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 SYSTEM AUTOMATYCZNEGO LICZENIA 
OBIEKTÓW W RUCHU MIEJSKIM 

Streszczenie  – Praca przedstawia wybór narzędzi programistycznych 
oraz praktyczne zastosowania metod przetwarzania sekwencji wideo w 
rozbudowanych systemach monitoringu. Zrealizowano system 
automatycznego liczenia obiektów w sekwencji wideo z zastosowaniem 
środowiska Microsoft Visual Studio z użyciem biblioteki .NET 
Framework 3.5.  

1 Wprowadzenie 

Współczesne systemy monitoringu wizyjnego są w ciągłym rozwoju. 
Umożliwiają zaawansowane przetwarzanie obrazu polegające na 
analizie ludzkiej sylwetki, ruchu człowieka, zbieraniu informacji o 
osobach wchodzących i wychodzących z budynku, czy też badania i 
estymacji liczby ludzi w tłumie [1]. 

Coraz popularniejsze staje się wykorzystanie algorytmów liczących 
ludzi w systemach komercyjnych, takich jak CountWise [2], Video 
Turnstile [3], system Honeywell [4], oraz rejestrator z funkcją zliczania 
osób VX-PeCo firmy VisualTools [5]. 

Systemy tego typu ograniczają się zazwyczaj do analizowania 
wyłącznie jednego rodzaju obiektów. Jedne systemy przetwarzają obraz 
pod kątem przepływu ilościowego ludzi [1, 6, 7], inne pojazdów [8,9]. 
Autorzy pracy skupili się na obu typach obiektów - zarówno pieszych jak 
i pojazdach. Zadanie liczenia obiektów w sekwencji wideo jest 
realizowane  w czasie rzeczywistym za pomocą standardowej 
internetowej kamery z interfejsem USB. Przewidziano  także 
rozpoznanie tramwajów i pociągów, przy czym zadanie to nie jest ujęte 
w wyświetlanych przez program statystykach.  

Program rozpoznaje również sytuacje, gdy pobrany z podłączonego 
źródła obraz nie spełnia wymogów jakościowych niezbędnych do jego 
przetwarzania, tzn. jest zbyt ciemno, bądź utracona została ostrość. 
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System może znaleźć zastosowanie w rozwiązaniach analiz 
statystycznych (np. badanie liczby konsumentów), jak również do 
różnego typu zastosowań w monitoringu miejskim, jak na przykład 
analizy natężenia ruchu – wykrycie korka ulicznego lub 
zorganizowanego zgrupowania osób.  

Do opracowania systemu wykorzystano język C# i platformę .NET. 
Praca zawiera opis użytych narzędzi i bibliotek, z uwzględnieniem 
kryterium wyboru. 

2 Narzędzia 

W procesie implementacji projektu został użyty szereg narzędzi 
wspomagających programowanie, takich jak: 

• Środowisko Microsoft Visual Studio 2010 [10] z biblioteką 
.NET Framework 3.5 

• Biblioteka DirectShow, wrapper DirectShowLib-2005 
• Biblioteka OpenCV 2.1  
• Biblioteka EgmuCV 2.2 
• Biblioteka Castle Windsor 2.5.2. 
Do pobrania i zdekodowania obrazu wideo użyto biblioteki 

DirectShow [11], zawierającej najważniejsze funkcje programistycznej 
obsługi multimediów dla systemów operacyjnych z rodziny Microsoft 
Windows. 

Do przetwarzania obrazów użyto biblioteki OpenCV [12]. Do jej zalet 
niewątpliwie należy szybkość działania, możliwości, cena (jest darmowa) 
oraz liczne źródła pomocy. 

Do stworzenia modelu zdecydowano się użyć języka C# i platformy 
.NET. W przeciwieństwie do języka C++, platforma .NET używa tzw. 
kodu zarządzanego oraz mechanizmu zwanego jako Gargabe Collector, 
którego zadaniem jest automatyczne zwalnianie nieużywanej pamięci 
operacyjnej. Jednakże biblioteki DirectShow oraz OpenCV napisane 
zostały w języku C++, używając kodu niezarządzanego. Możliwe jest 
napisanie własnej nakładki (wrapper) pozwalającej użyć kodu 
niezarządzanego na platformie .NET, jednakże przygotowanie takiego 
wrappera jest bardzo pracochłonne. Dlatego też  wykorzystano 
istniejące implementacje wrapperów, a mianowicie biblioteki 
DirectShowLib-2005 oraz EgmuCV [13].  

To połączenie pozwoliło uzyskać wygodne środowisko 
programistyczne , w którym głównym zadaniem jest tworzenie sprawnie 
działających algorytmów, a nie ich implementacja. Dodatkowym atutem 
użycia biblioteki EgmuCV jest jej pełna obiektowość. Każdy typ danych 
znany z OpenCV został przekształcony na klasę. Dla przykładu typ 
IplImage został zamieniony na Image<<TColor,TDepth>>. Na listingu 1 
poniżej przedstawiono kod w języku C++ realizujący operacje wczytania 
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obrazu, przekształcenia jego głębi kolorów na skalę odcieni szarości, 
następnie  progowanie i ostatecznie wykrywanie krawędzi operatorem 
Sobela. Na listingu 2 pokazano odpowiadający mu kod C#. W drugim 
przypadku nie trzeba zwalniać ręcznie pamięci dla wczytanego obrazka. 
Jak uwidoczniono poniżej, wykorzystanie języka C# w znacznym stopniu 
uprościło proces implementacji. 

Listing 1: Kod w języku C++ realizujący operacje wczytania obrazu. 
 
1 #include cv.h” 
2 int main ( int argc, char** argv ) { 
3  IplImage* source = cvLoadImage(“image1.jpg”); 
4  IplImage* gray = 

cvCreateImage(cvGetSize(source),IPL_DEPTH_8U,1); 
5  IplImage* dest = 

cvCreateImage(cvGetSize(source),IPL_DEPTH_8U,1); 
6  
7  cvCvtColor(source, gray, CV_RGB2GRAY); 
8  
9  

cvThreshold(gray,gray,100,255,CV_THRESHOLD_BINAR
Y); 

10   
11   cvSobel(gray,dest,1,1,3); 
12    
13   cvReleaseImage(&source); 
14   cvReleaseImage(&gray); 
15   cvReleaseImage(&dest); 
16  } 
 
Listing 2: Kod w języku C# realizujący te same operacje wczytywania 

obrazu zamieszczone w Listingu 1. 
 
1 void main() { 
2  var dest = new Image<Bgr, byte> (“image.jpg”) 
3                 .Convert<Gray,byte>() 
4                 .ThresholdBinary( new 

Gray(100), new Gray(255)) 
5                 .Sobel(1,1,3); 
6 } 

W trakcie tworzenia projektu zaproponowano także wykorzystanie 
mechanizmu IoC (ang. Inversion of Control [14]) oraz DI (ang. 
Dependency Injection). Do jego realizacji wybrano bibliotekę Castle 
Windsor [15] w wersji 2.5.2.  

Mechanizm IoC polega na przeniesieniu na zewnątrz komponentu 
(np. obiektu) odpowiedzialności za kontrolę wybranych czynności, 
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natomiast DI jest jednym z przykładów realizacji IoC. Jest to odmienny 
sposób programowania niż tradycyjne programowanie proceduralne w 
którym metoda tworzy i zarządza obiektem którego w danym momencie 
potrzebujemy.  

Do głównych zalet IoC niewątpliwie należą: 
• automatyczne tworzenie obiektu i zarządzanie pamięcią dla 

niego wykonywane przez kontener IoC  
• kontrola kodu z jednego miejsca w programie 
• przejrzystość kodu 
• łatwość sterowania działaniem programu (np. wybór poprzez 

menu) 
• łatwość późniejszej rozbudowy, w tym rejestrowanie nowych 

obiektów w trakcie działania aplikacji. 
W procesie implementacji zastosowano także uproszczony model 

MVC (ang. Model View Controller – model, widok, kontroler). Opiera się 
on na trzech warstwach aplikacji: 

1 Model – warstwa odpowiadająca za dostęp do danych (np. 
baza danych) 

2 View – widok: warstwa odpowiadająca za wyświetlenie 
gotowych, przetworzonych danych 

3 Controller – kontroler: warstwa pośrednicząca między 
modelem a widokiem: przetwarza surowe dane z modelu do 
postaci jakiej oczekuje widok. 

W aplikacji przedstawionej w poniższej pracy można bez problemu 
wyróżnić model jako udostępniający dane, natomiast widok i kontroler 
zostały połączone ze sobą.   

3 Implementacja 

Na rysunku 1 przedstawiono interfejs użytkownika programu do 
zliczania obiektów na podstawie sekwencji wideo.  

W menu programu dostępne są następujące opcje: 
• standardowe przyciski: start, pauza, stop 
• przycisk wyświetlający okno ze statystykami 
• przycisk zapisujący na dysk lokalny użytkownika 

przetworzone zdarzenia 
• dynamiczne menu z zainstalowanymi kamerami USB. 
• przycisk Snapshot pobierający aktualną klatkę sekwencji 

wejściowej jako referencyjne tło. 
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Rys. 1. Program zliczający obiekty w trakcie działania 

WebCam 
 

Podczas uruchamiania programu tworzone jest dynamiczne menu z 
możliwymi do wybrania kamerami. Jeśli kamera, którą mamy 
zainstalowaną oraz podłączoną do komputera widnieje na tej liście, to 
znaczy, że możemy jej użyć w celu dokonania akwizycji sygnału 
wizyjnego. Należy jednak pamiętać, aby na początku ustawić klatkę 
referencyjną tła (na której nie ma żadnych kluczowych elementów). 
Zadanie to realizuje funkcja przypisana do przycisku Snapshot. Dopiero 
ta zapamiętana klatka będzie stanowiła podstawę do wykrywania 
obiektów.  

 
Dekodowanie obrazu 
 

Do dekodowania obrazu wykorzystana została biblioteka DirectShow 
oraz nakładka DirectShowLib-2005. Dzięki zastosowaniu biblioteki 
inicjalizację całego mechanizmu dekodowania strumienia zamknięto w 
jednej klasie. Dostęp do metod DirectShowLib-2005 oraz ich obsługę 
zapewnia interfejs IConfigurator oraz klasa implementująca ten interfejs 
– DshowConfigurator.  

Każda klatka zdekodowanego strumienia przekazywana jest do klasy 
SampleGrabberCallback, tam z kolei BufferCB przetwarzana jest na 
obiekt Image, który dalej jest przetwarzany przez klasy interfejsu 
IAnalyzer. 
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Przygotowanie klatek 
 

W procesie przygotowania klatek do dalszej analizy rozpatrzono kilka 
metod detekcji obiektów ruchomych w sekwencji wideo [16, 17]: 

• odjęcie od klatki bieżącej klatki referencyjnej 
• odjęcie od siebie dwóch sąsiednich klatek i ich wcześniejsza 

zamiana palety barw z RGB (ang. Red Green Blue) na skalę 
szarości oraz operacja filtrowania – w celu usunięcia szumów z 
obrazu 

• estymacja tła poza obszarem zajmowanym przez obiekt. Zadanie 
to realizuje się łącząc (blok Compositing) obraz wejściowy, 
wyliczoną dotychczas reprezentację tła oraz maskę detekcji 
obiektu na obrazie. Wynik pracy tej części algorytmu transportuje 
się do bloku wybierającego Switch. Element ten przez pierwsze 
20 próbek przepuszcza bezpośrednio sekwencję wejściową, a 
następnie wyjście z bloku Compositing opóźnione o 1 próbkę. 
Oznacza to uwzględnienie wykrytego obiektu podczas 
przeliczania wartości tła, przez co wyeliminowane jest przejście 
obiektu do reprezentacji tła. 

Schemat klas wykorzystanych w projekcie został przedstawiony na 
rysunku 2. Zaproponowanym w pracy rozwiązaniem detekcji obiektów 
ruchomych jest odejmowanie klatki bieżącej od ustalonej klatki 
wzorcowej w celu wykrycia zmian w obrazie. Po wyznaczeniu tła 
wykonywane są operacje zmiany głębi obrazu na skalę odcieni szarości, 
dylatację, erozję, progowanie oraz mnożenie pikseli przez siebie w celu 
uzyskania wzmocnienia tych, które są istotne dla obrazu, ale zostały 
pominięte przez progowanie. Zaimplementowano również klasę 
MultipleFramePreparer, której celem jest tworzenie iloczynu logicznego 
z dwóch sąsiednich klatek obrazu wideo. Niestety nie wykorzystano jej w 
algorytmie, ponieważ nie poprawiła późniejszej analizy - tracimy w ten 
sposób dość dużo istotnych szczegółów w obrazie.  
 
Rozpoznanie obiektów 
 

Po przygotowaniu poszczególnych klatek kolejnym etapem jest 
rozpoznawanie obiektów. Schemat klas wykorzystanych w tym etapie 
przedstawia rys.3. Obecnie algorytm do rozpoznawania tworzy kontury 
obiektów i na podstawie cech geometrycznych stara się zakwalifikować 
obiekt do odpowiedniej klasy (tj. samochód, człowiek) – implementacja 
w klasie VehicleTracker. Klasa ta w każdej klatce sekwencji wideo 
wykrywa obiekty i je klasyfikuje. Zaimplementowano także klasę 
CounturTracker której zadaniem jest śledzenie wykrytych obiektów i 
predykcja ich położenia w następnych klatkach sekwencji. 
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Rys. 2. Klasy przygotowujące obraz 

Detekcja zdarze ń 
 

Do obsługi zdarzeń, krytycznych uniemożliwiających rejestrację i 
przetwarzanie sygnału wizyjnego (zasłonięcie obiektywu kamery, utrata ostrości 
obrazu) zaimplementowano klasę FailDetector. Klasa ta dla każdej klatki 
sprawdza czy jest poprawna. Jeśli np. jest zbyt ciemna to informacja o tym 
pojawia się w głównym oknie programu na pasku stanu i ta klatka nie jest dalej 
przetwarzana. Sytuacja to została przedstawiona na rys. 4. 
 

 
 

Rys. 3. Implementacja klasy śledzącej obiekty 
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Rys. 4. Ilustracja działania detekcji niepoprawnego obrazu wejściowego  

 
Wyjście programu 
 

Elementami wyjściowymi programu są zaznaczone (obrysowane 
prostokątną ramką) w sekwencji wyjściowej obiekty. Czerwonym 
kolorem oznaczone są samochody, zielonym – osoby piesze. 
Dodatkowo algorytm wyświetla dane w postaci okienka Wyniki, w którym 
przedstawiona jest liczba samochodów i pieszych będących w ruchu, 
znajdujących się w danej chwili w kadrze kamery. 

4 Testy i optymalizacja 

Podczas testowania modelu liczenia obiektów w ruchu miejskim 
zastosowano kamerę Creative VF0420. Używanie tej kamery 
wprowadzało początkowo do programu znaczną ilość błędnych 
informacji z punktu widzenia działania, które wynikały z automatycznych 
funkcji urządzenia, takich jak: regulacja balansu bieli. Jednakże istnieje 
możliwość ręcznego ustawienia parametrów kamery, co spowodowało 
wyeliminowanie powyżej wspomnianych błędów w detekcji obiektów. 

Problemem okazała się również kalibracja i miejsce położenia kamery 
oraz co za tym idzie poprawna klasyfikacja obiektów. W chwili obecnej 
algorytm poprawnie wykrywa obiekty znajdujące się od kamery w 
odległości 50-100 [m], przy czym istnieje możliwość zmiany 
współczynników  istotnych dla klasyfikacji obiektów w algorytmie. 

W przypadku, gdy obiekty zatrzymują się na dłużej, algorytm 
powinien „wcielać” je w tło. W modelu wybrano estymację tła polegającą 
na odjęciu klatki referencyjnej od bieżącej, więc algorytm nie będzie 
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działał poprawnie w miejscach gdzie zatrzymują się obiekty na dłuższy 
czas, takich jak: parkingi. Podczas dłuższych postojów obiekty nadal 
będą wykrywane jak te w ruchu. W miejscach gdzie pojazdy i piesi nie 
zatrzymują się na dłużej – drogi, chodniki – algorytm działa poprawnie. 
Prawidłowo rozpoznaje obiekty i je klasyfikuje. 

Ponieważ sekwencja wejściowa oraz przetwarzany przez system 
obraz ma rozdzielczość 800x600 pikseli, obiekty widziane z dużych 
odległości (wspomnianej powyżej) przez kamerę są zbyt małe. W wyniku 
tego algorytm rozpoznaje dwóch idących blisko siebie pieszych, jako 
jednego.  

Rys. 5 przedstawia przykłady działania systemu do automatycznego 
liczenia i indeksowania obiektów w sekwencji wideo.  

 

 
Rys. 5. Przykłady działania programu do automatycznego liczenia i 

indeksowania obiektów w sekwencji wideo 
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5 Podsumowanie 

Przygotowanie funkcjonalnego rozwiązania do automatycznego 
zliczania obiektów w sekwencji wizyjnej wymagało właściwego dobrania 
kilku komponentów programistycznych. Wykorzystane specjalizowane 
biblioteki np. OpenCV pozwalają na budowę systemu działającego w 
czasie rzeczywistym.  

Zaproponowane rozwiązanie będzie stanowiło podstawę do dalszej 
rozbudowy systemu o generację raportów statystycznych, 
pozwalających na analizę zachowań w badanym obszarze 
nadzorowanym kamerą, a także raportowanie do zbiorczej bazy danych 
w której przechowywane są dane z kilku punktów pomiarowych.  
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W pracy zaprezentowano wyniki badań realizowanych w ramach 
projektów PPBW, INDECT i DS 511-93-192/11.  

AN AUTOMATIC SYSTEM OF COUNTING 
OBJECTS IN URBAN TRAFFIC  

Summary – This article presents the analysis and implementation of 
algorithms for detecting and counting objects in video surveillance 
systems. Article also presents the choice of development tools. 
Presented models of the algorithm was implemented and tested in 
Microsoft Visual Studio 2010 environment with .NET Framework 3.5 library 
using video processing techniques. 

 

 

 


