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Absztrakt. A következő tanulmányban Lidar szenzor méréseire alapú járáselem-

ző módszert mutatunk be. A kifejlesztett algoritmus egy 4D vizualizációs keret-

rendszer része, ahol kültéri környezetben játszódó többszereplős valós jeleneteket

elemezhetünk és jelenı́thetünk meg interaktı́van. A követett személyek trajek-

tóriáinak meghatározása után a rendszer úgynevezett szabad nézőpontú vide-

ót hoz létre, amely megjelenı́ti a geometriailag rekonstruált és textúrázott je-

lenetet. A megjelenı́tés során biztosı́tjuk, hogy az előzőleg egy 4D rekonstruk-

cióban felvett mozgó avatárjaink kövessék a valóságban megfigyelt szereplők

mért útpályáit. A rendszer két különböző moduljában támaszkodunk az emberi

járás elemzésével kapható jellemzőkre is. Az egyik feladat a követés során kinyert

egyedi járáslenyomatok, mint biometrikus jellemzők felhasználása a járókelők

újra-azonosı́tására, amennyiben időlegesen elhagyták a megfigyelt területet, majd

újra feltűntek a szı́ntéren. A másik feladat, hogy a vizuális megjelenı́tést való-

sághűbbé téve szinkronizáljuk a megfigyelt szereplők és a mozgatott avatárok

lépéseit. Eljárásunkat valós kültéri környezetekben rögzı́tett jeleneteken teszteljük.

1. Bevezetés

Számos alkalmazási területen központi feladat olyan 3D dinamikus jelenetek elemzése,

ahol egyszerre több személy mozog egy megfigyelt helyszı́nen. A probléma többek

között megjelenik az intelligens videofelügyelet [1], a videokommunikáció és a kiter-

jesztett valóság területein is. Egy vizuális méréseken alapuló komplex jelenetfeldol-

gozó rendszer számos funkciót valósı́t meg, kezdve a mozgó emberek észlelésétől, a

lokalizáción és a követésen át, egészen a magasabb szintű események felismeréséig,

például abnormális események detekciójáig, és a jelenetek hatékony megjelenı́téséig.

A videofelügyeleti alkalmazások egyik központi problémája az időlegesen eltűnt

szereplők újra-felismerhetősége a követés során. A személyek trajektóriáinak megsza-

kadását okozthatja többek között az alakzatok kölcsönös kitakarása, illetve gyakran

előfordul, hogy a célszemély elhagyja a megfigyelt területet, majd később a szı́ntér

egy másik pontján újból megjelenik. Az emberek újra-azonosı́tásához [2] biometrikai

jellemzőket kell kinyernünk, ezek azonban úgynevezett gyenge leı́rók is lehetnek: se-

gı́tségükkel elegendő az azonosı́tást a helyszı́nen lévő emberek tipikusan kis csoportján
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belül elvégezni, nem cél keresés nagy adatbázisokban. Ugyanakkor a biometrikus jel-

lemzőket a személyek természetes viselkedése közben kell lemérni, a felismerést közel

valós időben megvalósı́tva.

A járás, mint biometrikus jellemző felhasználhatóságát széleskörűen elemezték az

elmúlt évtizedekben [3–5]. Már az 1960-as évek óta pszichológiai kı́sérletek igazolják,

hogy a legtöbb embert hatékonyan lehet azonosı́tani a járása alapján [6]. A videó alapú

járásfelismerő modulok egyszerűen integrálhatók a megfigyelő rendszerekbe, hiszen a

méréshez nincs szükség speciális mérőeszközökre, és a járókelők aktı́v együttműködését

sem igénylik az azonosı́tási folyamatban. Bár korábban számos járás alapú személyazo-

nosı́tási módszert javasoltak a szakirodalomban (részletek a 1.1. fejezetben következnek),

a legtöbb megoldást csak erősen kontrollált tesztkörnyezetben vizsgálták, ahol az alanyok

sétáit előbb egyenként rögzı́tették, majd a felvett járásmintákat utólag párosı́tották.

Valós videofelügyelet során fő kihı́vás, hogy a járásjellemzőket természetes környezetben

kell kinyerni, a helyszı́nen egyidejűleg több gyalogos is jelen lehet, akik időlegesen

takarásba kerülhetnek egymással vagy más tereptárgyakkal. Ahhoz, hogy megőrizzük

a rendszer valósidejű feldolgozó képességét, a személyek azonosı́tását a megfigyelt je-

lenet közben el kell végezni, miközben tetszőleges gyakorisággal megjelenhetnek új

illetve korábban is látott emberek.

A 4D (dinamikus 3D) jeleneteknél további kihı́vást jelent a mérési eredmények

hatékony megjelenı́tése. Hagyományos videofelügyeleti rendszerekben az operátorok

különböző kameraképek párhuzamos figyelésével nagy területet tekintethetnek át, és a

takarási problémákat részben megoldja a különböző nézetek együttes vizsgálata. Ugyan-

akkor a megoldás hatékonysága a kamerák számának növekedésével drasztikusan csök-

ken, mert a strukturálatlan képfolyamok együttes követése megterhelő feladat. A va-

lóságot megjelenı́tő 4D videoszekvenciák kiterjesztett vizuális élményt nyújthatnak a

megfigyelőnek, aki a rekonstruált 4D jeleneteket tetszőleges nézőpontból megtekintheti

és elemezheti, igény esetén pedig virtuálisan módosı́thatja is. Bár léteznek sztereó-alapú

megoldások 4D kültéri jelenetek rekonstrukciójára [7], a feldolgozási folyamat itt nem

teljesen automatikus, és létrehozásuk a mai hardvereszközökkel is extrém számı́tási időt

és kapacitást igényel.

Az integrált 4D (i4D) megfigyelő és vizualizációs rendszer [8] dinamikus 3D je-

lenetek részben valósidejű rekonstrukciójára alkalmas. Az i4D rendszer a feldolgo-

zás során két különböző tı́pusú méréshalmazt használ fel. Az első forrás 4D pontfelhő

szekvencia, melyet egy forgó többnyalábos (Rotating Multi-beam, RMB) Lidar szen-

zor rögzı́t. A második rendszerkomponens egy beltéri 4D rekonstrukciós stúdió, [9]

ahol mozgó emberekről készülnek élethű 4D modellek. A megfigyelő rendszer képes

egyszerre több gyalogost detektálni és követni a célterületen, és a felvett jeleneteteket

4D-ben megjelenı́teni. A rendszer kimeneteként a geometriailag rekonstruált és tex-

túrázott környezetben 4D avatár modellek mozognak, melyek valós időben követik a

valóságban megfigyelt járókelők útpályáit.

Az i4D rendszer eredeti verziójának [8] két fő korlátja volt. Egyrészt a kizárólag

rövidtávú objektumkövetést tett lehetővé, ezért amikor megszakadt egy követett alak-

zat útpályája, az újbóli megjelenésekor mindig új személyként azonosı́totta a járókelőt.

Az újrafelismerés feladatát részben kezelte Benedek kiterjesztése [10], amely a Lidar

szenzor pontfelhőiből nyert ki két gyenge biometrikai azonosı́tót: a becsült magassá-
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got, és az intenzitáshisztogramot. Az előző két leı́ró azonban könnyen összekeverheti

a személyeket, ha azok magassága és öltözete hasonló. Az RMB Lidar szenzor füg-

gőleges felbontása meglehetősen alacsony (0.4 fok a mérés során használt Velodyne

HDL 64-E szenzornál [10]), ami miatt a biztonságos elválasztáshoz legalább 6-8 cm

magasságkülönbségnek kell lennie a két megkülönböztetni kı́vánt személy között. Egy

másik probléma, hogy a használt szenzor intenzitás csatornája kalibrálatlan, vagyis a

mért intenzitásértékek nem feltétlenül feleltethetők meg adott tı́pusú ruhaanyagoknak,

ráadásul az intenzitás pontos értéke függ a szenzortól való távolságtól és a lézersugár

lokális beesési szögétől. A fenitek miatt célul tűztük dinamikus biometrikus jellemzők,

esetünkben a járás, felhasználását is a felismerési folyamatban.

Az i4D rendszer [8] vizualizációs modulja is adott lehetőséget a járásanalı́zis alapú

továbbfejlesztésre. Az avatárok itt mindig az útpálya érintője által meghatározott irányba

fordulva követik a valós személyek trajektóriáit, viszont az animált lábak mozgása nincs

szinkronban a valóságban megfigyelt járás ütemével. Az animáció során valójában a

4D stúdióban felvett két lépést ismételjük folyamatosan, figyelmen kı́vül hagyva a járás

tényleges frekvenciáját és fázisát. Mivel az aktuális járásfázist ki tudjuk nyerni a Lidar

szenzor által mért adatokból, a fázis információt felhasználhatjuk a méréssel szinkro-

nizált járásanimáció létrehozásához.

1.1. Járáselemzéssel kapcsolatos munkák a szakirodalomban

A következő fejezetben áttekintjük a szakirodalomba megtalálható kép alapú járásfel-

ismerő módszereket, fókuszálva az általunk bemutatott Lidar-alapú technikákra.

Számos metódus monokuláris optikai kamerák felvételeit próbálja felhasználni de-

tekciós problémák megoldására. Azonban csak nagyon egyedi környezetben feltételez-

hetjük, hogy a megfigyelt objektumok mindig oldalnézetből látszanak [11, 12], ezért a

fő kutatási feladat egy olyan nézet-invariáns reprezentáció kidolgozása, amely mindig

lehetővé teszi a járás jellemzők könnyű kinyerését. A Kusakunniran és tsai módszerében

[13] bemutatott nézet transzformációs modell egy többrétegű megközelı́tésen alapszik,

mı́g a [14, 15] által ismertetett módszerek egy energiaképpel reprezentálják a járást.

Kale [16] a Dynamic Time Warping (DWT) jelfeldolgozó algoritmust felhasználva egy

tér-időbeli sziluett összehasonlı́tást hajt végre, [17] egyszerű sziluett átlagolásból kiny-

ert jellemzőket használ fel. Számos módszer egy kanonikus alakzatreprezentációval ı́rja

le az objektumokat [18–20]. A fent emlı́tett metódusok nyilvános, több-nézőpontú járás

adatbázisokon [21] próbálják maximalizálni a detekciós eredményeket. Ilyen referencia

adathalmazok a CASIA járás adatbázis [22], az USF adatbázis [23] és a CMU Motion

of Body (MoBo) adatbázis [24]. A fent emlı́tett adatbázisok sok gyalogosról tartalmaz-

nak különböző nézőpontokból rögzı́tett mozgás szekvenciákat, de a felvételek erősen

kontrollált, jó megvilágı́tású beltéri vagy kültéri környezetben készültek. A megfigyelt

szereplők többnyire fix pályákat követnek [23], vagy futópadon mozognak [24]. Ezek

a megkötések nagyban leegyszerűsı́tik a felismerést, szemben a valós környezetekkel,

ahol a követett objektumok tetszőlegesen mozoghatnak. A HID-UMD [25] adatbázis

sokkal általánosabb, kültéri környezetben rögzı́tett járás szekvenciákat tartalmaz, me-

lyek változó nézőponttal, kameratávolsággal és háttér paraméterekkel rendelkeznek.

Azonban, a fent emlı́tett adatbázisokhoz hasonlóan, a videó szekvenciák egyszerre csak

egy gyalogost tartalmaznak, ami lényegesen könnyebbé teszi a jó minőségű sziluett
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kinyerést. Az eddig emlı́tettekkel ellentétben, valós dinamikus jelenetekben egyide-

jűleg több járókelőre kell számı́tani, akik gyakran takarásban vannak egymással, ezért

a detekciós folyamat egyik kulcskérdése a megfelelő minőségű sziluettek kinyerése.

Léteznek olyan rendszerek [25], melyek a takarás problémáját, több különböző nézőpont

fúziójával oldják meg, azonban ehhez telepı́teni és kalibrálni kell egy összetett kamera-

rendszert, ami sok alkalmazási helyzetben nem lehetséges.

Másik lehetőség, hogy mélységinformációt is kinyerünk a helyszı́nről, sztereo ka-

merák vagy Time-of-Flight (ToF) szenzorok felhasználásával. Az olcsó és széles körben

elterjedt Kinect szenzort több járás elemzéssel foglalkozó munka során felhasználták

[26–29], és kapcsolódó referenciaadatbázist is publikáltak már [30]. Azonban a Ki-

nect szenzorok a kis látómezőjük (0,8m-4,0m látótávolság) és a direkt napfényben

való alacsony teljesı́tményük miatt kevésbé alkalmasak kültéri alkalmazásoknál. A [31,

32] tanulmányokban egy 2D lézer szkennert használtak a járás karakterisztikájának

mérésére, azonban a szenzor csak 2D-ban rögzı́t adatokat, ı́gy nem alkalmas sem ob-

jektumok klasszifikálására, sem nagy területek megfigyelésére.

A Velodyne HDL-64E Lidar szenzor 64 lézerforrással rendelkezik és maximum

15Hz-es sebességgel képes 360 fokos látószögű 3D-s pontfelhő szekvenciákat rögzı́teni,

mely pontfelhők átlagosan 65 ezer pontot tartalmaznak. A lézerkamera maximális lá-

tótávolsága 120 méter, ami nagy kültéri környezet megfigyelésére is alkalmassá teszi a

technológiát. Továbbá a szenzor gyorsan telepı́thető, újrainstallálás és kalibrálás nélkül

mozgatható új helyszı́nre. A pontfelhő térbeli felbontása viszont relatı́ve alacsony és

inhomogén. A szenzortól távolodva jelentősen csökken a pontok száma, és az egyes

szkennelési körgyűrűk távolsága is jelentősen növekszik. Méréseink alapján, 10-20

méteres rádiuszon belül egy gyalogos pontfelhőjének a mérete átlagosan 180 és 500

pont között változik, ami két nagyságrenddel kisebb, mint a Kinect szenzor esetében

(10-20 ezer pont/gyalogos), mı́g a sztereo kamerák mérései is lényegesen több pontot

tartalmaznak [33].

A cikkben áttekintjük a Velodyne Lidar szenzor alkalmazási lehetőségeit a vizuális

járás elemzéssel kapcsolatban. A tanulmányban bemutatott rendszer valós kültéri kör-

nyezeteket felügyel, egyidejűleg több járókelővel a szı́ntéren. A cél a gyalogosok újraa-

zonosı́tása és a jelenetek realisztikus 4D-s megjelenı́tése. A Velodyne Lidar kamerát ko-

rábban használták már gyalogos detekcióra és követésre [10, 34], azonban ismereteink

szerint ez az első tanulmány, ami az emberi járás elemzéséhez használja fel a szenzort.

A szenzor alacsony térbeli felbontása és a különböző takarási jelenségek következtében

kialakuló hiányos alakzatformák miatt úgy döntöttünk, hogy modell nélküli megköze-

lı́tést alkalmazunk. Ellentétben ezzel, [27, 35, 36] munkák egy strukturált test modellt

illesztenek a detektált objektumra. Például a [35] egy él-különbség térképen alapuló

Particle Swarm optimalizációs módszert használ a modell illesztéséhez, de ehhez na-

gyon jó minőségű sziluettre van szükség. Esetünkben viszont azt tapasztaltuk, hogy

olyan általános jellemzőkre kell támaszkodnunk, mint például a sziluett szélességének

a dinamikája. A munkafolyamat során zaj-toleráns, robosztus jellemzők kinyerésére és

a járás jellemzők más biometrikus leı́rókkal történő hatékony integrálására törekedtünk.

A cikkben áttekintjük a Velodyne Lidar szenzor alkalmazási lehetőségeit a vizuális járás

elemzéssel kapcsolatban. A tanulmányban bemutatott rendszer valós kültéri környeze-

teket felügyel, egyidejűleg több járókelővel a szı́ntéren. A cél a gyalogosok újraazo-
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nosı́tása és a jelenetek realisztikus 4D-s megjelenı́tése. A Velodyne Lidar kamerát ko-

rábban használták már gyalogos detekcióra és követésre [10, 34], azonban ismereteink

szerint ez az első tanulmány, ami az emberi járás elemzéséhez használja fel a szenzort.

A szenzor alacsony térbeli felbontása és a különböző takarási jelenségek következtében

kialakuló hiányos alakzatformák miatt úgy döntöttünk, hogy modell nélküli megköze-

lı́tést alkalmazunk. Ellentétben ezzel, [27, 35, 36] munkák egy strukturált test modellt

illesztenek a detektált objektumra. Például a [35] egy él-különbség térképen alapuló

Particle Swarm optimalizációs módszert használ a modell illesztéséhez, de ehhez na-

gyon jó minőségű sziluettre van szükség. Esetünkben viszont azt tapasztaltuk, hogy

olyan általános jellemzőkre kell támaszkodnunk, mint például a sziluett szélességének

a dinamikája. A munkafolyamat során zaj-toleráns, robosztus jellemzők kinyerésére és

a járás jellemzők más biometrikus leı́rókkal történő hatékony integrálására törekedtünk.

2. A javasolt módszer bemutatása

A cikkünkben szereplő járáselemzést az i4D rendszerbe [8] is beintegráltuk. Az i4D

rendszer célja dinamikus kültéri környezetek automatikus feltérképezése és 4D meg-

jelenı́tése, ahol egyszerre akár több járkáló ember is szerepelhet. Ebben a fejezetben

áttekintést adunk az i4D keretrendszerről. A 4D mérés során egy RMB Lidar szenzor

felvételt készı́t a környezetéről dinamikus pontfelhő-szekvencia formájában, egy fix

pozı́cióból. A mérési adatok feldolgozásával a környező tér statikus részéről a rendszer

egy 3D modellt készı́t, valamint detektálja és követi a mozgó embereket. Minden egyes

gyalogost egy ritka, mozgó ponthalmazzal reprezentál és a hozzá tartozó útvonallal,

trajektóriával. Ezután a gyalogoshoz tartozó ritka ponthalmazt egy, a 4D stúdióban

[9] elkészı́tett avatárral helyettesı́ti. Végül a felvett jelenet integrált 4D modelljét tet-

szőleges nézőpontból megjelenı́thetjük.

2.1. Előtér–háttér elkülönı́tés

Az RMB Lidar szenzor 360 fokos látószögű, szabálytalan pontfelhő adatszekvenciákat

rögzı́t. A dinamikus előtér és a statikus háttér elkülönı́tése a 3D adatokon egy valószı́nű-

ségi módszerrel [37] történik. A valós idejű futás biztosı́tása érdekében a szabálytalan

pontfelhőt egy hengerfelületre vetı́tjük, miáltal a mélységkép tartománya egy szabályos

rács lesz, és ı́gy a szegmentációt egy kétdimenziós képtéren hajthatjuk végre.

Az egyes pixelekhez tartozó mélységértékeket Gauss eloszlások keverékeként (,,Mix-

ture of Gaussians”) modellezzük, és a standard módszerhez [38] hasonlóan frissı́tjük az

egyes paramétereket. A hátteret a legnagyobb súllyal szereplő Gauss-féle komponensek

modellezik, és a kiugró értékek (outlierek) detektálása lehetővé teszi a mozgó régiók

kinyerését. Azonban a fenti sémát alkalmazva előfordulhatnak tévedések, a diszkreti-

zált látószög kvantálási hibája és a háttér villogása, azaz a növényzet mozgása miatt.

Ezek a tévedések jelentősen csökkenthetőek egy dinamikus MRF modellel [37], ami a

háttér és előtér osztályokat térbeli és időbeli jellemzőkkel ı́rja le. Mivel az MRF modell

a mélységkép terében van definiálva, ezért a 2D képszegmentációt egy 3D pontosztá-

lyozási lépésnek is követnie kell, hogy a 3D–2D leképezésből származó bizonytalan-

ságot lokális térbeli szűréssel feloldjuk. Térbeli előtérmodellt használva eltávolı́tjuk a
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nem releváns háttérmozgások nagy részét, amit többnyire a fák mozgó lombkoronái

okoznak.

2.2. Járókelő-detekció és többalanyos követés

Ebben a részben a járókelő-detekcióért és -követésért felelős modult mutatjuk be. A

modul bemenete az RMB Lidar pontfelhő szekvencia, ahol minden egyes pontot meg-

jelölünk előtérként vagy háttérként. A kimenet az előtér egyes régióinak klasztereiből

áll, úgy, hogy az ugyanahhoz az emberhez tartozó pontok ugyanazt a cı́mkét kapják a

teljes szekvencia során. Ezen felül minden egyes járókelőhöz generálunk egy 2D tra-

jektóriát.

Első lépésként a pontfelhő azon régióit, melyeket előtérként detektáltunk, különálló

ponthalmazokba csoportosı́tjuk, amik maguk a mozgó személyek lesznek. A talaj sı́kjára

egy szabályos rácsot illesztünk, majd az előtér régiót levetı́tjük erre a rácsra. Mor-

fológiai szűrők felhasználásával a képtérben meghatározzuk az egyes emberekhez tar-

tozó, térben összefüggő alakzatokat. Ezek után a rendszer kinyeri a megfelelő méretű

összefüggő komponenseket, azokat, amik méretben egy alsó és felső küszöbérték közé

esnek. Minden kinyert alakzat középpontjára úgy tekint a rendszer, mint az emberek

lábainak a pozı́ciójára a talaj sı́kján. Megjegyezzük, hogy az összefüggő gyalogos alak-

zatok egybeolvadhatnak, mı́g a részben takarásban lévő személyeket eltüntetheti, vagy

több részre bonthatja az algoritmus. Ahelyett, hogy heurisztikus módszereket alkal-

maznánk az ilyen jellegű hibák kiszűrésére külön-külön minden egyes képkockára, mi

egy robusztus ,,multi-tracking” modult fejlesztettünk ki, amely hatékonyan kezeli a fent

emlı́tett problémákat a teljes szekvenciát figyelembe véve.

A gyalogoskövető modul a rövid (STA) illetve a hosszú (LTA) távú követési modellt

kombinálja. Az STA minden aktuálisan járókelőnek detektált objektumot megpróbál

összeegyeztetni a követő modul által tárolt jelenlegi objektum trajektóriákkal, egysze-

rűen a levetı́tett 2D középpontok pozı́ciójának az összehasonlı́tásával. Az STA folya-

matnak folytatnia kell tudnia az adott trajektóriát, még akkor is, ha a takarások miatt

néhány képkockán keresztül a detektor nem találja meg a megfelelő objektumot. Ezek-

ben az esetekben, a követés időbeli folytonossága miatt, a hiányzó detekciókat a tra-

jektóriából becsült pozı́ciókkal tölti fel az algoritmus. Másrészt, az LTA modul felelős

olyan jellemzők kinyeréséért, amiket azoknak az objektumoknak az újraazonosı́tásánál

lehet felhasználni, melyeket az STA modul elvesztett a több képkockán átı́velő folya-

matos takarások, vagy a megfigyelt terület elhagyása miatt. Ezért az elvesztett objek-

tumokat egy archı́v objektum listába helyezzük, melyet periodikusan vizsgál az LTA

folyamat. Az LTA feladata az is, hogy felismerje, ha egy teljesen új személy jelenik

meg a szı́ntéren, akit ezelőtt még nem regisztrált a követő modul.

Rövid távú hozzárendelés (STA) modul: Az STA modul megkapja a mért talaj po-

zı́ciókat és minden képkockánál három alapműveletet hajt végre: adat hozzárendelése,

Kálmán szűrő javı́tása és Kálmán szűrővel új pozı́ció becslése. A hozzárendelés során

az aktuálisan mért pozı́ciókat a modul összeegyezteti a regisztrált objektum trajek-

tóriákkal, a Magyar módszer alapján [39]. Ezután a becsült objektum pozı́ciókat kor-
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rigálja a tényleges pozı́ciókkal és végül megbecsüli a későbbi pozı́ciókat, amiket visz-

szacsatol a hozzárendelési eljárásba. Az algoritmus képes kezelni a hamis pozitı́v ered-

ményeket, valamint egy szekvencián belüli követés kezdetét és végét. A várt takarások

és zajhatások következtében a pár nélkül maradt trajektóriák nem kerülnek azonnal

törlésre, hanem egy inaktı́v jelölést kapnak, amely állapotban maximum TSIL időnyi

időkeretet tölthetnek. Az inaktı́v trajektóriák is részt vesznek az STA folyamatban,

azért, hogy a trajektóriák Kálmán szűrője frissı́tve legyen az aktuális pozı́ciók utolsó

becsült értékével. A pár nélkül maradt mérési eredmények új trajektóriák lehetséges

kezdő értékei, ezért a rendszer új objektum követést kezd el velük, melyet tovább vizs-

gál a következő iterációk során.

Hosszú távú hozzárendelés (LTA) modul: A [10] cikkben a szerzők két statikus

pontfelhőleı́rót használnak a személy újraazonosı́táshoz. Először is megfigyelték, hogy

mivel az emberek ruházata különböző anyagú lehet, ezért az RMB Lidar szenzorral

mért intenzitás adatok különböző statisztikai karakterisztikákat mutatnak különböző

embereknél. Minden egyes követett objektumról legalább 100 képkocka felhasználásá-

val intenzitás hisztogramot készı́t a rendszer, és jellemzőként használja az összehasonlı́-

tásoknál. A kı́sérleti mérések megmutatták, hogy a normalizált intenzitás hisztogramok

Bhattacharyya távolságát felhasználva hatékonyan megállapı́tható, hogy két objektum

egy személyhez tartozik-e vagy sem.

A második jellemző a személy becsült magassága, amit minden egyes képkockára

kiszámol az algoritmus a mért legalacsonyabb és legmagasabb pont különbségeként,

majd magassághisztogramot állı́t elő belőlük. A személy adott magasságát az aktuális

magassághisztogram legmagasabb értékéből becsüli az algoritmus.

Mivel mind a két jellemző időbeli statisztikából származik, ezért egy újonnan meg-

jelenő objektum először egy inicializálási állapotba kerül, ahol a hosszú távú hoz-

zárendelés hisztogramjait meg lehet konstruálni. Egy adott számú időkeret után azok,

amelyek teljesı́tették az LTA folyamatot, átkerülnek az azonosı́tott objektumok közzé.

Csak akkor fogadunk el egy LTA általi objektum-újraazonosı́tást, ha mind az intenzitás-

és mind a magassághisztogram nagy hasonlóságot mutat. Ha az LTA folyamat az új ob-

jektumot egyik archı́v objektumhoz sem tudta megfelelően társı́tani, akkor egy egyedi

új azonosı́tót kap, hiszen ezelőtt még nem szerepelt a szı́ntéren.

Követési folyamat Az előzőekben ismertetett STA és LTA modulok alapján a követés

folyamata egy véges állapotú géppel ı́rható le [10]. Egy aktuális követett objektum adott

állapota az STA szerint lehet Aktı́v vagy Inaktı́v, mı́g az LTA szerint Azonosı́tott vagy

Inicializálási fázisban lévő. Ezzel a két bináris paraméterrel négy állapot különı́thető

el. Az aktı́v és inaktı́v állapotok közötti átmenetet az STA modul vezérli, attól függően,

hogy az aktuális mérést sikerült-e már létező trajektóriához párosı́tania. AzonAzonosı́tott

objektumok, amik több, mint TSIL képkockán át inaktı́vak, az archı́v listába kerülnek:

az Archı́v objektumok nem vesznek részt az STA folyamatban, de később újra lehet őket

azonosı́tani az LTA folyamat során. Azok az objektumok, melyek TSIL időt eltöltenek

az Inicializálási–Inaktı́v szakaszban, törlésre kerülnek és nem vesznek részt többet a

követési folyamatban. Ezek a törölt trajektóriák általában valamilyen mérési zajnak
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felelnek meg vagy túl rövidek ahhoz, hogy megbı́zható jellemzőket szolgáltassanak az

LTA folyamat számára.

Az LTA újraazonosı́tási folyamat azoknál az objektumoknál fejeződik be, amelyek

legalább TinitL képkockányi időt töltenek az Inicializálási–Aktı́v állapotban. Ha van

sikeres párosı́tás valamelyik archı́v objektummal, akkor az új és a megfeleltetett ob-

jektum trajektóriája összefésülésre kerül és a hiányzó trajektória részeket kiegészı́tjük

interpolációval. Ezután az LTA által párosı́tott archı́v objektum átkerül az Azonosı́tott–

Aktı́v állapotba és az új objektum törlésre kerül a duplikálódások megelőzése végett.

Másrészt, ha az LTA folyamat nem talál társı́tást, akkor az új objektum átkerül az A-

zonosı́tott–Aktı́v állapotba, megtartva saját azonosı́tóját.

2.3. Mozgó avatár generálás és 4D jelenet vizualizáció

Relatı́ve kis objektumok, mint a járókelők, nem rekonstruálhatók kellő részletességgel

a Lidar szenzor adataiból, mivel a pontfelhő túl ritka és csak 2,5D információnk van

a környezetről. Ezért az i4D rendszer egy 4D rekonstrukció stúdiót használ megfelelő

részletességű, textúrázott dinamikus modellek létrehozására. Egy ilyen stúdió hardver-

és szoftverrendszerét a [9] cikkben láthatjuk. A mozgó avatárokat tetszőleges 3D háttér-

modellbe helyezhetjük (pontfelhő, háló vagy textúrázott modell), mely vagy manuálisan

egy CAD rendszerben, vagy a Lidar mérései alapján automatikus környezet-térképezés-

sel készül [8].

A munkafolyamat utolsó lépése az egyes rendszerkomponensek integrálása és az in-

tegrált modell megjelenı́tése. A sétáló gyalogos modellek egy rekonstruált környezetbe

kerülnek, mégpedig úgy, hogy a modellek lábainak középpontja követi a Lidar pontfel-

hőszekvenciákból kinyert trajektóriákat. Még a Kálmán szűrő alkalmazásával is a ki-

nyert 2D nyers objektum pályák kissé zajosnak bizonyultak, ezért mi egy 80 százalékos

tömörı́tést alkalmaztunk a görbékre a Fourier jellemzők terében [40]. Ennek eredménye

az 1. ábrán látható. Az animáció alatt azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a gyalogos

előrefele halad a trajektóriája mentén. A személyek felülnézeti irányát a 2D simı́tott

trajektória változásából számoljuk.

3. Lidar alapú járás analı́zis

Ebben a fejezetben a pontfelhő alapú járásanalı́zisre fókuszálunk, az i4D keretrendszert

további két új jellemzővel kiegészı́tve:

• A személykövetést megvalósı́tó rendszerkomponensben (2.2. fejezet) a hosszútávú

hozzárendelés modult (LTA) kiegészı́tjük járás-alapú biometrikus jellemzőkkel

• A 4D jelenet vizualizációs modulban (2.3. fejezet) szinkronizáljuk a megfigyelt

gyalogosok pontfelhő szekvenciákból lemért lépéseit a megjelenı́tett sétáló stúdió

objektumok animált lábmozgásával.

A fenti célok eléréséhez a meglévő rendszer két elemét használtuk fel:

• A személyek adott időkerethez tartozó pontfelhőit, melyek az előtérdetekció (2.1.

fejezet) és a gyalogosszeparálás (2.2. fejezet) lépéseket követően elérhetők.
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• A követés során kinyert majd simı́tott objektumtrajektóriákat, melyeket a gyalogos

aktuális felülnézeti orientációjának becsléséhez használunk.

A járásvizsgálat során 2D sziluett alapú megközelı́tést követtünk. Ahogy az 1.1.

fejezetben részleteztük, számos korábbi módszer alapszik a mért vagy interpolált 3D

sziluettek oldalnézeti projektálásán. Rendszerünkben az RMB Lidar pontfelhő szekven-

ciákat felhasználva az oldalnézeti sziluett automatikusan becsülhető (1 ábra). Itt azzal a

feltételezéssel élünk, hogy az emberek a szı́ntéren mindig előre nézve haladnak, követve

a trajektóriájukat. Ezért egy adott időkereten belül valamennyi személy pontfelhőjét

levetı́tjük arra a sı́kra, amely metszi a személy aktuális talppontját, merőleges a talaj

sı́kjára, és felülnézetből tekintve párhuzamos a (Fourier leı́rókkal) simı́tott trajektória

lokális érintő vektorával (1(a),(b) ábra). Az ı́gy projektált pontfelhő több elkülönülő

régiót tartalmazhat a képsı́kon, melyeket morfológiai műveletekkel alakı́tunk összefüggő

2D sziluetté (1(c) ábra).

A sziluettkinyerés során számos gyakorlati nehézséggel kell szembenéznünk, me-

lyeket a 2 ábra (a) és (d) sorai szemléltetnek. Egyrészt a szenzortól távol helyezkedő em-

berek ponthalmaza ritka, ezért a sziluettjeikben szakadások lehetnek (2. és 3. személyek

a 2(d) ábrán). Másrészt, azoknál az embereknél, akik épp a szenzor felé vagy an-

nak háttal fordulva sétálnak, a 2,5D mérés egy elöl- vagy hátulnézetet eredményez,

ahol a lábak részben kitakarhatják egymást (5. személy). Továbbá néhány sziluettrész

takarásban lehet más emberek vagy tereptárgyak által. Bár munkánk során kipróbáltunk

több szofisztikált sziluett-alapú jellemzőkinyerést a hagyományos (optikai) videofel-

dolgozás szakirodalmából, kı́sérleteink azt mutatták, hogy a fent emlı́tett mellékhatások

miatt a rendelkezésünkre álló Lidar-alapú sziluetteken nem tudunk megfelelő pontosságú

azonosı́tást végrehajtani. Ezért úgy döntöttünk, hogy egyszerűen származtatható ro-

bosztus járásjellemzőkre támaszkodunk, melyeket együttesen használunk fel korábbi

fejezetben bevezetett az intenzitás hisztogrammal (2(b) ábra) és magasság becsléssel

(2(c) ábra) [10], az LTA azonosı́tási folyamat során.

Módszerünkben három különböző járás jellemzőt nyertünk ki és használtunk fel:

domináns lépés hossz (L, cm-ben mérve), lépés frekvencia (F , egységnyi idő alatti

lépés ciklusok száma), és a nyitott lábak által bezárt maximális mért szög (A). Meg-

(a) Madártávlati nézet (b) Felülnézet (c) Sziluett

1. ábra: Sziluett projekció: (a) követett személy pontfelhője és sziluettprojekció sı́kja

madártávlatból (b) a projekciós sı́k felülnézetből a simı́tott trajektória érintőjét követve (c) pro-

jektált sziluett maszk a képsı́kon
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2. ábra: Újraazonosı́táshoz használt jellemzők (Nyár teszt szekvencia). Sor (a): Pontfelhő

időkeret, szeparált emberekkel és trajektóriákkal Sor (b): térbeli intenzitás hisztogram Sor (c):

időbeli magasság hisztogram Sor (d): projektált sziluett, mint járáslenyomat

közelı́tésünk modellmentes, tehát a felsorolt paramétereket közvetlenül a sziluettből,

csontváz illesztés nélkül nyerjük ki. A lépéshossz és a frekvencia jellemzőket az alsó

sziluett harmad 2D befoglaló téglalapjának időbeli követésével közelı́tjük. A zajcsök-

kentéshez medián szűrőt használunk, majd kinyerjük a befoglaló téglalapok szélesség

sorozatának lokális maximumait, és minden személynél egy időbeli hisztogramot ké-

szı́tünk a kinyert értékekből. A hisztogram csúcsainak lokalizációjával becsüljük a do-

mináns lépéshosszakat. A frekvencia kinyerésénél hasonlóan a lépéshossz megállapı́tá-

sához, egy időbeli hisztogramon meghatározzuk a domináns időperiódusokat a lokális

maximumok között eltelt időből (időkeretek száma). A lábak által bezárt szög kiszá-

mı́tásához meghatározzuk a sziluett középpontját és azt a két pontot, ahol a lábak

érintkeznek a talajjal. Ezután kiszámoljuk azt a szöget, amit a középpontból az egyik

illetve a másik lábpontba húzott egyenes határoz meg. Mindhárom paramétert a [-1, 1]

intervallumra normalizáljuk, majd a következő képlet alapján számolunk egy egyesı́tett

járásjellemzőt: f = 1, 5L+1, 5F +A. Az f járás jellemzőt az LTA részben használjuk

fel, az emberek újraazonosı́tási folyamatában az intenzitás hisztogram és a magasság

jellemzőkkel együttvéve.

A járás periódusának kinyerése szükséges a megfigyelt és az animált lábak mozgá-

sának a szinkronizálásához is a vizualizációs modulban. Ezt szintén a sziluett szélességi

változásaiból nyerjük ki, ahol a hisztogramban két egymás utáni csúcs hely közötti

idősor egy fél lépésciklust fed le.

4. Teszteredmények

A bemutatott módszert három, kültéren rögzı́tett szekvencián teszteltük, melyek a Velo-

dyne HDL-64E RMB Lidar szenzorral készültek. A rögzı́tés során a Lidar szenzor 15
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3. ábra: Öt ember (P1-P5) sziluett szélességi szekvenciája, a Járás minta adathalmazon. P1:

nagy lépések kis frekvenciával. P2: kocogás. P3: totyogás (séta kis lépésekkel). P4: normál séta.

P5: szaggatott járás (asszimetrikus lépések).

4. ábra: A rekonstrukciós munkafolyamat bemutatása. Bal fent: bemeneti pontfelhő szekvenci-

a, az előtér meghatározásával és a multi-objektum követés alkalmazásával. Bal lent: a követett

alanyok felülnézeti trajektóriája. Jobb fent: referencia videó a megfigyelt területről. Jobb lent: a

rekonstruált helyszı́n, a 4D stúdióban készı́tett mozgó avatárokkal, ahol az avatárok lábainak a

mozgása szinkronizálva van a Lidar szenzor által megfigyelt valós lépésperiódusokkal.
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képkocka/másodperc felvételi sebességgel forgott mind a három szekvencia esetében.

Mindhárom felvétel esetén egyidejűleg több gyalogos sétált a megfigyelt területen, majd

egy kis ideig elhagyták a pásztázott részt és később különböző sorrendben újra megje-

lentek a szı́ntér egy tetszőleges pontján. A kı́sérlet fő célja az volt, hogy a felvételek

első és második szakaszában megfigyelt járásjellemzők alapján újra tudjuk azonosı́tani

az embereket.

A Járás minta szekvencián (5 ember, 3:13 perc, 2995 képkocka) a tesztalanyo-

kat arra kértük, hogy különböző karakterisztikájú járással mozogjanak, mint például

normál járás, kocogás, szaggatott járás, és totyogás. Ez a tesztszekvencia egy egysz-

erűbb példa, amit a járásjellemzők tesztelésére használtunk, hiszen itt szignifikáns a

különbség az egyes járások között. Ezzel szemben a Nyár (5 ember, 2:43 perc, 2434

képkocka) és a Tél (6 ember, 3:01 perc, 2710 képkocka) teszthalmazokon a meg-

figyelt alanyok természetesen sétáltak, ı́gy ezeken az adatokon lehetőségünk nyı́lt a

járásjellemzők alapján történő szeparálási képességet ellenőrizni valószerű környezetben.

A 3 ábrán a Járás minta szekvencián kinyert sziluettszélességek időbeli válto-

zását figyelhetjük meg, ahol a kinyert lokális maximumokat piros pontok jelölik. Meg-

figyelhetjük, hogy a járás görbék eléggé zajosak, köszönhetően a valószerű kı́sérleti

környezet különböző tényezőinek, úgy mint az alacsony pontsűrűség, takarások és a

2,5D adat korlátai. Azonban a járásjellemzők néhány karakterisztikája ı́gy is szépen

látszik: az első személy (P1) lassan sétált nagy lépésekkel, mı́g a második személy (P2)

járásgörbéjében sok közeli, kicsi amplitúdójú csúccsal találkozunk, ami kocogásra u-

tal. P3 kis lépésekkel sétált, de kisebb frekvenciával, mint P2. P4 járása szabályosnak

tűnik, mı́g P5 járásmintájában szimetriát fedezhetünk fel, ami például utalhat valami-

lyen sérülésre.

Ezt követően egy kvantitatı́v kiértékelést hajtottunk végre az emberek járásanalı́zi-

séb-ből számolt f érték segı́tségével, amit a 3. fejezetben mutattunk be. Minden egyes

szekvencián kiszámoltuk az f értéket, mind a szekvenciák első fázisában, mind az

alanyok újramegjelenése után. Az összes elő- és utóazonosı́tási fázisból származó járás-

mintát páronként összehasonlı́tottuk az f értékek távolsága alapján. A kinyert távolság-

értékeket az 5 ábra szemlélteti, ahol az optimális egyezést az átlókban várjuk. Ez tisztán

kirajzolódik a Járás minta ábráján (5(a)(a) ábra). Habár a megfeleltetési mátrix a

Nyár és a Tél adathalmazokon nem ennyire egyértelmű, de a Magyar módszer [10]

felhasználásával ezek is tökéletes eredményt adnak.

A bemutatott járásjellemzőket egyszerű módon integrálhatjuk az i4D rendszerbe,

az LTA követési folyamat támogatása gyanánt. Kı́sérleteink kimutatták, hogy a Járás

minta szekvencián, ha az újraazonosı́tásnál csak az intenzitás és magasság jellemzőkre

hagyatkozunk, ahogyan ez a [10] cikkben is szerepel, akkor két hasonló magasságú

és hasonló ruházatú embert összekever az algoritmus. Ez a hiba a járásjellemzők fel-

használásával kiküszöbölhető.

A rendszer vizualizációs moduljába implementáltuk a mért értékek és az avatárok

lépésének a szinkronizációját. Egy példa látható a 6 ábrán, ahol a Lidar pontfelhő

képkockáit a hozzá tartozó referencia képfelvétel és a 4D stúdióban animált avatárokkal

készı́tett jelenet követi. A 4 ábra a teljes felismerés és megjelenı́tés folyamatát mutatja

be. Az Olvasó a következő linken találhat demonstrációs videót:

http://vimeo.com/user32136096/videos.
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5. ábra: Az f járás jellemző kvantitatı́v kiértékelése a Járás minta, Nyár és Tél szekven-

ciákon. Minél kisebb egy téglalap, annál jobb a két alany párosı́tása. Az optimális párosı́tást a

főátló reprezentálja.

(a) Pontfelhő szekvencia (felismeréshez)

(b) Videó szekvencia (nem használt, csak vizuális referencia)

(c) Szintetizált 4D séta, járás periódusa a Lidar megfigyeléséhez van szinkronizálva

6. ábra: Egymás utáni képkockák a (a) Lidar és a (b) videó szekvenciákból, és a 4D szintetizált

jelenet, ahol a lábak szinkronizálva vannak az eredeti méréssel.
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5. Konklúzió

Cikkünkben új algoritmust és kı́sérleteket mutattunk személyek járásuk alapján történő

korlátozott azonosı́tására RMB Lidar pontfelhősorozatokat felhasználva. Rendszerünk

valós kültéri környezetben egyidejűleg képes több gyalogost detektálni és követni. A

kinyert járásjellemzőket a személyek újraazonosı́tásához és a jelenet 4D megjelenı́té-

sének életszerűbbé tételéhez használtuk fel. Kvantitatı́v kiértékelést végeztünk három

különböző mérési szekvencián, és demonstráltuk a bemutatott megközelı́tés előnyeit

valamint későbbi felhasználási lehetőségeit 4D megfigyelő és vizualizációs rendszerek-

ben.
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9. Hapák, J., Jankó, Z., Chetverikov, D.: Real-time 4D reconstruction of human motion. In:

Proc. 7th International Conference on Articulated Motion and Deformable Objects (AMDO

2012). Volume 7378 of Springer LNCS. (2012) 250–259

10. Benedek, C.: 3D people surveillance on range data sequences of a rotating Lidar. Pattern

Recognition Letters 50 (2014) 149–158 Special Issue on Depth Image Analysis.
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