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TIIVISTELMÄ

Turvallisuus- ja tiedonkeruujärjestelmissä tehokkuuden ja toimivuuden 
takaamiseksi sopivan videonkäsittelymenetelmän valinta on erittäin tärkeää. 
Eri menetelmät sopivat erilaisiin käyttötarkoituksiin paremmin kuin toisiin ja 
niiden suorituskyky, viansieto ja algoritmin raskaus vaihtelee suuresti. Keinot 
kappaleiden tunnistukseen ja erotteluun ovat kappaleen poisto taustasta 
erilaisten kuvankäsittelymenetelmien avulla tai hyödyntäen liikkeenseurausta.

Tunnistus- ja erottelumenetelmät voidaan jakaa käyttäjän osallistumisen 
mukaan. Menetelmät jotka vaativat palautetta käyttäjältä yleensä toimivat 
hyvin monimutkaisissa ja ruuhkaisissa tilanteissa. Tällöin käyttäjältä halutaan 
jonkinasteista luokittelua että millaisia kappaleita halutaan erotella ja seurata 
tai mikä osa videosta on taustaa ja mikä ei. Automaattisesti toimivat 
menetelmät ovat omiaan tilanteissa joissa tarkkaillaan niukasti muuttuvaa 
ympäristöä ja jossa erilaisten kappaleiden esiintyvyys on alhainen. Nämä ovat 
tehokkaita turvallisuus- tarkkailumenetelmiä.

Hyödyntämällä yksinkertaista taustan erottamista kuvasta luotiin videokuvan
perusteella kulkijoiden lukumäärää ja suuntaa laskeva laskuri. Tämän 
menetelmän avulla laskuri pystyy erottelemaan taustasta poikkeavat yhtenäiset 
kohteet, seuraamaan niitä ja määrittämään niiden poistumissuunnan.

Testeissä menetelmä pärjäsi hyvin yksinkertaisissa tilanteissa joissa 
samanaikaisten kulkijoiden määrä oli pieni. Välittömästi kun kohteet kulkivat 
vierekkäin, alkoi laskuri laskemaan virheellisesti. Testeissä käytettiin kuvattua 
dataa joille laskuri laski kulkijoiden määrän, ja joita verrattiin manuaalisesti 
laskettuihin määriin. Näiden lukujen perusteella etsittiin virheelliset tilanteet ja 
niitä tarkemmin tutkimalla löydettiin algoritmin heikkoudet ja ongelmakohdat.

Avainsanat: Kappaleiden erottelu taustasta, kappaleiden seuraus, 
turvallisuusjärjestelmä, tiedonkeruujärjestelmä
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ABSTRACT

To ensure efficiency and functionality of safety and information gathering 
systems, the choice of the used video processing technique is extremely 
important. Different kinds of techniques work better in different situations than
other and their performance, robustness and resource-intensiveness differs 
greatly. The methods for recognizing and separating objects from background 
are extracting it by using different kinds of image processing techniques or 
image tracking techniques.

Recognition and separation methods can be sorted by the user's participation.
Methods that require lots of input from the user are good in complicated and 
noisy situations. In these situations some kind of classification about what kinds 
of objects is desired for or what is part of the background, is needed from the 
user. Methods that work automatically are useful in situations where the 
environment changes rarely and incidence of different objects is low. These are 
excellent safety and information gathering methods.

By using simple background erasing from the picture, a system for counting 
bypassers and their direction from video feed was created. Making use of this 
method the counter can separate coherent objects from the background and 
track them until they leave the picture, solving their walking direction.

From testing this method we determined that the method works best in simple
situations where the amount of simultaneous bypassers was low. Immediately 
when the objects passed the camera side by side, counter started to count 
incorrectly. In these tests filmed material was given to the system to count the 
amount of bypassers and their direction. Acquired data was compared to 
manually prepared data. From this information the problematic situations were 
determined and by researching these situations the weak points of the algorithm
were found.

Keywords: Object extraction, object tracking, safety system, information 
gathering system
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET

MRI Magnetic resonance imaging, magneettikuvaus
CT Tietokonetomografia, CT-kuvaus
LISP-kone Lisp-kielellä ohjelmoitava tietokone
VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus
MBD Maximum Boundary Devision, maksimi rajaetäisyys
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1. JOHDANTO

Yli 75 vuotta sitten, Wertheimer [1] esitti havaintokykyjen ryhmittelyn ja visuaalisen
organisoinnin  tärkeyden,  ja  listasi  useita  avaintekijöitä,  kuten  samankaltaisuus,
läheisyys  ja  hyvä  jatkuvuus,  mitkä  johtavat  visuaaliseen  ryhmittämiseen.
Tietokoneen visuaalinen järjestelmä käsittelee kuvia, jotka on saatu kamerasta [2].
Tämä  vastaa  ihmisen  näköjärjestelmää,  missä  aivot  käsittelevät  kuvia,  jotka  on
vastaanotettu  silmistä.  Konenäöllä  on  kasvava  kaupallinen  potentiaali.  Nykyään
kamerat tarkastavat mekaanisia osia, ruoan laatua, ja astronomiakin hyötyy konenäön
menetelmistä.  Oikeusopilliset  tutkimukset,  ja  ihmisen  tunnistus  konenäköä
käyttämällä,  liittyvät  automaattisen  kasvojentunnistukseen  ja  henkilöiden
tunnistamiseen  silmän  värikalvon  tekstuurin  mukaan.  Nämä tutkimukset  kulkevat
rinnakkain biologien ja psykologien tutkimusten kanssa, jotka yrittävät ymmärtää,
kuinka  ihmisen  näköjärjestelmä  toimii,  ja  kuinka  ihmiset  näkevät  ja  tunnistavat
esineitä ja henkilöitä.

Tietokoneessa  kuvat  ovat  esitetty  pisteryhmänä,  joka  on  tallennettu
numeroryhmänä.  Tunnistaakseen  esineitä,  koneen  täytyy  kyetä  analysoimaan
esineeseen liittyviä muotoja. Perinteinen kuva tällaiseen tarkoitukseen on esimerkiksi
kuvan 1 ”Lena/Lenna”, joka on alun perin otettu Playboy-lehdestä [3].

Kuva 1. "Lena"
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On olemassa monia erilaisia kuvalähteitä. Lääketieteessä, MRI on hyvä kuvattaessa
pehmeitä  kudoksia,  ja  tietokonetomografia  (CT)  puolestaan  on  hyvä  kuvattaessa
kovia kudoksia. Kaukokartoituksessa kuvat voidaan aikaansaada infrapunasensoreilla
tai  tutkalla,  kameran  sijaan.  Kuvia  voidaan  tuottaa  myös  ääniluotauksella.
Konenäkötekniikoita käytetäänkin monenlaisen tiedon analysoimiseen.

Nykyään monia julkisia tiloja valvotaan turvakameroilla ja tarve kuvan tai videon
automaattiseen analysoimiseen kasvaa.  Sovelluskohteita olisi muun muassa tilojen
käyttäjien käytöksen kokoamisessa ja analysoimisessa. Tätä tietoa voitaisiin käyttää
esimerkiksi tilan tuottaman palvelun parantamiseen tai turvasovelluksiin. Erityisesti
turvasovelluksissa on tärkeää tunnistaa kävijä ja seurata hänen liikkeitään.

Koska  kandidaatintyö  suoritettiin  Oulun  yliopistossa,  käsitellään  seuraavaksi
lyhyesti  konenäkötutkimusta  Oulussa.  Oulun  yliopistossa  konenäköryhmä
perustettiin  lokakuussa  1981  [4].  Ryhmä  keskittyi  kehittämään  konenäön
sovellutuksia  teollisuudelle,  kuten  visuaalista  tarkistusta,  tuotteiden  järjestelyä  ja
robottiohjausta.  Tutkimus  painettujen  johdotuslevyjen  automaattiseen  visuaaliseen
tarkistukseen aloitettiin 1983, hyvällä lopputuloksella.

1980-luvun jälkipuolisko oli Oulussa kasvun aikaa, kun Tekes aloitti useita uusi
tekniikkaohjelmia. 1987 mennessä, konenäkötutkimuksen henkilökunnan määrä oli
yli  15  henkilöä,  ollen  näin  suurin  konenäköryhmä  Suomessa.  1980-luvun
puolivälissä  ryhmä  vastaanotti  symbolisen  LISP-koneen,  jota  käytettiin
tutkimuksessa lisätä  oppimiskyky koneelliseen tarkastukseen.  Sitä  käytettiin myös
liikkuvan  robotin  tutkimustyöhön,  joka  jatkui  1990-luvun  puolelle  asti.  Tutkimus
visuaaliseen  tarkistukseen metallipinnoille  aloitettiin  1986,  joka johti  Rautaruukin
SMARTVIS-tarkastusjärjestelmiin.  1989  ryhmä  aloitti  yhteisen  tutkimusprojektin
VTT:n kanssa, nimeltään ”Tulevaisuuden kone”. Tutkimus suoritettiin välillä 1990–
1993.

Tekesin  konenäköteknologiaohjelma  vuosina  1992–1996  kasvatti  merkittävästi
ryhmän  tutkimuskapasiteettia  1990-luvulla.  Konenäkömetodien  tutkimus  kasvoi
1990-luvun puolivälissä, jolloin Liike-, tekstuuri- ja värianalyysia alettiin tutkimaan
lähemmin. 1999 ryhmä jaettiin kahteen yhteistyötä tekevään ryhmään, konenäkö ja
älykkäät  järjestelmät  (MVIS),  ja  MediaTeam Ouluun.  2000-luvun alussa  MVIS:n
tutkimus jakautui kuva-analyysiin ja kuvasarja-analyysiin. Vuonna 2002 konenäkö ja
älykkäät  järjestelmät  jakautui  edelleen  kahtia,  konenäköryhmäksi  ja  älykkäiden
järjestelmien  ryhmäksi.  2000-luvun  puolivälissä  tutkimus  suuntautui  tekstuuriin
perustuvaan  konenäköön  ja  geometriseen  kuva-  ja  videoanalyysiin,  ihmisen
toiminnan tunnistamiseen ja ymmärtämiseen ja näköjärjestelmien tekniikkaan.
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2. VIDEONKÄSITTELY TURVALLISUUSSOVELLUKSISSA

Video rakentuu kolmen eri komponentin hierarkiasta: jakso, kohtaus ja otos [5]. Otos
on jatkuva ja katkeamaton sarja kuvia, jotka kuvastavat jatkuvaa liikettä ajassa. 
Kohtaus on kokoelma vierekkäisiä otoksia, jotka keskittyvät samoihin kohteisiin ja 
kuvaavat tapahtumasarjaa samassa paikassa, samana aikana. Jakso on ryhmä 
kohtauksia, jotka edustavat yhteistä tapahtumaketjua. Videon syntaktisen rakenteen 
tunnistaminen on ensimmäinen askel sisältöpohjaisiin videosovelluksiin [5,6]. 

Tiedonkeruussa on tärkeää pystyä tehokkaasti määrittelemään ja erottelemaan 
olennaiset osat videokuvasta. Tähän tarkoitukseen käytettäviä menetelmiä on useita 
mutta ne voidaan jakaa karkeasti seuraavanlaisesti.

 Korostustekniikat
 Käyttäjävasteelliset
 Automaattiset

 Liikkeenseuraus
 Aluepohjainen seuraus
 Korkeuskäyrän seuraus
 Piirrepohjainen seuraus
 Mallipohjainen seuraus

2.1 Korostustekniikat

Korostustekniikoiden tehtävänä on etsiä ja segmentoida kuvasta mielenkiintoisia 
osia, yleensä eri kuvankäsittelymenetelmillä, kuvan eri ominaisuuksien kuten värin, 
valon ja tekstuurin perusteella. Tiedonkeruun kannalta tällaiset menetelmät ovat 
hyviä kun halutaan etsiä taustasta, staattisesta tai muuttuvasta, haluttuja kappaleita. 
Menetelmät voidaan jakaa tekniikkoihin jotka vaativat käyttäjältä palautetta ja 
automaattisesti toimiviin. 

2.1.1 Käyttäjävasteelliset

Käyttäjävastetta vaativat menetelmät tarvitsevat ennen algoritmin suoritusta 
jonkinlaista syötettä käyttäjältä. Esimerkiksi käyttäjän pitää alustavasti määritellä 
mitä kuuluu kuvan taustaan tai kertoa ohjelmalla minkälaisia kappaleita halutaan 
erotella. Tähän luokkaan voidaan myös laskea kuuluvaksi aiemmin rakennettua 
tietokantaa hyödyntävät luokittelijat. Käyttäjävastetta vaativat menetelmät voidaan 
jakaa karkeasti kahteen luokkaan: segmentointiin ja mattaukseen (matting).

Segmentointi on prosessi joka erittelee kuvan etualaan ja taustaan. Tällaiset 
systeemit vaativat että aluksi kertoo että tietyt pikselit ovat varmasti etualaan 
kuuluvia ja toiset taustaan kuuluvia. Tämän jälkeen voidaan suorittaa algoritmi joka 
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lajittelee loput pikselit jompaankumpaan kuuluviksi [7]. Tällaisia menetelmiä ovat 
mm. graafinen leikkaus[8], satunnaiskulku[9], transduktiivinen päättely[10] tai 
geodesisen etäisyyden minimointi[11]. Kuvan segmentointialgoritmit voidaan 
laajentaa käsittelemään videoita mutta silloin käyttäjältä vaaditaan lisää vastetta [7]. 

Digitaalinen mattaus tarkoittaa prosessia, jossa kappaleet etualasta erotetaan 
estimoimalla etualan väriä ja opasiteettia eli läpinäkymättömyyttä jokaisella 
pikselille. Mattausmenetelmät vaativat käyttäjältä kolmiokartan, jossa kuva karkeasti
jaetaan kolmeen alueeseen: etualaan, taustaan ja tuntemattomaan. Tämän jälkeen 
tuntemattomalle alueelle ratkaistaan komposiittiyhtälö optimointitekniikoiden avulla.
Videokuvassa tietyistä avainkuvista tehdään kolmiokartat, joiden perusteella 
ratkaistaan jäljelle jääneiden kuvien komposiittiyhtälö. Tämä menetelmä on 
kuitenkin varsin työläs käyttäjälle kolmiokarttojen suuren tarpeen takia. [7,12,13]

2.1.2 Automaattiset

Automaattisilla korostustekniikoilla tarkoitetaan sellaisia menetelmiä, jotka pystyvät 
automaattisesti, ilman minkäänlaista apua käyttäjältä, erottelemaan järkeviä 
kokonaisuuksia videokuvasta. Tällaisia tekniikoita käytetään paljon turvallisuus- ja 
tiedonkeruujärjestelmissä, joissa tarkkaillaan samaa ympäristöä pitkiä aikoja 
kerrallaan ja joissa esiintyy mahdollisimman rajallinen määrä erilaisia kappaleita ja 
muita muuttujia. Automaattiset menetelmät toimivat hyvin tilanteissa joihin ne on 
suunniteltu mutta jos tilanteeseen tulee jotain uutta ja poikkeavaa alkaa niiden 
luotettavuus kärsiä. Automaattisesti toimivat korostustekniikat voidaan jakaa neljään 
luokkaan: kynnystämistekniikat, raja-alueisiin perustuvat tekniikat, aluepohjaiset 
tekniikat ja hybriditekniikat. [14,15]

Kynnystämistekniikat perustuvat oletukseen jossa vierekkäisille pikseleille 
kuuluvat samaan objektiin jos niiden jokin arvo, kuten harmaasävy, värisävy tai 
tekstuuri, sijoittuu tietylle rajalle toisistaan. Tekniikalla saadaan hyviä tuloksia 
yksinkertaisissa tilanteissa joissa esiintyy helposti eroteltavia päinvastaisia 
komponentteja. Menetelmässä ei hyödynnetä kappaleiden tilasuhteita ollenkaan 
jolloin ne toimivat heikosti tilanteissa joissa kappaleiden rajat ovat epäselvät tai 
segmentoitavia komponentteja on useita.[15,16]

Raja-alueisiin perustuvat tekniikat hyödyntävät oletusta, jossa pikselien arvo 
vaihtelee jyrkästi kahden alueen rajalla. Rajan tunnistus voidaan suorittaa erilaisilla 
operaattoreilla kuten Sobel tai Robert-operaattorilla. Tämä tunnistus kuitenkin antaa 
vain karkean hahmotelman rajaviivoista ja rajat ovatkin yleensä katkonaisia tai 
ylimääriteltyjä. Tätä voidaan korjata käyttämällä kuvankäsittelymenetelmiä kuten 
rajanseurausta, aukkojentäyttöä, tasoitusta tai ohennusta. Tällainen datan 
jälkikäsittely on kuitenkin paljon aikaa vievää, joten se ei sovellu aikakriittisiin 
sovelluksiin kovin hyvin.[15,17]

Aluepohjaiset tekniikat olettavat että saman alueen vierekkäisillä pikseleillä on 
joitain samankaltaisia piirteitä kuten tekstuuri, harmaaväriarvo tai väriarvo. 
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Yksittäistä aluetta lähdetään kasvattamaan valitsemalla jokin lähtökohta, jonka 
viereisten pikselien piirteiden arvoja vertaamalla päätetään kuuluvatko ne 
lähtökohdan kanssa samaan ryhmään. Tämä vertailukynnys voidaan määrittää joko 
aikaisemman tiedon perusteella, lennosta hyödyntämällä piirteiden arvoista 
rakennettua histogrammia tai yksinkertaisesti etsimällä sopivin arvo useiden 
iteraatioiden jälkeen. Tämä tekniikka on yleisesti tehokas mutta suorituskyky kärsii 
hieman vahvasti kohinaisissa ja piirteiltään rikkaissa kuvissa.  [18,19,20]

Hybriditekniikoissa yhdistetään kahta tai useampaa korostustekniikkaa jotta 
saavutettaisiin entistä tarkempia korostuksia. Eräs keino on hyödyntää raja-alueen 
tunnistuksesta saatua tietoa aluepohjaisissa tekniikoissa. Tällöin saatujen rajaviivojen
perusteella voidaan aluetta kasvattaa nopeammin ja rajaviivoja voidaan hyödyntää 
vertailukynnyksen tarkemmassa määrittelyssä. Hybriditekniikat usein antavat paljon 
tarkemman segmentoinnin kuin yksittäiset menetelmät mutta yleensä kustannuksena 
on raskaampi algoritmi ja vaikeampi toteutus. [15,21] 

2.2 Liikkeen seuraus

Tiedonkeruussa mielenkiintoisimmat kappaleet ovat yleensä ne jotka ovat jatkuvassa 
ja usein satunnaisessa liikkeessä. Tällaisia ovat esimerkiksi turvajärjestelmät jotka 
tarkkailevat ihmisten tai liikenteen liikettä, poimien sieltä oleellisemmat otokset 
jatkokäsittelyä varten. Tämän takia liikettä hyödynnetään tehokkaasti kun halutaan 
erotella videokuvasta olennaiset kappaleet. Tällaisia menetelmiä ovat muun muassa 
aluepohjainen, korkeuskäyrän, piirrepohjainen ja mallipohjainen seuraus.

2.2.1 Aluepohjainen seuraus

Aluepohjaisissa menetelmissä on ideana seurata yhtenäisiä alueita, jotka suurin 
piirtein vastaavat video-objektien kaksiulotteisia muotoja. Menetelmä hyödyntää 
koko alueesta saatavaa informaatiota kuten liike, väri ja tekstuuri [21,22,23]. 
Esimerkiksi [22] tämä suoritetaan neljässä osassa: liikkeen ennakointi, merkkaajan 
poisto, klusterointi ja alueiden yhdistäminen. Aluksi yhden kuvat liikkuvat kappaleet 
kuvataan seuraavaan kuvaan käyttäen yksinkertaista lineaarimallia liikkeestä. Tällä 
saadaan yhteys kahden kuvan aikana tapahtuvan liikkeen välille. Koska liikkeen 
ennustus ei tuota tarkkaa segmentaatiota, joudutaan jokaisen kappaleen luotettavat 
osat poimimaan pois ja käyttämään niitä merkkeinä vastaavalle kokonaiselle 
liikkuvalle kappaleelle. Tämä poimiminen perustuu oletuksiin oikean kappaleen ja 
ennusteen välillä. Tämä toimenpide hyödyntää esim. morfologista eroosiota ja 
pikselien erottelukynnystä. Muunneltu watershed-menetelmä ja alueiden 
yhdistäminen tuottaa lopullisen segmentaation seuraavasta kuvasta. Tämä menetelmä
pystyy seuraamaan nopeita kappaleita ja selviytyy uusien kappaleiden ilmestymisestä
ja vanhojen katoamisesta. [23]



12

2.2.2 Korkeuskäyrän seuraus

Korkeuskäyriä hyödyntävissä menetelmissä on ideana se että pikselien sijaan 
algoritmi seuraa vain kappaleen korkeuskäyrää. Tällaiset menetelmät tarvitsevat 
ensin liikedataa kappaleesta, jotta liikekäyrän muodostus voidaan aloittaa, jonka 
jälkeen voidaan sopeuttaa se seuraavassa kuvassa havaittuun kappaleeseen [23]. 
Menetelmässä [24] ensiksi estimoidaan näkökulmaliikemallin parametrit ja joiden 
perusteella ennustetaan korkeuskäyrän paikka seuraavassa kuvassa. Saatu ennuste 
vastaa tason lähellä olevia jäykkiä liikkeitä. Menetelmän etuna on että se pystyy 
hyödyntämään kappaleen seuraamista kappaleen erotteluun kuvasta pikselin tarkoilla
rajoilla. Haittoina menetelmällä on laskennallinen kompleksisuus ja ei jäykkien 
liikkeiden käsittely.

2.2.3 Piirrepohjainen seuraus

Koko kappaleen seuraamisen sijasta, kappaletta voidaan seurata sen yksittäisiä 
piirteitä hyödyntämällä [23].  Seuraamista piirteiden perusteella ei yleensä 
hyödynnetä yleisisissä kappaleen seurausongelmissa mutta eräs menetelmä on 
esitetty [25]. Tässä menetelmässä seurattavat osat kappaleesta ovat sen nurkat. 
Yksittäisten osien seuraaminen johtaa vakaaseen seuraukseen jopa tilanteissa joissa 
kappale on osittain peitettynä. Ongelmana kuitenkin on piirteiden jaottelu, siten että 
tiedetään, mikä piirre kuuluu millekin kappaleelle.

2.2.4 Mallipohjainen seuraus

Mallipohjaisessa seurauksessa tyypillisesti hyödynnetään aikaisempaa tietoa 
tilanteessa tyypillisesti esiintyvien kappaleiden muodoista ja ominaisuuksista. 
Lähestymistavaltaan mallipohjainen on laskennallisesti raskas. Tämän lisäksi sillä on
myös kaksi suurta haittapuolta. Ensimmäinen on tarve geometrisesti tarkalle mallille 
kaikista tilanteessa esiintyvistä kappaleista. Toinen on yleisen yhteisluontoisuuden 
puuttuminen. Tämä haittaa menetelmää tunnistamasta tietokannasta puuttuvia 
kappaleita [23]. Esimerkiksi [26] esitelty menetelmä on tarkoitettu valtateiden 
liikenteenvalvontaan, jolloin tietokanta voidaan rajoittaa autoihin ja muihin 
ajoneuvoihin. Tämän takia mallipohjaiset menetelmät eivät sovellu yleiseen 
kappaleiden seuraamiseen ja segmentointiin videosta.
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2.3 Menetelmien arviointi

Videokuvankäsittely menetelmien täytyy täyttää kaksi ominaisuutta: yksinkertaisuus 
ja kestävyys. Yksinkertaisuudella pyritään mahdollisemman helposti toteutettavaan 
algoritmiin ja parametrien määrän minimoimiseen. Kestävyydellä tarkoitetaan 
algoritmin kykyä seurata ja erotella objekteja erilaisissa tilanteissa kuten seurattaessa
osittain piiloon menevät kappaleet, valaistuksen muuttuessa, esineen suuntautumisen 
muuttuessa, erittäin ruuhkaisessa taustassa, kameran liikkuessa, zoomatessa ja 
kääntyessä[27]. Nämä seikat ovat tärkeitä ottaa huomioon testatessa ja arvioitaessa 
tämän kaltaisia algoritmeja ja menetelmiä.

Arviointimenetelmissä yleensä verrataan saatuja kappaleiden rajauksia 
testiaineiston perusteella valmiiksi, yleensä manuaalisesti, rajattuihin kappaleisiin, 
niin sanottuihin pohjatotuuksiin. Algoritmin hyvyyttä voidaan arvioida esimerkiksi 
puuttuvien ja väärien pikseleiden avulla tai suhdelukujen ja etäisyyksien 
avulla[6,27,28].

Puuttuvien ja väärien pikseleiden määrä lasketaan vertailemalla algoritmin 
tekemää erottelua sen vastaavaan pohjatotuuteen. Puuttuvat pikselit ovat ne pikselit 
jotka kuuluvat pohjatotuuteen mutta joita algoritmin tuottama erottelu ei saanut 
oikein. Väärät pikselit vastaavasti ovat ne pikselit jotka ovat pohjatotuuden 
ulkopuolella mutta jotka algoritmi laskee mukaan erotteluun[27,28].

Kriteereitä joilla voidaan arvioida erottelualgoritmin hyvyyttä, ovat suhdeluvut 
tarkkuudelle ja täydellisyydelle. Tarkkuus on oikein erotettujen pikselien suhde 
kaikkien erotettujen pikseleiden määrään. Täydellisyydellä tarkoitetaan oikein 
erotettujen pikselien määrää suhteessa pohjatotuuden kaikkien pikselien määrään. 
Tämän lisäksi voidaan myös mitata maximum boundary deviation (MBD) eli 
maksimi etäisyyttä algoritmin rajauksen ja pohjatotuuden rajauksen välillä. MBD 
voidaan esittää seuraavasti:

Missä a on erotellun esineen rajapikselit ja b pohjatotuuden rajapikselit[6].
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3. RATKAISUN KUVAUS

Tutkimuksen perusteella toteutettiin videokuvan perusteella toimiva automaattinen 
kulkulaskuri. Laskurin tarkoituksena on liikkeenseurausmenetelmiä hyödyntäen 
tarkkailla ja tilastoida oviaukosta sisään ja ulos kulkevia henkilöitä ja muita 
kappaleita. Laskuri realisoitiin sulautetulle järjestelmälle joka esitellään tarkemmin 
myöhemmässä luvussa.

3.1 Algoritmin kuvaus

Algoritmi käsittelee harmaasävykuvia. Kohteen erottamiseen käytettiin 
taustakehyksen vähennystä kuvakehyksestä. Kyseinen lähestymistapa valittiin, koska
se vaatii vähän laskentakapasiteettia verrattuna kohteen erottamisen laatuun. 
Parhaiten se toimii yhdenmukaisella taustalla, mutta toteutuksen tuli toimia myös 
monimutkaisella taustalla.

Alkuun käytetään muutama ensimmäinen kuvakehys taustaksi vertailua varten. 
Sen jälkeen tulevia kuvakehyksiä verrataan taustaan ja kohinaa poistetaan 
yksinkertaisella kuvankäsittelyllä. Lopuksi jäljelle jäänyttä maskia tulkitaan 
pyrkimällä erottelemaan kohteet, ja tulkitsemaan liikkuminen käyttäen sen hetkistä, 
ja yhtä kuvakehystä edeltävää tietoa kohteista.

Taustakehys tuotetaan laskemalla se yhteen kunkin kuvakehyksen kanssa ja 
jakamalla kahdella. Taustan muodostuksessa viimeinen kuvakehys vaikuttaa eniten, 
mutta näin toimiessa ei tarvinnut tallentaa kuvakehyksiä väliaikaisesti.

Tausta(x , y )=∑
i=0

n−1

((Tausta (x , y )+Kuvakehysi(x , y ))≫1)

missä >> on bittisiirto oikealle ja n on taustaan käytettävien kehyksien lukumäärä. 
Kuvakehyksien 2-ulotteiseen matriisiin viitataan x- ja y-koordinaateilla, jotka 
osoittavat pituus- ja korkeusakselilla kunkin pikselin sijainnin.Toteutuksessa 
käytettiin 15 ensimmäistä kuvakehystä taustan luomiseen.

Tämän jälkeen tulevien kuvakehyksiä verrataan taustaan vähentämällä 
käsiteltävänä olevasta kuvakehyksestä tausta.

Erotus=Kuvakehys i(x , y)−Tausta (x , y ), i≥n

Samalla kun taustakehys vähennetään kuvakehyksestä, testataan kuinka paljon 
vähennyslaskun tulos poikkeaa ideaalista arvosta. Lyhyen testauksen perusteella 
päädyttiin arvoväliin -29 < Erotus < +19, jonka ulkopuolelle jäävät pikselit kuuluvat 
taustaan kuulumattomalle kappaleelle.
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Maskierotus( x , y)={255, kun Erotus={>+19<−29
0 muulloin

Kuvassa 2 on käsittelemätön kuvakehys ja kuvassa 3 on maski vähennyksen jälkeen.

Kuva 2. Käsittelemätön kuvakehys. Henkilön kasvot on sumennettu jälkikäteen.
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Seuraavaksi edellisestä operaatiosta saatua maskia käsitellään edelleen 
leveysakselilla valitsemalla ainoastaan pikselit, jotka muodostavat vähintään 7 
pikselin jonoja.

Kuva 3. Ensimmäinen maski. Tausta on vähennetty kuvakehyksestä.
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Pseudokoodi yhden kuvarivinkäsittelyyn .
Suoraantoteutuksesta , Maskisuodatusx onnollattu etukäteen .

0< y<korkeus−1

pikseliNum=0
for (x=0 ; x<leveys ; x=x+1)

value=Maskierotus(x , y)
if (value !=0)

pikseliNum=pikseliNum+1
if (value=0∨x=leveys−1)

if (x=leveys−1)
subtract=1

else
subtract=0

if ( pikseliNum>6)
for (i=0 ; i< pikseliNum;i=i+1)

Maskisuodatusx( x−subtract−i , y)=255
pikseliNum=0

Arvo valittiin muutaman testiajon perusteella. Kuva 4 esittää saman kuvakehyksen 
maskin tämän operaation jälkeen.
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Lopuksi maski käsitellään vielä korkeusakselilla valitsemalla ainoastaan pikselit, 
joilla on naapuri ylä- ja alapuolellaan. Maskin ylin ja alin rivi on aina asetettu arvoon
nolla.

A=(0< y<korkeus−1)∧Maskisuodatusx (x , y )=255

B=Maskisuodatusx (x , y−1)=255∧Maskisuodatusx(x , y+1)=255

A∧B→Maskisuodatusy (x , y)=255

Kuva 4. Maski sen jälkeen, kun on valittu ensimmäisestä maskista kohdat, joissa on 
vähintään 7 peräkkäistä pikseliä leveysakselilla.
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Korkeus on tässä kuvakehyksen pikselien lukumäärä korkeusakselilla. Kuvan 5 
maski on tulos tästä operaatiosta.

Tämän jälkeen maskia tulkitaan yksinkertaisella kohdelaskurilla, joka perustuu 
pikselien laskemiseen maskin korkeusakselilla. Kohteen seuranta ja tunnistus olisi 
voitu myös toteuttaa käyttäen esimerkiksi kohteen pikselin kirkkaus-sävyjen 
histogrammia, mutta koska kohteen erottaminen riippuu taustasta, histogrammi voisi 
mahdollisesti muuttua suuresti. Kuva 6. esittää Kuva 5. tilannetta muutaman 
kuvakehyksen kuluttua. Vaalean paidan sijaan nyt osia tummista housuista on 
kadonnut. Tämän, ja rajallisen laskentakapasiteetin vuoksi, pidettiin kohteiden 
laskenta yksinkertaisena.

Kuva 5. X-akselilla suodatetusta maskista valittuna ne pikselit, joilla on naapuri ylä-
ja alapuolellaan.
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Ensin lasketaan jokaisen pituusakselin yksikölle maskin korkeusakselilla asetettujen 
pikselien lukumäärä.

taulukko(i)= ∑
j=0

korkeus−1

{1, kunMaskisuodatusy (x i , y j)=255
0 muulloin

Tämän jälkeen käsitellään laskettuja arvoja yhteen laskemalla kukin arvo 8 
naapurillaan kummaltakin puolelta, lopuksi jaettuna 17:sta. Arvotaulukon 8 
ensimmäistä ja viimeistä jätetään laskematta.

taulukkopehmennetty (i)=
1
17 ∑

j=i−8

i+8

taulukko( j) , 8<i<leveys−9

Näistä arvoista yli 50 saavat lasketaan kuuluviksi taustaan kuulumattomaan 
kohteeseen. Luku 50 oli valittu kuvakehykselle, jonka korkeus oli 600 pikseliä. 
Tämän arvon tulisi skaalautua kuvakehyksen koon mukaan. Vierekkäiset rajan 

Kuva 6. Kohde muutaman kuvakehyksen jälkeen menettää nyt enemmän osia 
jaloistaan paidan sijaan.
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ylittävät arvot lasketaan kuuluviksi samaan kohteeseen. Kohteiden aloitus- ja 
lopetuskohta taulukossa tallennetaan.

kohdestart=i , kun taulukkopehmennetty (i)>50∧taulukko pehmennetty( i−1)≤50

tempboolean=(taulukko pehmennetty(kohdestart+ j)≤50∨(i+ j=leveys−1))

kohdestop=Kohdestart+ j , kun taulukkopehmmennetty (kohdestart+ j−1)>50∧tempboolean

Alaindeksit start ja stop viittaavat kohteen aloitus- ja lopetuskohtaan leveysakselilla. 
Jos laskettujen kohteiden lukumäärä on pienempi kuin edellisessä kuvakehyksessä, 
tarkistetaan missä kohteet katoavat. Nykyisen ja edeltävän kuvakehyksen kohteiden 
yhteys toisiinsa todetaan laskemalla näiden etäisyys. Etäisyys lasketaan vähentämällä
nykyisen kuvakehyksen kohteen alkamispaikka taulukossa edeltävän kuvakehyksen 
alkamispaikan kanssa ja ottamalla siitä itseisarvo. Sama toistetaan kohteen 
lopetuspaikalle ja nämä kaksi etäisyyttä lasketaan yhteen.

etäisyysij=|kohdestart(i)−kohdeEdKehysstart ( j)|+|kohdestop(i)−kohdeEdKehys stop( j)|

jossa kohdeEdKehys on edellisen kuvakehyksen kohteita. Vertaamalla nykyisen 
kuvakehyksen kohteita edeltävän kuvakehyksen kohteisiin saadaan selville 
sijainniltaan eniten eroava kohde edeltävässä kuvakehyksessä. Valitaan tämä kohde 
ja testataan katoaako kohde taulukon reunalta, reunan ollessa asetettuna alkamaan 8 
pikseliä kuvakehyksen vasemman reunan jälkeen ja 8 pikseliä ennen oikeaa reunaa. 
Jos kohde katoaa reunalta, lasketaan kohde kulkeneeksi pois kuvakentästä kyseiseltä 
reunalta, pois lukien tilanne jossa myös nykyisessä kuvakehyksessä on kohde 
samalla reunalla.

3.2 Käytetty laitteisto

Sulatettuna järjestelmänä työssä käytettiin Raspberry Pi:n B mallia. Laitteiston 
tekniset spesifikaatiot ovat seuraavan laiset:

 Broadcom BCM2835 mikrokontrolleri
 CPU: 700MHz ARM11 ARM1176JZF-S core
 GPU: Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, OpenVG 1080p30
 512MB SDRAM
 2 USB-porttia
 Komposiitti video, komposiitti RCA, HDMI
 3.5mm audioliitin
 SD korttipaikka
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 26 GPIO liitintä
 Virtalähteenä 5V DC Micro USB, 700mA, 3.5W
 Koko: 85.0mm x 56.0mm x 17mm
 Paino: 40g

Tämän lisäksi videokuvan kaappaukseen käytettiin 2 megapikselin Logitechin 
webkameraa.
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4. SAAVUTUKSET

Kulkulaskurin toiminnallisuus todettiin testaamalla sitä erilaisissa ympäristöissä ja 
tilanteissa. Testeissä muutettiin kuvauspaikkaa, kulkijamäärää, kulkijoiden varustusta
ja ruuhkaisuutta. Testeillä pyrittiin paikantamaan algoritmin ongelmakohdat eli 
sellaiset tilanteet joissa algoritmi ei onnistu laskemaan kulkijaa tai se laskee ne 
väärin. Ainoat asiat jotka pidettiin samana, ovat kameran sijainti kulkuaukkoa kohti 
sekä tausta kuvauksen aikana. Algoritmin hyvyyttä mitataan vertaamalla algoritmin 
tuottamia tilastoja manuaalisesti tuotettuihin sisään- ja poiskulkijoiden määriin.

4.1 Testausjärjestelmä

Laskurille syötetään videokuvaa jossa ihmisiä kulkee molempiin suuntiin 
vapaavalintaisella varustuksella, nopeudella ja ryhmäkoolla. Laskurin tehtävänä on 
määrittää tarkasti oikein sekä vasemmalle että oikealle poistuvien henkilöiden 
lukumäärä annetun videokuvan perusteella. Käytetyistä videoista manuaalisesti 
määritellään ohikulkijoiden määrä sekä suunta ja näitä verrataan laskurin antamiin 
tuloksiin. Vertailussa otetaan selvää mitkä kulkijat laskuri on tulkinnut oikein, missä 
tulkinta on ollut virheellinen ja mitkä kulkijat on hukattu kokonaan. Näiden tulosten 
perusteella erityisesti kiinnitetään huomiota laskurille ongelmallisten tilanteiden 
löytämiseen.

4.1.1 Testiaineisto

Testiaineistona käytetään neljää eri videota jotka kuvattiin kahdessa eri paikassa. 
Kuvauspaikkana toimivat käytävät jotka ovat n. 5m leveitä, mahdollistaen useamman
henkilön kulkea kameran ohitse samanaikaisesti. Kamera sijoitettiin käytävän 
reunalle n. 1m korkeudella lattiasta. Kameran sijoitus käytävän reunalle perusteltiin 
kuvaamisen helppoudella. Kameran sijainti käytävällä pidettiin kutakuinkin samana 
jokaisessa kuvauksessa. Videoista puolet kuvattiin pienemmällä 10s kuvatajuudella 
ja toinen puoli suuremmalla 25s kuvataajuudella. Kuitenkin kuvataajuuden 
muutoksella ei havaittu juurikaan eroja laskurin suorituskyvyn kannalta. Videokuvan 
resoluutiona käytettiin 800x600 tarkkuutta. Aineistot voidaan kutakuinkin jaotella 
vaikeustason mukaan. Helpoimmaksi katsotussa videossa esiintyy vain vähän 
yksittäisiä ohitustilanteita, vastaavasti vaikeimmaksi ajateltu video useita laskennan 
kannalta ongelmallisia tilanteita kuten ihmisjoukkoja, tavallista suurempia 
kantamuksia kantavia henkilöitä sekä ajoneuvollisia kulkijoita.
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4.2 Testien tulokset

Testiaineisto jaetaan neljään eri videoon niiden vaikeustason mukaan. Vaikeustasoa 
määritettäessä otettiin huomioon niissä esiintyvien kulkijoiden ja ohikulkutilanteiden
vaikeustaso algoritmin kannalta. Tulokset on jaoteltu saapumissuunnan ja 
poistumissuunnan perusteelta. Jos algoritmi epäonnistuu kulkijan laskemisessa, se 
katsotaan hukatuksi. Testeissä ei esiinny tilannetta jossa kukaan tekisi kesken kaiken 
U-käännöksen, joten jos algoritmi tulkitsee kulkijan poistuneen tulosuunnan kanssa 
samasta suunnasta, se katsotaan virheelliseksi tulkinnaksi.

4.2.1 Video 1 – helppo

Ensimmäinen testi sisältää vain yksinkertaisia kameran ohitustilanteita yksi henkilö 
kerrallaan. Kulkijoiden etäisyys kamerasta on säilytetty suunnilleen samana. 
Algoritmi selviää tästä tilanteesta mainiosti ilman ongelmia. Videossa kameran ohi 
kulki yhteensä kolme henkilöä, kaksi oikealle ja yksi vasemmalle, ja algoritmi 
onnistui laskemaan ne kaikki oikein.

Taulukko 1. Video 1 tulokset

Saapuu oikealta Saapuu vasemmalta

Poistuu oikealta 0 2

Poistuu vasemmalta 1 0

Hukattu 0 0

4.2.2 Video 2 – keskitaso

Toisen testin vaikeustasoa on kasvatettu sallimalla samaan suuntaan vierekkäin 
kulkeminen sekä vastakkaisiin suuntiin kulkevien risteäminen. Algoritmi onnistuu 

Kuva 6. Video 1 tuloksia
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seuraamaan vastakkaisiin suuntiin kulkevia henkilöitä risteyskohdan jälkeenkin 
mainiosti. Vastaavasti algoritmi epäonnistuu kolmen vierekkäin, koko kameralla 
oloajan kulkevan henkilön laskemisessa. Lopuksi algoritmi laskee tämän kolmen 
kulkijan ryhmän yhdeksi kulkutapahtumaksi.

Videossa kulkijoita oli yhteensä seitsemän kappaletta, viisi niistä oli oikealla ja 
kaksi vasemmalle. Algoritmi hukkasi oikealla kulkevasta kolmen henkilön ryhmästä 
kaksi. Muut algoritmi onnistui laskemaan oikein.

Taulukko 2. Video 2 tulokset

Saapuu oikealta Saapuu vasemmalta

Poistuu oikealta 0 3

Poistuu vasemmalta 2 0

Hukattu 0 2

4.2.3 Video 3 – haastava

Testissä 3 esiintyy kahden aiemman testin tilanteiden lisäksi enemmän vaihtelua 
kulkijoiden etäisyydessä, tiheydessä ja nopeudessa. Etäisyyden, tiheyden ja 
nopeuden vaihtelut testissä eivät tuottaneet algoritmille ongelmia. Testissä esiintyy 
kaksi kahden henkilön ryhmää. Ensimmäisen ryhmän toisen jäsenen algoritmi 
hukkaa kokonaan ja toisen ryhmän jäsen tulkitaan poistuvan virheellisesti.

Yhteensä videossa oli 20 ohikulkijaa, joista 8 meni oikealla ja 12 vasemmalle. 
Algoritmi laski 13 henkilöä poistuvan vasemmalle, näistä yksi on tulkittu väärin, ja 6
henkilöä poistuvan oikealle. Oikealle poistuvista yksi henkilö hukattiin ja yksi 

Kuva 7. Video 2 tuloksia
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tulkittiin väärin poistuvan vasemmalle.

Taulukko 3. Video 3 tulokset

Saapuu oikealta Saapuu vasemmalta

Poistuu oikealta 0 6

Poistuu vasemmalta 12 1

Hukattu 0 1

4.2.4 Video 4 – vaikea

Testissä 4 haasteen tuo suuria kantamuksia kuljettavat henkilöt sekä nopeilla 
ajoneuvoilla, potkulaudoilla, kulkevat henkilöt. Lisäksi testissä kiinnitettiin huomiota
algoritmillisesti haastaviin tilanteeseen jossa samasta reunasta sekä saapuu että 
poistuu kulkija yhtä aikaa.

Testistä huomattiin suurehkoa kärryä työntävän henkilön aiheuttavan ongelmia. 
Kärry, sitä työntävä henkilö ja hänen vieressään kävelevä henkilö tulkittiin yhdeksi 

Kuva 7. Videon 3 tuloksia
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objektiksi joka välittömästi tulkittiin väärin poistuneen samasta suunasta mistä 
kulkijat saapuivatkin. Kärryn vieressä kävelevä henkilö hukattiin. Myös lähekkäin 
kulkevat kaksi potkulautailijaa aiheutti ongelmia. Toinen heistä tulkittiin 
virheellisesti ja toinen poistuvan normaalisti. Myös tilanteessa jossa oikealle poistui 
kulkija samaan aikaan kun sieltä saapui toinen, osoittautui ongelmalliseksi. Poistuva 
henkilö hukattiin kokonaan ja vasemmalle jatkava laskettiin normaalisti. Näiden 
lisäksi testissä esiintyi odottamaton ongelmatilanne. Kahden henkilön ryhmä joka 
poistui oikealla, hukattiin kokonaan, kun samaan aikaan vasemmalta saapui uusi 
kulkija.

Kaiken kaikkiaan testissä kulki 22 henkilöä, joista 15 meni oikealla ja 7 
vasemmalle. Algoritmi laski 9 oikealla kulkevaa ja 6 vasemmalle kulkevaa henkilöä.

Taulukko 4. Video 4 tulokset

Saapuu oikealta Saapuu vasemmalta

Poistuu oikealta 1 8

Poistuu vasemmalta 5 1

Hukattu 1 6

Kuva 8. Videon 4 tuloksia
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4.2.5 Yhteenveto

Kokonaisuudessaan kameran ohi kulki 52 henkilö, joista 39 laskettiin oikein, 10 
hukattiin ja 3 tulkittiin virheellisesti. Useista ongelmakohdistaan huolimatta laskuri 
pystyy tyydyttävän tarkkaan laskentaan.

Taulukko 5. Yhteenveto tuloksista

Saapuu oikealta Saapuu vasemmalta

Poistuu oikealta 1 19

Poistuu vasemmalta 20 2

Hukattu 1 9

4.3 Pohdinta

Toteutettu  järjestelmä  selviytyy  hyvin  tavallisista  tilanteista  joissa  yksi  henkilö
kerrallaan  kulkee  kameran  ohi.  Kulkijoiden  vaatetuksella  ja  varustuksella  ei  ole
juurikaan  väliä  ellei  ne  maastoudu  lähes  täydellisesti  taustan  kanssa.  Selviä
ongelmatilanteita  järjestelmälle  ovat  useamman  vierekkäin  kulkevan  henkilön
ryhmät,  ajoneuvot  ja suuret,  peittävät  kantamukset.  Yksi vaihtoehto olisi  rajoittaa
järjestelmän käyttö ahtaaseen kulkuväylään, kuten esimerkiksi oven eteen. Toisaalta
tämä  toisi  uusia  ongelmia  peräkkäisten,  liian  lähellä  olevien  henkilöiden  kanssa,
johtuen kameran läheisestä sijainnista kulkijoihin nähden. Algoritmi vaatisi kehitystä
ongelmallisten  erikoistilanteiden  kanssa,  sekä  suhteellisen  turha  vaatimus  taustan
muuttumattomuudelle.  Näiden  lisäksi  algoritmi  osoittautui  suhteellisen  raskaaksi
käyttää Raspberry Pi:llä.
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5. TULEVA KEHITYS

Toteutetun järjestelmän päällimmäisenä tehtävän on laskea ohikulkijoiden määrä 
tarkasti ja mahdollisimman reaaliajassa. Kuitenkin järjestelmää testatessa huomattiin 
useita mahdollisia uria tulevalle kehitykselle.

Laskurilla on muutama huomattava ongelmakohta jotka pitäisi ratkaista jotta 
voitaisiin ajatella sen laskevan riittävällä tarkkuudella. Eniten huomiota tulisi 
kiinnittää vierekkäin kulkevien ja suurimmaksi osaksi piilossa olevien kulkijoiden 
havainnointiin. Toinen tärkeä kehityskohde on taustaan naamioituvien, taustan 
kanssa samanväristen kulkijoiden havainnointi. Myös eräs mielenkiintoinen 
kehityssuunta on erilaisten kärryjen ja muiden kulkijoiden tavaran ongelmallinen 
erottelu.

Ajatellessa kohdelaitteistoa, Raspberry Pi:tä, algoritmi ei saavuta järkevää 
reaaliaikaisuutta. Joten algoritmin optimoinnin kehittämiseen tulisi käyttää aikaa, 
jotta saavutettaisiin järkevät suoritusajat.

Järjestelmää on mahdollista kehittää myös laajemmaksi turvallisuus- ja 
tarkkailujärjestelmäksi. Yksi mahdollisuus olisi lisätä järjestelmään kasvojen- ja 
sivuprofiilintunnistus. Tällöin saataisiin toteutetuksi entistä tehokkaampi ja 
monipuolisempi järjestelmä ohikulkijoiden laskemiseksi, tunnistamiseksi ja muun 
datan keräämiselle.
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6. PROJEKTIN KUVAUS

Tässä luvussa esitellään ryhmänjäsenten vastuualueet työssä sekä selvitetään kuinka 
kukin jäsen on käyttänyt aikaa mihinkin osa-alueeseen.

6.1 Ajankäyttö

Tässä luvussa esitetään ryhmän jäsenten yksityinen ja yhteinen ajankäyttö eri osa-
alueissa tarkkuudella tunti.

Taulukko 6. Ryhmän jäsenten ajankäyttö

Nimi Taneli Mikkonen Joni Räsänen Yhteensä

Opetus
Palaute

Kirjallinen työ
Ohjelmointi

Testaus

8
2
30
75
5

10
2
80
20
36

18
1

110
95
41

Yhteensä 120 148 268

Selitykset eri osa-alueille:
 Opetukseen sisältyy kaikki aika joissa jäsenet ovat osallistuneet ohjattuun 

opetukseen.
 Palaute on työn ohjaajan kanssa käytetty aika, jossa työstä, ohjelmoinnista ja 

yleisistä asioista on keskusteltu ja saatu palautetta.
 Kirjallinen työhön lukeutuu työhön tarvittavat tutkimuksen ja taustoituksen 

tekeminen, itse kirjoitus, tekstin ulkonäöllinen ylläpito, kaavioiden, kuvien ja 
taulukoiden tekeminen.

 Ohjelmointi on ongelman ratkaisuun tarvittavan ohjelmiston suunnittelu, 
tekeminen ja dokumentointi.

 Testaukseen kuuluu ohjelmistoympäristön rakennus ja ohjelmiston 
testaukseen käytetty aika.
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Kuva 9. Ryhmän kokonaisajankäyttö osa-alueittain

Opetus

Palaute

Kirjallinen työ

Ohjelmointi

Testaus
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7. YHTEENVETO

Työssä suunniteltiin ja kehiteltiin järjestelmä joka pystyy laskemaan ohikulkijoiden 
määrän ja suunnan videokuvan perusteella. Työssä perehdyttiin erilaisiin 
videokuvankäsittely- ja hahmonseurausmenetelmiin, niiden toteutukseen 
turvallisuusjärjestelmän näkökulmasta sekä niiden hyviin ja huonoihin puoliin. 
Lopullisessa toteutuksessa käytettiin yksinkertaista taustan erottamista kuvasta. 
Algoritmi määrittää kuvaustapahtuman alussa kuvauksen aikaisen taustan ja tämän 
perusteella erotellaan kaikki taustasta poikkeavat objektit. Ohikulkijoiksi 
määritellään kaikki videokuvan toisesta reunasta saapuvat ja toiseen reunaan 
poistuvat objektit jotka muodostavat tietyn tasoisen yhtenäisen kappaleen.

Järjestelmää testattiin itsekuvatuilla testivideoilla joissa esiintyy eri vaikeustason 
ohitustilanteita. Testattu algoritmi selviytyi hyvin yksinkertaisissa tilanteissa, joissa 
kohteet ohittivat kameran yksi kerrallaan. Tilanteissa joissa useampi kohde ohittaa 
kameran kerrallaan, sekä tilanteet joissa kohteet ovat tavallista monimutkaisempia, 
esimerkiksi suuret kantamukset, aiheuttivat algoritmille ongelmia. Näissä tilanteissa 
algoritmi helposti jättää kohteen laskematta tai tulkitsee kohteen suunnan 
virheellisesti.

Järjestelmää voisi kehittää entisestään parantamalla sen laskennan tarkkuutta sekä 
ratkaisemalla ongelmalliset tilanteet, joissa algoritmi toimii virheellisesti. Muita 
mahdollisia kehityssuuntia järjestelmälle olisi laajentaa järjestelmää kasvojen- ja 
henkilöntunnistuksen avulla entistä monipuolisemmaksi turvallisuusjärjestelmäksi.

 Järjestelmä sekä siihen liittyvä testaus ja dokumentointi toteutettiin kahden 
hengen ryhmässä. Työaikaa jäsenelle kertyi keskimäärin 150 tuntia, ja jokainen jäsen
osallistui kaikkiin työnosiin riittävästi. Järjestelmä toteutettiin käytettäväksi 
Raspberry Pi laitteistolla.
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