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Özetçe
Bu çalıúmada video nesnelerinin bölütlenebilmesi için çift
aúamalı (önce blok sonra piksel temelli) karúılaútırma
kullanarak arkaplan kaydı yapan bir yöntem önerilmektedir.
Geliútirilen yöntemde örtüúmeyen bloklara bölünen imge
çerçevelerinin hareketi takip edilerek blok temelli bir
arkaplan imgesi oluúturulmaktadır. Arkaplan imgesinin
oluúturulmasında arka arkaya gelen çerçevelerin blok temelli
ortalama
toplam
mutlak
farkının
eúiklenmesi
kullanılmaktadır. Blok temelli çerçeve farkı için kullanılan
eúik de÷eri, çerçeve farkından elde edilen kamera gürültüsüne
ba÷lı olarak uyarlamalı úekilde elde edilmektedir. Önplan
olarak elde edilen blok sayısının önceden belirlenmiú bir süre
boyunca sabit kaldı÷ı aralıkta blok temelli fark kullanılarak
arkaplan imgesi güncellenmektedir. Bu aúamada blokların ve
piksellerin hareket bilgisini gösteren dura÷anlık haritaları
oluúturulmaktadır. Elde edilen blok temelli önplan
imgesinden blok biçimli olmayan nesne kenarlarına
yaklaúabilmek için piksel temelli dura÷anlık maskesi
de÷erlendirilmiútir. Kenarlarda yumuúak geçiú için ise düúük
dereceli bir kayan polinomsal filtre kullanılmıútır.

Abstract
In this work, a video object segmentation technique based on
background registration that uses a double stage comparison
(first block and then pixel-based), is proposed. Firstly, image
frames are divided into non-overlapped blocks and the blockbased background image is constructed. The thresholding
results of the average absolute differences of blocks in
succeeding frames are used to construct the background
image. The threshold value is computed adaptively according
to the noise level of the frame difference. The background
image is updated using block based differences making use of
the interval in which the amount of foreground blocks stays
constant for a predetermined time period. At this stage the
stationary maps that show the motion information of pixels
and blocks are constructed. The pixel based stationary map is
used to refine object boundaries from the block based
foreground image. A low order sliding window polynomial
fitting is used to obtain smooth boundaries.
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1. Giriú
øçerik temelli çoklu ortam çalıúmalarında video nesnelerinin
bölütlenmesi önemli bir yere sahiptir. MPEG-1 ve MPEG-2
formatları bir çok uygulama için yeterli görsel kalite
sa÷lamasına
ra÷men
çoklu
ortam
uygulamalarının
gereksinimlerini karúılayacak yeterli esnekli÷e sahip de÷ildir.
MPEG-4 formatına duyulan gereksinim en büyük
nedenlerinden biri budur. Video nesnelerinin video çerçeveleri
yerine video nesneleri olarak kodlanması ve sunulması içerik
temelli uygulamalara olanak sa÷lar ve bu MPEG-4 ün en
önemli yenili÷idir. Nesnelerin etkin sunumunu esas alan nesne
düzeltme, bit dizisi düzeltme ve nesne temelli ölçekleme yeni
içerik etkileúimlerine imkan verir [1].
Video nesnelerinin bölütlenebilmesi için birçok bölütleme
yöntemi önerilmiútir [1-6]. [2]’de video nesne bölütleme
teknikleri temel olarak hareket temelli ve uzam-zamansal
temelli yöntemler olmak üzere ikiye ayrılmıútır. Optik akıútaki
kesiklikleri kullanan bazı bölütleme yöntemleri önerilmiú
fakat bu yöntemler tatmin edici sonuçlar vermemiútir [2].
Optik akıú kullanan yöntemlerin en büyük sorunu aúırı nesne
hareketi ve gürültü durumunda etkisiz kalmalarıdır.
Hareketten yapı yaklaúımı, 2-boyutlu imge uzayından 3boyutlu geometriyi elde etmeye dayanır. [3]’de temel matris
ile oluúturulmuú bir epipolar çizgi kullanan olasılıksal bir
3-boyutlu bölütleme yapısı geliútirilmiútir.
[4]’de önerilen uzam-zamansal yöntemde öncelikle üç
aúamadan oluúan morfolojik bölütleme kullanılmıú daha sonra
bölge birleútirme sonucu elde edilen nesne bölgeleri ilgin
hareket
parametreleri
kullanılarak
takip
edilmiútir.
Bölütlemenin ilk aúamasında bölütlemeyi kolaylaútırmak için
morfolojik süzgeçler kullanılarak imge basitleútirilmiú,
sonrasında türdeú bölgelerin içleri birbirinden farklı olarak
iúaretlenmiútir. Son olarak bu etiketlendirilmiú iúaretler bölge
büyütme için watershed algoritmasına giriú olarak
verilmektedir. Bölge birleútirme aúamasında hareket
bilgisinden yararlanmak için aynı çalıúmada önerilen optik
akıú kestirimi ve baskın hareket kestirimi ölçütü kullanmıútır.
Elde edilen nesnenin ilgin hareket parametreleri ile takibi
sonucu hareketli nesne bölütlemesi tamamlanmıútır. [5]’de
önerilen uzam-zamansal di÷er bir yöntemde temel olarak arka
arkaya gelen birkaç çerçevenin de÷iúimi kullanılmaktadır.
E÷er bir piksel belirlenen bir süre boyunca hareket vermiyorsa
arkaplan imgesine aktarılır ve daha sonra her çerçeve bu
arkaplan imgesi ile karúılaútırılır. Arkaplan imgesinden büyük
farklılık gösteren pikseller önplan olarak iúaretlenir di÷er
pikseller ise arkaplan olarak kabul edilmektedir. Son olarak

gürültülü bölgeleri yok etmek ve daha yumuúak nesne biçimi
elde etmek için iúleme sonrası aúamada morfolojik süzgeçler
kullanılmıútır. Bu çalıúmada ayrıca bir çok de÷iúim algılama
temelli yöntemin sorunu olan gölge etkisini aúmak için nesne
biçimini koruyup, gölgeli bölgelerin üstesinden gelebilen
morfolojik bir gradyan süzgeci kullanılmaktadır. [6]’da blok
temelli mutlak fark kullanılarak arkaplan imgesi oluúturan bir
uzam-zamansal yöntem önerilmektedir. Video konferans tipi
video dizileri için geliútirilen bu yöntem video dizilerindeki
kısmi duraklamaların önüne geçebilmektedir. Bu yöntemde
arkaplan imgesinin oluúturulması sırasında kullanıcı yardımı
gerekmektedir.

2. Önerilen Bölütleme Tekni÷i
Bu çalıúmada önerilen bölütleme yönteminin blok úeması
ùekil 1’de verilmiútir. Yöntem temel olarak ardıúık imge
çerçevelerinin mutlak farkının blok temelli olarak eúiklenmesi
esasına dayanmaktadır. Blok temelli fark alma iúleminden
önce gürültü ve gölge etkisini azaltmak üzere imge
çerçeveleri öncelikle Gauss, keskinleútirme ve gradyan
süzgeçlerden geçirilmektedir. Blok temelli fark imgesini
eúiklemek için kullanılacak eúik de÷eri çerçeve farkı
kullanılarak uyarlamalı biçimde elde edilmektedir. Önplan
olarak iúaretlenen blokların sayısı belirli bir süre boyunca çok
az de÷iúim gösteriyorsa önplan nesnesini oluúturan blokların
elde edildi÷i kararı verilmekte ve bu aúamada piksel ve blok
temelli dura÷anlık haritası oluúturularak arkaplan imgesi ve
kayıt maskesi güncellenmektedir. Kullanılan piksel temelli
dura÷anlık haritası sayesinde önplan nesnesinin en dıú
bloklarında piksel temelli video nesnesi elde edilir. Son
olarak nesne kenarlarının en dıú piksellerinde polinamsal e÷ri
uydurma kullanılarak yumuúak nesne kenarları elde
edilmektedir.

ùekil 1 : Önerilen bölütleme tekni÷i için blok úeması

2.1. Giriú ømgelerinin Süzgeçlerden Geçirilmesi
ømge çerçeveleri bölütleme aúamasından önce, gürültü ve
gölge etkisini bastırmak üzere çeúitli süzgeçlerden
geçirilmektedir. Bu amaçla öncelikle gürültü etkisinin
üstesinden gelebilmek için 3x3 yapı elemanı kullanılarak
Gauss süzgeci ile imge çerçeveleri yumuúatılmaktadır. Gauss
süzgeci için σ = 0.5 olarak seçilmiútir. Bu iúlem sonrası
kaybolan bazı detayları geri kazanabilmek amacı ile
keskinleútirme süzgeci kullanılmaktadır. Böylelikle gürültü
etkisi bastırılmıú imge çerçeveleri elde edilmektedir. Gölge
etkisinin bölütleme performansını düúürmesini engellemek
üzere [5]’de önerilen grandyan süzgeç kullanılmaktadır.
(1)
Bu eúitlikte I, G ve B sırasıyla giriú imgesini, gradyan
süzgeçten geçirilmiú imgeyi ve morfolojik operasyonlarda
kullanılan 3x3 yapı elemanını göstermektedir. ùekil 2’de
orijinal bir imge çerçevesi ve bu çerçevenin bahsedilen üç
süzgeçten geçirilmiú hali verilmektedir.
2.2. Fark ømgesinin Oluúturulması ve Uyarlamalı Eúik
De÷erinin Üretilmesi
Fark imgeleri hali hazırda iúlenmekte olan çerçeve ile
karúılaútırma için kullanılacak olan bir sonraki çerçevenin blok
temelli mutlak farkının eúiklenmesiyle oluúturulmaktadır.

(a)

(b)

ùekil 2 : (a) “Mother & Doughter” #123 (b) Süzgeçlerden
geçirildikten sonra “Mother & Doughter’’ çerçeve #123
Elde etme gürültüsü bulunan video dizilerinde piksel temelli
fark imgesinin eúiklenmesi sonucunda arkaplanda gürültüden
kaynaklanan açılmaların oluúabilece÷i gözlenmiútir. Eúik
de÷eri arttırılarak bu sorunun üstesinden gelinebilmekte fakat
bu durumda hareketli önplan nesnesinde bazı bölgelerin
arkaplan olarak de÷erlendirilmesi engellenememektedir.
Blok temelli iúlem yapılırken fark imgesi 4×4 bloklara
bölünüp, her bir blok için tüm piksellerin ıúıklılık de÷erlerinin
aritmetik ortalaması hesaplanır ve her bir blok için ortalama
ıúıklılık de÷eri elde edilir. Bu sayede gürültü, bloklar
içerisinde eritilebilir. Yapılan çalıúmalar sonucunda elde etme
gürültüsünün artıúıyla beraber fark imgesinin histogramında
farklılıklar oluútu÷u saptanmıútır. ùekil-3’de “Hall monitor”
dizisinin 159. ve 160., “Akiyo” dizisinin 176. ve 200., ve
“Silent” dizisinin 220. ve 245. çerçevelerinin mutlak
farklarından oluúan imgelerin histogramları verilmektedir.

Histogram imgesinden çerçeveler arası aúırı bir hareketin
bulunmadı÷ı ancak çerçeve farkının Gauss da÷ılımına benzer
bir yapı gösterdi÷i görülmektedir. Bu histogram bilgisi aúırı
yerel hareket içermeyen iki imge çerçevesi için elde
edildi÷inden yaklaúık olarak kamera gürültüsünün da÷ılımı
úeklinde ele alınabilir.
Uyarlamalı eúik de÷eri olarak fark imgesinin
histogramının tepe noktasından belirli bir miktar düúüú oldu÷u
ıúıklılık de÷eri kullanılmaktadır. Böylelikle kamera
gürültüsünün üstesinden gelebilecek kadar büyük ancak nesne
hareketini kaybetmeyecek kadar küçük bir eúik de÷eri
belirlenmektedir.

ùekil 4 : Aday önplan blokların kapladı÷ı toplam alan

(a)
ùekil 3 : Fark imgelerinin histogramları.
Önerilen yöntem ile uzun süre hareketsiz kalan ve türdeú
dokulu bölgeler içeren video nesnelerinin de bölütlenebilmesi
için 150 çerçevelik bir tampon kullanılmaktadır. Tampon,
bölütlenecek çerçeve ile takip eden çerçevelerin blok temelli
mutlak farkları kullanılarak oluúturulmaktadır. Blok temelli
tampondan uyarlamalı eúik kullanılarak aday önplanlar
yaratılmaktadır. Aday önplanların imge çerçevesinde
kapladıkları alanının de÷iúimi takip edilmekte, bu önplan
bölgesinin fazla de÷iúim göstermedi÷i 35 çerçevelik bölgede
dura÷anlık maskeleri oluúturulmaktadır.
ùekil-4’de karúılaútırma iúlemi ilerledikçe “Akiyo”,
“Silent” ve “Claire” video dizilerindeki hareketli blokların
toplam alanlarının de÷iúimini gösteren grafik verilmiútir. 35
çerçeve boyunca önplan bölgesinde aúırı de÷iúim görülmemesi
durumunda önplan nesnesinin oluútu÷una karar verilip bu
hesaplama sonraki çerçeveler için yapılmamaktadır.

(b)

ùekil 5: (a) “Akiyo” #200 (b) “Mother & Doughter” #245
2.4. Arka Plan Kayıt Maskesi ve Arka Plan Tamponunun
Güncellenmesi
Arka plan kayıt maskesi ve arka plan tamponu dura÷anlık
haritası maskesinden gelen bilgilere göre sürekli olarak
güncellenmektedir. Herhangi bir blok için herhangi bir
zamanda, duranlık haritası maskesinden arkaplan bilgisi
gelmiú ise o blok arkaplan kayıt maskesine kaydedilmektedir.
Arkaplan kayıt maskesine atılan bloklar bölütleme bitene
kadar arkaplan olarak ele alınmaktadır. Bu noktada arkaplana
giren önplan blokların, ilgili çerçeveler için önplan olarak
gösterilmesini sa÷lamak üzere arkaplan imgesi ile süzgeçten
geçirilmiú imgenin farkı (bundan sonra arkaplan fark imgesi
olarak adlandırılacaktır) kullanılmaktadır. Belirli bir eúi÷i
geçen
bloklar
nesne
maskesinde
önplan
olarak
iúaretlenmektedir.

2.3. Dura÷anlık Haritasının Oluúturulması
Duranlık haritası bir blo÷un ne kadar süre ile hareketsiz
kaldı÷ını göstermek üzere oluúturulmaktadır. Böylelikle
arkaplan kaydı tutulacak bloklara karar verilmesi
hedeflenmektedir. Dura÷anlık haritasının oluúturuldu÷u 35
çerçevenin tamamında hareketsiz kalan bloklar arkaplan
olarak iúaretlenip bu bloklara iliúkin arkaplan tamponundaki
veriler güncellenmektedir. ùekil-5’de “Silent” ve “Mother &
Doughter” video dizileri için oluúturulan dura÷anlık
haritalarının 35 ile eúiklenmesi sonucu elde edilen ikili
maskeler görülmektedir. Bu úekildeki “Mother & Doughter”
dizisinin 245. çerçevesi için oluúturan eúiklenmiú dura÷anlık
maskesi 68 çerçeve geri gidilmesi gerekirken, “Akiyo” dizinin
200. çerçevesi için sadece 35 çerçeve geri gitmek yeterli
olmaktadır.

(a)

(b)

ùekil 6: Arka plan tamponları : (a) “Silent”. (b) “M&D”
Arkaplan tamponunda arka plan bilgisi içeren blokların
süzgeçlenmiú ıúıklılık de÷erleri saklanmaktadır. Arkaplan
tamponunda bir blok için güncelleme yapılabilmesi için o
blo÷un arkaplan kayıt maskesinde ve blok temelli dura÷anlık
haritasında arkaplan bilgisi bulundurması gerekmektedir.

øúlem kolaylı÷ı açısından arkaplan tamponuna süzgeçlenmiú
imge blokları kaydedilmektedir. ùekil-6’da “Silent” ve
“Mother & Doughter” video dizileri için oluúturulan arka plan
tamponları görülmektedir.
2.5. Nesne Maskesinin Elde Edilmesi
Nesne maskesinin oluúturulabilmesi için elde edilen tüm
maskeler de÷erlendirilmektedir. Bir blo÷un arkaplan kayıt
maskesinde arkaplan bilgisi yok ise, dura÷anlık haritasından
hareketli oldu÷u bilgisi gelmesi o blo÷un önplan olması için
yeterli olmaktadır. Arkaplan kayıt maskesinde bir blok için
arkaplan bilgisi var ise arkaplan fark imgesine bakılmaktadır.
Bu fark imgesi uyarlamalı eúik kullanılıp eúiklenerek arkaplan
fark maskesi oluúturulmaktadır. Arkaplan fark maskesinde
herhangi bir blokta önplan bilgisi var ise bu arkaplana giren
bir nesne bölgesine karúılık gelmektedir ve önplan olarak
gösterilmektedir.
Nesne tespiti ile blok temelli maske elde edildikten sonra
nesne kenarlarında piksel temelli bölütleme yapılmaktadır.
Piksel temelli maskede yumuúak geçiúler oluúturabilmek için
nesne kenarlarına düúük dereceli polinomsal e÷ri uydurma
yöntemi uygulanarak her bir pikselin yeni konumu
belirlenmektedir.

3. Bölütleme Sonuçları
Önerilen bölütleme yöntemi video konferans türündeki
“Akiyo”, “Silent”, “Mother&Doughter” ve “Claire” test
dizilerinde denenmiútir. Test videolar QCIF biçimindedir.
Yöntemle elde edilen bölütleme sonuçları bahsedilen video
dizilerinin üç çerçevesi için ùekil-7’de verilmektedir.
“Mother & Doughter” ve “Silent” dizileri için sonuçlar blok
temelli, “Akiyo” ve “Claire” dizileri için piksel temelli
verilmektedir. Sonuçlardan görüldü÷ü bölütleme sonrası elde
edilen nesne kenarları orijinal nesne kenarlarına oldukça
yakındır. Buradan bölütleme baúarımının yüksek oldu÷u
söylenebilir.

4. Sonuçlar ve øleriki Çalıúmalar
Bu çalıúmada video konferans tipi görüntü dizilerinde
otomatik olarak nesne bölütlemesi gerçekleútirmek üzere
uzam-zamansal bir teknik önerilmiútir. Önerilen yöntem, blok
temelli
mutlak
farkı
kullanıp
arkaplan
maskesi
oluúturmaktadır. Maskenin oluúturulma aúamasında blok
temelli çerçeve farkının eúiklenmesinde kullanılan eúik de÷eri
uyarlamalı olarak çerçeve farkının histogram bilgisi
kullanılarak elde edilmektedir. Böylelikle hem düúük hem de
yüksek miktarda elde etme gürültüsü barındıran video dizileri
için arkaplan maskesinin sorunsuz úekilde oluúturulması
sa÷lanmaktadır Ayrıca arkaplan maskesinin oluúturulmasında
kaç çerçevenin kullanılaca÷ına önplan nesnesinin çerçeve
içerisinde kapladı÷ı alanın de÷iúimi de÷erlendirilerek karar
verilmektedir. Arkaplan maskesi ve arkaplan tamponu
kullanılarak oluúturulan blok temelli önplan nesnesinden
yumuúak geçiúlere sahip video nesnesi elde edebilmek için
video nesnesinin kenar bloklarında piksel temelli de÷iúim
algılama ve polinomsal e÷ri uydurma kullanılmaktadır.
Bölütleme performansını artırmak için polinomsal e÷ri
uydurmanın uyarlamalı olarak gerçekleútirilmesi konusunda
alıúmalar devam etmektedir. Yöntem özellikle tek video
nesnesini bulmak amaçlı geliútirildi÷inden birden fazla
ba÷ımsız video nesnesinin bulunması için çeúitli eklentiler
gerekmektedir.
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ùekil 7: Bölütleme sonuçları

