Бритов О.А., Петренко А.I.
1

ННК IПСА НТУУ «КПI», Київ, Україна

Виявлення точок iнтересу методом iнтегральних проекцiй
В основi алгоритмiв оцiнки векторiв руху вiдео зображень лежить знаходження нової позицiї
блокiв зображення. При стисненнi вiдео послiдовностей вихiдним матерiалом, як правило, є
повнi кадри, отриманi в результатi зйомки камерою, якi вмiщують лише шум камери, який
має невелику iнтенсивнiсть i представляє собою бiлий шум, вiдлiки якого не корельованi мiж
собою. В цих умовах вибiр блокiв для оцiнки руху може бути довiльним. Тобто практично
для кожного блока буде знайдене коректне його положення в новому кадрi. Для стиснення
вiдео зображень найчастiше використовуються алгоритми з втратами точностi. В результатi
вiдновленi кадри вiдрiзняються, i часто суттєво, вiд оригiнальних. В цих умовах деякi блоки
виявляються спотвореними до невпiзнання. Два блоки, однаковi в двох оригiнальних кадрах,
в вiдновлених кадрах виявляються зовсiм рiзними. Тому їх використання для оцiнки руху не
має сенсу. Особливо це стосується блокiв з низькою яскравiстю та контрастом.
На практицi частiше доводиться мати справу зi стиснутими вiдео послiдовностями, тому
необхiдно застосовувати алгоритми виявлення блокiв, якi придатнi для вiдстежування змiни
їх розташування.
Такi блоки або точки зображення називають точкам iнтересу, особливими точками, або
кутками. Остання назва витiкає з того, що найчастiше такi блоки вмiщують точку стикання
лiнiй, розташованих пiд рiзними кутами, або точку, в якiй лiнiя змiнює напрям. Точку iнтересу
можна визначити як точку, в якiй змiна iнтенсивностi зображення в будь-якому напрямку
є достатньо великою. На практицi достатня величина змiни iнтенсивностi визначається величиною порогу прийняття рiшення про фiксацiю точки iнтересу в точцi (або блоцi), яка
розглядається.
Один з найбiльш популярних методiв виявлення точок iнтересу запропонований Харрiсом [1].
Метод базується на аналiзi власних чисел матрицi виду:
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Власнi числа матрицi М несуть важливу iнформацiю про властивостi зображення в околицi
точки (x,y) [1, 2]. Точка є точкою iнтересу, якщо обидва власних числа приймають великi
за модулем значення, незалежно вiд орiєнтацiї границь зображення в околицi точки. Для
практичного застосування цього критерiю йому не вистачає простоти. Тому в роботi Харриса
запропоновано для визначення точок iнтересу використовувати величину
𝐹𝐶𝐻 (𝑥, 𝑦) = 𝑑𝑒𝑡 (𝑀 (𝑥, 𝑦)) − 𝑘 * 𝑡𝑟 (𝑀 (𝑥, 𝑦))
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де k – константа чутливостi, значення якої визначається експериментально.
В якостi точок iнтересу вибираються точки, в яких 𝐹𝐶𝐻 (𝑥, 𝑦) формує локальний максимум,
величина якого перевищує заданий позитивний порiг. Точки, в яких функцiя приймає негативнi
значення i формує локальний мiнiмум в напрямку x або y, належать до границi. При реалiзацiї
обробки вiдео зображень в мобiльних приладах, вбудованих системах, системах на кристалi
часто використовуються процесори, якi не мають спецiалiзованого арифметичного блока для
швидкого виконання операцiй множення i операцiй з плаваючою крапкою. В цих умовах
реалiзацiя метода Харриса, який потребує виконання значної кiлькостi операцiй множення,
може виявитися надто повiльною. Тому постає задача розробки такого метода, який би
потребував виконання лише найпростiших арифметичних операцiй i дозволяв реалiзацiю
повнiстю в цiлих числах.
Пропонується метод оцiнки точок iнтересу з використанням критерiю, основаного на iнтегральних проекцiях блоку зображення, що оточує поточну точку. Iнтегральна проекцiя на
вертикальну вiсь координат обчислюється як сума iнтенсивностей точок в кожному рядку.

15-th International conference on System Analysis and Information Technologies SAIT 2013
Institute for Applied System Analysis of National Technical University of Ukraine “KPI”, Kyiv, Ukraine, May 27–31, 2013

Вiдповiдно, проекцiя на горизонтальну вiсь представляє собою суми iнтенсивностей точок
зображення по колонкам:
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Ознакою точки iнтересу є виконання нерiвностi
𝐶𝑥 (𝑥, 𝑦) + 𝐶𝑦 (𝑥, 𝑦) > 𝑇 ℎ
де
𝑚𝑎𝑥𝑗 𝑃𝑥 (𝑥, 𝑦, 𝑗) − 𝑚𝑖𝑛𝑗 𝑃𝑥 (𝑥, 𝑦, 𝑗)
𝑚𝑎𝑥𝑗 𝑃𝑥 (𝑥, 𝑦, 𝑗)
𝑚𝑎𝑥𝑗 𝑃𝑦 (𝑥, 𝑦, 𝑗) − 𝑚𝑖𝑛𝑗 𝑃𝑦 (𝑥, 𝑦, 𝑗)
𝐶𝑦 (𝑥, 𝑦) =
𝑚𝑎𝑥𝑗 𝑃𝑦 (𝑥, 𝑦, 𝑗)
Th=0...2 - порiг прийняття рiшення про наявнiсть точки iнтересу.
Для перевiрки роботи програми пошуку точок iнтересу використано тестове зображення [3].
𝐶𝑥 (𝑥, 𝑦) =

Рис. 1. Результат обчислення точок iнтересу методом iнтегральних проекцiй на тестовому
зображеннi. Розмiр блока 4х4, порiг Th = 0.1. Для наочностi розмiр блока на зображеннi
збiльшено удвiчi.
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