parameter (58,79), Switch Light (59,67) oraz Light Switch (61,03).
Oznacza

to,

że

rozwiązanie

słabo

radzi sobie
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Rysunek 45. Ilustracja wyników uzyskanych przez metodę lokalnej przybliżonej mediany w
podstawowym trybie pracy.

Rysunek 46. Przykładowe wyniki metody lokalnej przybliżonej mediany, od lewej i od góry:
klatka z sekwencji Water Surface, jej wzorzec, wynik metody; klatka z sekwencji Camera
Parameter, jej wzorzec, wynik metody.
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sceny nagle ulega gwałtownej zmianie. Ma również kłopoty z modelowaniem
szybkozmiennego tła. Natomiast dobrze radzi sobie z wolnozmiennym lub statycznym tłem.
Rysunek 46 prezentuje przykładowe wyniki działania omawianej konfiguracji dla
najwyżej oraz najniżej ocenionych sekwencji wideo. W pierwszym przypadku wyniki są
dobre. Tło jest właściwie w całości poprawnie rozpoznane. Natomiast można mieć pewne
zastrzeżenia co do obszaru ruchu. Jest on niespójny i częściowo zaszumiony, mimo to ogólny
kształt

obiektu

pierwszoplanowego

został

bardzo

dobrze

zachowany.

Drugi

z

zaprezentowanych wyników jest bardzo słaby. Na jego podstawie trudno cokolwiek
powiedzieć o obszarach tła oraz pierwszego planu. Maska tła wygląda wręcz na
wygenerowaną losowo. Jednym słowem rozwiązanie to, podobnie jak spora część innych
metod, nie poradziło sobie z poprawnym modelowaniem tła w sekwencji Camera Parameter.
Metoda mieszania lokalnych przybliżonych median – App. Local Median Mixture
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Metoda ta posiada cztery tryby pracy różniące się wykorzystaniem informacji o
sąsiedztwie analizowanego piksela oraz liczbą wykorzystywanych median. Globalne wyniki
każdego trybu prezentuje tabela 19.
Tabela 19. Globalne wyniki trybów metody mieszania lokalnych przybliżonej median.
Metoda
Approximated
Local Median
Mixture
Approximated
Local Median
Mixture
Approximated
Local Median
Mixture
Approximated
Local Median
Mixture

Tryby pracy

MPPS

Ocena

3 medians

16,0288

79,6526

5 medians

13,7763

79,6438

3 medians and
neighbourhood

10,5662

77,1078

5 medians and
neighbourhood

8,7907

77,1026

Najlepszy wynik osiągnęła konfiguracja korzystająca z 3 median. Jest to również
najszybszy tryb pracy tej metody.
Rysunek 47 przedstawia wyniki, które uzyskała najlepsza konfiguracja omawianego
rozwiązania dla wszystkich sekwencji testowych. Metoda najlepiej poradziła sobie z
sekwencjami Light Switch (88,88), Lab Door (88,37) oraz Chair Box (86,84). Najgorzej zaś z
sekwencjami Camera Parameter (65,63), Escalator (69,64) oraz Hallway (69,99). Oznacza to,
że rozwiązanie nie zawsze radzi sobie z gwałtownymi zmianami oświetlenia oraz
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Rysunek 47. Ilustracja wyników uzyskanych przez metodę mieszania lokalnych przybliżonych
median korzystającej z 3 median.

Rysunek 48. Przykładowe wyniki metody mieszania lokalnych przybliżonych median, od lewej
i od góry: klatka z sekwencji Light Switch, jej wzorzec, wynik metody; klatka z sekwencji
Camera Parameter, jej wzorzec, wynik metody.
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szybkozmiennym tłem. Natomiast dobre wyniki zwykle zwraca w scenach ze stałym lub
wolnozmiennym tłem oraz przy umiarkowanych powolnych zmianach oświetlenia.
Rysunek 48 prezentuje przykładowe wyniki pracy omawianej konfiguracji dla najwyżej
oraz najniżej ocenionych sekwencji wideo. W pierwszym przypadku wyniki są bardzo dobre.
Obszar tła jest w całości poprawnie rozpoznany. Obszar ruchu pomimo występujących w nim
nieciągłości ma bardzo dobrze zachowany kształt. W drugim przypadku wyniki, pod
względem jakości, znajdują się pomiędzy efektami pracy metody przybliżonej mediany oraz
metody lokalnej przybliżonej mediany. W związku z tym również wnioski są podobne jak dla
tych dwóch rozwiązań. Metoda nie poradziła sobie z modelowaniem tła w tej sekwencji.
Metoda mieszania przybliżonych median wektorowych – Approximated Vector
Median Mixture
Metoda ta ma tylko jeden tryb pracy, którego wyniki globalne przedstawia tabela 20.
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Tabela 20. Globalne wyniki pracy metody mieszania przybliżonych median wektorowych.
Metoda

Tryby pracy

MPPS

Ocena

Approximated
Vector Median
Mixture

normal

6,0505

80,9646

W ogólnym przypadku metoda zwraca dobre wyniki, jednak szybkość jej pracy
pozostawia trochę do życzenia, szczególnie, że nie jest najlepsza spośród testowanych metod.
Rysunek 49 przedstawia wyniki, które uzyskało omawiane rozwiązanie dla wszystkich
sekwencji testowych. Metoda najlepiej poradziła sobie z sekwencjami Water Surface (94,18),
Curtain (93,86) oraz PETS2001 DS4 TRAIN1 (91,08). Najgorzej zaś z sekwencjami Switch
Light (56,09), Camera Parameter (63,29), oraz Hallway (64,26). Oznacza to, że rozwiązanie
słabo radzi sobie ze zmianami oświetlenia sceny, szczególnie gdy są duże i gwałtowne.
Natomiast, w większości pozostałych przypadków, wyniki są przyzwoite lub bardzo dobre,
szczególnie jeśli tło nie zmienia jasności w czasie.
Rysunek 50 prezentuje przykładowe wyniki pracy omawianej metody dla najwyżej oraz
najniżej ocenionych sekwencji wideo. W przypadku pierwszej sekwencji wyniki są bardzo
dobre. Jedynym mankamentem jest niedokładne odwzorowanie dolnej części obszaru ruchu z
powodu jej niewielkiego kontrastu w stosunku do tła. W drugim przypadku, pomimo
występujących w sekwencji dużych zmian jasności, obszar tła jest poprawnie odwzorowany.
Natomiast niestety również duża część obszarów pierwszego planu została zaklasyfikowana
jako tło. Podobnie jak w przypadku sekwencji Water Surface, błędy wynikają z niewielkiej
różnicy pomiędzy pikselami pierwszego planu a tłem, które zostało przez nie przesłonięte.
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Rysunek 49. Ilustracja wyników uzyskanych przez metodę mieszania przybliżonych median
wektorowych.

Rysunek 50. Przykładowe wyniki metody mieszania przybliżonych median wektorowych, od
lewej i od góry: klatka z sekwencji Water Surface, jej wzorzec, wynik metody; klatka z
sekwencji Switch Light, jej wzorzec, wynik metody.
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Metoda pojedynczej mediany – Single Median
Metoda ta jest alternatywną implementacją metody przybliżonej mediany, różni się od niej
tylko dodatkowymi trybami pracy oraz szybkością wykonania. Posiada cztery tryby pracy, w
których dodana została filtracja i aktualizacja dla co trzeciej klatki. Globalne wyniki każdego
trybu prezentuje tabela 21.
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Tabela 21. Globalne wyniki wszystkich trybów metody pojedynczej mediany.
Metoda

Tryby pracy

MPPS

Ocena

Single
Median

normal

65,3987

80,2443

Single
Median

filtration

22,3475

81,3101

Single
Median

updating every 3rd frame

139,9166

79,3940

Single
Median

filtration and updating
every 3rd frame

27,6335

80,5537

Najlepszy wynik osiągnęła konfiguracja wykorzystująca filtrację. Wykorzystano w niej
ten sam algorytm filtrujący, którego używa metoda mieszania median. Warto zwrócić uwagę,
że dzięki zastosowaniu filtracji, metoda znacznie poprawiła wynik końcowy i jest to najlepszy
wynik spośród dotychczas przedstawionych.
Rysunek 51 przedstawia wyniki, które uzyskało omawiane rozwiązanie dla wszystkich
sekwencji testowych. Metoda najlepiej poradziła sobie z sekwencjami Wallflower
Camouflage (93,59), Bus Stop Morning (90,32) oraz PETS2001 DS3 TRAIN1 (88,46).
Najgorzej zaś z sekwencjami Camera Parameter (64,74), Hallway (67,12) oraz Trees (68,39).
Oznacza to, że rozwiązanie może mieć problemy z nagłymi dużymi zmianami oświetlenia
sceny oraz z szybkozmiennym tłem. Natomiast w pozostałych sytuacjach metoda zwraca
bardzo wyrównane wyniki, oscylujące w okolicach 80 punktów.
Rysunek 52 prezentuje przykładowe wyniki pracy omawianej metody dla najwyżej oraz
najniżej ocenionych sekwencji wideo. W pierwszym przypadku wyniki są bardzo dobre.
Jedynym błędnie rozpoznanym obszarem jest zacieniony fragment ściany, która w całości
należy do tła, a przez omawianą metodę została częściowo zaklasyfikowana jako obszar
pierwszego planu. W drugim przypadku wyniki są właściwie takie same jak dla metody
przybliżonej mediany, w związku z czym również wnioski dotyczące jakości maski tła
wyliczonej dla tej sekwencji testowej są takie same. Metoda uznała większość obszaru klatki
przedstawiającego tło za część pierwszego planu, a więc zupełnie sobie nie poradziła.
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Rysunek 51. Ilustracja wyników uzyskanych przez metodę pojedyńczej mediany pracującej w
trybie z filtracją.

Rysunek 52. Przykładowe wyniki metody pojedynczej mediany, od lewej i od góry: klatka z
sekwencji Wallflower Camouflage, jej wzorzec, wynik metody; klatka z sekwencji Camera
Parameter, jej wzorzec, wynik metody.
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Metoda mieszania median – Median Mixture
Metoda ta posiada sześć wariantów pracy zmieniających sposób jej działania, co daje w
sumie ponad 60 różnych możliwych konfiguracji. Testy cząstkowe wykazały, że wielu z nich
nie ma sensu testować na całym zbiorze testowym. W rezultacie przetestowanych zostało 16
trybów, których globalne wyniki zostały zaprezentowane w tabeli 22.
Najlepsze wyniki osiągają konfiguracje wykorzystujące tylko filtrację. Dokładnie takie
same wyniki zwraca jedno- oraz wielowątkowa ich implementacja. Jednak implementacja
korzystająca z biblioteki OpenMP jest szybsza, dlatego też to ona została uznana za najlepszą
spośród przetestowanych konfiguracji metody mieszania median.
Rysunek 53 przedstawia wyniki, które uzyskało omawiane rozwiązanie dla wszystkich
sekwencji testowych. Metoda najlepiej poradziła sobie z sekwencjami Wallflower Waving
Trees (96,27), Water Surface (93,24) oraz Wallflower Camouflage (91,34). Najgorzej zaś z
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sekwencjami Camera Parameter (58,12), Intersection (70,74) oraz Switch Light (72,53).
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Rysunek 53. Ilustracja wyników uzyskanych przez wielowątkową wersję metody mieszania
median pracującą w trybie z filtracją.
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Tabela 22. Globalne wyniki 16 wybranych trybów metody mieszania median.
Metoda
Median
Mixture
Median
Mixture
Median
Mixture
Median
Mixture
Median
Mixture
Median
Mixture
Median
Mixture
Median
Mixture
Median
Mixture
Median
Mixture
Median
Mixture
Median
Mixture
Median
Mixture
Median
Mixture
Median
Mixture
Median
Mixture
Median
Mixture
Median
Mixture

Tryby pracy

MPPS

Ocena

normal

13,5393

81,4347

neighbourhood

12,8644

81,0726

single channel

19,2345

78,8613

floating point data

11,0082

81,3629

filtration

9,6428

82,2629

updating every 3rd frame

21,0678

80,5546

9,9858

80,7379

13,8496

81,5618

13,7108

80,9026

47,6814

81,4347

45,5368

81,0726

53,6507

78,8613

24,7763

81,3629

17,6381

82,2629

68,4758

80,5546

18,0646

80,7379

19,3083

81,5618

20,5130

80,9026

neighbourhood and
filtration
filtration and updating
every 3rd frame
neighbourhood and
filtration and updating
every 3rd frame
OpenMP
OpenMP and
neighbourhood
OpenMP and single
channel
OpenMP and floating
point data
OpenMP and filtration
OpenMP and updating
every 3rd frame
OpenMP and
neighbourhood and
filtration
OpenMP and filtration
and updating every 3rd
frame
OpenMP and
neighbourhood and
filtration and updating
every 3rd frame
104

Oznacza to, że rozwiązanie bardzo dobrze radzi sobie ze zmiennym tłem i to właściwie
niezależnie od szybkości tych zmian. Generalnie nie ma też problemów ze zmianami
oświetlenia sceny – problemy w tym przypadku mogą się pojawić, kiedy jasność sceny
zmienia się diametralnie w krótkim czasie. Patrząc na wyniki testów metody mieszania
median, można stwierdzić, że jest ona zdecydowanie najlepsza spośród przedstawionych
metod medianowych oraz wyróżnia się na tle wszystkich pozostałych metod modelowania tła.
Rysunek 54 prezentuje przykładowe wyniki pracy omawianego rozwiązania dla najwyżej
oraz najniżej ocenionych sekwencji wideo. W pierwszym przypadku wyniki są bardzo dobre.
Obiekt pierwszoplanowy został w całości i bardzo dokładnie odwzorowany. Jedynym
mankamentem są tu częściowo błędnie zaklasyfikowane gałązki bujanego podmuchami
wiatru drzewa, które jest elementem tła. Poza tym obszar tła został w większości poprawnie
rozpoznany. W przypadku sekwencji Camera Parameter metoda mieszania median zwróciła
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bardzo słabe wyniki, podobnie jak pozostałe metody wykorzystujące medianę w celu
modelowania tła. Wnioski są tu więc podobne jak dla innych metod korzystających z tej
miary statystycznej. Metoda zupełnie nie dała rady poprawnie rozpoznać tła w tej sekwencji.

Rysunek 54. Przykładowe wyniki metody mieszania median, od lewej i od góry: klatka z
sekwencji Wallflower Waving Trees, jej wzorzec, wynik metody; klatka z sekwencji Camera
Parameter, jej wzorzec, wynik metody.
4.4.7. Metody łączenia wyników metod modelowania tła
W tej grupie znajdują się dwie metody, których cechą wspólną jest modelowanie tła
poprzez łączenie wyników zwracanych przez metody modelowania tła. Ich dokładne opisy
znajdują się w rozdziale 3.4.
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Metoda łączenia mieszanin median – United Median Mixtures
Metoda ta posiada cztery tryby pracy różniące się wykorzystaniem informacji o
sąsiedztwie analizowanego piksela oraz korzystaniem z filtracji w celu poprawy jakości
wyników końcowych. Globalne wyniki każdego trybu prezentuje tabela 23.

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

Tabela 23. Globalne wyniki wszystkich trybów metody łączenia mieszanin median.
Metoda

Tryby pracy

MPPS

Ocena

United Median
Mixtures

normal

3,3497

83,3894

United Median
Mixtures

neighbourhood

3,3072

79,5825

United Median
Mixtures

filtration

3,2933

83,4527

United Median
Mixtures

neighbourhood and
filtration

3,2572

79,3037

Najlepszy wynik osiągnęła konfiguracja korzystająca z filtracji. Warto dodać, że jest to
jeden z najwyższych wyników spośród wszystkich przetestowanych, na potrzeby tej pracy,
rozwiązań. Jednak czas potrzebny do uzyskania tak wysokiego wyniku jest również bardzo
wysoki, przez co metoda działa wolniej od większość przetestowanych rozwiązań pomimo jej
wielowątkowej implementacji. Jądra modelujące pracują całkowicie równolegle każde na
swoim własnym wątku.
Rysunek 55 przedstawia wyniki, które uzyskało omawiane rozwiązanie dla wszystkich
sekwencji testowych. Metoda najlepiej poradziła sobie z sekwencjami Wallflower Waving
Trees (94,56), Shelves (93,01) oraz Bus Stop Morning (92,98). Najgorzej zaś z sekwencjami
Camera Parameter (62,75), Suitcase (68,57) oraz Crossing (68,83). Oznacza to, że
rozwiazanie nie ma problemów z zarówno wolno– jak i szybkozmiennym tłem. Przeszkodą
nie jest dla niego również zmiana jasności sceny, o ile nie zachodzi ona zbyt szybko.
Problematyczne mogą za to okazać się sytuacje, kiedy zmiana oświetlenia sceny jest duża i
zachodzi bardzo gwałtownie lub kiedy modelowana scena jest niedoświetlona.
Rysunek 56 prezentuje przykładowe wyniki pracy omawianej metody dla najwyżej oraz
najniżej ocenionych sekwencji wideo. Są one bardzo podobne do efektów pracy metody
mieszania median, więc możliwie do wyciągnięcia wnioski również są bardzo podobne.
Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku sekwencji Camera Parameter wyniki uzyskane za
pomocą metody łączenia mieszanin median są widocznie lepsze od metody mieszania
median. Zdecydowanie większa część tła została poprawnie rozpoznana, choć nadal wyniki
nie są na tyle dobre, aby można było dzięki nim zlokalizować rzeczywiste obszary ruchu.
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Rysunek 55. Ilustracja wyników uzyskanych przez metodę łączenia mieszanin median
pracujacą w trybie z filtracją.

Rysunek 56. Przykładowe wyniki metody łączenia mieszanin median, od lewej i od góry:
klatka z sekwencji Wallflower Waving Trees, jej wzorzec, wynik metody; klatka z sekwencji
Camera Parameter, jej wzorzec, wynik metody.
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Metoda modelowania tła przez głosowanie – Voting Background Model
Metoda ta posiada sześć trybów pracy różniących się używanym algorytmem głosującym,
wykorzystaniem informacji o sąsiedztwie analizowanego piksela oraz korzystaniem z filtracji
w celu poprawy jakości wyników końcowych. Globalne wyniki każdego trybu prezentuje
tabela 24.
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Tabela 24. Globalne wyniki wszystkich trybów metody modelowania tła przez głosowanie.
Metoda

Tryby pracy

MPPS

Ocena

Voting Background
Model

MMM

4,5448

81,5369

Voting Background
MMM and neighbourhood
Model

4,2779

81,1460

Voting Background
Model

3,8733

82,3823

Voting Background MMM and neighbourhood
Model
and filtration

3,7629

81,0231

Voting Background
Model

GMM

5,7916

79,3231

Voting Background
Model

GMM and filtration

4,9453

79,7412

Voting Background
Model

worst BGSLib

2,7661

81,4075

Voting Background
Model

worst BGSLib and
filtration

2,4827

82,5987

Voting Background
Model

best BGSLib

1,0127

85,1873

0,9680

85,7914

MMM and filtration

Voting Background
best BGSLib and filtration
Model

Najlepszy wynik metoda osiągnęła pracując z wykorzystaniem siedmiu najlepszych
algorytmów z biblioteki BGSLib z dodatkową filtracją wyników końcowych. Należy
zauważyć, że wynik ten jest najwyższy spośród wszystkich uzyskanych przez metody
przedstawione w tej pracy. Osiągniecie tak wysokiego wyniku jest obarczone jeszcze
większym nakładem obliczeniowym niż w przypadku metody łączenia mieszanin median,
skutkiem czego rozwiązanie to jest również najwolniej działającą metodą spośród wszystkich
przedstawionych w tej pracy.
Rysunek 57 przedstawia wyniki, które uzyskało omawiane rozwiązanie dla wszystkich
sekwencji testowych. Metoda najlepiej poradziła sobie z sekwencjami Water Surface (93,4),
Chair

Box

(93,12)

oraz

PETS2001

DS4
108

TRAIN1

(92,3).

Najgorzej

zaś

z
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Rysunek 57. Ilustracja wyników uzyskanych przez metodę modelowania tła przez głosowanie
korzystającą z najlepszych algorytmów z biblioteki BGSLib i pracujacą w trybie z filtracją.

Rysunek 58. Przykładowe wyniki metody modelowania tła przez głosowanie, od lewej i od
góry: klatka z sekwencji Water Surface, jej wzorzec, wynik metody; klatka z sekwencji
Camera Parameter, jej wzorzec, wynik metody.
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sekwencjami Camera Parameter (67,78), Hallway (74,12) oraz Escalator (79). Przeważająca
większość wyników jest bardzo wysoka, dlatego można powiedzieć, że algorytm bardzo
dobrze radzi sobie w większości sytuacji. Trudność mogą mu sprawić jedynie bardzo duże i
nagłe zmiany jasności oświetlenia całej sceny.
Rysunek 58 prezentuje przykładowe wyniki pracy omawianej metody dla najwyżej oraz
najniżej ocenionych sekwencji wideo. W pierwszym przypadku ostateczna maska tła jest
bardzo dokładna. Nie występują w niej żadne szumy, a obiekt pierwszoplanowy został dobrze
odwzorowany. Jedynym mankamentem jest błędna klasyfikacja kawałka dolnej części
obiektu, która wynika z jego dużego podobieństwa do tła, które zasłania. Należy tu jednak
zaznaczyć, że żadne z testowanych rozwiązań nie zaklasyfikowała poprawnie tego obszaru.
W przypadku sekwencji Camera Parameter metoda zupełnie sobie nie poradziła i
zaklasyfikowała do pierwszego planu prawie wszystkie piksele analizowanej klatki, skutkiem
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czego zwrócony wynik zupełnie nie nadaje się do dalszego przetwarzania.
4.4.8. Metody pochodzące z biblioteki BGS Library
W grupie tej znajdują się 34 metody modelowania tła pochodzące z biblioteki
BGS Library, które zostały przetestowane zgodnie z opisaną wcześniej procedurą testową.
Globalne wyniki każdej z nich przedstawia tabela 25.
Trzy najlepsze metody w tej grupie to Multi Layer BGS [20] (84,6421), Pixel Based
Adaptive Segmenter [24] (81,0969) oraz LB Mixture Of Gaussians [47] (LB MOG)
(80,7975). Dwie pierwsze zostały opisane w rozdziałach odpowiednio 2.6 oraz 2.7. Trzecia
jest modyfikacją metody mieszania rozkładów Gaussa, której podstawowa wersja została
opisana w rozdziale 2.5. Wyniki wszystkich trzech metod przekraczają 80 punktów, co jest
bardzo dobrym rezultatem. Jednak dwa najlepsze rozwiązania są na tyle skomplikowane
obliczeniowo, że ich średnia prędkość wyniosła odpowiednio 1,8501 oraz 2,0748 MPPS.
Oznacza to, że na maszynie testowej mogłyby działać w czasie rzeczywistym (osiągnąć 25
FPS) przetwarzając sekwencje wideo o maksymalnej rozdzielczości około 320x240 pikseli.
Należy tu dodać, że są to jedne z najwolniejszych metod spośród wszystkich testowanych.
Warto również podkreślić, że metoda Multi Layer BGS, która pod względem jakości
znalazła się na drugim miejscu wśród wszystkich testowanych rozwiązań, nie jest metodą
szczególnie rozpowszechnioną, chociaż została zaproponowana w 2007 roku. W związku z
tym trudno odnaleźć badania, które biorą ją pod uwagę. Poszukiwania takich badań zostały
podjęte przez autora niniejszej pracy dopiero wtedy, gdy przeprowadzone testy ujawniły
wysoką jakość metody. Okazuje się, że jedynie twórcy biblioteki BGS Library przeprowadzili
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wyczerpującą analizę omawianej metody porównując wszystkie dostępne w swojej bibliotece
rozwiązania [66]. Sklasyfikowali oni omawianą metodę na drugim miejscu, zaraz za o wiele
bardziej rozpowszechnioną metodą PBAS. W swoich testach użyli oni zarówno innych miar
jak i sekwencji testowych niż wykorzystane w niniejszej pracy, stąd różnica w stosunku do
przedstawionych tutaj wyników.
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Tabela 25. Globalne wyniki dla 34 algorytmów pochodzących z biblioteki BGS Library.
Metoda
AdaptiveBackgroundLearning
AdaptiveSelectiveBackgroundLearning
DPAdaptiveMedianBGS
DPEigenbackgroundBGS
DPGrimsonGMMBGS
DPMeanBGS
DPPratiMediodBGS
DPWrenGABGS
DPZivkovicAGMMBGS
FrameDifferenceBGS
FuzzyChoquetIntegral
FuzzySugenoIntegral
GMG
IndependentMultimodalBGS
KDE
LBAdaptiveSOM
LBFuzzyAdaptiveSOM
LBFuzzyGaussian
LBMixtureOfGaussians
LBSimpleGaussian
MixtureOfGaussianV1BGS
MixtureOfGaussianV2BGS
MultiLayerBGS
PixelBasedAdaptiveSegmenter
SigmaDeltaBGS
SJN_MultiCueBGS
StaticFrameDifferenceBGS
T2FGMM_UM
T2FGMM_UV
T2FMRF_UM
T2FMRF_UV
VuMeter
WeightedMovingMeanBGS
WeightedMovingVarianceBGS

MPPS
21,0163
39,1679
41,9412
6,9888
6,0255
15,5831
5,2888
23,5753
16,7556
145,0309
1,8199
1,8245
7,2504
3,0969
8,1259
6,0561
4,9589
10,3000
10,2399
17,2750
18,5276
18,9896
1,8501
2,0748
13,3939
9,5069
132,7598
5,5571
4,1913
2,9509
2,7048
14,6807
23,4065
11,1181

Ocena
75,6331
79,6534
73,6604
74,1204
80,4731
63,2081
80,1893
79,6638
77,6356
67,5459
78,9124
77,7575
78,0113
78,6445
79,7124
77,6864
75,9014
69,6738
80,7975
68,4874
74,7437
70,6621
84,6421
81,0969
80,7669
78,1786
70,3128
65,2578
67,6248
63,2025
66,9643
72,2617
65,7458
67,6084

Rysunek 59 przedstawia wyniki, które uzyskał Multi Layer BGS dla wszystkich sekwencji
testowych. Metoda najlepiej poradziła sobie z sekwencjami Wallflowers Waving
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Trees (96,97), Wallflower Camouflage (96,82) oraz Wallflower Time Of Day (94,2).
Najgorzej zaś z sekwencjami Intersection (69,78), Wall (69,94) oraz Water Surface (74,45).
Oznacza to, że omawiane rozwiązanie radzi sobie właściwie w każdej napotkanej sytuacji.
Gorsze wyniki mogą się zdarzyć, jeśli obiekty pierwszego planu są kolorystycznie zbliżone
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do tła oraz gdy ich krawędzie są rozmazane – obraz jest nieostry.
Airport
Bootstrap
BusStopEvening
BusStopMorning
CameraParameter
ChairBox
Crossing
Curtain
Escalator
Fountain
Hallway
Intersection
LCDScreen
LabDoor
LightSwitch
PETS2001DS3TEST1CAM
PETS2001DS3TEST2CAM
PETS2001DS4TRAIN1CAM
Shelves
ShoppingMall
Suitcase
SwitchLight
Trees
Wall
WallflowerBootstrap
WallflowerCamouflage
WallflowerForegroundAperture
WallflowerTimeOfDay
WallflowerWavingTrees
WaterSurface

79,47
85,78
77,98
90,89
80,12
90,77
81,93
75,16
84,04
87,53
81,09
69,78
88,06
86,65
93,17
88,62
84,15
85,48
86,5
87,98
77,73
77,69
92,49
69,94
88,17
96,82
85,65
94,2
96,97
74,45
20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95 100

Rysunek 59. Ilustracja wyników uzyskanych przez algorytm Multi Layer BGS pochodzący z
biblioteki BGS Library.
Rysunek 60 prezentuje przykładowe wyniki działania metody Multi Layer BGS dla
najwyżej oraz najniżej ocenionych sekwencji wideo. W pierwszym przypadku wynik jest
prawie identyczny z wzorcem modelowania, jedyna różnica to wygładzone kształty obiektu
pierwszoplanowego. W drugim przypadku wszystkie piksele tła zostały poprawnie
sklasyfikowane, jednak obszar pierwszego planu jest właściwie szczątkowy. Spowodowane
jest to niską ostrością oraz kontrastem obrazu wejściowego.
Rysunek 61 przedstawia wyniki, które uzyskał Pixel Based Adaptive Segmenter dla
wszystkich sekwencji testowych. Metoda najlepiej poradziła sobie z sekwencjami PETS2001
DS4 TRAIN1 (91,73), Wallflower Waving Trees (91,45) oraz Bus Stop Morning (90,69).
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Najgorzej zaś z sekwencjami Camera Parameter (62,97), Switch Light (65,36) oraz Escalator
(68,43). Oznacza to, że omawiane rozwiązanie dobrze radzi sobie ze zmiennym tłem oraz ze
spokojnymi, powolnymi zmianami oświetlenia sceny. Natomiast kłopot sprawia mu
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gwałtowna zmiana jasności sceny.

Rysunek 60. Przykładowe wyniki metody Multi Layer BGS, od lewej i od góry: klatka z
sekwencji Wallflower Waving Trees, jej wzorzec, wynik metody; klatka z sekwencji
Intersection, jej wzorzec, wynik metody.
Rysunek 62 prezentuje przykładowe wyniki pracy metody PBAS dla najwyżej oraz
najniżej ocenionych sekwencji wideo. W pierwszym przypadku metoda poradziła sobie
bardzo dobrze. Obszar tła został poprawnie sklasyfikowany w całości, a kształty
rozpoznanych obiektów pierwszoplanowych zostały bardzo dobrze odwzorowane. Jedynym
mankamentem jest brak najmniejszego z obszarów pierwszego planu, jest to niewielki błąd,
ponieważ obszar ten pokrywa tylko kilkanaście pikseli z prawie 450 tysięcy znajdujących się
w analizowanej klatce. W drugim przypadku wyniki są bardzo zbliżone do wyników
zwracanych przez prezentowane wcześniej metody wykorzystujące medianę. Wnioski są więc
podobne. Metoda zupełnie nie poradziła sobie ze zmiennym oświetleniem, a na podstawie
zwróconych wyników nie ma możliwości poprawnego zlokalizowania obszaru ruchu.
Rysunek 63 przedstawia wyniki, które uzyskała metoda LB Mixture Of Gaussians dla
wszystkich sekwencji testowych. Metoda najlepiej poradziła sobie z sekwencjami Chair Box
(90,89), Curtain (89,29) oraz Wallflower Camouflage (88,46). Najgorzej zaś z sekwencjami
Trees (64,71), Camera Parameter (66,89) oraz Hallway (68,53). Oznacza to, że omawiane
rozwiązanie dobrze radzi sobie w większości sytuacji ze zmiennym tłem i zmianami jasności
sceny. Natomiast problemy występują, gdy zmiany te są szybkie, wielokrotne lub duże.
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Airport
Bootstrap
BusStopEvening
BusStopMorning
CameraParameter
ChairBox
Crossing
Curtain
Escalator
Fountain
Hallway
Intersection
LCDScreen
LabDoor
LightSwitch
PETS2001DS3TEST1CAM
PETS2001DS3TEST2CAM
PETS2001DS4TRAIN1CAM
Shelves
ShoppingMall
Suitcase
SwitchLight
Trees
Wall
WallflowerBootstrap
WallflowerCamouflage
WallflowerForegroundAperture
WallflowerTimeOfDay
WallflowerWavingTrees
WaterSurface

78,65
76,87
76,77
90,69
62,97
89,12
87,23
81,29
68,43
86,47
71,62
83,77
86,9
89,57
71,26
86,06
83,49
91,73
81,23
85,25
85,93
65,36
88,87
84,35
68,62
78,63
73,36
79,66
91,45
87,33
20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95 100

Rysunek 61. Ilustracja wyników uzyskanych przez algorytm Pixel Based Adaptive Segmenter
pochodzący z biblioteki BGS Library.

Rysunek 62. Przykładowe wyniki metody Pixel Based Adaptive Segmenter, od lewej i od góry:
klatka z sekwencji PETS2001 DS4 TRAIN1, jej wzorzec, wynik metody; klatka z sekwencji
Camera Parameter, jej wzorzec, wynik metody.
114

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

Airport
Bootstrap
BusStopEvening
BusStopMorning
CameraParameter
ChairBox
Crossing
Curtain
Escalator
Fountain
Hallway
Intersection
LCDScreen
LabDoor
LightSwitch
PETS2001DS3TEST1CAM
PETS2001DS3TEST2CAM
PETS2001DS4TRAIN1CAM
Shelves
ShoppingMall
Suitcase
SwitchLight
Trees
Wall
WallflowerBootstrap
WallflowerCamouflage
WallflowerForegroundAperture
WallflowerTimeOfDay
WallflowerWavingTrees
WaterSurface

80,21
80,9
77,5
88,04
66,89
90,89
86,66
89,29
70,08
79,32
68,53
86,23
88,13
87,15
86,83
72,56
68,76
88,12
72,01
86,06
84,16
84,88
64,71
81,14
75,37
88,46
76,9
81,67
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Rysunek 63. Ilustracja wyników uzyskanych przez algorytm LB Mixture Of Gaussians
pochodzący z biblioteki BGS Library.

Rysunek 64. Przykładowe wyniki metody LB MOG, od lewej i od góry: klatka z sekwencji
Chair Box, jej wzorzec, wynik metody; klatka z sekwencji Trees, jej wzorzec, wynik metody.
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Rysunek 64 prezentuje przykładowe wyniki pracy metody LB Mixture Of Gaussians dla
najwyżej oraz najniżej ocenionych sekwencji wideo. W pierwszym przypadku wynik jest
bardzo dobry. W masce tła występują tylko pojedyncze szumy punktowe. Jednak obszar ruchu
nie został w całości poprawnie rozpoznany. Dolna część obiektu pierwszoplanowego została
częściowo błędnie zaklasyfikowana z powodu jej dużego podobieństwa do tła występującego
w tym miejscu. W przypadku sekwencji Trees, omawiana metoda nie zwróciła
zadowalających wyników. Pomimo, że obszary ruchu są dobrze odwzorowane, to w obszarze
tła występuje bardzo duża liczba szumów punktowych, których przyczyną są kołyszące się na
wietrze gałęzie drzew, w związku z czym praktyczne wykorzystanie wyników dla tej
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sekwencji testowej jest właściwie niemożliwe.
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5. Wnioski z przeprowadzonych testów
Samo przeprowadzenie testów nie wystarczy, aby móc określić która z przebadanych
metod modelowania tła jest najlepsza lub najszybsza, jakie są właściwości przedstawionych
rozwiązań, co z nich wynika oraz co można zrobić aby poprawić uzyskane wyniki. Aby
odpowiedzieć na tego rodzaju pytania, należy zestawić i porównać wyniki wykonanych
testów, przeanalizować je oraz wyciągnąć na ich podstawie wnioski. Wszystkie te czynności
zostały zrealizowane i opisane w kolejnych podrozdziałach.

5.1. Porównanie wyników osiąganych przez przetestowane algorytmy
Do ostatecznego porównania postanowiono wybrać tylko te metody modelowania tła,
które osiągnęły globalny wynik powyżej 80 punktów. Okazało się, że spośród najlepszych
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konfiguracji wszystkich przetestowanych algorytmów, jedynie 12 spełnia to kryterium. Ich
zestawienie posortowane ze względu na osiągnięty wynik przedstawia tabela 26.
Tabela 26. Ranking 12 najlepszych ze względu na osiągnięty wynik metod modelowania tła.
Miejsce

Metoda

Autorska

Tryby pracy

MPPS

Ocena

1

Voting Background Model

X

best BGSLIB and filtration

0,9680

85,7914

2

Multi Layer BGS

–

normal

1,8501

84,6421

3

United Median Mixtures

X

filtration

3,2933

83,4527

4

Median Mixture

X

OpenMP and filtration

17,6381

82,2629

5

Single Median

X

filtration

22,3475

81,3101

6

Pixel Based Adaptive
Segmenter

–

normal

2,0748

81,0969

7

Approximated Vector
Median Mixture

X

normal

6,0505

80,9646

8

LB Mixture Of Gaussians

–

normal

10,2399

80,7975

9

Sigma Delta BGS

–

normal

13,3939

80,7669

10

DP Grimson GMM BGS

–

normal

6,0255

80,4731

11

Approximated Median

–

normal

43,9387

80,2443

12

DP Prati Mediod BGS

–

normal

5,2888

80,1893

Należy jednak pamiętać, że aby metoda modelowania tła była w ogóle możliwa do
wykorzystania, musi nie tylko zwracać dobre wyniki, ale również szybko działać. W tym
przypadku im szybciej tym lepiej. Dlatego też podjęto próbę porównania metod zestawionych
w tabeli 26 ze względu na obydwa te parametry. W tym celu został stworzony wykres
konfrontujący ocenę (na osi rzędnych) oraz szybkość pracy (na osi odciętych) 12 najlepszych
metod modelowania tła. Wykres ten przedstawiony został na rysunku 65. Dzięki niemu o
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wiele łatwiejsze było wytypowanie 6 metod, dla żadnej z których nie istnieje inna metoda,
która byłaby od niej lepsza zarówno pod względem uzyskanej oceny jak i szybkości. Wybrane
metody to: metoda modelowania tła przez głosowanie (Voting Background Model), Multi
Layer BGS, metoda łączenia mieszanin median (United Median Mixtures), metoda mieszania
median (Median Mixture), metoda pojedynczej mediany (Single Median) oraz metoda

Ocena
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przybliżonej mediany (Approximated Median).

86,0
85,8
85,5
85,3
85,0
84,8
84,5
84,3
84,0
83,8
83,5
83,3
83,0
82,8
82,5
82,3
82,0
81,8
81,5
81,3
81,0
80,8
80,5
80,3
80,0

X

X

X

X
X

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
MPPS
Voting Background Model
MultiLayerBGS
United Median Mixtures
Median Mixture
Single Median
PixelBasedAdaptiveSegmenter
Approximated Vector Median Mixture LBMixtureOfGaussians
SigmaDeltaBGS
DPGrimsonGMMBGS
Approximated Median
DPPratiMediodBGS
Rysunek 65. Wykres konfrontujący oceny poszczególnych metody z szybkością ich pracy;
autorskie rozwiązania zostały dodatkowo oznaczone znakiem X.
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Airport
Bootstrap
Bus Stop Evening
Bus Stop Morning
Camera Parameter
Chair Box
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Crossing
Curtain
Escalator
Fountain
Hallway
Intersection
Lab Door
LCD Screen
Light Switch
PETS 2001 DS3 TEST1
PETS 2001 DS3 TEST2
PETS 2001 DS4 TRAIN1
Shelves
Shopping Mall
Suitcase
Switch Light
Trees
Wall
Wallflower Bootstrap
Wallflower Camouflage
Wallflower Foreground Aperture
Wallflower Time Of Day
Wallflower Waving Trees
Water Surface
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Approximated Median

Single Median

Median Mixture

United Median Mixtures

Multi Layer BGS

Voting Background Model

Tabela 27. Porównanie wyników 6 najlepszych metod modelownia tła.

Tabela 27 przedstawia zbiorcze porównanie wyników zwracanych przez 6 metod
modelowania tła, wybranych opisanym wyżej sposobem spośród najlepszych konfiguracji
wszystkich 51 przebadanych rozwiązań. W kolejnych wierszach tabeli znajdują się globalne
wyniki wytypowanych metod uzyskane dla każdej z 30 sekwencji wideo wykorzystanych do
przeprowadzenia testów. Dodatkowo kolory poszczególnych komórek odzwierciedlają
uzyskaną ocenę. Im tło komórki bardziej zielone, tym lepszy wynik, a im bardziej czerwone,
tym gorszy. Neutralny poziom został ustalony na 75 i oznaczony kolorem białym. Dzięki
temu łatwo odnaleźć lokalne maksima i minima zestawionych wyników. Warto przypomnieć,
że 3 spośród 6 wytypowanych podejść (MMM, UMM oraz VBM) to rozwiązania
zaproponowane i opisane w rozdziale 3, a metoda pojedynczej mediany jest przykładem
poprawy jakości rezultatów końcowych poprzez zastosowanie autorskiego algorytmu filtracji
na wynikach zwracanych przez autorską implementację metody przybliżonej mediany.
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Analizując przedstawioną tabelę, można stwierdzić, że sekwencją, z którą przetestowane
algorytmy miały najwięcej problemów jest Camera Parameter. Oznacza to, że nawet najlepsze
metody modelowania tła nie radzą sobie obecnie z gwałtownymi i zarazem dużymi zmianami
oświetlenia całej sceny. Ponadto metody pojedynczej i przybliżonej mediany uzyskały słabe
wyniki w testach Escalator, Hallway oraz Trees. Wynika z tego, że rozwiązania te nie radzą
sobie z szybkozmiennym, czyli multimodalnym tłem. Jest to spowodowane ich konstrukcją.
Oba starają się modelować tło, wyznaczając medianę wartości jakie przyjmuje dany piksel w
kolejnych klatkach strumienia wideo dla każdego miejsca analizowanego obrazu. Jednak przy
pomocy pojedynczej wartości niemożliwe jest zamodelowanie multimodalnego tła, czyli
takiego, w którego pojedynczym punkcie może wystąpić kilka różnych wartości. W
przypadku pozostałych czterech algorytmów zdarzają się pojedyncze sekwencje, dla których
uzyskany wynik jest słabszy, lecz generalnie poradziły sobie one dobrze lub bardzo dobrze z
większością przeprowadzonych testów.
Wybrane metody najlepiej radziły sobie z sekwencjami Bus Stop Morning, Chair Box,
Lab Door, PETS 2001 DS4 TRAIN 1, Wallflower Camouflage oraz Wallflower Waving Trees.
Oznacza to, że wszystkie z nich mogą z powodzeniem być stosowane do analizy większości
danych, zarówno zewnętrznych jak i pochodzących z wnętrz budynków pod warunkiem, że
analizowany materiał jest dobry jakościowo, akwizycja obrazu przebiega w warunkach
względnie stałego oświetlenia, a tło nie zawiera szybkozmiennych elementów. Jeśli któryś z
tych warunków nie jest spełniony, to należałoby odrzucić metody korzystające z pojedynczej
miary do modelowania tła, czyli metody pojedynczej mediany oraz przybliżonej mediany.
Ostateczny wybór jednej z pozostałych czterech metod powinien zależeć właściwie wyłącznie
120

od potrzeby prowadzenia analizy w czasie rzeczywistym, ponieważ, jak zostało wcześniej
zaprezentowane, wszystkie cztery metody pozwalają otrzymać bardzo dobre jakościowo
wyniki w większości sytuacji, natomiast ich szybkości znacząco się różnią. Z tego powodu
dobrym wyborem dla systemów, które muszą pracować w czasie rzeczywistym, a więc np.
systemów monitoringu wizyjnego, jest metoda mieszania median. Natomiast jeśli praca w
czasie rzeczywistym nie jest wymagana, wtedy należy wybrać jeden z trzech pozostałych
algorytmów, w zależności od specyfiki danego problemu. Największą dokładność pozwalają
uzyskać metoda modelowania tła przez głosowanie oraz Multi Layer BGS, więc należałoby
wybrać jedną z nich, jeśli większy nacisk kładziony jest na dokładność, a metodę łączenia
mieszanin median, jeśli czas wykonania również ma znaczenie.
W celu dodatkowego potwierdzenia wyników eksperymentów przeprowadzonych na
danych pochodzących z publicznych baz danych dla wytypowanych sześciu metod
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modelowania tła, zostały przeprowadzone dodatkowe testy z wykorzystaniem własnoręcznie
nagranych sekwencji wideo opisanych dokładnie w podrozdziale 4.2.

Approximated Median

81,74

Single Median

82,98

Median Mixture

82,07

United Median Mixtures

86,8

MultiLayerBGS

87,43

Voting Background Model
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86,16
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84

85
86
87
88
89
Ocena
Rysunek 66. Globalne wyniki testów własnych w rodzielczości 640x480 pikseli.
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Rysunek 66 przedstawia globalne wyniki wszystkich sześciu metod uzyskane w testach
własnych o rozdzielczości 640x480 pikseli. Bezwzględne wartości ocen uzyskanych w testach
własnych różnią się od ocen uzyskanych w testach z publicznych baz danych, ponieważ dane,
które były poddane analizie są inne. Natomiast ogólne zależności pomiędzy metodami są
bardzo podobne, a więc testy własne potwierdziły wcześniej uzyskane wyniki.
Pomimo to różnice istnieją i są zauważalne. Najważniejsza z nich to relatywny wzrost
jakości metod przybliżonej mediany, pojedynczej mediany, łączenia mieszanin median oraz
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Multi Layer BGS względem metod mieszania median oraz modelowania tła przez
głosowanie. W testach własnych pod względem jakości Voting Background Model spadł z
pierwszego na trzecie miejsce, a Median Mixture z czwartego na piąte miejsce, a pozostałe
metody nie zmieniły pozycji względem siebie. Niemniej jednak, zarówno metoda VBM jak i
MMM nadal uzyskały bardzo wysokie oceny, co potwierdza opinię o ich bardzo dobrej
jakości wyrobioną na podstawie wyników testów pochodzących z publicznie dostępnych baz
danych.
Drugie spostrzeżenie to wyraźnie zarysowane dwie grupy, wśród sześciu przetestowanych
rozwiązań, oddalone od siebie aż o około trzy punkty, w których metody uzyskały bardzo
zbliżoną ocenę jakości zawierającą się w granicach około trzech czwartych punktu. W grupie
metod o niższej ocenie znalazły się szybkie rozwiązania (metoda przybliżonej mediany,
metoda pojedynczej mediany oraz metoda mieszania median), które należałoby zastosować,
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jeśli wymagana jest praca w czasie rzeczywistym. Natomiast w grupie metod o wyższej
ocenie znalazły się algorytmy powolne (metoda łączenia mieszanin median, metoda
modelowania tła przez głosowanie oraz metoda Multi Layer BGS), które należy wybrać, jeśli
przetwarzanie w czasie rzeczywistym nie jest wymagane, a większy nacisk kładziony jest na
jakość wyników modelowania tła.
Rysunek 67 przedstawia wykres zbiorczego porównania wyników zwracanych przez
sześć wytypowanych wcześniej metod dla każdej z 16 sekwencji wideo wykorzystanych do
przeprowadzenia testów własnych. Analizując go, można stwierdzić, że badane rozwiązania
najgorzej poradziły sobie z sekwencjami nocnymi, problemy występowały również w
sekwencjach bardzo nasłonecznionych, w których pojawiają się cienie o ostrych krawędziach,
najlepiej zaś z sekwencjami dziennymi o umiarkowanym nasłonecznieniu.
Wśród sekwencji własnych zdecydowanie najwięcej trudności sprawiła Sekwencja 004
Lato Noc. Nieco słabiej od pozostałych wypadły również Sekwencja 005 Lato Słoneczne
Popołudnie, Sekwencja 015 Zima Wieczór oraz Sekwencji 016 Zima Noc. Oznacza to, że
nawet najlepsze algorytmy nie radzą sobie w bardzo złych warunkach oświetleniowych i z
materiałem wideo bardzo zanieczyszczonym różnego rodzaju szumami. Przykładowe wyniki
wszystkich sześciu analizowanych metod uzyskane dla trzech pierwszych z wymienionych
sekwencji przedstawione zostały na rysunkach 68, 69 oraz 70. Ich wygląd potwierdza wnioski
wyciągnięte na podstawie wyników liczbowych.
Najlepsze wyniki analizowane metody osiągnęły w przypadku Sekwencji 001 Lato
Pogodny Dzień. Lepiej od pozostałych wypadły też Sekwencja 002 Lato Deszczowy Dzień,
Sekwencja 006 Lato Pogodny Dzień, Sekwencja 007 Lato Pogodny Dzień, Sekwencja 11
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Sekwencja001LatoPogodnyDzien
Sekwencja002LatoDeszczowyDzien
Sekwencja003LatoDeszczowePopoludnie
Sekwencja004LatoNoc
Sekwencja005LatoSlonecznePopoludnie
Sekwencja006LatoPogodnyDzien
Sekwencja007LatoPogodnyDzien
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Sekwencja008LatoZmierzch
Sekwencja009LatoSlonecznyPoranek
Sekwencja010LatoSlonecznyPoranek
Sekwencja011ZimaPogodnyDzien
Sekwencja012ZimaPogodnyDzien
Sekwencja013ZimaPogodnyDzien
Sekwencja014ZimaPogodnyDzien
Sekwencja015ZimaWieczor
Sekwencja016ZimaNoc
68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Ocena
Voting Background Model
Median Mixture

MultiLayerBGS
Single Median

United Median Mixtures
Approximated Median

Rysunek 67. Porównanie wyników testów własnych w rozdzielczości 640x480 pikseli.
Zima Pogodny Dzień, Sekwencja 012 Zima Pogodny Dzień oraz Sekwencja 014 Zima
Pogodny Dzień. W pozostałych przypadkach uzyskane wyniki również były bardzo wysokie –
większość powyżej 80 punktów. Oznacza to, że badane algorytmy mogą być z powodzeniem
wykorzystane do analizy większości danych pod warunkiem, że nie są one bardzo złej
jakości, a analizowana scena nie jest prześwietlona albo niedoświetlona. Przykładowe wyniki
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Rysunek 68. Wyniki dla Sekwencji 004 Lato Noc: a – klatka wejściowa, b – wzorzec
modelowania, c – Approximated Median, d – Single Median, e – Median Mixture, f – United
Median Mixtures, g – Multi Layer BGS, h – Voting Background Model.

Rysunek 69. Wyniki dla Sekwencji 005 Lato Słoneczne Popołudnie: a – klatka wejściowa,
b – wzorzec modelowania, c – Approximated Median, d – Single Median, e – Median Mixture,
f – United Median Mixtures, g – Multi Layer BGS, h – Voting Background Model.
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Rysunek 70. Wyniki dla Sekwencji 015 Zima Wieczór: a – klatka wejściowa, b – wzorzec
modelowania, c – Approximated Median, d – Single Median, e – Median Mixture, f – United
Median Mixtures, g – Multi Layer BGS, h – Voting Background Model.

Rysunek 71. Wyniki dla Sekwencji 001 Lato Pogodny Dzień: a – klatka wejściowa,
b – wzorzec modelowania, c – Approximated Median, d – Single Median, e – Median Mixture,
f – United Median Mixtures, g – Multi Layer BGS, h – Voting Background Model.
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Rysunek 72. Wyniki dla Sekwencji 002 Lato Deszczowy Dzień: a – klatka wejściowa,
b – wzorzec modelowania, c – Approximated Median, d – Single Median, e – Median Mixture,
f – United Median Mixtures, g – Multi Layer BGS, h – Voting Background Model.

Rysunek 73. Wyniki dla Sekwencji 014 Zima Pogodny Dzień: a – klatka wejściowa,
b – wzorzec modelowania, c – Approximated Median, d – Single Median, e – Median Mixture,
f – United Median Mixtures, g – Multi Layer BGS, h – Voting Background Model.
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wszystkich sześciu analizowanych metod uzyskane dla dwóch pierwszych oraz ostatniej z
wymienionych sekwencji przedstawione zostały na rysunkach 71, 72 oraz 73. Również w tym
przypadku potwierdzają one wnioski płynące z analizy wyników liczbowych.
Przedstawione wnioski płynące z analizy wyników testów własnych pokrywają się z
wnioskami wyciągniętymi na podstawie wyników testów z publicznych baz danych, a więc
potwierdzają je i nadają sens dalszym rozważaniom w oparciu o nie.

5.2. Wpływ rozdzielczości obrazu na wyniki modelowania tła
Dzięki przygotowaniu testów własnych w czterech zestawach, każdy w innej
rozdzielczości, możliwe stało się sprawdzenie, jaki wpływ na wyniki modelowania tła ma
rozdzielczość analizowanego obrazu.
Przeprowadzone

testy

pozwoliły

zaobserwować,

jak,

wraz

z

rozdzielczością
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analizowanego obrazu, zmieniają się kluczowe wartości opisujące właściwości metod
modelowania tła, czyli jakość algorytmu wyrażona oceną uzyskaną w testach oraz szybkość
rozwiązania wyrażona liczbą pikseli przeanalizowanych w ciągu sekundy.
Należy tutaj zauważyć, że metody, których wartość MPPS jest stała i niezależna od
rozdzielczości analizowanego obrazu, mają złożoność obliczeniową liniowo zależną od liczby
analizowanych pikseli. Można więc powiedzieć, że parametr ten opisuje wydajność metody i,
z tego też powodu, bardzo dobrze sprawdził się w testach z publicznych baz danych, w
których występowały sekwencje wideo w różnych rozdzielczościach. Na podstawie wartości
MPPS oraz faktycznej rozdzielczości analizowanego w danym teście obrazu można wyliczyć
parametr FPS wyrażający liczbę klatek przeanalizowanych w ciągu sekundy. Trzeba jednak
pamiętać, że FPS dobrze obrazuje szybkość działania metody jedynie w przypadku gdy
wszystkie sekwencje testowe, na podstawie których został wyliczony, mają taką samą
rozdzielczość. Taka sytuacja miała miejsce w rozdziale 2, gdzie szybkość pracy opisywanych
metod była wyrażona właśnie za pomocą parametru FPS.
Tabela 28 przedstawia wartości parametru Ocena uzyskane w testach własnych
przeprowadzonych dla sześciu wytypowanych w podrozdziale 5.1 metod modelowania tła.
Okazuje się, że niewielka zmiana rozdzielczości nie ma dużego wpływu na wyniki
modelowania tła. Jednak przy dużym zmniejszeniu rozdzielczości ocena każdej z metod
znacząco spadła. Jest to spowodowane spadkiem szczegółowości obrazu po zmniejszeniu
rozdzielczości, który bardzo utrudnia lub nawet uniemożliwia poprawną detekcję obiektów
pierwszoplanowych – stają się one zbyt małe aby mogły być poprawnie rozpoznane.
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Tabela 28. Oceny uzyskane przez najlepsze metody modelowania tła w testach własnych o
czterech różnych rozdzielczościach.
Metoda

640x480

480x360

320x240

160x120

Approximated Median

81,74

81,74

81,61

80,47

Single Median

82,98

83,13

83,04

81,67

Median Mixture

82,07

81,81

80,96

77,15

United Median Mixtures

86,8

86,76

86,22

81,15

MultiLayerBGS

87,43

87,55

86,92

82,77

Voting Background Model

86,16

86,21

86,2

84,81

Tabele 29 i 30 przedstawiają wartości parametrów, odpowiednio MPPS oraz FPS,
uzyskane w testach własnych o czterech różnych rozdzielczościach przeprowadzonych dla
sześciu wytypowanych w podrozdziale 5.1 metod modelowania tła.
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Tabela 29. Wartości MPPS uzyskane przez najlepsze metody modelowania tła w testach
własnych o czterech różnych rozdzielczościach.
Metoda

640x480

480x360

320x240

160x120

Approximated Median

42,97

41,77

39,13

36,47

Single Median

23,24

24,68

24,39

20,95

Median Mixture

15,91

16,34

16,71

16,7

United Median Mixtures

3,42

3,44

3,46

3,39

MultiLayerBGS

1,75

1,72

1,71

1,7

Voting Background Model

1,09

0,99

0,91

0,68

Tabela 30. Wartości FPS uzyskane przez najlepsze metody modelowania tła w testach
własnych o czterech różnych rozdzielczościach.
Metoda

640x480

480x360

320x240

160x120

Approximated Median

139,89

241,7

509,46

1899,53

Single Median

75,64

142,85

317,58

1091,02

Median Mixture

51,78

94,58

217,56

869,72

United Median Mixtures

11,14

19,9

45,03

176,59

MultiLayerBGS

5,7

9,95

22,33

88,28

Voting Background Model

3,56

5,74

11,84

35,65

W stosunku do szybkości pracy badanych metod można zaobserwować odwrotną
tendencję niż w przypadku jakości zwracanych przez nie wyników. Wraz ze spadkiem
rozdzielczości rośnie liczba klatek możliwych do przeanalizowania w ciągu sekundy (FPS).
Jednak nie wszystkie algorytmy przyspieszają jednakowo. Fakt ten bardzo dobrze obrazuje
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parametr MPPS. Dla metod MMM, UMM oraz Multi Layer BGS jego wartość jest właściwie
taka sama, niezależnie od rozdzielczości analizowanego obrazu. Oznacza to, że liczba pikseli
możliwych do przeanalizowania w danym przedziale czasu dla tych metod jest niezależna od
rozdzielczości i to właśnie dla nich wystąpią największe wzrosty FPS wraz ze spadkiem
rozdzielczości. W przypadku metod przybliżonej mediany, pojedynczej mediany oraz
modelowania tła przez głosowanie, wartość MPPS utrzymuje się na w miarę stałym poziomie
tylko dla niewielkich zmian rozdzielczości, natomiast gwałtownie spada, jeśli rozdzielczość
jest zbyt niska. Wartość FPS dla tych rozwiązań również będzie rosła wraz ze spadkiem
rozdzielczości jednak nie w takim tempie jak dla metod mieszania median, łączenia mieszanin
median czy Multi Layber BGS.
Można więc stwierdzić, że niewielkie zmniejszenie rozdzielczości analizowanego obrazu
ma pozytywny wpływ na przetestowane metody modelowania tła, ponieważ znacząco
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zwiększa liczbę klatek możliwych do przetworzenia w ciągu sekundy przez daną metodę, a
właściwie nie wpływa na jakość zwracanych przez nią wyników.

5.3. Wpływ informacji o sąsiedztwie na wyniki modelowania tła
Dwanaście spośród przetestowanych metod modelowania tła posiada tryb pracy, który
umożliwia wykorzystanie informacji o bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego piksela. W
każdym przypadku informacja ta jest wykorzystywana tak samo. Jeśli piksel nie spełnia
warunków przynależności do tła odpowiednich dla danej metody, to sprawdzane jest czy
spełniłby je, gdyby pojawił się w bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego punktu.
Pozytywna odpowiedź skutkuje uznaniem analizowanego piksela za należący do tła,
negatywna pozwala sklasyfikować go jako część obszaru pierwszoplanowego.
Wyniki otrzymane dla różnych trybów pracy poszczególnych metod pozwalają stwierdzić,
że opisane podejście użyte samodzielnie w większości przypadków nie sprawdza się.
Poprawa wyników w stosunku do trybu podstawowego wystąpiła tylko w 3 z 12 metod, które
posiadają tryb sąsiedztwa. Są to: metoda różnicowa z rejestracją tła, metoda analizy
histogramu, oraz metoda czasowo-częstotliwościowa. Żadne z tych rozwiązań nie jest wysoko
klasyfikowane w rankingu metod modelowania tła. Ponadto przyrost jakości, spowodowany
wykorzystaniem informacji o bezpośrednim sąsiedztwie analizowanych pikseli, jest bardzo
niewielki, rzędu zaledwie pojedynczych procentów lub nawet części procentów, natomiast
spadek szybkości jest bardzo duży – od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent.
Można więc stwierdzić, że wykorzystywanie informacji o sąsiedztwie w opisany sposób
nie ma korzystnego wpływu na końcowe efekty pracy metod modelowania tła.
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5.4. Wpływ selektywnej aktualizacji na wyniki modelowania tła
Tryb selektywnej aktualizacji modelu tła, czyli aktualizacji jedynie tych części modelu tła,
które odpowiadają należącym do tła obszarom aktualnie analizowanej klatki z sekwencji
wideo, był drugim z trybów pracy wykorzystywanych przez dużą część przetestowanych
rozwiązań. Podobnie jak w przypadku trybu sąsiedztwa również tutaj wszystkie
implementujące go metody korzystały z niego w dokładnie ten sam sposób. Jeśli ostateczny
wynik klasyfikacji analizowanego piksela nie wskazuje na jego przynależność do tła, to
model tła nie jest aktualizowany wartością tego piksela. Ideą tego podejścia jest
niezaśmiecanie modelu tła informacjami, których nie powinien on zawierać, czyli
wartościami pikseli nienależących do tła. Jednak pomysł ten w opisanej formie ma rację bytu
wyłącznie w metodach o bardzo prostych konstrukcjach modeli tła. W bardziej
wyrafinowanych rozwiązaniach, takich jak GMM lub MMM, selektywność jest wpisana w
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koncepcję całej metody. Znaczy to, że np. w GMM wartość piksela nienależącego do tła nie
zostanie użyta do aktualizacji rozkładów obecnie opisujących tło w tym miejscu, ale zostanie
zapamiętana w modelu, ponieważ z czasem może stać się częścią tła.
Analiza przeprowadzonych testów oraz konstrukcji przetestowanych metod wykazała, że
koncepcja selektywnej aktualizacji ma bardzo pozytywny wpływ na wyniki modelowania tła
bardziej wyrafinowanych rozwiązań, lecz nie warto z niej korzystać w najprostszych
metodach stosując ją dokładnie według definicji. Selektywność zaimplementowana w ten
sposób przyniosła poprawę wyników tylko w 2 z 6 metod, czyli w metodach Simple
Difference oraz Average Difference.
Jednakże wykorzystanie selektywności w połączeniu z trybem sąsiedztwa zawsze
poprawiało końcowe wyniki w stosunku do stosowania jej samodzielnie. Powodem tego jest
łamanie reguły selektywności w pewnych warunkach, poprzez sposób działania trybu
sąsiedztwa. Jeśli piksel jest uznawany z należący do tła na podstawie analizy bezpośredniego
sąsiedztwa i jego wartość jest użyta do aktualizacji modelu, to automatycznie łamana jest
reguła selektywności dla analizowanego punktu obrazu. Dzięki temu model potrafi nauczyć
się zupełnie nowego wyglądu tła, jeśli w jego sąsiedztwie tło jest podobne. Przy
wykorzystaniu selektywności dokładnie według definicji byłoby to niemożliwe, a więc model
nie potrafiłby adaptować się do zmian zachodzących w tle. Należy jednak zauważyć, że
spośród pięciu przetestowanych metod, w których dostępne były obydwa tryby, tylko w
dwóch przypadkach zastosowanie ich razem przyniosło lepsze ostateczne efekty niż nie
stosowanie ich wcale.
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Można więc stwierdzić, że koncepcja selektywności sprawdza się w praktyce, jednak musi
ona wynikać z konstrukcji algorytmu i jednocześnie należy zwrócić uwagę, aby jej
zastosowanie nie przeszkadzało w adaptacji modelu do zmian zachodzących w tle.

5.5. Sposoby przyspieszania metod modelowania tła
Przeprowadzone testy wykazały, że wiele bardzo dobrych jakościowo metod może nie
zostać wykorzystanych w praktyce z powodu niedużej szybkości pracy. Spośród 12
najlepszych metod zestawionych w tabeli 26 tylko 5 dałoby radę pracować na komputerze
wykorzystanym do przeprowadzenia testów z prędkością przekraczającą 10 MPPS, która
odpowiada co najmniej 25 klatkom na sekundę, jeśli analizowane obrazy miałyby jedną z
najczęściej wykorzystywanych w systemach monitoringu wizyjnego rozdzielczość 4CIF, czyli
704x576 pikseli. Należy jednak pamiętać, że postęp w tym segmencie techniki następuje
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bardzo szybko i już obecnie w dużych centrach monitoringu wizyjnego, takich jak
warszawski ZOSM, wykorzystywane są kamery o rozdzielczościach FullHD, czyli
1920x1080 pikseli. Z obrazem o takiej rozdzielczości mogłyby się zmierzyć tylko dwie
spośród wszystkich przetestowanych konfiguracji, których ocena jest większa niż 80, czyli
metoda pojedynczej mediany w trybie normalnym (80,24) oraz metoda mieszania median w
trybie OpenMP z aktualizacją co 3 klatkę wejściową (80,55). Z przeprowadzonych testów
wynika, że przy rozdzielczości FullHD uzyskałyby one średnią szybkość pracy na poziomie
odpowiednio 31,54 oraz 33,02 klatek na sekundę. Wszystko to pokazuje, że wysiłki
nakierowane na przyspieszanie pracy metod modelowania tła, oczywiście bez utraty ich
jakości, są potrzebne.
Sposobem na osiągnięcie przyspieszenia pracy bez jednoczesnej utraty jakości jest lepsze
wykorzystanie mocy obliczeniowej sprzętu, na którym uruchamiane są metody modelowania
tła. Obecnie wykorzystywane są trzy rodzaje sprzętowej akceleracji obliczeń, które mogą być
zastosowane w kontekście metod modelowania tła:
•

Implementacja wielowątkowa wykorzystująca wiele rdzeni CPU.
Pomysł polega na zrównolegleniu obliczeń wykonywanych w ramach danego
algorytmu i uruchomienie każdego z równolegle działających wątków na osobnym
rdzeniu procesora. Dzięki temu teoretycznie, zgodnie z prawem Amdahla [67][68],
można skrócić czas wykonania algorytmu co najwyżej do czasu potrzebnego na
wykonanie obliczeń, których nie można zrównoleglić i tym samym osiągnąć nawet
kilkunastokrotne

przyspieszenie

zależne

również

od

liczby możliwych

do

wykorzystania rdzeni procesora. W praktyce przyspieszenie nie jest aż tak duże,
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ponieważ trochę czasu zajmuje także utworzenie i synchronizacja wątków, dostęp do
przetwarzanych danych oraz agregacja wyników końcowych. Jest to jednak
rozwiązanie najłatwiejsze do zaimplementowania, ponieważ istnieją narzędzia
umożliwiające dość prosto i bez dużego nakładu pracy zrównoleglać obliczenia.
Bardzo dobrym przykładem takiego narzędzia jest biblioteka OpenMP, która została
wykorzystana

przy

implementacji

kilku

spośród

testowanych

algorytmów.

Przeprowadzone testy pokazały, że możliwe jest dzięki niej osiągnięcie nawet
trzyipółkrotnego przyspieszenia, co widać na przykładzie podstawowej konfiguracji
metody mieszania median. Natomiast metodę mieszania rozkładów Gaussa udało się
przyspieszyć w ten sam sposób prawie dwukrotnie.
•

Implementacja wykorzystująca programowalny potok GPGPU.
Ideą tego rozwiązania jest przeniesienie obliczeń z procesora centralnego (CPU) na
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programowalny potok graficzny znajdujący się na karcie graficznej. Główna różnica
pomiędzy CPU i GPU pod względem podejścia do przetwarzania jest taka, że CPU
jest nastawiony na jak najszybsze wykonanie konkretnej operacji, natomiast GPU
stara się przetworzyć jak największą liczbę danych w jak najkrótszym czasie. Jest to
możliwe dzięki dużej liczbie programowalnych potoków, które pracują równolegle na
różnych danych, jednak muszą wykonywać te same operacje. Taki przebieg
wykonania idealnie pasuje do wielu algorytmów przetwarzania obrazów, w których
dla każdego piksela powtarzane są te same operacje. W ten schemat wpisują się
również metody modelowania tła. Z tego powodu podejmowane są próby
implementacji tych rozwiązań przy pomocy bibliotek wspierających programowanie
dla potoku graficznego takich jak nVidia CUDA czy OpenCL [69][70][71][72][73].
Możliwe do osiągnięcia przyspieszenie w kontekście modelowania tła zależy od wielu
czynników i może wynieść nawet kilka razy. Wśród przetestowanych rozwiązań
znajduje się jedno, które posiada tryb akceleracji sprzętowej korzystający z biblioteki
OpenCL. Jest to pochodząca z biblioteki OpenCV implementacja metody mieszania
rozkładów Gaussa. Przeprowadzone testy wykazały, że, dzięki wykorzystaniu
programowalnego potoku graficznego, średnia szybkość wykonania tej metody
wzrosła około dwuipółkrotnie.
•

Implementacja w układzie FPGA.
Pomysł polega na wykorzystaniu układu FPGA (ang. Field-Programmable Gate Array)
do przeprowadzenia obliczeń związanych z modelowaniem tła. FPGA jest to
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programowalna matryca komórek zawierających mniej lub bardziej złożone zestawy
układów logicznych, której funkcja może zostać określona po wyprodukowaniu [74].
Układy tego typu charakteryzują się elastyczną architekturą, niskim zużyciem energii
w stosunku do wykonującego te same obliczenia CPU czy GPU, możliwością
wielokrotnego reprogramowania oraz możliwym zastosowaniem w systemach
wbudowanych. Układy FPGA są z powodzeniem wykorzystywane do implementacji
algorytmów przetwarzania obrazów, o czym świadczy liczba publikacji o tej tematyce.
Są to zarówno algorytmy wykonywane na pojedynczym obrazie (np. różnego rodzaju
filtracje),

jak

również

analizujące

sekwencje

wideo

(np.

kompresujące

i

dekompresujące przetwarzany strumień). Wśród publikacji można również odnaleźć
próby zastosowania układów FPGA w celu modelowania tła w sekwencjach wideo
[75][76][77][78][79][80][81][82].

Wśród

algorytmów,

które

doczekały

się
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implementacji w układach FPGA, można odnaleźć między innymi metody oparte na
modelu mieszania rozkładów Gaussa (GMM), metody rozszerzające algorytm PBAS
czy nawet próby akcelerowania PCA w celu odtworzenia metody Eigenbackgorund.
Autorzy tych prac pokazują, że proponowane przez nich rozwiązania działają bardzo
efektywnie, osiągając prędkości przetwarzania rzędu kilkudziesięciu klatek na
sekundę dla rozdzielczości często przekraczających 4CIF, nie ustępując przy tym
jakością implementacjom działającym na CPU.

5.6. Najważniejsze spostrzeżenia wynikające z analizy wykonanych testów
Podsumowując wszystkie obserwacje oraz wnioski płynące z przeprowadzonych badań
oraz analizy ich wyników można sformułować cztery najważniejsze spostrzeżenia:
1. Wykorzystanie informacji o bezpośrednim sąsiedztwie analizowanych pikseli obrazu
oraz selektywnej aktualizacji modelu tła przez metody modelowania tła może
pozytywnie wpłynąć na jakość zwracanych przez nie wyników.
Zagadnienia wykorzystania informacji o bezpośrednim sąsiedztwie analizowanych
pikseli oraz selektywnej aktualizacji modelu tła zostały przeanalizowane i opisane w
rozdziałach 5.3 oraz 5.4. Okazało się, że skorzystanie z każdego z tych pomysłów,
osobno oraz według ich podstawowych definicji, poprawia wyniki tylko niektórych
rozwiązań – wykorzystanie informacji o sąsiedztwie poprawiło wyniki 3 z 12 metod, a
dzięki selektywnej aktualizacji lepsze wyniki osiągnęły 2 z 6 metod. Natomiast
zastosowanie obydwóch tych właściwości jednocześnie zawsze daje lepsze rezultaty
niż stosowanie ich osobno, jednakże poprawę w stosunku do podstawowych
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implementacji metod modelowania tła zaobserwowano tylko w 2 z 5 przypadków.
Ponadto okazało się, że wiele z bardziej zaawansowanych metod (takich jak GMM
czy MMM), które uzyskują dobre lub bardzo dobre wyniki modelowania tła, ma
pewien rodzaj selektywnej aktualizacji wpisany w swoją koncepcję działania. Na
przykład w metodzie GMM wartość piksela nienależącego do tła nie zostanie użyta do
aktualizacji rozkładów obecnie opisujących tło w danym miejscu, ale zostanie
zapamiętana w modelu, ponieważ z czasem może stać się częścią tła.
2. Mediana lepiej sprawdza się w kontekście modelowania tła niż średnia arytmetyczna.
Wśród przedstawionych rozwiązań znajduje się wiele korzystających z tych dwóch
miar statystycznych do modelowania tła, przy czym niektóre są w swoich ogólnych
koncepcjach działania podobne, lecz różnią się między innymi rodzajem zastosowanej
miary. Zestawienie wyników osiąganych przez takie pary metod bardzo dobrze
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obrazuje przewagę mediany nad średnią arytmetyczną. Rysunek 74 przedstawia
porównanie wyników osiąganych przez odpowiadające sobie metody modelowania tła
korzystające z omawianych miar statystycznych. W każdej z przedstawionych par
lepszy wynik osiągnęła metoda korzystająca z mediany. W przypadku niezbyt
skomplikowanych metod Approximated Median oraz Approximated Local Median
różnice w stosunku do odpowiadającym im metod Average Difference oraz LB Simple
Gaussian są bardzo duże i sięgają nawet kilku punktów. W przypadku pozostałych
metod przewaga rozwiązań korzystających z mediany nie jest taka duża, jednak nadal
się utrzymuje i sięga około pół punktu.
Median Mixture

81,43

LBMixtureOfGaussians

80,8

Approximated Local Median Mixture

79,65

Gaussian Mixture

79,09

Approximated Local Median
LBSimpleGaussian

78,33
68,49

Approximated Median

80,24

Average Difference

75,49
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Ocena
Mediana
Średnia

Rysunek 74. Porównanie wyników osiągniętych przez pary algorytmów modelowania tła
różnicych się między innymi wykorzstywanymi do opisu modelu tła miarami satatystycznymi.
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3. Odpowiednia filtracja surowych wyników metod modelowania tła znacząco poprawia
ich jakość.
Pięć metod modelowania tła, spośród wszystkich przedstawionych w pracy rozwiązań,
posiada zaimplementowany jeden z dwóch autorskich algorytmów filtracji wyników,
których najważniejszą cechą jest możliwość odfiltrowywania szumów oraz
przekłamań

z

maski

tła,

nie

naruszając

przy

tym

kształtów

obiektów

pierwszoplanowych. Dokładny opis tych algorytmów znajduje się w rozdziałach 3.3.3
oraz 3.3.4 wraz z opisami wykorzystujących je metod odpowiednio mieszania
przybliżonych median wektorowych oraz mieszania median. Pierwszy sposób filtracji
wykorzystywany jest również przez metodę łączenia mieszanin median. Wyróżniającą
cechą drugiego algorytmu filtracji jest dodatkowa umiejętność częściowego usuwania
dziur z obiektów pierwszoplanowych, również bez zmiany ich kształtu. Oprócz
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metody MMM z filtracji tej korzystają też metody modelowania tła przez głosowanie
oraz pojedynczej mediany. Cztery z wymienionych pięciu rozwiązań znalazły się
wśród sześciu metod modelowania tła wytypowanych spośród wszystkich rozwiązań
przetestowanych w ramach niniejszej pracy. Ponadto metody te zostały przetestowane
w trybach z włączoną i wyłączoną filtracją. Okazało się, że z włączoną filtracją każda
z nich uzyskała lepsze wyniki niż bez filtracji.
4. Reguły dotyczące poprawy jakości klasyfikacji binarnej można z powodzeniem
zastosować w kontekście modelowania tła.
Jedna z podstawowych reguł dotyczących poprawy jakości klasyfikacji binarnej
mówi, że łącząc kilka słabych klasyfikatorów, które dobrze pokrywają zbiór testowy,
można uzyskać lepszy wyniki klasyfikacji końcowej niż korzystając z jednego bardzo
dobrego klasyfikatora. Zgodnie z tą właśnie regułą została zaprojektowana metoda
modelowania tła przez głosowanie (VBM), która, korzystając z siedmiu różnych
metod modelowania tła, potrafi uzyskać lepsze wyniki końcowe niż najlepsza z owych
siedmiu metod składowych. Podejście to okazało się tak dobre, że jeden z jego
wariantów został uznany za najlepszą metodę modelowania tła spośród wszystkich
przetestowanych w ramach niniejszej pracy. Dokładny opis metody modelowania tła
przez głosowanie oraz wyniki uzyskane przez nią w przeprowadzonych testach
znajdują się w rozdziałach 3.4.2, 4.4.7. Rysunek 75 przedstawia porównanie wyników
uzyskanych przez cztery warianty metody VBM z wynikami najlepszych metod
składowych każdego z tych wariantów. Widać na nim, że poprawa końcowych
wyników klasyfikacji została uzyskana we wszystkich czterech trybach pracy.
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VBM – MMM

81,54

Median Mixture

81,43

VBM – GMM

79,32

Gaussian Mixture

79,09

VBM – worst BGSLIB

81,41

LBFuzzyAdaptiveSOM

75,9

VBM – best BGSLIB

85,19

MultiLayerBGS

84,64
75

76

77

MMM

78

79

GMM
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Ocena

82

worst BGSLIB
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Rysunek 75. Porównanie wyników czterech wariantów algorytmu VBM z wynikami
najlepszych algorytmów składowych każdego z tych wariantów.
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6. Podsumowanie
Głównym celem badań zaprezentowanych w niniejszej rozprawie było zaproponowanie
nowych

sposobów

modelowania

tła

oraz

detekcji

obiektów

pierwszoplanowych,

spełniających, opisane w rozdziale 1.2, podstawowe wymogi stawiane przed tego typu
rozwiązaniami, które wezmą również pod uwagę i odpowiednio wykorzystają korelacje
przestrzenne obrazu oraz informacje o kolorze, a także będą odpowiednio aktualizować model
tła tak, aby skompensować występujące cienie równocześnie nie dopuszczając do
powstawania nadmiernych szumów oraz obiektów duchów. Pierwszym krokiem do
osiągnięcia tego celu było przeprowadzenie analizy stanu wiedzy obejmującej badaną
tematykę. Jej wynikiem jest publikacja przedstawiona na 18 edycji International Conference
on Systems Science (ICSS) w 2013 roku [3].
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Dalsze wysiłki zostały skupione wokół opracowywania, implementacji oraz testowania
autorskich pomysłów na poprawę jakości wyników modelowania tła poprzez zastosowanie
niespotykanych dotychczas

rozwiązań algorytmicznych.

Ogółem w

pracy zostało

zaproponowanych dziewięć nowych metod modelowania tła, których najważniejsze cechy
wraz z ogólnymi wynikami osiągniętymi w przeprowadzonych testach zostały podsumowane
w tabeli 31.
Tabela 31. Autorskie metody modelowania tła, ich najważniejsze cechy oraz wyniki testów.
Metoda

Nowości

Voting
Głosowanie w celu
Background połączenia wyników
Model
zwracanych przez
(VBM)
siedem metod
rozdział 3.4.2
modelowania tła.

Heurystyczne
połączenia wyników
modelowania tła
United Median zwracanych przez
Mixtures
trzy niezależnie
(UMM)
działające instancje
rozdział 3.4.1
metody MMM
analizujące różne
wersje klatki
wejściowej.

Zalety
Najlepsza metoda
spośród
testowanych, bardzo
dokładnie
odwzorowuje
kształty obiektów
pierwszoplanowych,
w ostatecznej masce
tła szumy właściwie
nie występują.
Dobrze
odwzorowuje
kształty obiektów
pierwszoplanowych,
bardzo dobrze radzi
sobie z szumami i
rozbłyskami światła
oraz cieniami o
rozmytych
krawędziach.
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Wady

Szybkość
Ocena
[MPPS]

Bardzo wolno
działa, nie zawsze
radzi sobie z dużymi
i nagłymi zmianami
oświetlenia całej
sceny.

0,9680

85,7914

Działa dosyć
powoli, słabo radzi
sobie z dużymi i
gwałtownymi
zmianami
oświetlenia sceny
oraz z
niedoświetlonymi
scenami.

3,2933

83,4527
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Nowe funkcje
przybliżające
odchylenie
standardowe oraz
wagę; umożliwienie
przeprowadzenia
"peri-processingu" i
zastosowanie w jego
Median
ramach autorskiego
Mixture
algorytmu filtracji
(MMM)
wyników, który
rozdział 3.3.4
usuwając szumy i
przekłamania nie
narusza kształtów
obiektów
pierwszoplanowych
oraz częściowo
usuwa dziury w nich
występujące.

Approximated
Vector Median
Mixture
rozdział 3.3.3

Approximated
Local Median
Mixture
rozdział 3.3.2

Nearest
Neighbour
rozdział 3.1

Wykorzystanie naraz
kilku przybliżonych
median
wektorowych i
odpowiadających im
wag do detekcji
pikseli tła;
zastosowanie
autorskiego
algorytmu filtracji
wyników
usuwającego szumy
nie zmieniając
kształtów obiektów
pierwszoplanowych.
Wykorzystanie naraz
kilku przybliżonych
median oraz
odpowiadających im
wariancji i wag do
detekcji pikseli tła.
Bezpośrednie
wykorzystanie
informacji o
sąsiedztwie
badanych pikseli do
modelowania tła;
skalowanie kanału
jasności w celu
zmniejszenia
wpływu zmian
intensywności
oświetlenia sceny na
wyniki końcowe.

Dobrze
odwzorowuje
kształty obiektów
pierwszoplanowych,
dobrze radzi sobie
ze zmiennym tłem
oraz spokojnymi
zmianami
oświetlenia,
Słabo radzi sobie z
umożliwia
dużymi i nagłymi
wykonanie „perizmianami
processingu”, dzięki oświetlenia sceny.
któremu model tła
nie jest zaśmiecany
błędnymi
wartościami, działa
bardzo szybko w
stosunku do jakości
zwracanych
wyników.

17,6381

82,2629

Słabo radzi sobie ze
Analizuje wszystkie
zmianami
kanały barwne
oświetlenia sceny,
razem tworząc z
korzysta z
nich
globalnego progu
trójwartościowy
przynależności do
wektor, dobrze radzi
tła, zastosowana
sobie ze zmiennym
filtracja czasami jest
tłem, potrafi bardzo
zbyt silna i
dobrze odfiltrować
odfiltrowuje
szumy z ostatecznej
również obiekty
maski tła.
pierwszoplanowe.

6,0505

80,9646

Dobrze radzi sobie z
Słabo radzi sobie z
wolnozmiennym
dużymi zmianami
tłem, działa dosyć
oświetlenia sceny.
szybko.

16,0288

79,6526

Dobrze radzi sobie z
zarówno wolno– jak
i szybkozmiennym
tłem oraz z wolno i
jednostajnie
zmieniającym się
oświetleniem sceny,
umożliwia
określenie czasu
inkluzji do tła
nieruchomych
obiektów
pierwszoplanowych.

9,5937

79,1080
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Korekcja zmian
jasności sceny
potrafi wprowadzić
algorytm w błąd
uniemożliwiając
poprawną
klasyfikację pikseli
jeśli w scenie pojawi
się nagle duży
obiekt
pierwszoplanowy.
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Wykorzystanie
wariancji
wyestymowanej dla
każdego piksela tła
niezależnie w
Approximated
zestawieniu z
Local Median
przybliżoną medianą
rozdział 3.3.1
do określenia
przynależności
pikseli z aktualnie
analizowanej klatki
wideo do tła.
Modelowanie tła w
przestrzeni
częstotliwości, do
Space
której
Frequency
transformowana jest
rozdział 3.2.2
każda kolejna klatka
analizowanego
strumienia wideo.
Modelowanie tła
poprzez
porównywanie
transformat Fouriera
Time
buforów pikseli
Frequency
odpowiadających
rozdział 3.2.1
sobie położeniem w
kolejnych klatkach
analizowanego
strumienia wideo.

Działa bardzo
szybko, dobrze radzi
sobie ze statycznym
lub bardzo powoli
zmieniającym się
tłem, korzysta z
lokalnych (per
piksel),
estymowanych w
czasie działania,
progów
przynależności do
tła.

Słabo radzi sobie z
szybkozmiennym
tłem, nie radzi sobie 44,2013
z dużymi zmianami
oświetlenia sceny.

78,3289

Ostateczna maska
Bardzo dobrze
tła zawiera dużo
klasyfikuje piksele
szumów
należące do
punktowych, bardzo
18,2489
obiektów
słabo radzi sobie ze
pierwszoplanowych, zmiennym tłem oraz
działa dosyć szybko.
zmianami
oświetlenia.

72,1904

Ostateczna maska
tła zawiera bardzo
dużo szumów
Dobrze klasyfikuje
punktowych oraz
piksele należące do
przekłamań, bardzo
obiektów
słabo radzi sobie ze
pierwszoplanowych.
zmiennym tłem oraz
zmianami
oświetlenia.

70,9252

6,0786

Wszystkie zaprezentowane metody zostały dokładnie przetestowane oraz porównane z
metodami innych autorów, których część została zaimplementowana w ramach niniejszej
rozprawy, a reszta pochodzi z biblioteki BGS Library. Większość własnoręcznie
zaimplementowanych metod posiada po kilka możliwych do określenia trybów pracy, w
związku z czym w sumie przetestowanych zostało 120 różnych konfiguracji, które składały
się na 51 różnych algorytmów.
Eksperymenty były prowadzone z użyciem ogólnodostępnych baz danych, szeroko
wykorzystywanych do ewaluacji wyników metod modelowania tła, a w celu dodatkowego
potwierdzenia wyników otrzymanych dla najlepszych metod modelowania tła, zostały użyte
własnoręcznie nagrane sekwencje wideo zawierające trudne do poprawnego zamodelowania
sytuacje, które nie występowały w publicznie dostępnych bazach danych. Do sytuacji tych
należą: długie i ostre cienie obiektów pierwszoplanowych, niedoświetlone ujęcia wieczorne i
nocne, odbłyski światła od nawierzchni jezdni oraz sporadyczne drgania obrazu
spowodowane niewielkimi ruchami kamery.
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W celu oceny jakości badanych metod została zaproponowana nowa miara, która bierze
pod uwagę zarówno wyniki prawdziwie pozytywne, jak i prawdziwie negatywne, dzięki
czemu umożliwia lepszą ocenę jakości testowanych metod modelowania tła niż dotychczas
wykorzystywane współczynniki jakościowe.
Wyniki wszystkich przeprowadzonych testów oraz wnioski z nich płynące zostały
przedstawione odpowiednio w rozdziałach 4 oraz 5.
Wykonanie

tak

obszernych

testów

pozwoliło

przeprowadzić

rzetelną

analizę

porównawczą wszystkich zaproponowanych rozwiązań na tle najważniejszych, z istniejących
dotychczas, metod modelowania tła oraz detekcji obiektów pierwszoplanowych. W rezultacie,
spośród wszystkich przetestowanych metod, wyłonionych zostało sześć najlepszych pod
względem zarówno jakości zwracanych wyników jak i bardzo ważnej w kontekście
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praktycznych zastosowań szybkości pracy:
•

metoda modelowania tła przez głosowanie (Voting Background Model),

•

metoda Multi Layer BGS,

•

metoda łączenia mieszanin median (United Median Mixtures),

•

metoda mieszania median (Median Mixture),

•

metoda pojedynczej mediany (Single Median),

•

metoda przybliżonej mediany (Approximated Median).

Trzy spośród wybranych najlepszych metod, czyli Median Mixture, United Median
Mixtures i Voting Background Model, to autorskie rozwiązania zaproponowane w ramach
niniejszej pracy. Opisy dwóch pierwszych wraz z przykładami zwracanych przez nie
wyników zostały opublikowane na 22 edycji International Conference on Computer Graphics,
Visualization and Computer Vision (WSCG) w 2014 roku [83].
Warto również zaznaczyć, że tak wysoki wynik osiągnięty przez metodę pojedynczej
mediany (Single Median) jest przykładem poprawy jakości rezultatów końcowych poprzez
zastosowanie autorskiego algorytmu filtracji na wynikach zwracanych przez autorską
implementację metody przybliżonej mediany (Approximated Median).
Należy też podkreślić, że żadna z sześciu najlepszych metod nie jest lepsza od
pozostałych zarówno pod względem jakości jak i szybkości, dlatego też ich przydatność
zależy od konkretnego zastosowania, w którym miałyby być wykorzystane. Ze względu na to,
że czynnikiem, który najbardziej rozróżnia wytypowane rozwiązania nie jest ich jakość, lecz
szybkość, to właśnie na jej podstawie powinna zostać wybrana metoda do ewentualnego
praktycznego zastosowania. W ogólności szybsze, lecz jak się okazuje gorsze jakościowo,
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rozwiązania znajdą zastosowanie w systemach analizujących dane w czasie rzeczywistym,
natomiast lepsze jakościowo, lecz jednocześnie o wiele wolniejsze, metody mogą być użyte
do analizy danych archiwalnych. Najprostszym przepisem na dobór adekwatnego rozwiązania
spośród 6 najlepszych metod wyłonionych poprzez analizę przeprowadzonych testów jest
wykorzystanie drzewa decyzyjnego przedstawionego na rysunku 76 w kontekście problemu,
do rozwiązania którego niezbędne jest modelowanie tła oraz detekcja obiektów
pierwszoplanowych w sekwencjach obrazów pochodzących ze statycznych kamer wideo.
Warto tutaj przypomnieć, że, właściwie w każdym praktycznym zastosowaniu, modelowanie
tła oraz detekcja obiektów pierwszoplanowych są jedynie pierwszym krokiem przetwarzania
danych, które następnie poddawane są dalszej obróbce przez systemy wyższego rzędu.
Przykładowo w kontekście wspomagania i automatyzacji monitoringu wizyjnego, czyli
najczęściej spotykanych praktycznych zastosowań dla metod modelowania tła, dalsza

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-08

obróbka wyników modelowania tła polega zwykle na wykryciu wystąpienia określonych
zachowań ludzkich, takich jak: obecność w strefie zabronionej, pozostawienie bagażu bez
opieki, tworzenie się zatorów komunikacyjnych, wybuchy paniki w tłumie, agresywne
zachowania, wystąpienie różnego rodzaju wypadków czy łamanie przepisów.
Czy metoda musi
działać w czasie
rzeczywistym?
TAK

NIE

Czy czas
wykonania mimo
wszystko jest
ważny?

Czy modelowane tło
jest multimodalne?
TAK

NIE

TAK

NIE
CZĘŚCIOWO

Metoda mieszania
median

Metoda łączenia
mieszanin median

Czy można
poprawić jakość
kosztem
szybkości?
TAK

Metoda pojedynczej
mediany

NIE

Metoda modelowania
tła przez głosowanie

Metoda Multi-Layer
BGS

Metoda przybliżonej
mediany

Rysunek 76. Drzewo decyzyjne ułatwiające wybór jednej z sześciu najlepszych metod
modelowania tła.
Przedstawione wyniki wykonanych badań pozwalają na stwierdzenie, że główny cel pracy
został w pełni osiągnięty, a przeprowadzone testy oraz, przede wszystkim, wnioski
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wyciągnięte na podstawie ich wyników, przedstawione w rozdziale 5, potwierdzają
sformułowaną w rozdziale 1 tezę, że możliwe jest opracowanie nowych metod modelowania
tła oraz detekcji obszarów pierwszoplanowych rozwijających istniejące rozwiązania i
jednocześnie przewyższających je pod względem jakości i szybkości pracy oraz
pokonujących problemy, z którymi nie radzą sobie najczęściej wykorzystywane obecnie
metody modelowania tła.
Dalsze badania w omawianej dziedzinie mogą być prowadzone w dwóch kierunkach,
zgodnych z dwoma najważniejszymi cechami metod modelowania tła, czyli jakością
zwracanych wyników oraz szybkością pracy. Pierwszy kierunek powinien skupić się na
poprawie zachowania metod modelowania tła w sytuacji nagłej i zarazem dużej zmiany
jasności całej lub części sceny. Z przeprowadzonych badań wynika bowiem, że z tym właśnie
aspektem najlepsze obecnie rozwiązania mają największe problemy. Miejsce na polepszenie
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jakości znajduje się również w poprawieniu klasyfikacji obszarów zacienionych przez obiekty
pierwszoplanowe. Co prawda najlepsze metody biorą pod uwagę ten aspekt, jednak nadal
często błędnie klasyfikują obszary zacienione jeśli granica cienia ma wysoki gradient. Drugi
kierunek badań może skupić się wyłącznie na optymalizowaniu implementacji już
istniejących metod w celu przyspieszenia ich pracy. Warto w tym kontekście zwrócić również
uwagę na lepsze wykorzystanie obecnie dostępnych zasobów sprzętowych, takich jak
dodatkowe rdzenie CPU, akceleracja obliczeń za pomocą GPU czy wręcz przeniesienie
całego toku przetwarzania do układu FPGA. Uzyskanie pozytywnych wyników badań w obu
proponowanych

kierunkach

rozwoju

mogłoby

doprowadzić

do

powstania

metod

modelowania tła, które, przewyższając pod względem jakości obecnie najlepsze rozwiązania,
umożliwiałyby również wykorzystanie tej jakości w systemach wymagających pracy w czasie
rzeczywistym.
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Dodatek A – Aplikacja testowa Background Modeling
Program został zaprojektowany do współpracy z systemami operacyjnymi z rodziny
Microsoft Windows. Całość została napisana w języku programowania C++ w środowisku
programistycznym Microsoft Visual Studio przy pomocy bibliotek MFC [84][85],
OpenCV [58] oraz OpenMP [86][87]. Wybór docelowego systemu operacyjnego był
spowodowany głównie jego powszechnością. Z badań przeprowadzonych przez STEAM [88]
wynika, że ponad 95% użytkowników komputerów posługuje się jednym z systemów z
rodziny Microsoft Windows, stąd właśnie jego wybór wraz z biblioteką MFC umożliwiającą
dosyć proste tworzenie graficznego interfejsu użytkownika. Wykorzystanie biblioteki
OpenCV spowodowane było głównie jej wszechstronnością w tego typu zastosowaniach.
Ponadto jej autorzy podkreślają, że została ona napisana z myślą o przetwarzaniu w czasie
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rzeczywistym i w tym kierunku optymalizowana. OpenMP jest technologią wspieraną przez
Visual Studio, umożliwiającą zrównoleglanie obliczeń w systemach wieloprocesorowych,
więc bardzo dobrze zintegrowała się z resztą wybranych narzędzi. W dalszej części dodatku
znajduje się dokładny opis funkcji i struktury aplikacji testowej oraz przybliżone zostały
wszystkie trzy biblioteki i ich możliwości.

A.1. Struktura i opis aplikacji
Na kształt aplikacji testowej Background Modeling w bardzo dużej mierze wpłynął wybór
języka programowania oraz biblioteki MFC. Wymusiły one przede wszystkim wykorzystanie
programowania zorientowanego obiektowo, a co za tym idzie, stworzenie przejrzystej
struktury całego programu.
Główną klasą jest BackgroundModelingDlg i to z jej poziomu uruchamiane są
wszystkie metody modelowania tła zarówno te opisane w poprzednich rozdziałach, jak i te
pochodzące z biblioteki BGS Library. Ponadto BackgroundModelingDlg implementuje
interfejs CDialog z biblioteki MFC. Oznacza to, że klasa ta odpowiada również za graficzny
wygląd aplikacji.
Drugą, bardzo ważną z punktu widzenia struktury aplikacji, klasą jest Metoda.
Dziedziczą po niej wszystkie klasy implementujące opisane algorytmy, jak również klasa
pośrednicząca

pomiędzy BackgroundModelingDlg a

biblioteką

BGS

Library.

Najważniejszą funkcją tej klasy jest wirtualna metoda pushFrame, która musi zostać
przeciążona przez każdą klasę po niej dziedziczącą. pushFrame jest odpowiedzialna za cały
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tok modelowania tła. Pobiera ona wskaźnik do kolejnego obrazu z sekwencji, dla której
wykonywane jest modelowanie tła, a zwraca ostateczną maskę tła, wyliczoną przez
implementację konkretnego algorytmu modelowania tła.
Jak zostało wcześniej wspomniane Graficzny Interfejs Użytkownika reprezentowany jest
przez klasę BackgroundModelingDlg i odpowiada za działanie, wygląd aplikacji oraz
komunikację z jej użytkownikiem.
Na rysunku 24 znajdującym się w podrozdziale 4.1 przedstawiony został wygląd
głównego okna aplikacji testowej. Zostało ono podzielone na sześć części:
•

Źródło obrazu – pozwala na wybór jednego z pięciu obsługiwanych źródeł:
◦ pierwszej kamery z systemowej listy urządzeń przechwytujących obraz,
◦ drugiej kamery z systemowej listy urządzeń przechwytujących obraz – opcja ta
jest przydatna, jeśli komputer testowy ma zintegrowaną kamerę, a użytkownik
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chciałby skorzystać z innej kamery podłączonej np. poprzez port USB.
◦ pliku wideo z dysku,
◦ pliku testowego, czyli pliku wideo, dla którego została stworzona i zapisana pod tą
samą nazwą idealna odpowiedź algorytmu modelowania tła dla ostatniej klatki z
tego pliku wideo,
◦ folderu testowego, czyli folderu zawierającego zestaw plików testowych.
•

Śledzenie obiektów – pozwala na uruchomienie prostego algorytmu śledzącego
przemieszczające się ludzkie sylwetki, który swoje działanie opiera na wynikach
zwracanych przez wybraną metodę modelowania tła.

•

Próg wyników modelowania – pozwala na ustalenie progu z jakim mają być
binaryzowane wyniki modelowania tła rozwiązań zwracających obrazy w odcieniach
szarości.

•

Współczynnik jasności – pozwala na rozjaśnienie wyników w odcieniach szarości w
celu łatwiejszej ich oceny.

•

Algorytmy odtworzone na podstawie literatury i ich parametry pracy – w tej części
interfejsu użytkownik może wybrać metody modelowania tła zaimplementowane na
podstawie literatury oraz pochodzące z bibliotek OpenCV i BGS Library, które mają
zostać uruchomione oraz dowiedzieć się, jak przebiega ich działanie.

•

Zaproponowane algorytmy i parametry ich pracy – umożliwia wybór nowych metod
modelowania tła, które mają zostać uruchomione oraz dowiedzieć się, jak przebiega
ich działanie.
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Na samym dole okna zostały umieszczone cztery przyciski:
•

Rozpocznij/wstrzymaj odtwarzanie – pozwala wystartować lub wstrzymać pobieranie
danych z wybranego źródła obrazu.

•

Rozpocznij/zakończ nagrywanie – pozwala rozpocząć lub zakończyć zapis wyników
modelowania tła; możliwy jest zapis wyników aż 15 uruchomionych metod w
pojedynczym pliku wideo w formie mozaiki wyników kolejnych algorytmów; sposób
nagrywania można dodatkowo modyfikować przy pomocy opisanych poniżej opcji.

•

Połącz 4 nagarnia w mozaikę – umożliwia połączenie 4 wcześniej przygotowanych
plików wideo w jeden tak, że każda klatka nowego nagrania zawiera mozaikę klatek 4
wybranych plików, przy czym pliki te muszą mieć taką samą rozdzielczość.

•

Połącz 6 nagrań w mozaikę – umożliwia połączenie 6 wcześniej przygotowanych
plików wideo w jeden tak, że każda klatka nowego nagrania zawiera mozaikę klatek 6
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wybranych plików, przy czym pliki te muszą mieć taką samą rozdzielczość.
Bezpośrednio nad opisanymi przyciskami zostały umieszczone 4 pola wyboru
dodatkowych opcje wpływających na sposób zapisu wyników modelowania tła:
•

Zapisz wyniki pojedynczego nagrania w pionie – domyślnie, jeśli uruchomiona została
jedna metoda, to rezultaty jej działania zapisywane są w wynikowej mozaice obok
klatki wejściowej; po zaznaczeniu tej opcji wyniki te będą w mozaice umieszczone
pod klatką wejściową.

•

Zapisz tylko wynik metody – zaznaczenie tej opcji powoduje, że jeśli uruchomiona
została tylko jedna metoda, to w nagraniu nie zostaną zapisane klatki z sekwencji
wejściowej, a jedynie same wyniki zwracane przez wybraną metodę.

•

Zapisz czas wykonania – domyślnie na każdą klatkę wynikową w zapisywanym
nagraniu nakładany jest napis zawierający nazwę metody oraz jej szybkość pracy w
klatkach na sekundę; wybranie tej opcji powoduje zamianę informacji o szybkości na
czas wykonania algorytmu podany w milisekundach.

•

Zapisz wynik testu – jeśli źródłem obrazu jest plik lub folder testowy, to po
zaznaczeniu tej opcji, oprócz pliku tekstowego z wyliczonymi współczynnikami
oceniającymi jakość uruchomionych metod, na dysku zostaną również zapisane
wyniki zwrócone przez wybrane metody dla ostatnich klatek z sekwencji testowych,
na podstawie których wyliczane są współczynniki jakościowe.

Poza opisanym głównym oknem Graficzny Interfejs Użytkownika może wyświetlać
również dodatkowe okna zawierające aktualnie analizowaną klatkę z sekwencji wideo oraz
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wyniki wybranych metod modelowania tła. W przypadku algorytmów łączenia metod
modelowania tła możliwe jest też wyświetlenie wyników pośrednich. Warto tu zaznaczyć, że
zawartość każdego z okien jest jednoznacznie identyfikowana przez jego tytuł.
Komponent Graficznego Interfejsu Użytkownika został tak zaprojektowany, aby jego
obsługa była jak najbardziej intuicyjna i nie sprawiała problemów nawet mniej
doświadczonym użytkownikom, a przy tym przekazywał wszystkie niezbędne informacje,
które będą mogły posłużyć do dokładnego zbadania działania i porównania wyników
wszystkich zaimplementowanych algorytmów.

A.2. Biblioteki wykorzystywane przez aplikację testową
OpenCV i jego zastosowania
OpenCV [58] jest to otwarta biblioteka programistyczna przeznaczona do tworzenia
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oprogramowania z zakresu wizji komputerowej. Napisana jest w języku C oraz C++ i działa
na systemach operacyjnych z rodzin Windows, Linux oraz Mac OS X. Kod biblioteki jest
optymalizowany pod kątem wydajności, ze szczególnym naciskiem kładzionym na
możliwość pracy w czasie rzeczywistym. Jednym z podstawowych zamiarów twórców tego
narzędzia było stworzenie prostej w użyciu infrastruktury, która umożliwiałaby szybkie
tworzenie dość zaawansowanych aplikacji.
W obecnej chwili OpenCV zawiera około 500 funkcji z zakresu wizji komputerowej oraz
uczenia maszynowego. Jej licencja pozwala na tworzenie komercyjnych aplikacji bez
dodatkowych zezwoleń ani ograniczeń oraz nie wymusza otwierania kodu programów
napisanych z jej wykorzystaniem.
Wśród licznych zastosowań warto wymienić tworzenie map przy pomocy zdjęć
satelitarnych, redukcję zakłóceń zdjęć medycznych, systemy ochrony przy pomocy
monitoringu wizyjnego, systemy inspekcji poprawności wykonania produktów w fabrykach,
wspomaganie prowadzenia różnego rodzaju pojazdów, a nawet rozpoznawanie dźwięków.
OpenMP i jego zastosowania
OpenMP [86] jest to wieloplatformowy interfejs programowania aplikacji, który pozwala
pisać programy efektywnie korzystające z wielu procesorów. Standard OpenMP został
uzgodniony przez czołowych producentów sprzętu i oprogramowania komputerowego, dzięki
czemu charakteryzuje go przenośność, skalowalność, elastyczność oraz prostota użycia.
Dzięki

architekturze

OpenMP

wymagana

ingerencja

w

implementację

metod

modelowania tła w celu ich zrównoleglenia, a więc również przyspieszenia, okazała się być
stosunkowo niewielka. Prawie wszystkie opisane metody w swoim kodzie posiadają pętlę,
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która iteruje po całym modelu tła i dla każdego jego miejsca wykonuje dokładnie te same
obliczenia, różniące się jedynie danymi wejściowymi, którymi są kolejne piksele pochodzące
z analizowanej klatki sekwencji wideo. Tego rodzaju pętle są wręcz książkowym przykładem
sytuacji idealnej do zrównoleglenia obliczeń poprzez podział danych na mniejsze porcje, z
których każda będzie analizowana w oddzielnym wątku wykonywanym na osobnym
procesorze lub rdzeniu roboczym procesora. Dokładnie taki rodzaj zrównoleglenia obliczeń
umożliwia jedna z podstawowych instrukcji biblioteki OpenMP: omp parallel for. Po
jej zastosowaniu, wraz z odpowiednimi parametrami dla takich właśnie pętli w kodzie,
wykonanie znacznie przyspiesza. Efekty zastosowania biblioteki OpenMP w celu
przyspieszenia działania metody mieszania median można zobaczyć na rysunku 19.
MFC i jego zastosowania
MFC jest to biblioteka programistyczna opakowująca większość podstawowego API
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systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows w klasy języka C++. Stanowi ona
szkielet dla obiektowych aplikacji graficznych tworzonych dla środowiska Windows [85].
Główną cechą budowy biblioteki jest korzystanie z obiektowości w sposób bardzo
przypominający zwyczaje panujące w jednym z pierwszych języków obiektowych Smalltalk.
Stąd wynika istnienie głównej klasy bazowej CObject dla wszystkich pozostałych klas
biblioteki, jak również obowiązek stosowania wyłącznie pojedynczego dziedziczenia. Z tego
powodu w MFC zastosowane jest wiele obejść względem podstawowych sposobów
operowania obiektami, jakie udostępnia C++, np. własne mechanizmy tworzenia obiektów
oraz refleksji.
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Dodatek B – Zawartość nośnika dołączonego do pracy
Katalog Rozprawa:
Tekst niniejszej rozprawy doktorskiej w formacie pdf.
Katalog Background Modeling:
Kod źródłowy oraz binarny aplikacji testowej Background Modeling.
Katalog Sekwencje:
Odnośnik do pliku Sekwencje.zip zawierającego 30 sekwencji wideo pochodzących z
różnych publicznie dostępnych baz danych, które zostały wykorzystane do utworzenia testów.
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Katalog Testy:
Odnośniki do trzech plików zip (Testy1.zip, Testy2.zip i Testy3.zip) zawierających 386
testów utworzonych na podstawie sekwencji wideo z katalogu Sekwencje.
Katalog Własne Sekwencje:
Odnośniki do dwóch plików zip (WlasneSekwencje1.zip i WlasneSekwencje2.zip)
zawierających 16 nowych sekwencji wideo, które posłużyły do utworzenia własnych testów.
Katalog Własne Testy:
Odnośniki

do

dwóch

plików

zip

(WlasneTesty480x360i320x240i160x120.zip

i

WlasneTesty640x480.zip) zawierających 80 testów utworzonych na podstawie sekwencji
wideo z katalogu Własne Sekwencje. Każdy z własnych testów występuje w czterech różnych
rozdzielczościach, ulokowanych w czterech odpowiadającym im podkatalogach.
Katalog Wyniki:
Zestawienie wyników wszystkich przeprowadzonych testów dla wszystkich opisanych i
zaimplementowanych w aplikacji testowej metod modelowania tła wraz z wykresami użytymi
w treści rozprawy, które umożliwiły zobrazowanie właściwości oraz wzajemne porównanie
przetestowanych rozwiązań.
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