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Методи виявлення i розпiзнавання рухомих об’єктiв при
вiдеоспостереженнi
На сьогоднiшнiй день, комп’ютерний зiр (Сomputer Vision) став невiд’ємною частиною науки
i технологiї виготовлення машин, якi бачать. Це пов’язано з розробкою та впровадженням
алгоритмiв, якi можуть автоматично обробляти вiзуальнi данi, для розпiзнавання об’єктiв, їх
вiдстеження та вiдновлення їх форми i просторового розташування. Однiєю iз фундаментальних проблем комп’ютерного зору є «розумiння зображень» чи «семантична iнтерпретацiя»,
тобто iнтерпретацiя сцени, що мiстяться в зображеннi, як сукупностi значущих сутностей. Це
може включати розбiр iнформацiї в сценi на рiзних рiвнях.
В якостi попередньої обробки вiдеопослiдовностi була використана ефективна iєрархiчна
фiльтрацiя (Hierarchical Filter) [1], яка забезпечила зменшення стороннiх рухiв iз фону сцени.
На вiдмiну вiд використання методу Spatial-Temporal Interest Point (STIPs) [2] було вирiшено,
що просторова i часова iнформацiя має розглядатися окремо. Часова iнформацiя отримується
шляхом використання методу Motion Histogram Image (MHI) [3], в основi якого лежить
вiднiмання кадрiв, а для отримання просторової - двовимiрний метод Харiса для кутiв (2-D
Harris corners) [4]. Використання MHI дозволяє уникнути неправильного вiдстеження точок у
вiдеопослiдовностi. MHI-пiкселi з яскравiшою iнтенсивнiстю являють собою рухомi об’єкти
з бiльш пiзнiм рухом, тому вони використовуються для створення шаблонiв. Тодi отриманi
шаблони руху i отриманi iз 2-D Harris кути використовуються для виявлення точок iнтересу.
Розглядаються тiльки кути з найостаннiшого руху як точки iнтересу. Так як iзольований
напрямок руху пiкселiв часто є небажаним рухом або шумом в порiвняннi з сусiднiми пiкселями, було розроблено алгоритм для усунення цього небажаного руху. По-перше, використати
згладжувальний фiльтр для глобального просторового руху до градiєнтiв MHI. Потiм в кожнiй
точцi iнтересу, обчислюється структурна близькiсть мiж будь-яким пiкселем в локальному
регiонi i точкою iнтересу локальної рухомої зони. Таким чином, можна пiдсилити або послабити рух до пiкселя в залежностi вiд його структурної близькостi до точки iнтересу. Для
отримання часових характеристик, був використаний новий часовий дескриптор гiстограм
орiєнтованих градiєнтiв в MHI (HOG-MHI). Просторовi характеристики отримаються за рахунок використання методу HOG [5] до iнтенсивностi зображення. Отриманi характеристики
векторiв, якi мiстять як HOG (просторовi характеристики), так i HOG-MHI (часовi характеристики) використовуються для розпiзнавання, на основi класифiкатора Gaussian mixture model
(GMM) [6].
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