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disklerde saklayacak donanima sahiptir.
Sikiqtirma
~ o ~ n l u l ~ g u n uardindaki
n
temel neden ise kiyisel
bilgisayarlardaki veri yollannin ham resim bilgisini oldugu
haliyle ta$iyabilecek sigaya sahip olmamasidir.
Bu bildiride, kameralardan gelen video verisinin bir
bipimde dalgacik donilgiimiiyle sikt$tinlmi$ oldurn kabul
edilmigtir. Sib$tinlmamt$ video verisi, i$lemci ve veri yolu
kwtlamalanndan dolay!, gerpek zamanli olarak paligan hipbir
sistemde kullanilamamaktadir. Onerilen yilntem, videodaki
hareketli nesnelerin tespiti ipin dalgaok d6nU$Umiiniin tersini
almayi gereksiz kilmaktadtr. Videodaki hareketli biilgeler,
mevcut andaki resmin dalgacik d6nii$Umii katsayilanyla,
iinceki resimlere ait dalgacik diin
kestirilen arkaplan dalgacik donii$Umii katsayilannm
kar$ilastinlmasi sonucu elde edilmektedir.
Hareketli bolge ve nesneler, mevcut resimle, onceki
resimlerle kestirilmi$ arkaplan resmine ait dalgacik d6niigiimU
katsayilannm kargilqtinlmasiyla bulunmaktadir. Eger iki
dalgacik donU$Urnii m i n d a dnemli bir fark mevcutsa, bu,
videoda bir hareket old"@ anlamina gelmektedir. Eger bir
hareket yoksa, mevcut resme ail dalgacik danugiimiiyle
arkaplana ait donii$iim arasinda ideal olarak bir fark
bulunmamahdir. Ancak, stkqtirma &mi
sirasindaki
nicemlemeye bagli olarak iki do;nil$Um arasindaki fark,
gervkte sifir olmamakla birlikte, ihmal edilebilir diireyde
bulunmaktadir.
Arkaplan resmine ait dalgacik doniigUmU katsayilan, diger
katsayilara gore daha duragandir. Bu, arkaplanin zamanla pok
da fazla degi$memesinden kaynaklmaktadir [I-51.Kamera,
alani bir siire kaydettiginde arkaplana ait
katsayilm kestirilebilir. CilnkU normal
alarak videoda hareketli biilgeler, resmin yalnizca bazt
biiliimlerini losa siireligine kapsmaktadtr. Bununla birlikte,
onplan nesnelerine ait giiriintii Bgelerinin parlaklik degerleri
ve dalgacik katsayilan zamanla degismektedir. Zamanla
onemli iilpiide degiqen, yani duragan olmayan dalgacik
katsayilan, iinplana aittir ve bu katsayilar hareket bilgisi
ipermektedir.
Arkaplana ait dalgacik dbniigiimUnUn kestirilmesi ipin
onerilebilecek en basit yiintem, mevcut ana dek kaydedilmis
tiim resimlere ait dhilgiimlerin ortalama degerlerinin alinmasi
olabilir. Hareketli bblgeler, resmin yalnizca bir b6liimilnU, bir
siireligine kapatacaa ipin, ortalama resimdeki etkileri zamanla
yok olacaktir.

Ozetqe
GBriintii tabanli pek p k gilvenlik sisteminde siki$tirma
yiintemi olarak dalgacik diiniiqiimil kullanilmaktadir. Bu
palqmada, dalgacik donii$iimilyle siki$tinlmi$ videolarda,
hareketli nesne tespitiyle ilgili bir yordam geli$tirilmi$tir.
GeliZtirilen yordam, her video resmi ipin arkaplana ait
dalgacik dihii$iimii katsayilanni oinceki video resimleriyle
kestirir. Mevcut andaki resme ait dalgacik dii:nii$iimii
katsaytlan, arkaplana ait katsayilarla kargtlagtinlarak,
hareketli nesneler tespit edilir. Yordam, ozgiin resme ait resim
6gelerini elde etmek veya arkaplani kestirmek ipin dalgacik
dbnii$iimiiniin tersini almaz. Bu da, halthazirda bulunan
hareket kestirimi ybntemleriyle kargila$inldiginda, hesaplama
yoiniinden daha verimli bir yiinteme ve sisteme sahip
olunmasini saglar.

Abstract
In many vision based surveillance systems the video is stored
in wavelet compressed form. In this study, an algorithm for
moving object and region detection in video that is
compressed using a wavelet transform (WT) is developed.
The algorithm estimates the WT of the background scene
from the W s of the past image frames of the video. The WT
of the current image is compared with the WT of the
background and the moving objects are determined from the
difference. The algorithm does not perform inverse WT to
obtain the actual pixels of the current image nor the estimated
background. This leads to a cornputationally efficient method
and a system compared to the existing matian estimation
methods.

1. Giri?
Goriintii tabanli pek pok giivenlik sisteminde, video, yasal
sekplerden dolayi, yalnizca resim ipi sikqtirma tehikleriyle
sikqttnlmaktadir. Mahkemeler, videolardaki tingiirillmii$
resimleri, yasal bir kanit olarak kabul etmemektedir [l]. Bu
yiizden, giivenlik sisternlerinde kaydedilen videolar genellikle
yalniz kendi ipinde siki$tinlmi$ resimlerden oluqmaktadir.
sistem, pe$itli
Aynca, giiniimiilde kullanilan po&
kameralardan gelen giiriintiileri dogrudan sikqtmp, sabit
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Bu denklemdeki c hirden biiyiik, a gilncelleme parametresi ise
bire yakm bir gerpek sayidir. E$ik degi~kenlerininilk degerleri
deneysel olarak belirlenen bir sayiya e$itlenmi$tir.
Son denkletnde gijriildiigii gibi, c paratnetresi ne dedi
biiyiikse, e$ik degerleri de o nlpiide bUyUk olmaktadir. Bu da
hareket tespiti hassasiyetini o dedi dil$iirmektedir.
Arkaplandan dnemli al&e farkli olan bolgeler hareketli
olarak kabul edilmistir. Bu kabule @re, hareketli bolgeler,
kestirilen arkaplanla mevcut andaki resim arasindaki farktan
elde edilmiqtir. Resim llgesi bazmda a$agidaki e$itsizligi
saglayan tilm ogeler hareketli o l d tespit edilmi$tu

Gerpek zaman ba$anmi saglandigi miiddetpe, arkaplan
kestirimi ipin herhangi bir uzam alani yOntemi 12-71 dalgacik
alaninda da gerykle$tirilebilir. Ornegin, [ZJ’de iinerilen
yontem, arkaplan kestirim denkleminin her iki tarafinin
dalgacik d6nQiimii alinarak gerpekle$tirilebilir.

2. Hareketli Nesne Tespiti iqin Karma Bir
Yontem
Arkaplan pikanmi, resimde ilgilenilen nesnelerin ayn$tinlmasi
ipin, gilvenlik uygulamalannda da yaygm olarak kullanilan bir
yllntemdir. Konuyla ilgili olarak yazinda degi$ik bupok
pali$ma bulunmaktadir [1-5]. b e g i n , [2]’de bahsedilen
arkaplan kestirimi yanterni, her gorilntii agesine, baamsiz
olarak basit bir sonsuz diirtii yanitli siizgep uygulanmasindan
ibarenir. Boylelikle arkaplan resmi giincellenmektedir. Bu
arkaplan resmiyle, bemer Vkilde giincellenen e$ik degerleri,
ayn ayn herbir gbriintu 6gesini onplan g&!lntii Ggesi veya
arkaplan gariintii 6gesi o l d siniflandirmak ipin
kullanilmaktadir.
Videodaki duragan, parlaklik degerleri degi$meyen
gbrilntii ogeleri, arkaplana ait olanlardir, p W arkaplan,
videonun zaman apisindan duragan olan kismi olarak
tantmlanabilir. Eger kameranin gclrilntiiledigi alan bir siire
kaydedilirse, tiim arkaplana ait goriintii 6geleri kestirilebilir.
Bunun nsdeni, kaydedilen videodaki hareketli bBlgelerin ve
nesnelerin, normal olarak resimlerin belli bir kismini
kapsamasindandir. Arkaplan kesitirimi ipin en basit yontern,
eldeki tiim resimlerin ortalamasinin alinmasidir. Hmketli
nesneler resmin yalnizca bir b8liimiinu kapsadigi ipin, bu
bolgelerin arkaplan resmindeki erkileri ortalama sayesinde
zamanla kaybolacaktir.
Arkaplan kestirimi ipin, [2]’de, Bzyinelemeli bir yordam
one siiriilmii$tilr. ln(x,y)’nin n. gorilntiide, (.,y) konumundaki
gariintti agesine ait parlaklik degerini temsil enigini
vanayabm. $U halde, ayni konuma ait olarak kestirilen
arkaplan parlaklik degeri, B,+,(x,y), a$agidaki gibi hesaplanir:

I L (x.Y) - B&,Y)I

(4)

3. Dalgacik Alaninda Hareket Tespiti
Yukarda one siiilen yontern ile, 161 ve [7]’de One siiriilenler,
siki$tinlmi$ alanda da aynen uzam alanindaki gibi gegerlidir
131. [3J’te, videoda hareket tespiti ipin aynk kosiniis alani
verisi kullanilmaktadr. Ote yandan bizim pali$mamwda, veri
siki$tinlmasi ipin dalgacik donii$UmUne dayali bir kodlayici
kullanilmi$tir.
Arkaplana ait dalgacik do:nU$Umii, gepmi$ resimlere ai1
dalgacik danii$iimleri kullanilarak kestirilebilir. Arkapalana ait
dalgacik
dbnii$iimii
katsyilan,
zamanla
pok
degiSmediklerinden duragan bir karakterdedirler. Zaman
ipinde duragan olmayan katsayilar ise, nnplana ait katsayilar
olup hareket bilgisine sahiptirler. Eger kamera bir siire kayit
yaparsa, tum arkaplana ai1 dalgacik katsayilan kestirilebilir,
piinkii g(irilntiideki hareketli btilgeler, resmin ancak bir
ktsmini, bir siireligine i$gal etmektedir.

Yukanda g e a n B.(x.y) ise, ayni konumdaki arkaplan giirilntii
agesinin bir tinceki parlaklik kesitirim degeridir. Ayni
denklemdeki U gtincelleme parametresi ise bire yakm ger$ek
bir sayidSr. Yordamin ba$inda, B&y) arkaplan degeri, lo(x,y)
ilk resim degerini alir.
Herhangi bir (x,yj konumundaki goiilntil iigesi, eger bu
ageye ait I, ve I,. resimlerindeki parlaklik degerleri a$agidaki
eqitsizligi sagliyona, hareketli olarak kabul edilmektedir:

I 1“ @?Y)- Ll(x,Y)l > r.(X.Y)

’T~(x.Y)

Herhangi bir (x,y) konumundaki resim 6gesi (4)’U sagladigi
siirece hareketli nesne age$ olarak belirlenmektedir.

$ekil 1; &gun resim ve bu resme ai1 altbant resimlerini iperen
Ug seviye dalgacik agaci (parlaklik bilgisi gostenlmiqtir).
Herhangi bir n anindaki B. arkaplanina ai1 bir altbant
resmi D. olsun. D,’nin, $ekil I’de giisterilen altbant
resimlerinden herhangi birini temsil edebildigini varsayallm.
Bu altbant resmiyle kestirilen resme Dnil denek, Dn+,$U
pkilde hesaplantr:

(2)

Burda g e p ln.,(x,y), (x,y) konumundaki resim agesinin (n-I).
resimdeki parlaklik degeridir. T,(x,y) ise, (x,y) konumundaki
gnriintii agesine ait, istatistiksel olarak dnemli bir parlaklik
degigimine kargilik gelen, e$ik degeridir. Bu e$ik degeri de,
her gnriintii Bgesi ipin ayn ayn, nzyinelemeli olarak $U Sekilde
giincellenmektedir:

Burda J,, mevcut andaki 1. resminin ilgili altbant resmine
k q i l i k gelmektedir. Giincelleme parametresi 0 bire yakin
gerpek bir saytdir. Arkaplana ai1 ilk altbant resmi, Do,
videonun ilk resminin, 10,ilgili altbant resmine egitlenmiqtir.
(])’den (4)’e dek tiim ifadelerde gepen (x,y)’ler, @tin
resimdeki garilntii ogeleri konumlanna karylik gelmektedir.
Halbuki, ( 5 ) ve bu bnliimdeki tiim ifadelerde gepen (ij)’lcr
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Hareketli goriintii tigelerini 6zgiin resimde yukarda
anlatilan bipimde tespit enikten sonra, bu ogelerin birlegimi
alinarak hareketli nesneler videoda konumlandmlir. Bu
goriintii bgelerine, bir biilge biiyiitme yordami sayesinde
hemen komguluklanndaki resim ogeleri de eklenir. Billge
biiyiitme yordami, bu iigeler ipin agagidaki gartin saglanip
saglanmadigini denetler:

ise, altbant resimlerindeki dalgacik d(inii$Umii katsayilannin
konumlanna kargilik gelmektedir.
Herhangi bir altbant resminde (ij) konumundaki dalgacik
donii$iimii katsyisi, a$agidaki $arti sagliyona hareketli kabul
edilmektedir:

.JI

(id) - Jn.diJ)I> T.(ij)

(6)

Burdaki T&),
agagidaki gib! ilzyinelemeli olarak her
dalgacik katsayisi ipin giincellenmektedir:

I J, (i+mj+m) - Dn(i+mj+m)l > KT,(i+mj+m)

Burdagepenm=-l,+l,ve O.B<K<I. k e W .
K parametresinin degerini degigirerek, kom$u gariintii
tigelerinin e$ik degeerleri dUgiiriilUr, b6ylelikle bu ligeler de
hareketli bolgeler ipine dahil edilir.
Bu siniflandinnadan SON& artik hareketli nesneler
olupturulur ve bu nesneler, kendilerini pevreleyen en kiipiik
kutulanyla igaretlenir.

Yukarda g e a n b birden biiyiik, a ise bire yakin birer gewek
sayidir. Ilk egik degerleri deneysel olarak hulunabilir.
Arkaplandan yeterince farkli olan halgeler hareketli olarak
kabul edildigi ipin, bu gekilde kestirilen arkaplana ail altbant
resimleriyle, mevcut andaki resme ait altbant resimleri
arasindaki fark sayesinde hareketli dalgacik katsayilan ve
boylelikle hareketli nesneler tespit edilir. Bir bagka deyigle,
a$agidaki egitsizligi saglayan dalgacik katsayilan hareketli
katsayilar olarak tespit edilir:

I J, (iJ.- Dn(iJ)l

> TdU)

(9)

4.

Test Sonuclan

Yukarda apiklanan, bu pali$mamizda geligtirdigimiz yordami
Microsoft Visual C+t 6.0'da kodlayip, Windows XP igletim
sistemi altinda, 1500 MHz Pentium 4 iglemcili bir kigisel
bilgisayarda paligtirdik. Kigisel bilgisayar tabanli sistemimiz,
gereak zamanli olarak 16 ayn kameradm gelen 5
resimisaniye'lik videoyu igleyebilmektedir.
Y6:nternimidn bajanmi, resim sayisi 150 ile 3625 arasinda
degiven 65 farkli video dieisinde sinanmigtir. Bu videolar,
senaryolannin pegitliligi, i$ik degipimleri, hareketli nesne
boyutlannin farklilip ve hem iperde, hem digarda pekilen
dizilerin bulunmasi yfinleriyle, bize, uygun baganm
degerlendirme olanap saglamigtir.
Testlerimizde, kargilagtinna amaciyla, hareketli nesneleri
oncelikle ozgiin resme ait gariintii agelerini kullanarak bulduk.
Daha s o w yalniz altbant resimlerini kullanan, geligtirdigimiz
yontemle hareketli nesneleri tespit enik.
Denenen mm video dizilerinde bulunan hareketli Mlgeler,
ezgiin resme ait gariintii Ogeleri kullanilarak tespit
edildiklerinde, altbant yontemiyle bulunan bolgelere gore,
uzamsal olarak daha kesin sonuplar verdi. Bu da beklediamiz
bir neticeydi, qiinkii dalgacik piramidinde iist seviyelere
ptktikpa, yani, kullandigimiz veri, dalgacik d6niigiimiiniin
yalnizca iist seviye katsyilanni kapsadikpa, uzamsal kesinlikte
diigiig olmaktadir. Bununla birlikte, hareketli bblgelerin tespit
baqanmi, her iki yontemde de ayni pikmigtir. $ekil 2 ve 3 iki
farkli hareket tespiti 6megini kargila$tmnali olarak
gostermektedir.

(8)

Bu egitsizligi saglayan tiim dalgacik katsyilan tespit
edildikten SON% bu katsayilann 6izgiin resimde k q t l i k
geldigi konumlar belirlenir. Eger, stkigtirma ipin tek seviye
Haar dalgacik di5nilglimii kullanildiysa, ( 8 ) egitsizligini
saglayan dalgacik katsayisi, iizgiin 1" resminde ikiye ikilik bir
bloga kargilik gelir. h e g i n , 1" resmi ipin elde edilen HH,(l)
altbant resminde (veya diger HL.(I), LH,,(I), LL.(I) altbant
resimlerinde), (ij) konumundaki dalgacik katsayisi (8)'i
saglryorsa, (Izgiin resimde bu durum, ikiye ikilik bir resim
ogesi blornndaki harekete kargilik gelir Id bu blok 6zgiin
resimdeki $U goriintii 6gelerini kapsar: In@.m), k=2i,2i-l ve
m=Zj.2j-I. Tek bir katsaymn, dbrt elemanli hir bloga kargilik
gelmesinin sebebi, aynk dalgacik dOnUgiimU hesaplanmasi
sirasinda kullanilan seyrek amekleme iglemidir. Benzer
Tekilde, ""(2) altbant resminde (veya diger HL,(2), LH,(2),
LL.(2) ikinci seviye altbant resimlerinde), (ij) konumundaki
dalgacik katsayisi (8)'i sagliyona, ozgiin resimde bu dumm,
dorde dortliik bu goriinm ogesi blogunun hareketine kargilik
gelir, l.(k,m), k=4;,4i-1,4i-2,4i-3 ve m=4j,4j-l,4j-2,4j-3.
Genellemek gerekirse, herhangi bir 1. seviye dalgacik
katsayisindaki degigim; 2'>e 2"lk bir 8zgiin resim
bolgesindeki harekete kaqilik gelmektedir.
Visioprime girketi, sikigtinlmig video verisini sistemimire
Aware $irketinin geligtirdigi "Motion Wavelet" bipiminde
besleyen, yazilim ve donanimdan olusan bir video i$leme
sistemi tasarlmigtir
[SI. Sistemimize gelen veri,
Daubechies'nin 917 Gifldikgen dalgacik diiniigiimii kullanilarak
elde edilen katsyilan iaren bir bipimdedir. Bu piftdikgen
dOnii$imde, herbir dalgaeik katsayisinin hesaplanmasina
dartten fazla goriintii ogesi katilmaktadir. Ancak katkinin
llnemli bir boliimii gariintii agesinin hemen yakinindaki
komgulugundan gelmektedir. Birinci seviye ayngtirma ipin bu
kompuluk, ln(k,m)=(2i,2j) bgelerini, /. seviye ipinse
I.(k,m)=(Z'i,Z?)
6gelerini ipermektedir. Bu sebeple,
paliqmamizda hareketli 6zgiin resim (Igelerinin belirlenmesi
esnasmda, hemen yakindaki kom$uluk olarak, bmegin 1.
seviye dalgacik ayn$tirmasi ipin, (2'i,2$) konumundaki Ogeyi
kapsayan blogu aldik.

$ekil 2: Ozgiin resme ail girriintil ageleriyle bulunan Mlgeler
(solda) ve yalnizca altbant verisi kullanilarak bulunan bolgeler
(sagda).
Testlerimiz sonucunda sunu g8rdiik ki, eger
videodaki hareketli nesnelerin boyutlan v e aralanndaki
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kolayliginin yaninda, video iqleme sistemlerindeki hsitli bant
geniqligi S O N ~ ~ da
~ Ugiimesidir. Ornegin, 16 kanalli bu
video sisteminden araliksiz gelen &gun g6rilntii elemani
bilgisini, siradan bir ki$isel bilgisayann PCI veri yoluna
gerpek zamanda beslemek rniimkUn degildir. Bununla birlikte,
16 kanaldan gelen stkqtmlmip video bilgisini gerqek zamanda
PCI veri yoluna besleyip, Bnerdigimiz yontern ve
geliqtirdigimiz sistemle siradan kiqisel bilgisayarlarda
hareketli nesne tespiti yapmak miimkiindiir.

uzaklik, tUm resim FerGeve boyutunun yaklayk %5’i
civanndaysa, iki yontemle bulunan btilgeler hemen
hemen birbirine yakin Ftkmaktadir. Sekil 2’de
gosterilen, buna 6rnek bir durumdur.
Hareketli nesnelerin boyutlan kiipiildiikpe ve nesneler
birbirine yakla$ikpa, altbant verisi kullanilamk bulunan
b6lgeler birleqmektedir.
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Sekil3: Arabanin yanindaki adam, ozgun resme ait goiriintii
iigelm kullamldiginda ayn bir nesne olarak bulunur (solda).
Yalniz altbant verisiyle hareketli nesne tespit yilntemiyle,
arabanin yanindaki adam, gmptan ayirtedilememektedir
(sagda).
Bu @zunurluk sorunu dipnda, 65 dizinin tiimiinde, her iki
yilntem de ayni billgeleri iqaretlemektedir. Karanlik ve
linplanla arkaplanm yakin parlaklik degerlerine sahip oldugu
videolarda, her iki yontern de benzer sorunlarla
kargilagmaktadir. h e g i n ikisi de kimi hareketli nesneleri
tespit edememektedir. Ancak bu somn ozglin resme ait
goriintii ogelerine dayali ytinternde de oldugu igin,
geliqtirdigimiz sistem ipin bir gotUrU te$kil etmernektedir. Bu
duruma da bir ilmek Sekil4’te g6sterilmektedir.

$ekil 4: “OtoparP dizisinin 181. resminde, en uzakta tespit
edilen araba (sagda), dizinin 180. resminde (solda) tespit
edilememi$tir. Bu timekteki hareket tespitinde yalniz altbant
verisi kullanllmigtir.

5. Sonsoz
Bu pahqmada, dalgacik d4niiqUmiiyle sikqtinlmtq videoda,
ters dalgacik d6nUqiimii almaksizin, yalniz altbant verisi
kullanarak bir hareketli nesne tespiti y6ntemi gelipirdik. Test
sonuglanmiz gostemektedir ki, hareket tespiti apisindan
basanm, Tjzgiin resme ait giiriintil6gesi degerleri kullanknk
geliqtirilen hareket tespiti yontemlerinin baqanmlanyla
aymdir.
Eger nesneler ve aralanndaki uzaklrk yeterince biiyiikse,
hareketli bblge bilgisi kullanilarak, bulunan nesnelerin takibi
bile miimkiin giiriilmektedir.
Onerdigimiz yentemi, yaygin o l d kullanilan diger
y6ntemlere ustun lolan tarafi, digerlerine gore iqlemlerinde
pok daha az veri kullanmasindan dolayi sagladigi hesaplama
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