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1. Introducere 
 

Aplicațiile de supraveghere video au la bază funcționalități precum stocarea și afișarea fluxului 

video; însă, în contextul actual al creșterii explozive a cantității de informație, acestea au nevoie de 

un set suplimentar de algoritmi capabili să livreze utilizatorului informații de interes, informații ce 

trebuie să poată fi extrase în mod automat. Menirea lor este de a reduce timpul de supervizare a 

aplicației de către operatorul uman. Astfel, utilizatorului trebuie să i se aducă la cunoștință prin 

notificări în timp real sau prin colectarea evenimentelor și prezentarea lor într-un raport ulterior, că 

la un moment dat, un anumit obiect de interes (ca de exemplu un vehicul sau o persoană) a trecut 

prin câmpul vizual al unei camere video a sistemului de supraveghere.  

Suplimentar, aplicația poate urmări evoluția obiectelor dintr-o secvență și să extragă date despre 

viteză și direcția de deplasare pentru fiecare dintre ele. Astfel de informații au o importanță 

semnificativ mai mare decât fluxul propriu-zis de cadre deoarece pot fi stocate într-o bază de date 

ce poate fi interogată ulterior cu ajutorul unei aplicații suplimentare cu scopul efectuării de statistici. 

De asemenea se pot efectua căutări pe baza unor criterii de conținut, precum intervale temporale, 

regiuni și bariere virtuale, atribute și traiectorii ale obiectelor în mișcare.  

Proiectul SCOUTER urmareste, ca obiectiv general, dezvoltarea unui produs nou, din categoria 

„Smart Surveillance”, care să ofere un instrument modern și puternic tuturor celor care au nevoie de 

soluții de supreveghere și procesare date video – administratii centrale și locale, transporturi 

(aeroporturi, stații metrou și autobuz, etc.), infrastructura critică, industrie, instituții (învățământ, 

cultură, etc.), sectorul medical, etc. 

Proiectul va conduce, de asemenea, la creșterea gradului de cunoaștere științifică și tehnică a 

domeniului pentru persoanele din echipa de dezvoltare precum și la „închegarea” unui consorțiu, 

impreună cu partenerul academic Universitatea Politehnica din București, astfel încât să fie depășite 

cu succes provocările de cercetare aferente proiectului. 
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2. Rezumat etapa I   
 

Un nivel înalt de înțelegere asupra evenimentelor capturate de o cameră video necesită un set de 

procese de nivel scăzut cum ar fi detecția mișcării, urmărirea obiectelor, clasificarea lor și 

continuând cu înțelegerea interacțiunilor dintre acestea. 

Am trecut în continuare în revistă concluziile fiecărei activități, gradul de realizare al acestora, 

rezultatele obținute și modul de diseminare. Acestea sunt prezentate în extenso în cadrul celorlalte 

capitole ale raportului. 

Activitatea I.1: Studiul tehnicilor de pre-procesare video  

Scopul acestei activități este acela de a studia literatura de specialitate în ceea ce privește 

tehnicile de filtrare spațio-temporale folosite ca etapă de pre-procesare a unui flux video. 

Filtrarea imaginilor, independent sau dependent de timp este un pas important în procesarea 

imaginilor, deoarece în situațiile reale imaginile ce urmează sa fie analizate sunt departe de a 

fi perfecte. Deși acest pas este adesea considerat ca fiind unul simplu, în realitate problema se 

dovedește a fi mult mai complicată, iar o pre-procesare greșită a imaginilor poate duce la 

rezultate complet eronate. 

Fiecare metodă de pre-procesare prezintă avantaje și dezavantaje, iar în funcție de prioritățile 

metodei de procesare ulterioară, se pot alege metode de pre-procesare care furnizează cel mai 

bun compromis calitate-viteză de calcul sau vice-versa. De aceea este ideal și merită studiată 

metoda potrivită pentru fiecare situație, adesea aceasta fiind o combinație între metodele 

clasice și cele spațio-temporale. Acest studiu al tehnicilor existente va fi folosit în etapa 

următoare a proiectului pentru a adapta cerințele de pre-procesare la tehnicile de prelucrare ce 

urmează să fie implementate. 

Studiul literaturii de specialitate este prezentat în extenso în capitolul următor această 

activitate fiind realizată în totalitate. 

 

Activitatea I.2: Studiul tehnicilor de detecție și estimare a mișcării 

Scopul acestei activități este acela de a studia literatura de specialitate aferentă tehnicilor de 

detecție și estimare a mișcării specifice fluxului video. Acestea constituie o etapă de bază 

pentru orice prelucrare de conținut. 

În general, detecția și estimarea mișcării reprezintă un pas esențial în algoritmii de procesare a 

informației video datorită faptului că aceasta furnizează informații relative la conținutul 

scenei. Trebuie luat în calcul faptul că rolul unei secvențe de imagini este acela de a furniza 

informație de mișcare temporală, informație ce lipsește din imaginile statice. Astfel, tehnicile 

de detecție și estimare a mișcării permit localizarea acestei informații in scenă.  
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Tehnicile de detecție a mișcării pot constitui o alternativă mai eficientă din punct de vedere 

computațional algoritmilor mai preciși de estimare a miscării – algoritmi ce caută să estimeze 

direcția și amplitudinea deplasărilor de au loc în secvență. Tehnicile de detecție a mișcării sunt 

“oarbe” la aceste detalii, acestea putând doar furniza regiunile din imagine care se schimbă de 

la un cadru la altul. Astfel, în funcție de aplicație, dacă se cunoaște a priori faptul că singurele 

schimbări din scenă sunt datorate deplasării obiectelor, metodele de detecție care sunt mult 

mai eficiente computațional, pot substitui cu succes folosirea unor metode mai complexe cum 

ar fi estimarea deplasării.  

Ca exemplu, sistemele comerciale simple, se limiteaza în a folosi doar simipli detectori de 

mișcare bazați de regulă pe variații ale metodei de diferență între cadre succesive. Includerea 

în sisteme comerciale a unui detector suplimentar care să furnizeze și informații relative la 

modul de deplasare al obiectelor în scenă constituie un avantaj important de luat în calcul în 

cadrul proiectului dar totodată o provocare ce trebuie depășită prin optimizarea dispozitivelor 

hardware de prelucare. 

Studiul literaturii de specialitate este prezentat în extenso în capitolul următor această 

activitate fiind realizată în totalitate. De asemenea, au fost realizate o serie de teste 

prelimiare care au vizat exploatarea scanării haotice în contextul detecției mișcării, rezultatele 

obținute fiind prezentate la o conferință de specialitate: 

C.A. Mitrea, B.E. Ionescu, R. Dogaru – „A Pseudo-Random Scan Perspective to the Motion 

Detection Paradigm”, The 4th International Symposium on Electrical and Electronics 

Engineering – ISEEE, Galati, 2013. 

Tot în acest scop, a fost dezvoltată o bază de date de înregistrări de supraveghere video. 

Acesta a fost adnotată manual de operatori umani pentru a servi drept bază de test pentru 

experimentele ulterioare ce vor avea loc în etapa următoare a proiectului. Pentru a sprijini 

dezvoltări ulterioare, baza de date a fost făcută publică și este disponibilă pe site-ul 

proiectului. Acestea aspecte sunt detaliate în raport. 

 

Activitatea I.3: Studiul tehnicilor de descriere a conținutului video 

Scopul acestei etape este acela de a studia literatura de specialitate cu privire la tehnicile de 

reprezentare a conținutului spațio-temporal specific video în contextul sistemelor de căutare 

după conținut. 

În orice etapă de prelucrare, conținutul video trebuie să fie rezumat prin ceea ce numim 

descriptori de conținut. Înformația la nivel de pixel nu poate fi prelucrată ca atare din motive 

obiective de limitare a dispozitivelor de stocare și calcul. Datorită complexității informației 

temporale, inerent multi-modală (sunte-vizual-textual), descrierea conținutului video trebuie 

realizată exploatând toate sursele de informație disponibile. Tehnologia actuală este departe de 

a furniza o soluție la această prolematică, metodele eficiente existente (de exemplu 

reprezentările de tip Bag-of-Visual-Words) fiind dificil de a fi implementate în timp real. În 

cadrul proiectului principala preocupare va consta în cercetare și implementarea de soluții care 
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să permită simplificarea descriptorilor existenți, fie dezvoltând abordări noi sau prin 

aproximarea matematică a celor existente. 

Studiul literaturii de specialitate este prezentat în extenso în capitolul următor această 

activitate fiind realizată în totalitate. 

 

Activitatea I.4: Studiul tehnicilor de căutare după conținut în contextul datelor de 

supraveghere video 

Scopul acestei etape este acela de a studia literatura de specialitate în domeniul mecanismelor 

de căutare automată după conținut a informației vizuale și a sistemelor de indexare. 

Deși algoritmii de recunoaștere si analiza a secvențelor video returnează informații 

importante, acestea sunt complet inutile in contextul în care utilizatorul nu le poate înțelege 

sau accesa. Mai sus au fost prezentate o parte de tehnicile existente de indexare a conținutului 

video, precum și diferite metode prin care acestea devin accesibile utilizatorului (inclusiv în 

limbaj natural). Importanța cercetării acestor tehnici este adesea ignorată, deși ea este crucială, 

deoarece nu toți utilizatorii sunt obligați să cunoască detaliile tehnice care stau în spatele 

algoritmilor de procesare video, ci sunt interesați doar de informația efectivă din secvența 

video. 

Studiul literaturii de specialitate este prezentat în extenso în capitolul următor această 

activitate fiind realizată în totalitate. 

 

Activitatea I.5: Studiu de fezabilitate tehnica pentru cercetare industriala priving solutiile de 

procesare a datelor si descrierea cerintelor de prelucrare 

Scopul acestei activități este acela de a realiza premergător produsului de supraveghere video 

ce se dorește a fi implementat în cadrul proiectului a unui studiu de fezabilitate complet a 

tehnologiilor de supraveghere video cât și a limitărilor tehnologice actuale. 

Dezvoltarea unui produs complex, care să înglobeze, pe de o parte, algoritmi de procesare noi 

și să răspundă, pe de altă parte, cererilor și nevoilor specifice diferitelor domenii de 

aplicabilitate (solutii de supreveghere și procesare date video pentru administratii centrale și 

locale, transporturi - aeroporturi, stații metrou și autobuz, etc., infrastructură critică, industrie, 

instituții – învățământ, cultură, etc, medical, etc.) presupune cunoașterea simultană a 

aspectelor legate de: 

- metode de procesare video; 

- medii (hardware și software) de procesare date; 

- cerințe generale ale pieței pentru un astfel de produs dedicat. 

Pentru o corectă și obiectivă informare în aceste aspecte a fost contractată elaborarea unui 

Studiu de Fezabilitate Tehnică ce include aceste informații: 
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ID Modul/Directie de studiu Detalii 

1 Aspecte generale Aspecte generale sisteme CCTV – complexitate, disponibilitatea 

datelor, data flow 

Date video – compresie vs dimensiune, pierderi de date prin 

compresie 

2 Analiza metode de 

procesare video 

Tehnologiile actuale pentru procesarea datelor video 

Analiza cerinte generale privind procesarea datelor video in 

solutiile de securitate 

Analiza tendinte actuale in domeniu: procesare centralizata vs 

procesare distribuita. 

3 Analiza medii de procesare 

video 

Analiza tipurilor de procesare: hardware vs software 

Procesare software la nivel CPU 

Procesare software la nivel GPU 

Procesare la nivel de componente DSP 

4 Analiza moduri de lucru – 

off-line, real-time, post-

processing, etc. 

Analiza niselor de piata CCTV si nevoile de procesare pe fiecare 

segment 

Procesare real-time: complexitate, probleme, functii necesare pentru 

acest tip de utilizare a sistemelor CCTV cu procesare video 

Procesare off-line / post-processing: complexitate, probleme, functii 

necesare pentru acest tip de utilizare a sistemelor CCTV cu 

procesare video 

Analiza pietei si clasificarea nevoilor de procesare 

Identificarea nevoilor utilizatorilor pentru fiecare tip de procesare 

Identificarea problemelor ce trebuie rezolvate in cadrul fiecarui tip 

de procesare si ce rezultate sunt asteptate de potentialii beneficiari 

5 Analiza comparativa 

“algoritmi OEM – 

dezvoltare algoritmi 

proprietari” 

Analiza algoritmi OEM – furnizori, preturi 

Analiza avantaje si dezavantaje utilizare algoritmi OEM 

Analiza avantaje si dezavantaje dezvoltare algoritmi proprietari 

Analiza scenariu dezvoltare algoritmi proprii 

Analiza algoritmilor cu grad ridicat de cerere in piata 

6 Diagrama SWOT Analiza echipei de dezvoltare . 

Analiza produse similare disponibile comercial  si identificare 

oportunitati si amenintari  

7 Analiza mediu 

competitional 

Analiza produse existente pe piata – performante si preturi 

Analiza produse similare pe piata romaneasca. 

8 Analiza comerciala Studiu volum piata si tendinte 

Analiza produse spin-off 

Analiza potentiali beneficiari 

Studiu si identificare beneficii aduse de produs utilizatorului. 

Prezentare ROI. 

9 Analiza operationala Analiza competente necesare pentru dezvoltare si implementare 

tehnici de procesare. 

Analiza baza materiala necesara. 

Analiza librarii date necesare pentru dezvoltare, respectiv testare. 

10 Concluzii Concluzii finale raport. 

Această activitate a fost realizată în totalitate. 
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3. Descrierea științifică 

Activitate I.1 Studiul tehnicilor de pre-procesare video 

1. Introducere 

Aplicațiile de supraveghere video au la bază funcționalități precum stocarea și afișarea fluxului 

video; însă, în contextul actual al creșterii explozive a cantității de informație, acestea au nevoie de 

un set suplimentar de algoritmi capabili să livreze utilizatorului informații de interes, informații ce 

trebuie să poată fi extrase în mod automat. Menirea lor este de a reduce timpul de supervizare a 

aplicației de către operatorul uman. Astfel, utilizatorului trebuie să i se aducă la cunoștință prin 

notificări în timp real sau prin colectarea evenimentelor și prezentarea lor într-un raport ulterior, că 

la un moment dat, un anumit obiect de interes (ca de exemplu un vehicul sau o persoană) a trecut 

prin câmpul vizual al unei camere video a sistemului de supraveghere.  

Suplimentar, aplicația poate urmări evoluția obiectelor dintr-o secvență și să extragă date despre 

viteză și direcția de deplasare pentru fiecare dintre ele. Astfel de informații au o importanță 

semnificativ mai mare decât fluxul propriu-zis de cadre deoarece pot fi stocate într-o bază de date 

ce poate fi interogată ulterior cu ajutorul unei aplicații suplimentare cu scopul efectuării de statistici. 

De asemenea se pot efectua căutări pe baza unor criterii de conținut, precum intervale temporale, 

regiuni și bariere virtuale, atribute și traiectorii ale obiectelor în mișcare [5].  

Pe de altă parte, majoritatea imaginilor care urmează să fie prelucrate și analizate în sisteme de 

vedere asistată de calculator nu provin din surse ideale acestea necesitând un pas intermediar de 

pre-procesare în vederea maximizării informației utile. De obicei imaginile din care urmează să se 

extragă informații nu sunt întotdeauna de o calitate acceptabilă, în principal din cauza diferitelor 

forme de zgomot sau datorită echipamentelor de captare folosite.  

Tehnicile de pre-procesare au rolul de a uniformiza informația utilă din imagine și de a elimina din 

ea informațiile perturbatoare cauzate de regulă de:  

- zgomot de transmisie de la cameră la placa de captură; 

- zgomot cauzat de imperfecțiunile senzorului; 

- zgomot cauzat de depunerile de pe lentilă; 

- focalizarea imperfectă a blocului optic ce este în general datorată variabilității condițiilor 

meteorologice (zăpadă, ceață); 

- vibrațiile mecanice ale camerelor; 

-  perturbațiile ce apar pe canalul de transmisiune a informației. 

Pre-procesarea imaginilor implică de obicei eliminarea zgomotului de fond de frecvență joasă, 

normalizarea intensității pixelilor individuali din imagine, eliminarea reflecțiilor și mascarea 
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anumitor porțiuni a imaginilor. La nivel de imagine statică, aceste prelucrări presupun operații de 

genul: 

- transformările în niveluri de gri -  GrayScale; 

- transformări geometrice (decuparea imaginilor, redimensionarea imaginilor – care adună 

metode cum ar fi: interpolarea „cel mai apropiat vecin”, interpolarea biliniară și vectorizare; 

rotirea imaginilor și deformarea imaginilor); 

- preprocesări locale – netezirea (exemplu filtrul median și filtrul Gaussian); 

- operatorii gradient (exemplu Canny și Sobel). 

Totuși, în literatura de specialitate există o serie de tehnici de pre-procesare special dezvoltate 

pentru a exploata atât redundanța spațială la nivel de imagine cât și cea temporală specifică unui 

flux video. Acestea poartă numele de tehnici de filtrare a informației spațio-temporale și sunt 

specifice video, ca de exemplu: 

- filtrarea liniare temporale; 

- filtrarea statistică de ordine; 

- filtre multirezoluţie. 

Acestea sunt detaliate în cele ce urmează.  

 

2. Prelucrări de imagini clasice 

2.1. Transformările în niveluri de gri 

Una dintre tehnicile de preprocesare și cea mai simplă de altfel poate fi considerată transformarea 

imaginii în niveluri de gri (GrayScale). Imaginile cu niveluri de gri sunt diferite de imaginile alb-

negru (cele pe 1 bit), acelea având doar 2 culori, pe când acestea au o multitudine de tonuri de gri 

(de obicei 256).  Această operație are rolul de a diminua volumul de informație din imagine, 

păstrând rapoartele dintre valorile din imagine. Aceste imagini, uni-spectrale, se obțin prin medierea 

ponderata a valorilor de pe nivelele de culoare originale ale imaginii. Ponderile nu sunt universale, 

ele variind de la o codare la alta (exemplu RGB, YUV, etc.) [1][2]. 

De exemplu, pentru sistemul de codare al imaginilor RGB (Red-Green-Blue), ponderile de 

transformare în niveluri de gri sunt următoarele (vezi exemplu în Figura 1): 

Gray = 0.2126 R + 0.7152 G+ 0.0722 B (1) 
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a)        b) 

Figura 1: Exemplu de transformare a unei imagini din RGB în niveluri de gri: (a) Poza RGB, (b) 

Poza GrayScale. 

 

2.2. Transformările geometrice 

Transformările geometrice reprezintă o altă parte importantă a pre-procesării imaginilor. Funcțiile 

cele mai reprezentative ale transformărilor geometrice sunt: decuparea imaginilor, redimensionarea 

imaginilor, rotirea imaginilor și deformarea imaginilor. 

2.2.1 Decuparea imaginilor  

Este folosită în situațiile în care nu este necesară procesarea întregii imagini, ci doar a unei regiuni 

din aceasta. Prin această metodă se realizează o focalizare pe zona principală de interes, astfel încât 

complexitatea procesului de prelucrare să fie mai scăzută decât daca s-ar analiza întreaga imagine. 

Alegerea zonei care urmează sa fie păstrată nu este un proces simplu, iar dacă acest lucru nu este 

realizat corect, poate duce la pierderea în întregime a zonelor semnificative din imagine și mai 

departe la influențarea negativa a rezultatelor [1][3].    

2.2.2. Redimensionarea imaginilor  

Este folosita pentru a reduce cantitatea de informație sau pentru creșterea virtuală a acesteia. În 

grafica pe calculator, scalarea imaginii este procesul de redimensionare a imaginii digitale. Scalarea 

este un proces simplu care implică un compromis între eficiență, finețe și claritate. Există diferite 

metode prin care este posibilă redimensionarea imaginilor, fiecare metodă având diferite rezultate 

[2][3].  

a. Interpolarea „cel mai apropiat vecin”. Această metodă, când este folosită pentru mărirea 

imaginii inițiale, înlocuiește fiecare pixel cu patru pixeli de aceeași culoare; iar când este folosită 

pentru reducerea dimensiunii, înlocuiește patru pixeli cu valoarea mediei aritmetice a acestora. 

Rezultatul final constă într-o imagine a cărei margini suferă de efectul de „scară”. Complexitatea de 

calcul intrinsecă acestui algoritm este foarte mică, deci algoritmul este folosit în situațiile în care 

calitatea vizuală a rezultatului nu este importantă [1]. 
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b. Interpolarea biliniară. Această metodă este foarte populară datorită rezultatelor bune și 

complexității de calcul relativ mică. Se folosesc medii ponderate pentru atribuirea noilor valori ale 

pixelilor. Ideea este de a efectua interpolarea liniară într-o direcție, și apoi din nou în cealaltă 

direcție. Deși fiecare pas este liniar în eșantionul valorilor și pozițiilor, interpolarea ca întreg nu este 

liniară, ci mai degrabă pătratică în locația eșantionului. Rezultatele obținute in urma aplicării acestui 

algoritm induc un efect de încețoșare a contururilor din imagine [2] (un exemplu este ilustrat in 

Figura 2).  

                            

a)         b)  

Figura 2: Exemplu de imagine redimensionată cu interpolare biliniară: (a) Poza originală, (b) Poza 

redimensionată (din motive de vizualizare, imaginea b) este reprezentată artificial la aceeași scală 

cu imaginea sursă – se dorește a se ilustra efectul de încețoșare). 

 

c. Vectorizarea este o abordare nouă și cu totul diferită de restul metodelor de scalare a imaginilor. 

Această metodă are o complexitate de calcul semnificativ mai ridicată însă și cele mai bune 

rezultate vizuale. Pentru rescalarea imaginii această metodă transformă inițial imaginea într-o harta 

de vectori, care apoi poate fi scalată fără a se modifica nici o proprietate a imaginilor [4][12] (un 

exemplu este ilustrat în Figura 3). 

        

a)                                             b) 

 
Figura 3: Exemplu de poza redimensionată cu metoda vectorială: (a) Poza originală, (b) Poza 

redimensionată (din motive de vizualizare, imaginea b) este reprezentată artificial la aceeași 

scală cu imaginea sursă – se dorește a se ilustra doar calitatea vizuală obținută). 
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2.2.3. Rotirea imaginilor 

Rotirea imaginii în jurul originii se realizează prin aplicarea unei măști în felul următor:  

' cos sin
     

'  sin cos

x x

y y

 

 

     
     
     

 
(2) 

unde α reprezintă unghiul cu care urmează să fie rotită imaginea, x și y reprezintă coordonatele 

inițiale ale pixelilor care urmează să ajungă pe pozițiile x’ și y’ transformate.  

Metoda aceasta induce mici perturbații în imagine însă acestea nu sunt semnificative. Acestea sunt 

cauzate de faptul că matricea de transformare nu are ca rezultat întotdeauna valori întregi, astfel 

trebuind să se facă aproximarea până la cea mai apropiata valoare întreagă [3][6]. Această operație 

este, în general, folosită atunci când se dorește alinierea mai multor imagini - una în continuarea 

alteia.  

2.2.4. Deformarea imaginilor  

Este folosita pentru a corecta erorile apărute de la folosirea lentilelor cu un câmp vizual foarte mare 

și în situațiile în care se dorește vizualizarea perpendiculară a unui plan oblic în imagine. 

Deformarea imaginilor se realizează prin maparea unui pixel pe altă poziție din imagine, fără a îi 

schimba culoarea. Această schimbare de poziție poate fi bazată pe orice funcție matematică. Dacă 

funcția este bijectivă, orice imagine poate fi transformată invers, și de asemenea există funcții 

trigonometrice care pot oglindi imaginea din orice plan al sau [2][6]. 

  

 

2.3. Procesările locale  

Procesările  locale asupra imaginilor reprezintă tehnicile de netezire și operatorii gradient. 

2.3.1.  Netezirile  

Au ca obiectiv atenuarea zgomotelor (pixeli paraziți), a fluctuațiilor mici din imagine; dezavantajul 

acestor metode constă în umbrirea muchiilor.  Prin netezire, valorile unui pixel sunt modificate 

astfel încât, dacă valorile individuale (probabil din cauza zgomotului) sunt reduse, acestea sunt 

crescute,  iar  valorile care sunt mai mici decât ale pixelilor adiacenți sunt crescute, astfel se ajunge 

la o imagine mai uniformă. Uniformizare poate fi utilizată în două moduri importante care pot ajuta 

la analiza imaginilor: ori prin posibilitatea de a extrage mai multe informații din datele rezultate, 

atâta timp cât ipoteza de netezire este rezonabilă, ori prin posibilitatea de a furniza informații care 

sunt deopotrivă flexibile și robuste. Cei mai cunoscuți algoritmi de netezire sunt următorii: filtrul 

median și filtrul Gaussian. 

 

a. Filtrul median funcționează prin înlocuirea pixelului central cu valoarea mediei aritmetice a 

valorilor pixelilor din raza filtrului. Avantajul acestui tip de filtrare este acela de a păstra contrastul 
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tranzițiilor specifice contururilor spre deosebire o filtrare de tip mediere ce are ca efect încețoșarea 

acestora [7][8] (un exemplu este ilustrat în Figura 4). 

                                 

a)        b) 

Figura 4: Exemplu de filtrare mediană pentru imagini color: (a) Poza afectata de zgomot impulsiv 

de tip „sare și piper”, (b) Poza filtrată. 

b. Filtrul Gaussian funcționează prin aplicarea funcției Gauss pe valorile pixelilor din jurul 

pixelului a cărui valoare se înlocuiește, atașând o pondere mai mare pixelului central și ponderi mai 

mici pe raza din jurul acestuia. Acest lucru este, de asemenea, cunoscut ca o transformare 

bidimensională Weierstrass. Această metoda de filtrare are avantajul că umbrește mai puțin colțurile 

[7][8] (un exemplu este ilustrat în Figura 5). 

                                     

a)           b) 

Figura 5: Exemplu de filtrare cu filtrul Gaussian pentru imagini color: (a) Poza afectată de zgomot 

alb, (b) Poza filtrată. 

2.3.2. Operatorii gradient  

Aceștia au la bază derivatele locale ale funcției imagine; deoarece derivatele sunt mai mari atunci 

când variația intensității pixelilor este mai mare, aceste operații accentuează zonele de trecere de la 

o nuanță la alta, cum ar fi contururile. Pixelii paraziți dintr-o imagine conduc de asemenea la variații 

ale funcției imagine. De aceea, aplicarea acestor operatori unor imagini afectate de zgomote va duce 
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la creșterea nedorită a nivelului de zgomot. Cei mai cunoscuți și utilizați operatori de gradient sunt 

filtrele Canny și Sobel. 

Ambele metode sunt folosite pentru detecția de contururi, iar modul de funcționare este similar, 

bazându-se pe aplicarea unor măști asupra imaginii, aceasta operațiune fiind urmată de alte operații, 

cum ar fi adăugarea de ponderi. 

a. Detectorul de contur Canny este un operator care utilizează un algoritm în mai multe trepte, cu 

scopul de a detecta o gamă largă de contururi în imagine. Metoda Canny este mai receptivă la 

zgomotul din imagine așa că se recomandă aplicarea un filtru Gaussian pentru netezirea zgomotului. 

Rezultatele acestui algoritm constau în obținerea unei imagină binare, în care valorile nenule 

reprezintă contururile din imagine [6][8] (un exemplu este ilustrat în Figura 6). 

 

b. Operatorul Sobel este folosit în prelucrarea imaginilor, în special în algoritmi de detectare a 

contururilor. Din punct de vedere tehnic, acesta este un operator de diferențiere discretă, calculând o 

aproximare a gradientului funcției de intensitate a imaginii. La fiecare punct al imaginii, rezultatul 

operatorului Sobel este fie vectorul gradientului corespunzător sau o normă a acestui vector. 

Operatorul Sobel se bazează pe aplicarea unei convoluții imaginii, filtru acesteia fiind de 

dimensiuni mici, astfel complexitatea sa fiind redusă. Metoda Sobel returnează o imagine cu 

niveluri de gri în care valorile fiecărui pixel sunt proporționale cu valoarea vectorului gradient în 

acel punct. Acest lucru dă libertatea utilizatorului de a alege, ușor, ce contururi se păstrează și care 

nu. Selecția contururilor se face printr-un filtru, în general trece-sus [6][7][8]. 

 

 

                                            

       a)               b)  

Figura 6: Exemplu aplicarii detectorului de contur Canny: (a) Poza originală, (b) Rezultatul 

detectorului. 
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       a)               b)  

Figura 7: Exemplu de aplicare a detectorului de contur Sobel: (a) Poza originală, (b) Rezultatul 

detectorului. 

Operatorii care se aplică imaginii sunt următorii: 

a) operatorul vertical 

1 0 1

2 0 2 * 

1 0 1

xG A

 
 

 
 
  

 

(3) 

b) operatorul orizontal 

1 2 1

0 0 0 * 

1 2 1

yG A

 
 


 
    

 

(4) 

unde xG  reprezintă valoarea pixelului obținut de operator iar A reprezintă zona pe care se aplică 

operatorul. În continuare, modului gradientului este dat de:  

2 2  x yG G G   (5) 

Un exemplu de hartă de contururi obținută în acest fel este prezentată în Figura 7.  

Aceste tehnici de pre-procesare se aplică la nivel de imagine statică fără a ține cont de informația 

spațială specifică unui flux video.   
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3. Prelucrări spațio-temporale 

Structura temporală a unei secvențe de imagini este similară cu modul in care este structurată o 

carte, unde diversele capitole sunt inlănțuite pentru a constitui narațiunea [13]. Metodele de 

prelucrare spatio-temporală urmăresc îmbunătățirea calității video, prin atenuarea sau eliminarea 

diferitelor degradări, de regula ale informatiei vizuale. Cele mai uzuale sunt: 

- zgomot - perturbează informaţia utilă; 

 

Figura 8: Exemple de zgomot în imagini. 

În acest scop, în unele cazuri, pentru eliminarea zgomotului se pot folosi tehnicile de la imagini 

statice sau, în general, metode ce iau în calcul corelaţia temporală: filtre liniare temporale, filtre 

statistice de ordine şi filtre multirezoluţie. 

- artefacte : exemplu conturarea blocurilor DCT datorită unui factor de compresie ridicat; 

- zgarieturi: linii luminoase sau întunecate pe imagine; 

- blotches: puncte/regiuni albe sau negre; 

- vinegar: pierderea parţială a informaţiei de culoare, înceţoşare neuniformă; 

- intensity flicker: variaţii artificiale ale intensităţii luminoase în timp. 

Câteva exemple sunt prezentate în Figura 9 și 10. De regulă, pentru a determina modul de filtrare, 

se va modela efectul agregat al diferitelor tipuri de zgomot ce afectează secvenţa: 

),(),(),( knwknfkng 
 

(6) 

unde g() este secvenţa de imagini înregistrată, f() este secvenţa iniţială considerată ideală 

(neperturbată), w() reprezintă zgomotul, n=(x,y) reprezintă coordonatele spaţiale iar k indicele 

temporal. De regulă zgomotul w() este modelat ca având o distribuție Gaussiană fiind zgomot alb de 

medie 0, necorelat şi densitate spectrală de putere constantă: 
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Figura 9: Exemple de artefacte de compresie. 

 
Figura 10: Exemplu de fluctuații de intensitate. 

Operația de filtrare presupune proiectarea unui filtru a cărei funcție de transfer sa permită 

transformarea intrării perturbate g(n,k) într-un estimat al imaginii ideale neperturbate f(n,k), adică: 

 

(8) 

3.1. Filtre liniare temporale  

3.1.1.  Medierea ponderată într-o fereastră temporală 

Operația de filtrare este descrisă de următoare ecuație: 

     
 

,   ,ˆ
K

l K

f n k h l g n k l
 

   
                                                                     (9) 

unde h() reprezintă coeficienții filtrului iar fereastra temporală conține 2K+1 imagini consecutive. 

Modul de alegere al ferestrei temporale este ilustrat în Figura 11. 

 

 

Figura 11: Exemplu de prelucrare folosind ferestre temporale. 

k-K 

k+K 

 

 fereastră 2K+1 cadre 

),( kng ),(),(ˆ knfknf filtru 
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3.1.2. Medierea ponderată optimală într-o fereastră temporală (filtrul Wiener optimal) 

Funcția de transfer a filtrului în acest caz este dată de: 

2ˆ( ) min {[ ( , ) ( , )] }h l E f n k f n k 

 

(10) 
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(11) 

unde: 

( ) { ( , ) ( , )}ggR m E g n k g n k m    (12) 

este funcția de auto corelație temporală a lui g() cu g() iar:  

( ) { ( , ) ( , )}fgR m E f n k g n k m    (13) 

este funcția de intercorelație temporală a lui f() cu g(). 

În acest tip de filtrare, cu cât se alege fereastra mai mare cu atâta este mai puternică filtrarea, dar 

duce la încețoșarea obiectelor în mișcare, funcțiile fiind dependente de timp [10]. 

 

3.1.3. Medierea ponderată cu compensarea mișcării 

Ecuația filtrului este dată de: 

ˆ(( , ), ) ( ) ( ( , ; , ), ( , ; , ), )
K

x y

l K

f x y k h l g x d x y k l y d x y k l k l


      
(14) 

unde { ( , ; , ); ( , ; , )}x yd x y k l d x y k l  reprezintă vectorul de mișcare al pixelului de coordonate (x,y) între 

cadrele la momentul k și l. Acestă metodă are avantajul distinct de a media aceeași pixeli pe măsură 

ce se deplasează în timp de la un cadru la altul, astfel obiectele în mișcare rămânând clare. 

 

    

 

 

 

 

 

 

k+2 

g(n,k+1) 

    timp 

 

 

Figura 12: Modul de mediere în fereastra temporală. 
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Cu cât crește dimensiunea ferestrei temporale, crește și potențialul reducerii zgomotului dar și 

probabilitatea apariției artefactelor datorate estimării incorecte a mișcării pentru distanțe temporale 

mari. 

3.1.4. Medierea ponderată cu aproximarea compensării mișcării  

Aceasta se aplică în cazurile în care nu dispunem de informația de mișcare iar aceasta nu poate fi 

estimată deoarece secvența este foarte afectată de zgomot. Implementarea metodei poate fi abordata 

in doua moduri: 

- detectăm schimbările de la o imagine la alta și localizarea lor temporală: h() va fi adaptat spațial; 

- pentru fiecare coordonată spațială, filtrăm după M potențiale direcții de mișcare alese “a priori”: 

folosind un anumit criteriu alegem unul dintre rezultatele parțiale [9]: 

 (15) 

unde i și j definesc direcțiile posibile iar filtrarea se face ca: 

1, 1 1, 1 1,1 1,1 0,0
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( , ) { ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , )}f n k median f n k f n k f n k f n k f n k g n k     (16) 

3.2. Filtre statistice de ordine 

Această filtrate neliniară de zgomot, dintr-o vecinătate spațio-temporală, se bazează pe ordonarea 

datelor afectate. De regulă acestea sunt aplicate direcțional pentru a nu afecta contururile și astfel 

obiectele în mișcare. Ieșirea unui filtru de ordine de ordin j (rank-order filter) este dată de statistica 

de ordin de ordin j a valorilor din vecinătatea considerată (fereastra de prelucrare): 

 1 2 ( ), ,..., ,  1,...,j K jrank A A A A j K   (17) 

unde A1,...,Ak reprezintă valorile prelucrate, K reprezintă numărul de valori din vecinătate, j este 

ordinul filtrului de ordine iar (j) reprezintă poziția în vectorul ordonat crescător. 

(1) (2) ( ) ( )... ...j KA A A A      (18) 

În Figura 13 sunt prezentate câteva exemple de prelucrare. 

 

 

 

 

 

 

 

,

1ˆ (( , ), ) [ ( , , 1) ( , , ) ( , , 1)]
3

i jf x y k g x i y j k g x y k g x i y j k        

                     a)              b)                              c)  

Figura 13: Exemplu aplicarii filtrelor statistice de ordine: (a) Poza originală, (b) Rezultatul aplicării rank
1 
= 

min (3x3), (c)  Rezultatul aplicării rank
3 
(3x3). 
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3.3. Filtre multirezoluţie 

Aceste filtre se bazează pe descompunerea imaginilor în benzi de rezoluții spațiale, temporale și 

orientări diferite ce face ca energia semnalului să fie concentrată într-un anumit număr de benzi, în 

timp ce zgomotul este prezent în toate benzile. Componentele mici din toate benzile                

(~zgomot = 0), componentele mari rămân relativ neafectate [11]. 

3.3.1. Descompunere piramidală la nivel spațial 

 

 

 

                                                      

 

 

a)              b)                              c)  

Figura 14: Exemplu descompunerii piramidale la nivel spațial: (a) low-pass, (b) high-pass, (c) fan 

pass (directional) 

Dacă aplicăm compensarea mișcării pentru cadrele în intervalul [k-K;k+K] (fereastră temporală) 

atunci (teoretic): 

( ) ( 1) ... ( )f k f k f k K     (19) 

unde diferențele dintre g(k), g(k+1), sunt date doar de zgomot, descompunerea piramidală a acestor 

imagini va fi de asemenea identică cu excepția zgomotului, iar dacă reprezentăm temporal 

coeficienții unei benzi pentru o anumită scală obținem un semnal DC + zgomot. 

3.3.2. Descompunere temporală cu DWT 

Pornind de la cadrul curent k se trece la compensarea mișcării (în fereastră), urmând descompunere 

piramidală pentru fiecare cadru compensat și descompunerea wavelet temporală pentru fiecare 

bandă și frecvență spațială (originea este coeficientul din cadrul k), filtrare coeficienți (“core 

filtering”):  

 

 

În Figura 15 este prezentată o listă cu o serie de filtre de reducere a zgomotului adaptate secvențelor 

video. Acestea sunt disponibile ca pachete software de prelucrare [14]:  
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Figura 15: Exemple de filtre spatio-temporale disponibile în pachete software. 

 

 

 

4. Concluzii 

După cum a fost arătat mai sus, filtrarea imaginilor, independent sau dependent de timp este un pas 

important în procesarea imaginilor, deoarece în situațiile reale imaginile ce urmează sa fie analizate 

sunt departe de a fi perfecte. Deși acest pas este adesea considerat ca fiind unul simplu, în realitate 

problema se dovedește a fi mult mai complicată, iar o pre-procesare greșită a imaginilor poate duce 

la rezultate complet eronate. 

Fiecare metodă de pre-procesare prezinta avantaje și dezavantaje, iar în funcție de prioritățile 

metodei de procesare ulterioară, se pot alege metode de pre-procesare care furnizează cel mai bun 

compromis calitate-viteză de calcul sau vice-versa. De aceea este ideal și merită studiată metoda 

potrivită pentru fiecare situație, adesea aceasta fiind o combinație între metodele clasice și cele 

spațio-temporale. Acest studiu al tehnicilor existente va fi folosit în etapa următoare a proiectului 

pentru a adapta cerințele de pre-procesare la tehnicile de prelucrare ce urmează să fie implementate. 
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Activitate I 2 Studiul tehnicilor de detecție și estimare a mișcării 

1. Detecția mișcării 

Detecția mișcării reprezintă procesul prin care se determină schimbarea ce are loc de la o imagine la 

alta într-un flux temporal de imagini. Aceasta este realizată de regulă prin modelarea fundalului 

imaginii – definit ca acea mulțime de pixeli care nu se schimbă de la un moment de timp la altul 

într-o anumită fereastră de timp suficient de vastă – urmată de folosirea de tehnici de extragere a 

regiunilor dinamice prin scăderea cadrelor curente din model.  

Aceste metode sunt cunoscute sub denumirea de tehnici de “background subtraction” (BS)  [1][2] și 

au aplicabilități directe în sistemele de supraveghere video constituind de regulă primul pas de 

analiză a conținutului. În unele cazuri, aceste metode includ și estimarea modelului, cum ar fi 

diferența și detecția cu prag ales; în timp ce altele se rezumă la aplicarea algoritmului de modelare, 

lăsând loc pentru interpretări ale pașilor ulteriori. Se pot utiliza de asemenea implementări ce 

modelează direct obiectele în mișcare - acestea poartă numele de “foreground modeling” (FG) [2]. 

În continuare vor trece în revistă literatura de specialitate din acest domeniu punând accentul pe: 

distingerea obiectelor de fundal, modelarea modificării fundalului în timp precum și filtrarea 

imaginilor detectate pentru rejectarea „alarmelor false”. 

1.1. Diferența cadrelor succesive 

Este, fără îndoială, cea mai simplă tehnică de modelare a fundalului nerecursivă. Diferența cadrelor 

utilizează cadrul de la momentul t-1 ca model al fundalului pentru cadrul de la momentul t. 

Deoarece folosește un singur cadru precedent, algoritmul ar putea fi incapabil să detecteze pixeli 

interiori ai unui obiect în mișcare uniform colorat. Acest fenomen este cunoscut ca problema 

aperturii. Uneori se încearcă depășirea acestei probleme realizând diferența dintre două cadre care 

nu sunt fix consecutive, sărindu-se un număr n de cadre. În Figura 1 se poate observa un exemplu 

de rezultat obtinut cu ajutorul acestei metode[3][4]. 

 

      (a)      (b) 

Figura 1: Exemplu de detecție a mișcării folosind diferența cadrelor succesive: (a) Poziția curentă, 

(b) Rezultatul algoritmului. 
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1.2. Filtrul median 

Unul dintre cei mai populari algoritmi de modelare nerecursivă a fundalului, filtrul median, face 

estimarea folosind medianul temporal al valorilor din cadrele anterioare. Astfel că pentru fiecare 

pixel se realizează o coadă de valori cu lungimea L. Presupunerea este că un pixel rămâne în 

modelul de fundal pentru mai multe cadre decât jumătatea lungimii listei. Modelul a fost aplicat 

ulterior și pentru cadre color prin utilizarea conceptului de medoid. Complexitatea algoritmului 

median cu buffer de lungime L este O(L logL) pentru fiecare pixel. În Figura 2 se poate observa un 

exemplu de rezultat obtinut cu ajutorul acestei metode [5][8]. 

 

                                         (a)                     (b) 

Figura 2: Exemplu de detecție a mișcării folosind filtrul median: (a) Poziția curentă, (b) Rezultatul 

algoritmului. 

1.3. Modele neparametrice 

O primă metodă nerecursivă și neparametrică ce utilizează o listă de cadre anterioare pentru a forma 

estimate neparametrice ale funcțiilor de densitate spectrală a pixelilor.  

 

(1) 

unde K(.) este nucleul ales ca fiind o funcție Gaussiană. Un pixel It este declarat ca fiind în prim-

plan dacă este puțin probabil să provină din această distribuție, de exemplu f(It) este mai mică decât 

un prag ales. Avantajul utilizării funcției de densitate peste un estimat singular este dat de abilitatea 

acesteia de a gestiona distribuții multi-modale ale fundalului.  

 

Exemple de fundaluri multi-modale includ pixeli unor obiecte oscilante (ramuri ale unor copaci) sau 

lângă zone cu un contrast puternic ce produc zgomot. Există implementări ce utilizează medianul 

diferențelor în modul dintre cadrele succesive ca dimensiuni ale nucleului. Astfel, complexitatea 

construirii modelului este similară cu cea a filtrului median [5][7].  
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1.4. Aproximarea filtrului median 

Datorită succesului metodei nerecursive a modelării fundalului folosind filtrul median temporal, a 

fost propus un algoritm recursiv simplu pentru a estima valoarea mediană. Aceasta propune ca 

estimatul medianului să fie incrementat cu 1 dacă pixelul din imaginea curentă este mai mare decât 

cel corespunzător lui din cadrul modelului, și decrementat cu 1 dacă este mai mic. Acest estimat 

converge într-un final către o valoare pentru care jumătate din pixelii echivalenți din imaginile de 

intrare sunt mai mari și jumătate sunt mai mici decât aceeași valoare, care este medianul [8][9]. 

              
(a)                      (b) 

Figura 3: Exemplu de detecție a mișcării folosind aproximarea filtrul median: (a) Poziția curentă, 

(b) Rezultatul algoritmului. 

1.5. Modelul Heikkila și Olli 

Este o metodă de modelare nerecursivă ce impune ca un pixel să fie marcat un obiect în mișcare 

dacă: 

 (2) 

unde τ este un pas predefinit. Binarizarea cu prag este urmată de o închidere morfologică cu nucleu 

de 3x3 și de filtrare a regiunilor fals-pozitive de mici dimensiuni. Actualizarea modelului fundalului 

se face astfel: 

 1 1t t tB I B      (3) 

unde α este păstrat la valori mici pentru a preveni efectul de urmă ce se formează după obiectele în 

mișcare. 

Se aplică două tipuri de corecții acestei metode. Prima indică pentru pixelii marcați ca făcând parte 

din prim-plan pentru mai mult de m cadre din ultimele M, să se actualizeze fundalul ca Bt+1 = It. 

Această corecție este făcută pentru a compensa schimbările bruște de iluminare și apariția unor 

obiecte statice noi. Cea de-a doua impune ca un pixel să fie exclus din participare la modelul curent 

dacă acesta își schimbă starea de la fundal la prim-plan prea des. Corecția este menită să 

compenseze fluctuațiile de iluminare sau a obiectelor oscilante precum ramurile copacilor [4][10].  
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1.6. Amestec adaptiv de Gaussiene 

Fiecare pixel este modelat independent printr-un amestec de K Gaussiene : 

    ,  , ,

1

; ,
K

t i t t i t i t

i

P I I  


    (4) 

unde K = 3,...,5 iar 2

, ,i t i t I  . Se aplică actualizarea fundalului înainte de a se face detecția 

propriu-zisa, după cum urmează. Dacă It se află o distanță mai mică de λσ2 de media , 1  i t  , atunci 

componenta i este actualizată astfel: 

, , 1i t i t     (5) 

 , , 11i t i t tI        (6) 

     2 2

, , 1 , ,1
T

i t i t t i t t i tI I            (7) 

unde ρ = αPr(It| , 1, , 1i t i t   ). Valoarea lui λ poate fi aleasă 2 sau 2.5. Pentru toate componentele i ce 

nu respectă condiția anterioară, actualizarea se face astfel: 

 , , 11i t i t      (8) 

, , 1i t i t    (9) 

2 2

, , 1i t i t    (10) 

Dacă It nu se încadrează în condiția de mai sus pentru nici o componentă i, atunci cea mai puțin 

probabilă componentă va fi înlocuită cu una nouă care are ,i t tI  , Σi,t  mare și ωi,t mic. După 

actualizări, se vor normaliza ponderile ωi,t[13]. 

Detecția obiectelor se face după cum urmează. Toate componentele din amestec se sortează 

descrescător după criteriul ωi,t / ||Σi,t||. Așadar se acordă o importanță mai mare componentelor cu 

ponderea cea mai mare și varianța cea mai mică, presupuse ca făcând parte din fundal: 

,1

,1

b

i ti

K

i ti

B argmin T








 
  
 
 




 (11) 

pentru un prag oarecare T. Atunci componentele 1,...,B sunt presupuse a face parte din fundal. 

Așadar, dacă It nu se încadrează în nici una dintre componente, pixelul este marcat ca prim-plan. 

Pixelii prim-planului sunt segmentați în regiuni distincte conexe ce vor fi reprezentate de centroizii 

acestora [9][11]. 
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1.7. Modelul Pfinder 

Metoda Pfinder utilizează o schemă simplă în care pixelii fundalului sunt modelați printr-o singură 

valoare actualizată prin: 

  11t t tB B I     (12) 

iar pixelii prim-planului sunt modelați explicit printr-o medie și o covarianță, ce sunt actualizate 

recursiv. Acesta necesită doar ca scena să nu conțină obiecte în mișcare la momentul pornirii 

algoritmului [8]. 

1.8. Modelul W4 

Un pixel este marcat ca prim-plan dacă: 

|M - It| > D sau |N - It| > D (13) 

unde parametrii individuali (pentru fiecare pixel) M, N și D reprezintă minimul, maximul și cea mai 

mare diferență în modul dintre cadre vizibilă în planul secund. Acești parametri sunt inițial estimați 

din primele secunde video și sunt actualizați periodic pentru acele părți ale scenei ce nu conțin 

obiecte în mișcare. Imaginea rezultată este supusă eroziunii morfologice pentru a elimina zgomotul 

de dimensiune 1 pixel. Apoi imaginea este parcursă pentru descoperirea regiunile conexe și 

rejectarea regiunilor cu suprafață mică. În final, regiunile rămase sunt supuse dilatării și erodate din 

nou [10]. 

1.9. Modelul LOTS 

Metoda LOTS folosește trei modele ale fundalului, primar, secundar și cel mai vechi, actualizate 

după cum urmează. Modelul primar al fundalului este actualizat cu formula: 

 1 1t t tB I B      (14) 

dacă pixelul nu este marcat ca prim-plan, și este actualizat cu formula: 

 1 1t t tB I B        (15) 

dacă acesta reprezintă un obiect în mișcare. În ecuația 13 valoarea α poate fi aleasă din intervalul 

[6,10351 * 10-5 ... 0.25], cu o valoare predeterminată α = 7,8125 * 10-3, iar β = 0,25α. 

Al doilea model al fundalului este actualizat astfel: 

 1 1t t tB I B           (16) 

pentru pixeli ai modelului secundar ce nu diferă mult de imaginea de la cadrul curent, pentru care α 

este identic ca la punctul 1. Pentru pixeli cu diferențe semnificative, modelul se actualizează cu 

formula: 

1t tB I        (17) 
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Modelul al treilea este o copie a unei imagini luată cu între 9000 și 18000 de cadre în urmă (valori 

determinate experimental pentru un sistem uzual de supraveghere). Detecția prim-planului este 

bazată pe binarizare adaptivă cu histerezis, cu praguri variabile spațial. După acest pas se aplică 

câteva corecții: 

- regiunile de dimensiuni mici din prim-plan sunt eliminate; 

- numărul pixelilor din cadrul curent ce depășesc pragul este comparat cu cel de la pragul 

anterior. O schimbare semnificativă este interpretată ca schimbare rapidă de iluminare. Pentru 

a contracara efectul, pragul global este crescut temporar; 

- valorile pixelilor din fiecare regiune de prim-plan sunt comparate cu cele echivalente din 

modelul primar și cel secundar. În prealabil se scalează luminozitatea acestora la nivelul celor 

din modele. Acest pas elimină artefacte apărute din cauza schimbărilor locale de luminozitate 

și a obiectelor staționare din prim-plan [9][11]. 

 

1.10. Modelul Halevy 

Metoda impune o actualizare a fundalului prin: 

 1 ( ) 1t t tB S I B      (18) 

unde S(It) reprezintă varianta netezită a imaginii It. Pixelii din prim-plan sunt identificați prin 

urmărirea valorii maxime a relației S(It - Bt) și nu printr-o detecție cu prag. Se folosește α = 

[0,3,...,0,5] și se bazează efectul de brăzdare pentru a ajuta determinarea corespondențelor dintre 

cadre. Algoritmul necesită un timp suplimentar pentru inițializarea modelului estimat de relația    (1 

-  α)t < 0,1 [13]. 

 

1.11. Modelul Cutler 

Metoda folosește imagini color cu argumentul că acestea generează o segmentare mai bună decât 

imaginile monocrome cu precădere pentru regiunile cu un contrast scăzut, cum ar fi obiectele în 

mișcare în regiuni slab iluminate. 

Fundalul este estimat ca fiind medianul temporal al ultimelor N cadre, cu o valoare a lui N variind 

între 50 și 200 (valori determinate empiric). Pixelii sunt marcați ca fundal dacă: 

   
,  , 

t t

C R G B

I C B C K      (19) 

unde σ este o valoare estimată a deviației standard a zgomotului, K este o constantă aleasă și poate 

fi aleasă ca având valoarea 10. Această metodă folosește de asemenea tipare pentru găsirea de 

potriviri [12][13]. 
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1.12. Modelul Wallflower 

Metoda folosește două modele ale fundalului actualizate prin relațiile: 

1

p

t k t k

k

B a B 



   
     (20) 

1

Î
p

t k t k

k

a I 



   
(21) 

1

Î
p

t k t k

k

a I 



   
     (22) 

asupra cărora se aplică pragurile de detecție: 

     2 2

1

p

t t k t t k

k

e B a B B   



   
  (23) 

 24 te   
     (24) 

Pixelii sunt marcați ca făcând parte din fundal dacă: 

t tI B    și 
t tI Î         (25) 

Coeficienții sunt actualizați după fiecare cadru folosind covarianțele determinate din valorile 

fundalului. În implementarea algoritmului, ultimele 50 de valori sunt utilizare pentru a estima 30 de 

parametrii. Dacă mai mult de 70% din imagine este clasificată ca prim-plan, modelul curent este 

abandonat și inlocuit cu unul predefinit [7][9]. 

1.13. Detecția prim-planului 

Acest pas de detecție compară cadrul video curent cu modelul fundalului și identifică candidați 

pentru regiunile de prim-plan. Cu excepția câtorva metode prezentate, majoritatea tehnicilor 

folosesc o singură imagine ca model al fundalului. Cea mai frecventă abordare a detecției este 

verificarea faptului că un pixel este diferit semnificativ față de cel corespunzător lui din fundal: 

   ,  , t tI x y B x y T         (26) 

O altă metodă populară de detecție este să se binarizeze pe baza statisticilor normalizate : 

   ,  , t t d

s

d

I x y B x y
T





 
  

     (27) 

unde μd și σd reprezintă media și deviația standard a It(x, y) - Bt(x, y) pentru toate locațiile spațiale 

(x, y). Valoarea pragurilor T și Ts sunt determinat experimental. Ideal, pragurile ar trebui să fie alese 

individual în funcție de locațiile (x, y) din model. De exemplu, pragul ar trebui ales mai mic pentru 
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regiuni având contrast scăzut. O abordare puțin diferită a problemei detecției sugerează utilizarea 

unei diferențe relative față de diferența absolută pentru a sublinia contrastul în regiunile întunecate: 

   

 

,  , 

, 

t t

c

t

I x y B x y
T

B x y


  

     (28) 

Cu toate acestea, tehnica nu poate fi utilizată pentru îmbunătățirea contrastului imaginilor 

luminoase. 

O altă abordare a variației spațiale a pragurilor este aceea a utilizării unei perechi de valori cu 

histerezis. Ideea se bazează pe identificarea mai întâi a pixelilor evidenți din prim-plan pentru care 

diferența cu modelul fundalului depășește un prag ridicat. Apoi, regiunile de prim-plan sunt 

crescute pornind de la pixelii puternici detectați anterior prin includerea pixelilor învecinați cu 

diferențe absolute mai mari decât cel mai mic prag. Regiunea poate fi crescută utilizând un algoritm 

cu două iterații de grupare a componentelor conexe [13]. 

 

2. Estimarea mișcării 

Principiul estimării de mișcare constă în determinarea deplasării unui pixel, sau a unui bloc de 

pixeli, între două imagini succesive ale secvenței, pe baza minimizării variației intensității acestuia, 

numita și DFD sau ”Displaced Frame Difference” [15]. Această variație poate fi reprezentată sub 

forma următoare: 

 
(29) 

unde  reprezintă poziția pixelului sau a blocului de pixeli în imaginea analizata, reprezintă 

vectorul de deplasare între momentele t și  exprimat în funcție de deplasarea pe cele două 

axe, oX și respectiv oY , = (dx, dy), iar I(t) reprezintă imaginea la momentul t. 

În general, metodele de estimare existente folosesc algoritmi de minimizare a unei funcții de cost ce 

este determinată pe baza funcției DFD de deplasare a pixelilor sau a blocurilor de pixeli. Astfel 

întâlnim mai multe abordări [8]: 

- metodele diferențiale: sunt bazate pe ecuația fluxului optic și au ca rezultat un câmp vectorial 

de mișcare dens. Metodele diferențiale sunt foarte sensibile la prezența zgomotului în imagine, 

acesta diminuând considerabil precizia estimării. De asemenea, având o complexitate de calcul 

importantă, timpul necesar estimării este de regulă semnificativ; 

- metodele parametrice: modelează deplasarea pixelilor în imagine folosind o serie de 

parametri. Problema estimării mișcării este astfel transformată într-o problemă de estimare a 

parametrilor unui anumit model, ca de exemplu modelul afin, cuadratic, etc.; 

- metodele stohastice: folosesc modele probabilistice. Explorarea spațiului parametrilor este 

ghidată în acest caz de procese aleatoare, precum modele Bayesiene, modele Markov sau 



Sistem de supraveghere video inteligent cu localizarea automata a evenimentelor de interes – SCOUTER, 

cod proiect PN-II-IN-DPST-2012-1-0034, contract nr. 28DPST/30-08-2013 

Coordonator: S.C. UTI Grup S.A., partener: Universitatea Politehnica din București 

32 

 

algoritmi genetici. Metodele stohastice au o complexitate de calcul ridicată, dar rezultatele 

obținute corespund mult mai bine realității; 

- metodele bazate pe blocuri de pixeli: estimează mișcarea la nivel de blocuri de pixeli. Această 

abordare a fost propusă pentru prima dată în [16] și s-a dovedit a fi cel mai bun compromis 

între complexitatea de calcul și precizia estimării obținute. Reglarea dimensiunii blocurilor de 

pixeli folosite la estimare permite în acest caz reglarea sensibilității și a robusteței metodei. 

Astfel, folosirea de blocuri de dimensiuni reduse are ca rezultat o sensibilitate ridicată a 

algoritmului de estimare, situație favorabilă în cazul micilor deplasări ale obiectelor din scenă. 

Pe de altă parte, folosirea de blocuri de dimensiuni mai mari conferă robustețe metodei la 

prezența zgomotului in imagine. 

2.1. Metodele diferențiale 

Metodele diferențiale de estimare a mișcării sunt metode bazate pe calculul gradientului. Acestea 

pornesc de la ipoteza conform căreia intensitatea pixelilor este constantă cu mișcarea. În această 

categorie putem enumera metodele directe, ce folosesc ca principiu anularea valorilor gradientului 

funcției DFD ce trebuie minimizată, și respectiv metodele indirecte, ce urmăresc convergența 

funcției DFD către o soluție în direcția gradientului. Din categoria metodelor indirecte putem 

menționa metodele iterative și metodele pel-recursive [17]. 

2.1.1. Metodele iterative 

Primele abordări ale problematicii estimării mișcării pe baza estimării fluxului optic sunt cele 

propuse în [12]. Problema estimării este transformată într-o problema de minimizare a unei funcții 

de cost exprimată cu ajutorul coeficienților. 

2.1.2. Metodele ”pel-recursive” 

Metodele ”pel-recursive” realizează estimarea mișcării 2D a scenei la nivel de pixel și în mod 

recursiv. Dacă dispunem de o estimare inițială a mișcării pentru fiecare pixel al imaginii, 

 , unde  reprezintă vectorul de deplasare, atunci este realizată o corecție pe baza 

funcției DFD rezultate: 

 (30) 

unde  ∆di=( ∆ui , ∆vi ) reprezintă termenul de actualizare al iterației i. Iterarea poate fi executată, fie 

pentru o linie de pixeli, fie pentru anumite linii de pixeli sau intre imagini, operații numite si 

recurentă orizontală, verticală si respectiv temporală. 

Această abordare, ca și estimarea iterativă, are ca rezultat un câmp vectorial dens. Principala 

problemă în acest caz este convergența metodei care este dependentă de ipoteza de plecare. Mai 

mult, metodele ”pel-recursive” sunt foarte sensibile la prezența zgomotului în imagine, acesta 

reducând drastic precizia estimării [16]. 
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2.2. Metodele parametrice 

Metodele parametrice modelează deplasarea pixelilor din imagine pe baza unui anumit set de 

parametri. Problema estimării mișcării este transformată astfel într-o problemă de estimare a acestor 

parametri. Numărul de parametri folosiți la estimare constituie caracteristica definitorie a metodei 

folosite. Spre deosebire de metodele din categoriile enunțate anterior, metodele parametrice 

folosesc o restricție de natură geometrică, și anume pornesc de la ipoteza conform căreia obiectele 

din imagine sunt suprafețe plane si rigide. 

2.3. Metodele stohastice  

Aceste metode de estimare a mișcării folosesc teoria statistică. Explorarea spațiului parametrilor 

este ghidată în acest caz de procese aleatoare. În această categorie de metode putem enumera: 

estimarea Bayesiana, modelele Markoviene ¸si algoritmii genetici [15]. 

O soluție pentru a modela discontinuitățile câmpului vectorial de mișcare constă în folosirea 

câmpurilor aleatoare Markoviene sau MRF (”Markov Random Fields”) în ipotezele Bayesiene.  În 

acest model, imaginea este reprezentată ca fiind un ansamblu de ”locații”, o ”locație” reprezentând 

un pixel din imagine. Fiecare pixel este considerat astfel ca fiind o variabilă aleatoare, iar 

probabilitatea de apariție a acestuia cât și relațiile de vecinătate cu ceilalți pixeli sunt modelate cu 

ajutorul probabilităților condiționate. Câmpul aleator definit în acest fel este un câmp MRF dacă 

probabilitatea condiționată a fiecărui pixel depinde de un număr redus de pixeli vecini. În [13] se 

propune modelarea discontinuităților câmpului de miscare vectorial, pe baza introducerii noțiunii de 

”proces linie” sau proces de discontinuitate. Acesta va permite interpretarea diferită a pixelilor 

vecini pixelului curent, analizat. Costul de introducere al acestui proces este modelat folosind 

câmpuri MRF. Astfel, elementele câmpului MRF vor avea două stări: fie sunt active, ipoteză în care 

a avut loc o discontinuitate in câmpul vectorial pe linia modelată, fie sunt inactive (pasive). 

Un alt tip de abordare pentru estimarea mișcării constă în folosirea algoritmilor genetici. Algoritmii 

genetici sunt bazați pe teoria evoluției formulată de Darwin. Principiul acestora constă în evoluția 

artificială a unei populații de dispozitive, proces ce este realizat pe baza unor operatori specifici, 

precum: selecția, creșterea sau mutația. De regulă algoritmii genetici sunt folosiți pentru probleme 

de optimizare a sistemelor ce implica un număr foarte mare de parametri sau obiective. 

Ca exemple de metode de estimare a mișcării putem menționa metoda propusă în [14] unde 

obiectele din imagine sunt parametrizate folosind vectori de caracteristici relative la forma și 

traiectoria acestora în imagine. În acest caz, algoritmii genetici sunt folosiți pentru estimarea acestor 

vectori de caracteristici. Un alt exemplu este metoda propusă în [15] ce vizează estimarea mișcării 

3D a oamenilor.  

2.4 Metodele de estimare pe blocuri de pixeli 

Tehnica de estimare a mișcării bazată pe analiza blocurilor de pixeli a fost propusă pentru prima 

oară în [16]. Spre deosebire de metodele prezentate în paragrafele anterioare, metode ce estimau 

mișcarea la nivel de pixel, estimarea pe blocuri calculează câmpul vectorial de mișcare la nivel de 

regiuni de pixeli, astfel furnizând un vector de deplasare pentru fiecare dintre acestea [18]. 

Ameliorată de-a lungul timpului, această abordare s-a dovedit o metodă de estimare foarte eficientă 
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ce furnizează cel mai bun compromis intre complexitatea de calcul și precizia rezultatelor obținute. 

În funcție de dimensiunea blocurilor de pixeli folosite la estimare, întâlnim două situații posibile:  

- o sensibilitate ridicată a estimării se obține pentru blocuri de pixeli de dimensiuni reduse, 

situație utilă în cazul în care estimarea mișcării trebuie să furnizeze rezultate precise, ca de 

exemplu pentru analiza deplasărilor fine ale obiectelor din scenă. În ciuda preciziei ridicate, în 

acest caz estimarea va fi mai sensibilă la prezența zgomotului în imagine;  

- o robustețe ridicată a estimării se obține pentru blocuri de dimensiuni mai mari. Folosirea mai 

multor pixeli pentru evaluarea funcției de cost face ca estimarea să fie mai puțin sensibilă la 

modificările provocate de prezența zgomotului în imagine. Totuși, având în vedere că vectorii 

de mișcare sunt calculați pentru fiecare bloc de pixeli, rezultatele  reprezintă o aproximare mai 

grosieră a câmpului vectorial obținut la nivel de pixel. Această situație este utilă în cazul în care 

se analizează mișcarea la nivel global, ca de exemplu pentru analiza mișcării camerei video. 

Complexitatea de calcul a unei metode de estimare pe blocuri de pixeli este dată în primul rând de 

modalitatea de căutare a noii poziții a blocului curent analizat în fereastra S, și apoi de dimensiunea 

ferestrei de căutare precum și de funcția de cost folosită. În acest sens, căutarea completă se 

dovedește a fi căutarea cu gradul de complexitate de calcul cel mai ridicat. Metodele existente 

încearcă să găsească diverse soluții pentru a optimiza modul în care este realizată căutarea, fără a 

pierde însă semnificativ din precizia estimării. Un stiudiu detaliat al algoritmilor cel mai frecvent 

folosiți este prezentat în [17]. 

 

3. Concluzii 

În general, detecția și estimarea mișcării reprezintă un pas esențial în algoritmii de procesare a 

informației video datorită faptului că aceasta furnizează informații relative la conținutul scenei. 

Trebuie luat în calcul faptul că rolul unei secvențe de imagini este acela de a furniza informație de 

mișcare temporală, informație ce lipsește din imaginile statice. Astfel, tehnicile de detecție și 

estimare a mișcării permit localizarea acestei informații in scenă.  

După cum s-a arătat mai sus, problema detecției si a urmăririi obiectelor în miscare nu este una 

simplă, procesul putând fi perturbat de o multitudine de factori, cel mai important fiind zgomotul. 

Astfel că tehnicile de detecție și estimare a mișcării sunt aplicate natural în urma tehnicilor de 

filtrare spațio-temporală al căror obiectiv este acela de a îmbunătății informația utilă (vezi Activitate 

I 1 Studiul tehnicilor de pre-procesare video). 

Tehnicile de detecție a mișcării pot constitui o alternativă mai eficientă din punct de vedere 

computațional algoritmilor mai preciși de estimare a miscării – algoritmi ce caută să estimeze 

direcția și amplitudinea deplasărilor de au loc în secvență. Tehnicile de detecție a mișcării sunt 

“oarbe” la aceste detalii, acestea putând doar furniza regiunile din imagine care se schimbă de la un 

cadru la altul. Astfel, în funcție de aplicație, dacă se cunoaște a priori faptul că singurele schimbări 

din scenă sunt datorate deplasării obiectelor, metodele de detecție care sunt mult mai eficiente 

computațional, pot substitui cu succes folosirea unor metode mai complexe cum ar fi estimarea 

deplasării.  
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Ca exemplu, sistemele comerciale simple, se limiteaza în a folosi doar simipli detectori de mișcare 

bazați de regulă pe variații ale metodei de diferență între cadre succesive. Includerea în sisteme 

comerciale a unui detector suplimentar care să furnizeze și informații relative la modul de deplasare 

al obiectelor în scenă constituie un avantaj important de luat în calcul în cadrul proiectului dar 

totodată o provocare ce trebuie depășită prin optimizarea dispozitivelor hardware de prelucare. 
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Activitatea I 3 - Studiul tehnicilor de descriere a conținutului video 

 

1. Introducere 

Prelucrarea informației video reprezintă tehnologia de captare, înregistrare, procesare, depozitare, 

transmitere și reconstrucție a unei secvențe de imagini reprezentând scene în mișcare. Informația 

video reprezintă informație multi-modală aceasta conținând:  

1. informație vizuală: culoare, formă, mișcare, textură etc.; 

2. informație audio: voce, muzică, zgomot de fundal etc.; 

3. informație textuală: textul atașat datelor (cum ar fi textul aflat în jurul conținutului 

multimedia de pe o pagină web), textul înglobat in fișierul multimedia (cum sunt 

subtitrările) sau textul obținut din recunoașterea vorbirii din informația audio.  

 

2. Informația vizuală 

Informația vizuală este una dintre cele mai importante elemente ce se pot extrage din informația 

video și de asemenea uneori singura sursă de informație disponibilă. Informația vizuală poate fi 

reprezentată de: 

- culoare; 

- forme; 

- textură; 

- mișcare; 

- puncte de interes (trăsături). 

Acestea sunt detaliate în cele ce urmează. 

2.1. Informația de culoare 

Elementul principal al informației vizuale este informația de culoare fiind una dintre cele mai 

folosite surse informative în cazul descrierii conținutului unei imagini, acest lucru datorând-se în 

principal faptului că însuși sistemul vizual uman este bazat pe prelucrarea informației de culoare. În 

imaginile digitale culoarea este reprezentată folosind diverse modele de culoare, denumite și spații 

de culoare. Acestea urmăresc evidențierea anumitor proprietăți ale culorilor, proprietăți ce nu ar fi 

disponibile atunci când imaginile sunt reprezentate într-un spațiu standard, precum spațiul de 

culoare RGB [1][2][3].  

Dintre spațiile de culoare cel mai frecvent folosite putem enumera: 

- Spațiile de culoare clasice, precum sistemul RGB (Red - Roșu, Green - Verde, Blue - 

Albastru); 

- Sisteme ce separa componenta de intensitate de componentele cromatice, precum 

YCbCr (Y - luminozitate, Cb, Cr - diferențe cromatice); 
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- Sisteme perceptuale în care culorile sunt structurate în așa fel încât să reflecte modul de 

percepție vizuală umană (culorile similare perceptual sunt alăturate în timp ce culorile 

opuse se găsesc separate), precum sistemul HSV (Hue - nuanța, Saturation - saturație, 

Value - măsura a intensității), L*a*b* (L - luminozitate, a,b - diferențe cromatice) în 

care distanța perceptuala dintre culori tinde sa fie proporționala cu distanta matematica, 

sau HMMD (Hue - nuanța, Max - măsura a gradului de întunecare sau ”shade”, Min - 

măsura a gradului de luminare sau ”tint”, D - măsura a tonalității sau ”tone”) sistem ce 

oferă o serie de avantaje in contextual indexării după conținut precum discretizarea mai 

eficienta a culorilor. 

În Figura 1 am ilustrat o serie de exemple de spații de reprezentare a culorilor. 
 

 
Imagine originală 

 
R                                    G                             B 

 
Y                              Cb                           Cr 

 
H                              S                             V 

Figura 1: exemple de reprezentare a informației vizuale în câteva dintre cele mai utilizate spații de 

reprezentare a culorilor. 



Sistem de supraveghere video inteligent cu localizarea automata a evenimentelor de interes – SCOUTER, 

cod proiect PN-II-IN-DPST-2012-1-0034, contract nr. 28DPST/30-08-2013 

Coordonator: S.C. UTI Grup S.A., partener: Universitatea Politehnica din București 

39 

 

Conținutul de culoare se poate descrie folosind descriptori de nivel semantic inferior precum: 

- histograme de culoare calculate in diverse spatii de culoare, 

- histograme ponderate,  

- culori predominante,  

- varianța de culoare, 

- parametri de intensitate,  

- descrierea repartiției spațiale a culorilor,  

cât și descriptori semantici precum: 

- detecția prezenței anumitor concepte în imagine, precum „mașină”, „persoană” etc. concepte 

ce sunt de regulă detectate pornind de la descriptorii de nivel semantic inferior.  

2.2. Informația de forme 

Un alt element important al informației vizuale este informația relativa la forme. Aceasta  

caracterizează obiectele din scena bazându-se pe geometria lor. Pentru aceasta este necesara 

segmentarea in prealabil a imaginii, deci aceasta metoda nu poate fi mai exactă decât segmentarea 

imaginii [2][4]. 

Descrierea formelor constituie o problema dificila în principal datorită faptului că imaginea este o 

proiecție bidimensionala a lumii 3D, deci una dintre dimensiunile obiectelor este pierdută. Astfel, 

formele extrase din imagine vor reprezenta numai parțial informația reala din scenă. Imaginea este 

perturbata de zgomot și defecte de achiziție ceea ce cresc dificultatea obținerii unei reprezentări 

robuste, toate acestea îngreunând rezolvarea problemei. 

Un descriptor de formă trebuie să fie eficient în sensul în care acesta trebuie să furnizeze suficientă 

putere discriminatorie pentru a identifica obiectele similare perceptual în contextul în care acestea 

pot fi reprezentate în contexte diferite (de exemplu scene diferite, momente temporale diferite), din 

diverse unghiuri, distorsionat, parțial sau suprapuse peste alte obiecte. 

Descriptorii de formă sunt calculați fie folosind doar informația de contur exterior a obiectelor sau 

informația de contur în relație cu informația din interiorul obiectului (regiunea plină a obiectului). 

Abordările existente variază de la calculul unor parametri simpli precum suprafața, orientarea 

axelor principale ale obiectului, convexitate, curbură, lungime, la parametri mai complexi precum 

momente statistice invariante, parametri spectrali (Fourier sau wavelet), reprezentarea sub formă de 

coduri (descompunerea conturului în secvențe de segmente de dimensiune unitate și codarea 

acestora), descompunerea în poligoane, reprezentări de tip ”scale-space” (conturul este caracterizat 

la mai multe niveluri de scală), reprezentare cu matrice de forme, și așa mai departe [3][5]. 

2.3. Informația de textură 

Un alt element important al informației vizuale este informația de textură. Aceasta este folosită 

pentru a caracteriza materialele din cadru, analizând atât culoarea cât și contururile. Definiția 

clasica a texturii o descrie ca pe o regiune din imagine cu caracteristici omogene, având un motiv de 

bază ce se repetă în domeniul spațial sau frecvențial [2][5].  
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Una dintre cele mai utilizate abordări o constituie metodele statistice. Distribuția spațială a 

intensității pixelilor este caracterizată statistic, ca de exemplu prin calcularea probabilității de co-

ocurenta a unei anumite intensități în diverse direcții și distanțe față de un punct de referință. 

Statisticile pot fi calculate pentru valorile unui singur pixel (statistici de ordinul întâi) sau pentru 

perechi sau regiuni de pixeli (statistici de ordin superior). Astfel de exemple sunt parametrii extrași 

din matricele de co-ocurență (de exemplu: energie, contrast, corelație), parametrii de auto corelație 

sau histogramele de contur [7]. 

Abordările geometrice analizează textura din perspectiva proprietăților geometrice ale primitivelor 

acesteia (elementele texturii) precum: 

- arie,  

-formă,  

-lungime 

-modul de distribuție al acestora într-o anumită rețea (sau ”grid”). 

În Figura 2 se poate observa imaginea unui zid de cărămidă; aceasta poate fi descrisă pe baza unei 

singure cărămizi (primitiva texturii în acest caz) și prin definirea rețelei de plasare a acesteia în 

spațiu.  

 

Figura 2: Exemplu de textură naturală. 

O altă categorie de abordări sunt metodele bazate pe modele. Texturile sunt sintetizate pe baza unui 

model al cărui parametri descriu proprietățile esențiale ale acesteia. De exemplu, elementele texturii 

pot fi modelate ca puncte întunecate sau luminoase, ca tranziții verticale sau orizontale, ca linii. 

2.4. Informația de mișcare 

În contextul secvențelor de imagini poate fi identificată informația de mișcare. O secvență de 

imagini presupune evoluția temporala a conținutului acestora. Regiunile în schimbare presupun 

existența mișcării. 

Pentru a determina elementele de mișcare și indexarea acestora, inițial ele trebuie izolate. Tehnicile 

folosite sunt cele de detecție și estimare de mișcare (vezi Raport de cercetare Activitate I.2 Studiul 

tehnicilor de detecție și estimare a mișcării, exemplu: diferența cadrelor succesive, filtrul median, 

modelul neparametric, aproximarea filtrului median, modelul Heikkila și Olli, amestec adaptiv de 

Gaussiene, modelul Pfinder, modelul W4, modelul LOTS, modelul Halevy, modelul Cutler, 

modelul Wallflower, etc.) [3][6]. 
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După ce a fost identificat conținutul de mișcare, descriptorii de conținut cuantifică o serie de 

proprietăți ale acestuia. Ca exemple de descriptori putem enumera: 

-  determinarea traiectoriei obiectelor din scenă, 

- identificarea tipului de mișcare a camerei video (”zoom” -  apropiere/depărtare, rotație, 

translație),  

- determinarea activității de mișcare folosind cuantizarea varianței amplitudinii vectorilor de 

mișcare,  

- determinarea distribuției spațiale și temporale a activității de mișcare,  

- construcția de imagini MHI de ”istorie a mișcării” (Motion History Images) formate prin 

acumularea informației de mișcare a fiecărui pixel într-o anumita fereastră temporală, 

- determinarea de histograme de intensitate și așa mai departe. 

De menționat faptul că determinarea descriptorilor de mișcare depinde de succesul și calitatea 

detecției/estimării de mișcare folosită. 

2.5. Informația de trăsături 

Trăsăturile sunt un caz particular al descrierii informației de contur și sunt strâns legate de noțiunea 

de puncte de interes. Un punct de interes reprezintă o regiune de puncte a căror proprietăți o fac 

reprezentativă pentru înțelegerea conținutului imaginii, deci nu orice contur constituie un punct de 

interes [5][8]. 

Tehnicile de detecție a punctelor de interes/trăsături au pornit inițial de la ideea detectării colturilor 

în imagini, un astfel de detector fiind ”Harris corner detector” ce folosește ipoteza conform căreia 

gradienții (diferențele) pe cele două direcții oX și respectiv oY trebuie să fie ambele semnificative 

pentru un colț. Un exemplu de astfel de puncte este prezentat în Figura 3. 

 

Figura 3: Exemple de trăsături (marcate cu cercurile roșii). 
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Descrierea acestui tip de informație constă în parametrizarea acestor puncte atât la nivel local cât și 

la nivel global folosind descrierii de tip Bag-of-Visual-Words (modelare statistică a apartenenței 

informației la anumite clase de astfel de puncte) [10]. 

 

3. Informația audio 

O alta sursă importantă din care se pot extrage informații despre conținutul datelor multimedia o 

reprezintă informația audio. Acestea se referă la caracterizarea sunetului, fie în video -  unde acesta 

este sincronizat cu informațiile vizuale, fie independent, cum ar fi muzica suprapusă. În general 

sunetele analizate sunt vorbirea sau zgomotele din fundal, mai ales că evoluția tehnologiei ne 

permite să izolam sunetele pe care le dorim. 

Prelucrarea semnalului audio se realizează principial într-un mod similar prelucrării secvențelor de 

imagini fiind de asemenea o reprezentare temporală a datelor. Un semnal audio digital (discret) nu 

este altceva decât o secvență de eșantioane (valori de amplitudine ale undelor sonore) înregistrate în 

timp. Acestea sunt prelucrate la nivel de cadre audio, un cadru audio fiind o secvență temporală ce 

conține un anumit număr de eșantioane (un exemplu de valoare uzuală este folosirea a 1024 de 

eșantioane). Important este faptul că aceste cadre nu sunt întotdeauna disjuncte, de regulă fiind 

suprapuse cu până la 50% din durată. Acest lucru asigură faptul că toate părțile semnalului audio 

vor fi bine reprezentate la nivel de cadre [6]. 

Metodele de descriere a conținutului audio se împart în două categorii. Metode ce analizează 

informația audio direct în domeniul temporal la nivel de cadru sau folosind o reprezentare statistică 

a distribuției acestora în documentul audio (descriptorii extrași la nivel de cadru sunt agregați pentru 

întreaga secvență prin statistici de medie, variantă, median și așa mai departe).  

Descriptorii cei mai frecvent folosiți în acest caz sunt: 

- Zero-Crossing Rate (ZCR) ce reprezintă numărul de treceri prin zero ale semnalului raportat 

pe unitatea de timp; 

- energia semnalului (Root Mean Square of Signal Energy sau RMS); 

- rata de absență a sunetului; 

- coeficienții de auto-corelație ai semnalului. 

O direcție de studiu importantă ce vizează analiza sunetului o reprezintă tehnicile de recunoaștere 

automată a vorbirii - Automatic Speech Recognition sau ASR. ASR au ca obiectiv transformarea 

vorbirii din semnal audio în text, ce poate fi prelucrat mai departe folosind tehnici specifice. 

Folosirea textului obținut în urma ASR furnizează informații prețioase relative la conținutul datelor, 

însă este de asemenea folosit în dispozitive de ultimă generație produse în masă.  

4. Informația textuală 

Cea mai eficientă sursă de informație pentru indexarea conținutului media s-a dovedit a fi 

informația textuală. Prezintă însă un dezavantaj principal, și anume posibilitatea limitată de 

automatizare a procesului de generare, aceasta necesitând practic să fie furnizată de utilizator. De 

exemplu, la încărcarea on-line a unei imagini, de regulă utilizatorul va specifica o scurtă descriere 

textuală a conținutului acesteia, ca de exemplu ”Turcia”. Aceasta va fi folosită ulterior drept 
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descriptor de conținut pentru indexare. Totuși această informație este incompletă și nu descrie decât 

global conținutul, nu există informații relative la persoanele din scenă, la momentul zilei sau relativ 

la prezența altor obiecte. Acest lucru limitează această imagine să nu poată fi găsită decât în cazul 

căutării unor imagini cu Turcia, și nu pentru alte informații din scenă.  

Datele multimedia pot „ascunde” informații textuale, avantajul acestui fapt îl constituie faptul că 

poate fi extras folosind metode automate. O primă sursă este informația vizuală, cum ar fi textul 

incrustat în imagine, scrisul de mână, subtitrările filmelor (în cazul în care nu sunt disponibile 

separat), textul grafic (diverse indicatoare precum denumirea unei străzi, numele unui obiect, 

numărul de înmatriculare al unei mașini, scorului în secvențele sportive). Extragerea textului 

presupune folosirea de tehnici de recunoaștere automată a caracterelor sau OCR (”Optical Character 

Recognition”) [14][10]. 

O altă sursă de text o constituie informația audio și în special vorbirea (de exemplu narațiune, 

dialoguri, monologuri). Aceasta poate fi recunoscută și convertită în text folosind tehnicile de 

recunoaștere automată a vorbirii (ASR); textul obținut în acest fel oferă informații prețioase de 

conținut, totuși tehnicile de ASR sunt limitate pe de-o parte de diversitatea limbilor existente cât și 

de imposibilitatea de a furniza o transcriere eficientă în condiții de zgomot de fundal  (cum este 

cazul filmelor) - evoluția tehnologiei ne permite însă să izolam sunetele pe care le dorim. 

5. Descriere semantică vs. sintactică 

Descriptorii de conținut obținuți pot fi clasificați în funcție de nivelul semantic al informațiilor în 

trei categorii: 

 descriptori sintactici (”low-level”), constau în adnotarea datelor cu descrieri numerice - 

acest mod de descriere corespunde în general primelor sisteme de indexare (cu toate acestea 

multe dintre metode sunt folosite și în sistemele existente). Adnotarea sintactică este definită 

generic ca fiind adnotarea ce se referă la relațiile dintre unitățile de nivel scăzut constituente 

ale datelor multimedia și modul de constituire a structurii acestora. Aceasta se poate realiza 

pe baza atributelor numerice, de nivel semantic redus, ca de exemplu parametri statistici 

calculați la nivel de pixel sau regiuni de pixeli, proprietăți geometrice ale obiectelor, 

structura temporală a unei secvențe sau vectori de mișcare. De regulă, descriptorii obținuți în 

urma procesului de adnotare sunt valori numerice ce descriu atribute de tipul celor 

enumerate mai sus dar și relațiile sintactice ce pot exista între acestea. Extrași la acest nivel 

de percepție, descriptorii sintactici sunt dificil accesibili utilizatorului de rând. De exemplu, 

căutarea unei imagini în funcție de procentul de apariție al unei culori sau a unei secvențe de 

imagini care să conțină 30% mișcare de translație și 20% mișcare de rotației, nu constituie o 

descriere prea relevantă pentru utilizator;  

 descriptori simbolici (”mid-level”), aceștia corespund unui nivel de descriere intermediar, 

ce se găsește între cele două extreme: numeric și semantic, ca de exemplu denumirea 

culorilor dintr-o imagine, detectarea unei scene de dialog sau a prezenței umane în scenă, 

identificarea unui anumit tip de conținut. De regulă descriptorii de nivel semantic 

intermediar sunt determinați, indirect, pe baza descrierilor sintactice.  

 descriptori semantici (”high-level”), în contrast cu adnotarea sintactică, adnotarea 

semantică a conținutului presupune o descriere perceptuală ce tinde să atingă un nivel 

similar cu nivelul de percepție uman. Informațiile numerice obținute în urma analizei 
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sintactice pot fi convertite în concepte semantice precum conceptele lingvistice folosind 

informații ”a priori” despre conținutul datelor, și/sau trecând printr-o etapă intermediară de 

descriere simbolică. Un sistem semantic este definit generic ca fiind orice sistem ce implică 

o colecție de simboluri (vocabularul sistemului), reguli ce permit constituirea de propoziții, 

reguli de desemnare și reguli de validare. În cazul  sistemelor de indexare, termenul de 

”semantic” își conservă acest sens. Acesta se traduce prin codarea interpretării datelor 

pentru a servi unei aplicații specifice. Astfel, descrierea semantică implică existența unui set 

de simboluri și reguli ce permit interpretarea lingvistică a anumitor evenimente sau 

proprietăți ale datelor multimedia. 

Aceste aspecte sunt ilustrate în exemplul din Figura 4. 

 

     

 

a)                   

     culori            text        schimbare           textura                        obiecte           sunet               

b) culoare predominantă verde”, “prezență persoană”, “ovațiuni mulțime”, “numărul 9". 

c) "În meciul de fotbal al echipei Real Madrid, Ronaldo, numărul 9, a marcat golul" 

Figura 4: Exemplu de descriere sintactică (a), simbolică (b) și semantică (c) în cazul unei secvențe 

de imagini (axa orizontală reprezintă axa temporală). 

 

Folosind aceste informații se poate obține o descriere simbolică de nivel semantic intermediar al 

conținutului video precum detecția culorii predominante ce corespunde gazonului, detecția unei 

persoane în mișcare, detecția ovațiunilor mulțimii specifice unui gol, detecția tricoului cu numărul 9 

și așa mai departe. Aceste informații, nu sunt simple date numerice dar totuși nu furnizează o 

înțelegere semantică a conținutului secvenței [11][12][16]. 

O adnotare semantică va da sens acestor informații într-un mod unitar, de exemplu textura verde va 

indica că este vorba despere un meci de fotbal, culorile jucătorilor (obiecte în mișcare) vor dezvălui 

echipele, recunoașterea numerelor de pe tricou va identifica jucătorii, segmentarea obiectului de 

interes, urmărirea acestuia și prezența zgomotului specific mulțimii vor indica marcarea golului. 

Astfel că sistemul va ”înțelege” sensul acțiunii secvenței și anume că este vorba despre un meci de 

fotbal al echipei Real Madrid în care jucătorul cu numărul 9, Ronaldo, marchează [15]. 
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6. Concluzii 

În orice etapă de prelucrare, conținutul video trebuie să fie rezumat prin ceea ce numim descriptori 

de conținut. Înformația la nivel de pixel nu poate fi prelucrată ca atare din motive obiective de 

limitare a dispozitivelor de stocare și calcul. Datorită complexității informației temporale, inerent 

multi-modală (sunte-vizual-textual), descrierea conținutului video trebuie realizată exploatând toate 

sursele de informație disponibile. Tehnologia actuală este departe de a furniza o soluție la această 

prolematică, metodele eficiente existente (de exemplu reprezentările de tip Bag-of-Visual-Words) 

fiind dificil de a fi implementate în timp real. În cadrul proiectului principala preocupare va consta 

în cercetare și implementarea de soluții care să permită simplificarea descriptorilor existenți, fie 

dezvoltând abordări noi sau prin aproximarea matematică a celor existente.  

 

Bibliografie 

[1] Bogdan Ionescu – Analiza și Prelucrarea Secvențelor Video – Indexarea automată după 

conținut, Editura Tehnică, București 2009, pag.109z  -129, 217-234. 

[2] Bogdan Ionescu – Analiza și Prelucrarea Secvențelor Video – Indexarea automată după 

conținut, Editura Tehnică, București 2009, pag.109-129, 217-234 

[3] Bogdan Ionescu – Prelucrarea și Analiza Imaginilor Color, Curs ETTI - UPB, București, 

2010. 

[4] B. Ionescu, C. Rasche, C. Vertan & P. Lambert. A Contour-Color-Action  pproach to 

Automatic Classification of Several Common Video Genres. Springer-Verlag LNCS - 

Lecture Notes in Computer Science, Eds. M. Detyniecki, P. Knees, A. Nurnberger, M. 

Schedl and S. Stober, vol. 6817, pag. 74–88, 2011. 

[5] B. Ionescu, K. Seyerlehner, C. Rasche, C. Vertan & P. Lambert. Content-based Video 

Description for Automatic Video Genre Categorization. International Conference on 

MultiMedia Modeling, 2012. 

[6] B. Ionescu, J. Schluter, I. Mironic˘a & M. Schedl. A Naive Mid-level Conceptbased Fusion 

Approach to Violence Detection in Hollywood Movies. ACM International Conference on 

Multimedia Retrieval, 2013. 

[7] B. Ionescu. Analiza si Prelucrarea Secventelor Video: Indexarea Automata dupa Continut. 

Editura Tehnic˘a Bucuresti, ISBN 978-973-31-2354-5, 2009. 

[8] Constantin Vertan – Prelucrarea si Analiza Imaginilor, 1999, pag. 85-88. 

[9] Constantin Vertan, Mihai Ciuc – Căutarea Imaginilor prin Similaritatea Conținutului: O 

Introducere, Editura Printech, 2002, pag. 50-54. 

[10] Constantin Vertan, Mihai Ciuc – Căutarea Imaginilor prin Similaritatea Conținutului: O 

Introducere, Editura Printech, 2002, pag. 50-54. 



Sistem de supraveghere video inteligent cu localizarea automata a evenimentelor de interes – SCOUTER, 

cod proiect PN-II-IN-DPST-2012-1-0034, contract nr. 28DPST/30-08-2013 

Coordonator: S.C. UTI Grup S.A., partener: Universitatea Politehnica din București 

46 

 

[11] Janusz Konrad – The Essential Guide to Video Processing ediția a 2-a, Motion Detection 

and Estimation, 2009 

[12] Alan M. McIvor – Background Subtraction Techniques, 2000. 

[13] Sen-Ching S. Cheung, Chandrika Kamatah – Robust techniques for background subtraction 

in urban traffic videos, 2007 

[14] Ahmed Elgammal, Ramani Duraiswami, David Harwood, Larry S. Davis – Background and 

Foreground Modeling Using Nonparametric Kernel Density Estimator for Visual 

Surveillance, IEEE, Volumul 90, Numărul 70, Iulie 2002, pag. 1151-1163. 

[15] Rita Cucchiara, Costano Grana, Massimo Piccardi, Andrea Prati – Detecting Moving 

Objects, Ghosts, and Shadows in Video Streams, IEEE Transactions on Pattern Analysis and 

Machine Intelligence, Volumul 25, Numărul 10, Octombrie 2003, pag. 1337-1342. 

[16] Nir Friedman, Stuart Russell – Image Segmentation in Video Sequences: A probabilistic 

Approach, Universitatea California, Berkeley, 1997, pag. 175-181. 

[17] Christopher Richard Wren, Ali Azarbayejani, Trevor Darrell, Alex Paul Pentland – Pfinder: 

Real-Time Tracking of the Human Body, IEEE Transactions on Pattern Analysis and 

Machine Intelligence, Volumul 19, Numărul 7, Iulie 1997, pag. 780-785. 

 



Sistem de supraveghere video inteligent cu localizarea automata a evenimentelor de interes – SCOUTER, 

cod proiect PN-II-IN-DPST-2012-1-0034, contract nr. 28DPST/30-08-2013 

Coordonator: S.C. UTI Grup S.A., partener: Universitatea Politehnica din București 

47 

 

Activitatea I 4 - Studiul tehnicilor de căutare după conținut in contextul datelor de 

supraveghere video 

1. Introducere  

Indexarea automată după conținut a datelor este un domeniu de actualitate ce câștigă din ce în ce 

mai mult teren datorită necesității crescânde de exploatare a volumelor mari de date  multimedia. 

Mărturie în acest sens este răspândirea Internet-ului în tot mai multe medii sociale și posibilitatea de 

accesare a acestuia de pe o categorie tot mai diversă de dispozitive electronice. La acestea se adaugă 

și succesul imens de care se bucură rețelele de socializare și platformele multimedia ”on-line”: 

Facebook, Twitter, Linkedln, Google+, YouTube, Dailymotion, Picasa, Flickr sunt doar câteva 

exemple dintre acestea. 

În societatea curentă, accesul la informația multimedia a devenit parte integrantă din viața noastră 

de zi cu zi. Problema cu care ne confruntăm nu este lipsa informației, ci  imposibilitatea de a selecta 

dintr-un vast amalgam de date, informațiile utile. Această problemă este cu atât mai dificilă cu cât 

conținutul acestor date a devenit din ce în ce mai complex. Până nu demult, când făceam referire la 

informație multimedia ne adresam imaginilor, înregistrărilor audio sau eventual video. În prezent 

conceptul de multimedia vine să reunească toate aceste informații sub umbrela unei singure 

paradigme și anume aceea a reprezentării multimodale a informației. Datele multimedia sunt practic 

”metadate” ce reunesc orice tip de informație video, audio și textuală. Metodele de prelucrare 

trebuie să se adapteze acestor noi cerințe în care analiza de conținut este unitară și nu realizată 

independent pentru fiecare sursă de informații. 

2. Conceptul de indexare după conținut 

Conceptul de indexare după conținut folosit pentru căutarea datelor implică adnotarea datelor. 

Aceasta este definită în literatura de specialitate ca fiind [1]: 

procesul de adnotare a informației existente într-o colecție de date prin adăugarea de informații 

suplimentare relative la conținutul acesteia, informații numite și indici de conținut  

Această etapă este necesară accesării colecției de date, deoarece permite catalogarea automată în 

funcție de conținut a datelor.  

Procesul de adnotare poate fi realizat fie manual, când utilizatorul indică conținutul datelor, sau 

automat, unde conținutul datelor este analizat automat folosind algoritmi de inteligență artificială. 

Nivelul de complexitate al adnotării este direct proporțional cu nivelul de detaliul dorit. Astfel dacă 

se dorește un nivel înalt de detalii în adnotare, acest lucru este dificil de realizat manual, deoarece 

necesită un număr mare de operatori care să parcurgă întreaga bază de date. Tocmai de aceea scopul 

dezvoltării acestui domeniu de interes public este de a ajunge la o varianta de indexare automata și 

exactă, cu o minima intervenție umană [2]. 

Accesul la date presupune un mecanism de căutare. Utilizatorul trebuie să dispună de un mecanism 

care să-i permită căutarea informațiilor dorite în baza de date. Căutarea se realizează prin 
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formularea de cereri de căutare sau ”queries”. Pentru ușurință, o astfel de cerere trebuie să fie 

exprimată într-un limbaj natural, apropiat de limbajul uman, cum ar fi de exemplu ”caută filmele de 

acțiune” sau ”caută imaginile ce conțin peisaje”. Sistemul care răspunde acestor cerințe poartă 

numele de sistem de căutare. În funcție de domeniul de activitate, de scopul căutării și de 

accesibilitatea utilizatorului, acest sistem de căutare poate fi unul public – motoarele de căutare; sau 

privat – sistemele inteligente de securitate a firmelor de specialitate [4][5].  

Un sistem de căutare a informației presupune de regulă înlănțuirea următoarelor etape:  

- descrierea conținutului datelor,  

- formularea cererii de căutare, 

- conversia în descriptori, 

- căutarea propriu-zisă, 

- interacția cu utilizatorul. 

Acestea sunt sintetizate în Figura 1 detaliate în cele ce urmează. 

 

Figura 1: Principiul de funcționare al unui sistem de indexare după conținut. 

 

3. Descrierea conținutului datelor 

Într-o primă etapă, informația propriu-zisa din baza de date este reprezentată prin intermediul 

atributelor de conținut, informații pe baza cărora se realizează întregul proces de indexare (vezi și 

Activitate I.3 Studiul tehnicilor de descriere a conținutului video) [3]. Atributele pot fi redate printr-

un grad diferit semantic, putând fi catalogate astfel: 

- date de nivel semantic scăzut, precum măsuri statistice, parametri numerici (de exemplu: 

histograme de culoare, câmpuri vectoriale de mișcare, histograme de orientare a 

contururilor din imagine); 

- date simbolice de nivel semantic superior (de exemplu: nume obiecte de interes, 

percepția culorilor, recunoaștere text ”încrustat” în imagine, identificarea prezenței 

umane).  
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Cu alte cuvinte, informația inițială heterogena și multinodală a fost convertită la o reprezentare 

uniformă într-un sistem unitar normalizat definit de spațiul de caracteristici. Fiecare document va fi 

caracterizat astfel de o anumită valoare a acestor atribute, definind un punct unic în spațiul de 

caracteristici (a cărui dimensiune corespunde dimensionalității acestor atribute) [1]. 

4. Formularea cererii de căutare 

Utilizatorul furnizează o descriere a datelor pe care dorește să le găsească prin formularea unei 

cereri de căutare (”query”). Acest lucru poate fi realizat folosind un exemplu a ceea ce caută, 

folosind o descriere textuală a conținutului datelor căutate, pe baza unei descrieri grafice schematice 

a proprietăților datelor căutate și așa mai departe [5]. 

Precizia rezultatelor căutării este în primul rând dependentă de modul de formulare a cererii de 

căutare a datelor sau cu alte cuvinte a modului de descriere a datelor care se doresc a fi găsite. 

Formularea adecvată a criteriilor de căutare nu este dependentă numai de sistemul de indexare 

aceasta depinzând în mare parte și de utilizator [7]. 

În primul rând, nivelul de cunoaștere de către utilizator a caracteristicilor datelor căutate este primul 

factor ce influențează căutarea. Se întâlnesc de regulă următoarele situații posibile: 

 utilizatorul știe cu siguranță că datele căutate se află în baza de date. În acest caz, ținta este 

unică iar utilizatorul va fi capabil să formuleze eficient cererea de căutare. Utilizatorul va repeta 

căutarea până când va obține datele dorite; 

 utilizatorul caută o anumită informație dar nu este sigur că aceasta este prezentă în baza de date. 

În acest caz, sistemul de indexare are rolul de a furniza algoritmi de căutare preciși și eficienți 

pentru ca utilizatorul să se decidă rapid dacă datele dorite sunt cu adevărat prezente în baza de 

date. Rafinarea ulterioară a căutării va permite identificarea mai precisă a datelor căutate; 

 utilizatorul are informații vagi cu privire la ceea ce dorește să găsească în baza de date. În 

această situație, sistemul de navigare poate fi folosit pentru ”răsfoirea” preliminară a 

conținutului și identificarea unor informații de interes repoziționând utilizatorul în una dintre 

cele două situații enumerate anterior [6]. 

În funcție de natura datelor căutate, în literatură există o multitudine de abordări posibile pentru 

enunțarea unei cereri de căutare sau interogări: 

 folosirea vorbirii: în cazul căutării textuale (informație sub forma de text) se poate folosi direct 

comanda vocală. Utilizatorul vorbește practic ceea ce dorește să caute, de exemplu: ”caută 

prognoza meteo pentru astăzi” sau ”caută informații despre posibilități de cazare în Paris”. 

Comanda este transformată folosind algoritmi de recunoaștere automată a vorbirii în text care 

este comparat mai departe cu datele din bază. Datorită limitărilor tehnologice a sistemelor de 

indexare multimedia, o astfel de abordare foarte generală rămâne viabilă doar în cazul căutării 

de text, ca de exemplu pe Internet (vezi sistemul Siri de pe dispozitivele iPhone sau sistemul 

Google Voice Search de pe dispozitivele cu sistem Android); 

 folosirea de cuvinte cheie: reprezintă o variantă intermediară a cazului anterior. Cererea de 

căutare este tot textuală dar este exprimată într-un mod mai restrictiv pe baza unor cuvinte 

cheie. Pentru ca acest mecanism să funcționeze, datele căutate trebuie să aibă asociate descrieri 

textuale similare, descrieri ce sunt generate de regulă de utilizatori (de exemplu în momentul în 
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care datele sunt încărcate pe o platformă media on-line) sau în mod automat (metodele de 

adnotare textuală automată a conținutului multimedia - ”tagging” - sunt totuși încă destul de 

imprecise); 

 folosirea unui concept: este de asemenea legată de specificarea unor cuvinte cheie. Diferența 

față de cazul anterior este dată de faptul că un concept este o noțiune destul de generală care 

face referire la o clasa de date și nu neapărat la un obiect particular. De exemplu, se dorește 

localizarea tuturor imaginilor ce conțin arbori,  unde conceptul căutat este ”arbore”, sau a 

secvențelor în care apar case, conceptul căutat fiind acela de ”casă”. Noțiunea de căutare de 

concepte este asociată în prezent datelor video și constituie un pas intermediar în atingerea unui 

nivel de descriere textuală. La ora actuală sistemele de căutare după conținut video sunt limitate 

în a fi antrenate la a răspunde unui număr destul de limitat de concepte; 

 folosirea unui exemplu: în acest caz, cererea este formulată folosind un model al datelor. De 

exemplu, utilizatorul caută toate imaginile asemănătoare cu o anumită imagine de care dispune, 

imaginea fiind furnizată ca exemplu (vezi sistemul de căutare Google Image Search). Tot în 

această categorie intră și cazul în care utilizatorul furnizează o descriere schematică a datelor 

căutate. De exemplu acesta nu dispune de o imagine de referință dar poate reprezenta schematic 

conținutul dorit generând o schiță a imaginii; 

 folosirea gesturilor: un mod interesant de formulare a cererii de căutare o reprezintă 

gesticularea obiectului care se dorește a fi căutat. Acest mod de căutare are totuși un interes mai 

mult științific deoarece limitările fiziologice fac imposibilă reprezentarea oricărui obiect prin 

intermediul gesturilor; 

 fredonarea unui pasaj audio: în cazul căutării înregistrărilor audio, de regulă muzicale, o 

modalitate inedită de formulare a cererii de căutare constă în fredonarea unui pasaj din melodia 

dorită. 

Sistemul de căutare traduce cererea utilizatorului în atribute de conținut folosind un mecanism 

similar cu cel folosit la adnotarea conținutului bazei de date. Acești descriptori pot fi proprietăți de 

culoare, forme, informație audio sau de mișcare. 

 

5. Căutarea propriu-zisă 

Căutarea se realizează prin compararea atributelor cererii de căutare cu cele deja stocate în baza de 

date. Folosind diverse măsuri de distanță și similaritate între atribute, sistemul va căuta datele ce 

sunt cele mai apropiate (similare) de criteriile formulate [6]. 

Rezultatele căutării vor fi acele date ale căror valori sunt cele mai apropiate din punct de vedere al 

unuia sau a mai multor criterii de similaritate, de exemplu valorile minime ale unei mărimi de 

distanță, folosirea unei baze de reguli de decizie și așa mai departe.  

Rezultatele căutării sunt furnizate utilizatorului de regulă folosind sistemul de navigare. Acesta 

presupune o interfață vizuală intuitivă în care utilizatorul poate vizualiza eficient conținutul datelor. 

În mod opțional, sistemul poate interacționa cu utilizatorul (”feedback”) pentru a îmbunătății 

performantele sistemului, de exemplu înregistrând opinia utilizatorului cu privire la relevanta 

datelor returnate de sistem [6][7]. 
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O primă funcționalitate, independentă de procesul de căutare, este aceea de a furniza utilizatorului 

acces direct la datele din bază. În funcție de tipul datelor, poate fi necesară adoptarea unei strategii 

complexe. De exemplu, o bază de imagini poate fi vizualizată doar prin reprezentarea în miniatură a 

acestor imagini (folosind ”thumbnails”). În cazul unei baze de secvențe video, acest lucru poate fi 

realizat prin prezentarea a câtorva imagini reprezentative pentru fiecare secvență. Totuși acest mod 

de prezentare nu este mereu suficient deoarece nu furnizează nici o informație relativă la conținutul 

de mișcare (de acțiune) specific [8]. 

O a doua funcționalitate, si poate cea mai importantă, este aceea de a pune la dispoziția 

utilizatorului rezultatele obținute în urma etapei descrise anterior și anume a căutării după anumite 

criterii. Rezultatele sunt de regulă vizualizate în ordinea descrescătoare a relevanței (similarității) 

față de cererea de căutare [9]. 

În final, o altă funcționalitate o constituie interacția cu utilizatorul. În ciuda progresului actual al 

tehnicilor de descriere a conținutului multimodal, procesul de indexare este inerent limitat de însăși 

natura datelor. Trebuie să ținem cont că practic imaginile și înregistrările sunt de fapt niște proiecții 

limitate, bidimensionale, ale lumii înconjurătoare. Astfel, datorită puterii discriminatorii limitate a 

descriptorilor, rezultatele căutării nu sunt întotdeauna adaptate necesitații utilizatorului. Pentru a 

ameliora acest aspect, de-a lungul timpului au fost studiate o serie de abordării ce tind să includă în 

procesul de indexare expertiza umană. Printre acestea, cea mai cunoscută poartă numele de 

”Relevance Feedback” [10][11]. 

 

6. Concluzii 

Deși algoritmii de recunoaștere si analiza a secvențelor video returnează informații importante, 

acestea sunt complet inutile in contextul în care utilizatorul nu le poate înțelege sau accesa. Mai sus 

au fost prezentate o parte de tehnicile existente de indexare a conținutului video, precum și diferite 

metode prin care acestea devin accesibile utilizatorului (inclusiv în limbaj natural). Importanța 

cercetării acestor tehnici este adesea ignorată, deși ea este crucială, deoarece nu toți utilizatorii sunt 

obligați să cunoască detaliile tehnice care stau în spatele algoritmilor de procesare video, ci sunt 

interesați doar de informația efectivă din secvența video. 
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4. Diseminare 

Proiectul SCOUTER isi propune atat elaborarea si dezvoltarea unor algoritmi noi de procesare date 

video cat si implementarea acestora intr-un produs functional, dedicat pietei. In acest context 

activitatile de diseminare au fost structurate pe 3 axe principale: 

- Sesiuni de lucru in cadrul proiectului (interne); 

- Diseminare stiintifica – diseminarea rezultatelor stiintifice, la conferinte si manifestari 

reprezentative domeniului; 

- Diseminare comerciala – prezentarea rezultatelor, din punct de vedere functional, catre 

potentialii beneficiari, la expozitii si manifestari reprezentative; 

- Realizarea unei baze de date de supraveghere video adnotată ce este disponibilă public. 
 

4.1. Sesiuni de lucru in cadrul proiectului (interne) 

Consortiul de proiect este fomat din doi parteneri, dintre care unui academic (Universitatea 

Politehnica din Bucuresti) si unul industrial/privat (UTI GRUP SA). Avantajul major al unei astfel 

de structuri este acela ca echipa de proiect are competente mult mai largi, practic suma 

competentelor fiecarei entitati. Dezavantajul principal este acelasa ca, prin natura fiecarei institutii 

in parte, obiectivele generale urmarite sunt altele iar in cadrul proiectului ele trebuie armonizate. In 

aceste conditii sunt absolut necesare intalniri de lucru in care sunt discutate toate aceste aspecte si 

stabilite actiunile de urmat. 

In Anexa este prezentata minuta intalnirii de start a proiectului SCOUTER, intalnire tinuta la sediul 

UTI GRUP din Sos Oltenitei 107A, corp C1. 

 

4.2 Diseminare stiintifica 

In cadrul conferintei IEEE ISEEE-2013, The 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 

ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (http://www.aciee.ugal.ro/ISEEE/2013/ )a 

fost prezentata lucrarea „A Pseudo-Random Scan Perspective to the Motion Detection Paradigm”. 

Am atasat in Anexa lucrarea in extenso. 

 

4.3  Diseminare comerciala 

Produsele si tehnologiile proprii UTI au fost promovate prin intermediul expozitiilor de specialitate. 

La aceste intalniri au avut loc, de asemenea, discutii legate de dezvoltarile viitoare, aceste discutii 

urmarind, de asemenea, identificarea nevoilor si dorintelor potentialilor clienti. 

EXPOMIL:  

http://www.expomil.ro  

http://www.aciee.ugal.ro/ISEEE/2013/
http://www.expomil.ro/
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- a fost prezentat conceptul software de comanda-control cu management centralizat al datelor 

- au fost prezentate produse UTI de tipul „unmanned” – toate dotate cu sisteme video, necesitand 

procesarea datelor video si decizie pe baza rezultatelor procesarii 
 

 

 

        

 

 

EXPOTRAFIC:  

http://www.expotrafic.ro  

- au fost prezentate solutiile UTI de supraveghere video inteligenta, managementul traficului si 

solutiile pentru un oras SMART 

 

 

       
 

 

http://www.expotrafic.ro/
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4.4 Realizare bază de date de supraveghere video disponibilă public 

In cadrul etapei I au fost studiate tehnicile de procesare a datelor video, urmarind in acelasi timp 

intelegerea modalitatilor in care aceste tehnici pot fi imbunatatite si implementate intr-un produs 

functional. Un prim pas in aceasta directia a fost facut prin dezvoltarea unei baze de date indexata 

manual. 

Datele video ce compun baza de date indexate au fost achizitionate si extrase (cu acordul UTI) din 

sistemul de supraveghere video situat la sediul UTI din Oltenitei. Inregistrarile video sunt realizate 

in trei zile diferite si colectate de pe 10 camere analogice pozitionate in diferite locatii astfel: 

 1 camere video pentru parcarea auto si locul de fumat 

 2 camere video intrare principala principala bariera auto (perspective diferite) 

 2 camera culoar etaj 

 1 camera intrarea principala curte turnicheti 

 2 camera video receptie, din perspective diferite 

 2 camera video scari intre etaje (locatii diferite) 

[07 Noiembrie 2013]  

„UTI prezintă la Expo Trafic soluții pentru un 

oraș inteligent 

UTI participă, în perioada 7-8 noiembrie 2013, la 
Expo Trafic –  eveniment dedicat companiilor 
specializate în soluții de management al traficului 
și transportului public. 
Prin participarea la acest eveniment, UTI se 
adresează atât reprezentanţilor administraţiilor 
publice din întreaga ţară, cât şi specialiştilor. 
Manifestarea este un bun prilej de a demonstra 
capabilităţile companiei în domeniu. UTI îmbină 
experiența în dezvoltarea de proiecte complexe 
cu cele mai noi tehnologii și echipamente pentru 
a oferi, integrate în conceptul SmartCity, soluțiile 
adecvate gestionării provocărilor zilnice ale unui 
oraș modern: managementul traficului și al 
transportului public, managementul parcărilor, 
supraveghere video urbană, informare publică, 
comunicații subterane. 
UTI oferă, de asemenea, soluții pentru 
îmbunătățirea și siguranța traficului interurban: 
sistem de cântărire a vehiculelor în mișcare, 
sistem de contorizare și clasificare a 
autovehiculelor, stații meteo cu senzori în 
carosabil, telefoane de urgență, detecție 
automată a incidentelor, sistem de recunoaștere 
automată a numerelor de înmatriculare, detecția 
depășirii limitelor de viteză, panouri cu mesaje 
variabile.” 
www.uti.eu.com 

http://www.uti.eu.com/
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Clipurile video rezultate sunt in numar de 30 ( 3 zile x 10 camere video), sunt inregistrate la 10 

cadre pe secunda, o rezolutie de 4CIF (704 x 675), codare DIVX, container AVI.  

In total colectia contine (3 zile) x (10 camere video) x (aproximativ 120 secunde in medie pe clip) x 

(10 cadre pe secunda) = aproximativ 36.000 frame-uri adnotate.  

Adnotarile au fost realizate cu o aplicatie proprie dezvoltata (easylabel) care permite incarcarea 

unui grup de imagini video si adnotarea lor prin incadrare intr-un dreptunghi a obiectului de interes. 

Cele patru coordonate (Figura 1) continand coltul stanga sus si coltul dreapta jos (x1,y1), respectiv 

(x2,y2) sunt salvate automat intr-un fisier text (CSV) impreuna cu alte date asociate.  

 

Fig 1. Reprezentare a motorului de adnotare pentru frame-ul no. 83(cu cele doua seturi de 

coordonate – [x1,y1] si [x2,y2]). 

In momentul actual adnotarile au fost realizate pentru identificare unei persoane umane, ce apare pe 

toate cele 10 camere video, in toate cele 3 zile.  

Tabel 1. Structura datelor adnotate 

# frame_name width height detection x1 x1 x2 y2 

83 WS00_Cam0001 

2013_07_25_10_53_16(

1) 0083.jpg 

704 576 1 60

6 

34

0 

69

3 

529 

84 WS00_Cam0001 

2013_07_25_10_53_16(

1) 0084.jpg 

704 576 1 61

4 

32

6 

68

5 

508 

85 WS00_Cam0001 

2013_07_25_10_53_16(

1) 0085.jpg 

704 576 1 61

4 

32

4 

68

4 

500 

86 WS00_Cam0001 

2013_07_25_10_53_16(

1) 0086.jpg 

704 576 0     
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unde: 

 # reprezinta numarul frame-ului 

 width este latimea imaginii 

 height este inaltimea imaginii 

 detection poate fi 0  (lipsa obiect) si 1 (existenta obiect) 

Exemplu de date adnotate intr-un fisier *.csv 

//frame_name, width_frame, height_frame, object_detected, x1, x1 ,x2 ,y2 

................................................. 

83, WS00_Cam0001 2013_07_25_10_53_16(1) 0083.jpg, 704,576,1,606,340,693,529 

84, WS00_Cam0001 2013_07_25_10_53_16(1) 0084.jpg, 704,576,1,614,326,685,508 

85, WS00_Cam0001 2013_07_25_10_53_16(1) 0085.jpg,704,576,1,614,324,684,500 

86, WS00_Cam0001 2013_07_25_10_53_16(1) 0086.jpg 704,576,1,613,318,679,495 

................................................ 
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Participanţi: 
Nume Companie, functie Telefon E-mail 

Bogdan Ionescu UPB  bionescu@alpha.imag.pub.ro 

Mihai Ciuc UPB  mciuc@alpha.imag.pub.ro 

Marius Militaru 
 

UTI  marius.miltaru@uti.ro 

Mihai Chindea 
 

UTI  mihai.chindea@uti.ro 

Marian Matea UTI  marian.matea@uti.ro 

Daniel Dina UTI  daniel.dina@uti.ro 

Marian Ghenescu UTI  marian.ghenescu@uti.ro 

Gabriel Constantin UTI  gabriel.constantin@uti.ro 

Catalin Mitrea UTI  catalin.mitrea@uti.ro 

Mihai Dinca UTI  mihai.dinca@uti.ro 

 

Agenda întâlnirii: 
Subiecte 

1. Aspecte generale sisteme supraveghere 

2. SCOUTER – algoritmi existenti. Documentare 

3. Baza de date proprie indexata pentru dezvoltare si testare 

4. Diseminare 

 

Detalierea subiectelor: 
 Subiecte discutate 

 

1. Aspecte generale sisteme supraveghere 

D-nul Marian Ghenescu a prezentat in linii mari proiectul si obiectivele urmarite. 

Au fost discutate functiile tipice si rolul unui sistem de achizitie si management date 

video dintr-o retea CCTV (Retea televiziune cu Circuit Inchis). Principalele aspecte 

importante: 
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- Cresterea exploziva a numarului de camere video instalate in teren, sustinuta de 

ieftinirea componentelor hardware implicate 

- Cresterea rapida a capacitatilor de stocare disponibile – corelata cu cresterea 

numarului de camere instalate ducat la baze de date de dimensiuni foarte mari 

- Cresterea costurilor pentru operare (cu operator uman) a dispeceratelor de 

securitate datorita numarului tot mai mare de camere din sistem 

- Cresterea timpului de identificare a informatiilor de interes dintr-o baza de date 

video (uneori chiar imposibilitatea gasirii datelor de interes) 

Sucesul unui produs in acest domuniu va putea fi asigurat doar tinand cont de aceste 

aspecte si rezolvand, cel putin partial, una din problemele solutiilor curente. 

S-au formulat urmatoarele sugestii: 

 Studierea posibilitatii de analiza video (video analytics) a imaginilor in timp 
real sau post-procesare, pentru regasirea unui eveniment de interes; 

 La functionarea cu procesare in timp real utilizatorul sa fie atentionat de 
declansarea unui eveniment (pop-up, etc.) 

 Procesarea, pe acelasi canal video, a mai multor algoritmi 

 Optimizarea procesarii a.i. pe un sistem pc actual sa poata fi procesate cel 
putin 16 instante de analiza 

 

 

2. SCOUTER – algoritmi existenti. Documentare 

Au fost discutate aspectele legate de algoritmii existenti pentru procesarea datelor video si 
limitarile acestora.  

D-nul Bogdan Ionescu a subliniat principalele aspecte in procesarea imaginilor. Dumnealui 
va alcatui in amx. 10 zile o prima lista cu bibliografie pentru studierea algoritmilor conform 
etapei 1. 

A fost discutat aspectul privind integrarea unor algoritmi OEM in platforma proprie de 
procesare date video. Principalul avantaj in acest caz este dezvoltarea mai rapida insa 
costurile unor algoritmi cu rezultate satisfacatoare sunt destul de mari, iar acestea se 
reflecta la fiecare vanzare (licentiere). In cadrul studiului de fezabilitate tehnica se va cere 
si evaluarea (prospectarea) preturilor pentru algoritmi OEM. De asemenea un algoritm 
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OEM nu va permite interventia asupra lui (modificari) – practic produsul obtinut nu va putea 
fi ulterior imbunatatit. 

 

3. Baza de date proprie indexata pentru dezvoltare si testare 

In vederea dezvolatrii si testarii algoritmilor, in etapele urmatoare, este necesara o baza de 
date video indexata. Acesta indexare se va face manual si va fi folosita ca referinta pentru 
antrenamentul dar si verificarea algoritmilor dezvoltati. 

S-au stabilit, in acest sens, urmatorii pasi de lucru: 

- Obtinere accept pentru utilizarea imaginilor de pe camere de securitate de la 
sediile UTI (care nu vizualizeaza zone/informatii confidentiale) – responsabil 
Marian Ghenescu; 

-  Extragere si export date video  - echipa video – SCOUTER 
- Indexare manuale baza de date – coordonator: Catalin Mitrea 
- Verificare baza de date indexata – coordonator Bogdan Ionescu 

 

4. Diseminare 

Au fost stabilite urmatoarele tipuri de activitati: 

- Workshopuri interne ale proiectului – responsabili Marian Ghenescu si Bogdan 

Ionescu 

- Participare la conferinte stiintifice – va fi analizata posibilitatea participarii la IEEE 

Galati (intrebare pana la ce data se pot trimite abstracte respectiv articolelel in 

extenso); vor fi evaluate si alte conferinte 

- Participare la expozitii – responsabil Marian Ghenescu, prin colaborare si 

corelare cu activitatile programate de Directia Comunicare Corporatista a UTI 

GRUP 

 

 

 

 

Lista de distribuire:  
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Anexa 2: Studiu de fezabilitate tehnica pentru cercetare 

industriala privind solutiile de procesare a datelor si descrierea 

cerintelor de prelucrare 
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Anexa 3: Raport deplasare conferinta internationala ISEEE 
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UTI GRUP SA 

Sucursala Sisteme, BU Softrust 

Număr înregistrare :  

RAPORT 
Către:      Lucia Urdăreanu – Director Comunicare Corporatistă 

De la:       Catalin Mitrea – Inginer Sistem Informatic, Softrust 

Spre ştiinţa: Marian Ghenescu – Director BU Softrust 

Tudor Popescu – Director Sucursala Sisteme  

Data:     16.10.2013 

Numele evenimentului: The 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRICAL AND 

ELECTRONICS ENGINEERING, ISEEE 2013 

Organizator: IEEE and Faculty of Automation, Computer Science, Electrical and Electronics 

Engineering, Galati. 

Perioada de desfăşurare: 11-13 Oct. 2013 

Numele şi funcţiile participanţilor: Catalin Mitrea, Inginer Sistem Informatic 

 

Stimată doamnă, 

Domnilor Directori, 

Va supun atentiei rezultatele deplasarii la Galati in cadrul celui de-al 4-lea Simpozion 

Internațional de Inginerie Electrică și Electronică (ISEEE 2013, 

http://www.aciee.ugal.ro/ISEEE/2013/).  

Aceasta Conferinta este promovata international si beneficiaza de suportul IEEE iar local este 

organizata de catre Facultatea de Automatică, Informatică, Inginerie Electrică și Electronică, 

"Universitatea Dunarea de Jos "din Galați. Simpozionul reprezinta o reuniune impresionanta de 

cercetători, manageri, profesioniști, studenți masteranzi si doctoranzi, în scopul de a face 

schimb de experiență și opinii cu alți experți din toată lumea (cercetători activi în diverse 

domenii teoretice și aplicate de inginerie electrică și electronică, electronica de putere,  

telecomunicații si procesare video inteligenta). 

Totodata, conferinta a oferit un mediu prielnic de a prezenta (disemina) un prim set de 

rezultate obtinute in cadrul proiectului SCOUTER (PN-II-IN-DPST-2012-1 – 0034), proiect co-

finanțat de UTI Grup SA România si UEFISCDI - Agenția Executivă pentru Educație Superiora, 

Cercetare, Dezvoltare și Inovare in România, mentionat in cadrul lucrarii la sesiunea de 

Acknowledgment. 

 

 
Principalele activitati urmarite si de interes pe durata deplasarii au fost: 

1. Sesiune Speciala Stiintifica - Natural Computing for Image and Video 

Processing  

http://www.aciee.ugal.ro/ISEEE/2013/


 

 2 

 

 

Chair Radu Dogaru  

Co-Chair Ioana Dogaru  

  

Au fost urmrite lucrarile: 

 

1. Radu Dogaru - A Low Complexity Image Sensing Method using Pseudo-Random Scan and  

Recursive Reconstruction with Radial Basis Functions  

2. Raluca Boia, Radu Dogaru and Laura Florea - A comparison of several classifiers for  

eye detection on emotion expressing faces  

3. Ioana Dumitrache, Alina Sultana and Radu Dogaru - Reaction-Diffusion Cellular  

Nonlinear Networks for Feature Enhancement in Dermatoscopic Images  

 

A fost prezentata urmatoarea lucrare: 

 

4. Catalin Mitrea, Bogdan Ionescu and Radu Dogaru - A pseudo-random scan 

perspective to the motion detection paradigm  

 

5. Ioana Dogaru and Radu Dogaru - JLCNN: An object-oriented Java package for low  

complexity neural networks  

 

Rezumat al sesiunii: Au fost prezentate in cadrul unei sesiuni speciale algoritmi state-of-the 

art facand parte din domeniul Analizei si Procesarii bazate pe tehnici de inspiratie naturale 

(SVM – support vector machine, Retele cellular neliniare, sisteme dinamice neliniare, 

classificatory Bayes, etc) aplicate in diferite domenii practice si industriale (supraveghere si 

procesare inteligenta video, medicina, tehnologii de achizitie date video). 

 

2. Sesiune Tehnica - Artificial Intelligence (AI)  

 

Chair Mihai Octavian Popescu  

Co-Chair Viorel Nicolau  

  

Au fost urmarite lucrarile: 

 

1. Aurel Fratu - Robots Collision Avoidance Using Learning through Imitation  

2. Lajos Losonczi, Lászlo F. Márton, Tihamér S. Brassai, Laszló Bakó and Loránd  

Farkas - A novel bio-signal acquisition system for brain computer interfaces  

3. Magdalena Vlad, Razvan Popovici, Mihai Octavian Popescu and Claudia Laurenta  

Popescu - Diagnosis of NPP systems using artificial intelligence – Case study Primary Heat  

Transport System  

4. Viorel Nicolau, Razvan Solea, Marian Gaiceanu and Mihaela Andrei - On Fuzzy  

Predictive Diagnosis of Pump-Motor Group of Oleo-Pneumatic Drive Mechanisms  

5. Daniela Carp, Marian Barbu and Viorel Minzu - Sewer Network Discharge Control  

Using a Fuzzy Logic Approach  

6. Emanuel Puschita, Andra Elena Iulia Pastrav, Eugeniu Smenciuc, Tudor Palade and  

Ancuta Bara - Performance Evaluation of a Fuzzy-Based QoS Support Implementation  

7. Constantin Anton, Laurenţiu Ionescu, Ion Tutănescu, Alin Mazăre and Gheorghe  
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Şerban - Error Detection and Correction using LDPC in parallel Hopfield Networks  

 

Rezumat al sesiunii: Au fost prezentate diferite tehnici si algoritmi state-of-the art facand 

parte din domeniul inteligentei artificial (retele neuronale artificiale, fuzzy theory, algoritmi 

genetici, etc) aplicate in diferite domenii practice si industriale (medicina, transporturi; error 

correction si controlul calitatii). 

 

 

3. Sesiune Tehnica - Computer Vision (CV)  

 

Chair Silviu Ioan Bejinariu  

Co-Chair Nicoleta Angelescu  

 

Au fost urmarite lucrarile: 

   

4. Mircea Weingart and Orest Vascan - Image Segmentation Processing - Some Techniques  

and Experimental Results 1  

5. Mircea Weingart and Orest Vascan - IMAGE SEGMENTATION Processing - some  

techniques and experimental results A study of the experimental results of some  

segmentation techniques  

6. Silviu Ioan Bejinariu - Image Registration using Bacterial Foraging Optimization  

Algorithm on Multi-core Processors 

 

Rezumat al sesiunii: Au fost prezentate diferite tehnici si algoritmi state-of-the art facand 

parte din domeniul Viziunii Aritificiale, cateva cazuri studiate si algoritmi specializati pe 

segmentarea imaginilor video (o problema foarte delicata in cadrul domeniului procesarii si 

analizei inteligente a streamurilor video) aplicate in cateva domenii industrial si pur 

matematice (medicina, optimizari). 

 

4. Sesiune Tehnica - Control Engineering (CE)  

 

Chair Marian Barbu  

Co-Chair Razvan Solea  

  

Au fost urmarite lucrarile: 

 

1. Alexandru Nicolae Dumitru and Balan Alexandra Ligia - Optimization of a Square-Root  

Nyquist Filter with Staircase Frequency Characteristic  

2. Codres Bogdan, Puscasu Ghiorghe, Murariu Gabriel, Codres Alexandru and Stancu  

Alexandru - Sliding mode control for a dynamic system, helicopter type  

3. Marius Zbancioc and Monica Feraru - A Study about MFCC Relevance in Emotion  

Classification for SRoL Database  

4. Gabriel Murariu, Mihaela Timofti, Paula Popa, Lucian Georgescu and Marian Barbu  

- Statistical and dynamical models on the Prut River state parameters. Monitoring area -  

Galati, Romania case study  
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5. Gabriel Murariu, Mihaela Timofti, Paula Popa, Lucian Georgescu, Bogdan Codres  

and Gheorghe Puscasu - Complementary models on the Danube River state parameters  

measured in the Galati area  

6. Adriana Filipescu, George Petrea, Adrian Filipescu, Eugenia Minca and Silviu  

Filipescu - Discrete modeling based control of an processing/reprocessing mechatronics line  

served by an autonomous robotic system  

7. Simona-Roxana Dumitrescu, Ioana Branescu-Raspop and Dan Popescu - Format  

mediation for matching patient records in a three-layer information architecture  

 

Rezumat al sesiunii: S-au prezentat tehnici si modele matematice de control al proceselor 

tehnologice atat din punct de vedere theoretic cat si cu aplicabilitate directa in diferite domenii 

industriale (robotica, agricultura). 

 

5. Sesiunea - Communications (Com)  

 
Chair Horia-Nicolai Teodorescu  

Co-Chair Ioan Susnea  

  

Au fost urmarite lucrarile: 

 

1. Horia-Nicolai Teodorescu - Probabilistic Analysis of Noisy ECGs - What we can learn  

from ECG PDFs -  

2. Emanuel Puschita, Anca-Ioana Grapa, Andra Elena Iulia Pastrav and Tudor Palade -  

Performance Analysis of Mobility in 3G Cellular UMTS and WLAN Networks  

3. Ioan Susnea and Grigore Vasiliu - Emergency Communication System for Fault  

Diagnosis in Power Distribution Networks  

4. Mihaela Andrei, Lucian Trifina and Daniela Tarniceriu - Influence of Trellis  

Termination Methods on Turbo Code Performances  

5. Claudiu Chiculita, Liviu Ene and Mihai Cristea - Towards Multi-port Modbus Gateway  

6. Tarabuta Radu-Cezar, Potoroac Alin and Balan Doru - Full redundant transmission of  

multicast stream via unicast network 

 

Rezumat al sesiunii: Au fost prezentate protocoale revolutionare de trasmisie/receptie, 

rutare si control al datelor in diferite medii de comunicatii (3G, specializate, ethernet, internet, 

etc).  

 

Concluzii  

Am avut ocazia sa asist la diferite sesiuni stiintifice specializate pe mai multe domenii, unele cu 

legatura directa cu domeniul in care imi desfasor lucrarea de doctorat (detectia si indexarea 

inteligenta dupa continut a obiectelor in cadrul fluxurilor video), sporindu-mi cunostiintele si 

campul de intelegere si totodata creand legaturi cu cercetatori care activeaza in acelasi 

domeniu, la nivel national sau international. Din acest punct de vedere consider ca obiectivele 

au fost satisfacute in totalitate.  

 



 

 5 

 

Costurile desfășurării acestei acțiuni s-au încadrat în bugetul aprobat prin Cererea 10095 din 

03.10.2013 și sunt următoarele: 

- Cheltuieli de participare: 75 Euro (echivalent 337.5 RON) 

- Diurna: 3 zile x 32.5 RON = 97.5 RON  

- Produse protocol: 427 RON 

- Transport: 250 RON 

- Cazare: 645 RON 

Potrivit documentelor justificative prezentate la întoarcerea din delegaţie, a fost utilizată suma 

de 1757 RON (bugetat in cerere 1912.5 RON). 

 

Va multumesc pentru ocazia acordata si va stau la dispozitie pentru detalii, 

 

Cu stimă, 

 

Catalin Mitrea 
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Anexa 4: Articol stiintific „A Pseudo-Random Scan Perspective to 

the Motion Detection Paradigm” 
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Abstract—A novel motion detection method is proposed 

and its properties are investigated. It combines pseudo-

random scanning of the image with a simple and efficient 

feature detector inspired from cellular automata dynamics to 

detect motion as noisy parts of the scanned image. The 

proposed method (Pseudo Random Scan combined with 

Clustering Coefficient - PRS+CC) provides several useful 

features including fast pattern recognition and can be 

adapted and implemented to detect motion and extract at 

some point relevant feature. Experimental results suggest 

computational efficiency when compared to traditional 

motion detection approaches. 

  

Index Terms—cellular automata, features extraction, 

image scan, motion detection; 
 

 

I. INTRODUCTION 

 

otion detection algorithms are usually based on 

image processing of the visual data acquired 

traditionally via raster scanning techniques (image is 

subdivided into a sequence of usually horizontal strips 

known as "scan lines") and varies from basic frame 

difference, median filter [1], to more complex algorithms 

as moving-average, Gaussian mixture, Kalman-based 

filter [2], or even dedicated and specialized motion 

descriptors as motion history image (MHI) [3]. Detection 

methods have as main purpose to obtain motion 

information, which further is required for the solution of 

many complex tasks as feature extraction, classification, 

object recognition, tracking, depth perception and 

object/background discrimination by relative motion.  

However the motion detection utilized in nature 

diverges from artificial methods. A biological point of 

view employs a different approach to the motion detection 

paradigm. The visual information captured by the eye is 

processed by the brain to give a percept that does not 

correspond with a physical measurement of the stimulus 

source. In other words, the brain's visual processing 

system compensates for a lack of information in one area 

of the visual field by making an educated guess from 

information elsewhere in the visual field ("filling-in" and 

"subjective contour") [4]. This functionality of the human 

visual system can be simulated at a certain amount of 

degree using a pseudo-random approach. Instead of 

covering each pixel and each line as in the case of 

traditional raster scanning, the algorithm performs a 

pseudo-random scan, therefore only changes will appear 

as evident and labeled as new visual information, hence 

simulating at some level the biological visual system. 

In this paper we show that by simply replacing the 

traditional raster scan of a sensor array with a pseudo-

random scan results in multiple benefits in terms of 

motion detection and fast feature extraction. Based on the 

Cluster Coefficient [5] adapted and implemented in 

current paper for video datasets, the proposed pseudo-

random scan is a very simplified model of eye saccades 

where chaotic nonlinear dynamics is exploited to scan the 

visual field. Unlike previous implementations of saccadic 

sensors, e.g., [6], the resulting sensor is not a foveated 

one, and therefore no sophisticated control mechanisms of 

the motion as described in [7] or [8] are implemented. 

The remaining of this paper is organized as follows: In 

Section II a pseudo-random scan in video is presented and 

their properties to the motion detection paradigm are 

introduced, also this section introduces the use of a 

Clustering Coefficient (CC) as a detector of ―noisiness‖ 

images (a method to detect the degree of change contained 

into an image). Simulation results for various 

circumstances of using the proposed system are provided 

in Section III, investigations are made on international 

certified iLids video surveillance database [11]. 

II. PSEUDO-RANDOM SCAN AND MOTION 

DETECTION IN VIDEOS 

 

A. Pseudo-random scan 

The pseudo-random scan proposed in this paper is 

based on a Hybrid Cellular Automaton (HCA) described 

in [9]. The discrete-time dynamics of the HCA with n  

cells is given by the next equation, which applies 

synchronously to all cells (a cell is identified by an 

index  nj ,..2,1 ): 

    IDtxtxtxCellmtx jjjjj ,)),(,)1( 11       (1)         

The pixel address is given by the binary state 

vector ].,,..,,[ 21

i

n

i

j

ii

i xxxxX ,  1,0i
jx  and n represents 

the counter size (a perfect scanning counter should count 

all 
nN 2  possible states corresponding to the same 

number of pixels in the array). In the above equation m 

M 



represents the binary mask vector  nj mmmm ,..,,..,, 21m  

and it is optimized [10] for any odd counter size up to 

29n  ( an optimal value of such that 12/  nNr ),  

  is the logical XOR operator and  IDuuuCell ,3,2,1  is 

a Boolean function with 3 binary inputs (u1, u2, and u3) 

coming from neighboring cells, where ID is the decimal 

truth-table representation of the cell logic where the most 

significant bit of ID corresponds to the cell output 

when ]1,1,1[]1,2,3[ uuu . ID ranges from 0 to 255 [12].  A 

periodic boundary condition is assumed i.e., the leftmost 

cell (j=1) is connected to the rightmost one (j=n).  

To understand the basic difference between pseudo-

random scan and raster scan counters we consider the 

following comparison (Fig.1) where the data acquired 

from the video sensor is represented as a 4x4 matrix 

(image) and its binary addresses starting from 0001 to 

1111 (2
4
 = 16 addresses).  In the case of raster scan 

(Fig.1.a) consecutive states correspond to adjacent pixels, 

while in the case of a pseudo-random counter (Fig.1.b) 

consecutive states correspond to rather distant pixels. 

 
(a)                                              (b) 

Fig.1. Illustration of the differences between raster and pseudo-random 

scan: (a) Consecutive states for a normal (raster scan) counter; (b) 

Consecutive states for a pseudo-random counter 

 

A distance between consecutive states of the pseudo-

random counter is defined by dk, where i  is the actual 

state (or pixel address in the image sensor):   

   





n

j

i
j

i
jkkk

kk xxiid
1

1
1,     (2) 

This distance is almost constant ( 1kd ) for a raster 

counter while it obeys a Gaussian distribution with an 

average value nd k 5.0  in the case of pseudo-random 

counters. The features of the pseudo-random scan system 

against the traditional raster scan system [9] are 

summarized in Table I.  

 

TABLE I 

A LIST OF RELEVANT FEATURES OF THE PSEUDO-RANDOM SCAN  

COMPARED TO THE TRADITIONAL RASTER SCAN 

No. FEATURES 
Pseudo-

random scan 

Raster 

 Scan 

1 Embedded image 

compression 

YES NO 

2 Embedded encryption 

capabilities 
YES NO 

3 Spread spectrum transmission  

(un-correlated consecutive 

pixels) 

YES NO 

4 Fast feature detection 

capabilities 

 

YES NO 

Regarding the first feature (embedded image 

compression) for pseudo-random scan case no additional 

circuitry is needed to provide any form of compression as 

in the case of raster scan. For the second feature 

(embedded encryption capabilities) encryption is 

performed without additional circuitry as an effect of the 

pseudo-random counting process. The encryption key is 

embedded in the mask vector of the pseudo-random 

counter and in the HCA rule (ID). Consecutive pixels 

addressed by pseudo-random counters are located at 

distant geometrical locations and can be considered 

uncorrelated. Consequently, the transmitted signal is a 

spread spectrum one (spread spectrum transmission). 

In this paper we will exploit only last feature (Fast 

feature detection) by using the histograms and Clustering 

Coefficient, introduced in the next subsection.  

Various features (e.g., histograms) or motion in the 

visual field can be detected faster, based on a small 

fraction of pixels from the sensing array. An example is 

given in Fig.2 and Fig.3.  

With pseudo-random scan it is obvious that even after a 

small amount of pixels retrieved (less than 0.2% of the 

whole image) a histogram approximating quite well the 

one of the entire image is obtained. In the case of the 

raster scan, as seen in Fig.3, recovering the histogram of 

the whole image after retrieving only a small fraction of 

highly correlated pixels is not possible. Such a feature is 

favorable to those applications where the exact content of 

the image is less important than histograms (motion 

detection, feature recognition, detecting transitions in 

video scenes, etc.).  

 

 
Fig.2. Histograms of Lena image obtained after different numbers p of 

pixels retrieved when the sensor array is addressed using a pseudo-

random counter. Note the good match with the final histogram after 

sending only 0.2% of all pixels (right image) [9].   

 

 
Fig.3.   Histograms of Lena image obtained after different numbers p of 

pixels retrieved when the sensor array is addressed using a raster 

counter. In this case there are large differences in histograms and one 

should wait for an entire frame in order to recover a valid histogram [9].  



B. Motion Detection 

For motion detection we propose a new approach that 

uses the evaluation of clustering coefficients obtained 

from both pseudo-random scan and raster scan in the MHI 

context. Clustering Coefficient (CC) algorithm, initially 

proposed in [5] for audio processing tasks, is adapted in 

this paper to video and used to analyze the ―noisiness‖ 

level of each video frame in real time. The cluster 

coefficient can be interpreted as a method to detect the 

level of changes of pixel values in the analyzed frames. 

The mathematical formula to compute the CC transform is 

described below: 
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                         (4)    

where w represents the rectangular ROI (Region of 

Interest) window size (i.e. w*w pixels in ROI).  

Basically the cluster coefficient proposed provides 

synthetic information about the distribution of information 

within different pixel blocks value. Main features of the 

proposed method (Pseudo Random Scan combined with 

Clustering Coefficient - PRS+CC) are low computation 

complexity and fast feature detection capability, the 

method is able to detect motion as noisy parts of the 

scanned image.  

An experimental platform implementing the discussed 

algorithms is detailed in the next section. Results obtained 

for various simulation parameters are provided. The CC 

calculations j)S(i,  apply for each ROI from the grid 

(each ROI has an area of 50x50 pixels and a total number 

of 48 ROI in the grid, started from 1 to 8 on each column 

and 1 to 6 for each row).  

 

III. EXPERIMENTAL RESULTS 

 

In the following simulations, a video dataset from iLids 

[11] database, representing the ―Sterile-Zone‖ scenario 

(international certified video database for intelligent video 

processing testing and evaluation) was used as a video 

image source (25FPS, 4CIF, total of 13500 frames), 

simulating different weather conditions, object speeds and 

dimensions. The ―events‖ (human motion detection) are 

also labeled in the iLids video dataset used, offering a 

reference when comparing algorithms performance 

(ground-truth).  The task of detecting people entering a 

sterile zone is a demanding requirement for video 

surveillance industry. The main challenge for the 

academic and industrial communities is to demonstrate 

robust operation over a wide range of environmental 

conditions. The following is a visual representation of the 

simulations (e.g., on night conditions - IR video camera - 

which continues to be a difficult task in intruder detection 

for many motion detection algorithms.  

Both pseudo-random and raster scan were implemented 

and the images were processed in real time. A grid of 6 

lines and 8 columns is used (a total of 48 ROI) and the CC 

value is calculated and depicted on each ROI. If the 

degree of change in the ROI increases also the value of 

clustering coefficient will increase.   

For convenience of resources and fast implementation 

in our simulations on the following chapters we are using 

a resolution around 406 x 323 = 131138 pixels. With n = 

17 there are covered 2^17 pixels (131072 – 1; a 

difference of 66 pixels will remain unaddressed) and it 

corresponds to a mask m = [ 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 

0, 1, 0, 0, 1, 0 ], and an ID101 [12], which covers the 

following cases (000 = 1; 001= 0;  010 = 1; 011= 0; 100 =  

0; 101 = 1; 110 = 1; 111 =  0).  

 For better understanding of the simulations the 

following three cases were created representing different 

working scenarios of the algorithms tested using iLids 

database.  

Case 1 (Fig. 4) represents the initial state of the "sterile 

zone" with no movement on the scene. It can be observed 

that Motion History Image algorithm - MHI (Fig.4b and 

Fig.4e) is not detecting any motion in the scene while the 

Clustering Coefficient algorithm - CC is displaying a 

value on each ROI representing the degree of ―nosiness‖ 

(the amount of changing in pixels value). The values 

represented on each ROI are proportional with the degree 

of ―nosiness‖, it tends to 0 if the degree of ―nosiness‖ is 

low and is increasing if contrary. If can be observed that 

in both raster scan and pseudo-random scan (Fig.4.c 

Fig.4.f) the CC values show approximately similar values 

for each ROI.  

Case 2 (Fig. 5) represents the state of the "sterile zone" 

with initial movement on the scene while human enters the 

scene. I can be observed that MHI algorithm is able to 

detect the ―intruder‖ in both raster and pseudo-random 

scan (Fig.5b and Fig.5e). Because the degree of 

―noisiness‖ is much higher in pseudo –random scan 

comparing with raster scan, the values on ROI (8,3) and 

ROI (8,4) (representing the addresses from the grid where  

human enters the field of view) will be higher in the 

pseudo-random scan case with clustering coefficient.  

Case 3 (Fig. 6) represents the state of the "sterile zone" 

while human is crossing the zone and then stops at the 

fence. It can be observed that MHI algorithm is able to 

detect the ―intruder‖ in both raster and pseudo-random 

scan while human is crossing the zone (Fig.6b and 

Fig.6e). Because the degree of ―noisiness‖ is much higher 

in pseudo –random scan comparing with raster scan, the 

values on ROI (5,3) and ROI (5,4) will be higher in the 

pseudo-random scan case with clustering coefficient. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.  Night conditions. No movement on scene. In the first row (a-b-c) are denoted Raster Scan images; Original image acquired (a), MHI 

Image obtain (b) and CC image with the 48 ROI (c), the clustering coefficient proposed being applied on each ROI. On the second row (d-e-f) 

are denoted the Pseudo-random scan images; Obtained Pseudo-random scan image (d), MHI image (e), and CC image (f) with the 48 ROI (c), 

the clustering coefficient proposed being applied on each ROI. Observe similar values of the clustering coefficient in both raster and pseudo-

random scan (c and f) on each ROI. 

Fig.5.  Night conditions. Initial movement, human appears in scene. It can be observed increased values of the clustering coefficient in pseudo-

random scan case (f) in ROI (3, 8) – value 7.3 and ROI (4, 8) – value 10.6. Compare raster scan method on the same ROI positions, ROI (3, 8) – 

value 4.5 and ROI (4, 8) – value 6.3.  

 



 

 
 

In Figure 7, for each of the proposed Cases, are depicted 

the graphical representation of the distribution of data for 

both Raster and Pseudo-random methods. Comparing with 

the Clustering Coefficient proposed in current work, the 

histograms representation shows a reduced sensitivity to 

motion in all three Cases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Table II are depicted simulation results while 

comparing the ground-truth reference values with 

algorithms performance values [13].  In both MHI and CC 

algorithm cases the decision thresholds are compared with 

reference values. If these thresholds are exceeded then it 

is considered the method was able to detect the ―intruder‖.  

 

 
Fig.7.  Histograms representation for all three Cases (Case 1, Case 2 and Case 3). Both Raster and Pseudo-random Scan methods denotes similar 

histograms.  

Fig.6.  Night conditions. Movement, human stops at fence. It can be observed increased values of the clustering coefficient in pseudo-random 

scan case (f) comparing with (c), on the same ROI positions. Both pseudo-random and raster scan methods behave similar results when using 

MHI motion descriptor algorithm but pseudo-random scan outperforms raster scan when CC algorithm is used – ROI (5, 3) and ROI (5, 4); 



TABLE II 

PERFORMANCE OF MOTION DETECTION ALGORITHMS USED OF 

PSEUDO-RANDOM SCAN  COMPARED TO THE TRADITIONAL RASTER SCAN 

No. 
MOTION DETECTION 

ALGORITHM 

Pseudo-

random 

scan 

(%) 

Raster 

 Scan(%) 

1 Basic frame difference 55 65 

2 Motion history image (MHI) 79  93.5 

3 Clustering Coefficient (CC) 95 55 

 

Percentage represents the true-detected humans 

comparing with the reference values (ground-truth). It can 

be observed the best results are obtained in the case of 

pseudo-random scan method with Clustering Coefficient 

(CC) used as a motion detection technique (95%). As the 

degree of noisiness is much less in the case of the Raster 

Scan the performance of the clustering coefficient is 

reduced (55%). Second performance is obtained by 

Motion History Image in a raster scan context (93.5%). 

Basic frame difference obtained the lowest performance 

values.  

 

Limitations of the propose method.  

 

The clustering coefficient performance depends on the 

pseudo-random counter scanning frequency and the 

dimension of the ROI. While the pseudo-random counter 

frequency decreases ( f = number of scanned pixels/ frame 

) the ―nosiness‖ level on pseudo-random scan image 

(ROI) is increasing, therefore the clustering coefficient 

values is increasing. Also the CC values depend on the 

ROI dimensions. For small objects of interest it is 

recommended smaller ROI which will increase the 

sensitivity of the clustering coefficient results. 

 

V.  CONCLUSION 

 

A pseudo-random scan paradigm correlated with a 

novel feature descriptor inspired from cellular automata 

research was investigated from the perspective of   

improving the efficiency of the motion detection 

algorithms. It was demonstrated that in the case of simple 

motion detection methods (frame difference) and more 

complex ones (MHI), pseudo-random scan is promising 

comparable results with traditional raster scan approaches. 

A novel method (Pseudo Random Scan combined with 

Clustering Coefficient - PRS+CC) for motion detection 

was adapted and implemented with enhanced results 

(more evident) in the case of pseudo-random scan. The 

CC algorithm can be adapted and implemented to detect 

motion and extract at some point relevant feature. Based 

on the observation that natural systems explore the visual 

field chaotically to rapidly discover and focus on novel 

patterns, the clustering coefficient combined with pseudo-

random scan provides a good measure of change in a 

video sequence.  This method provides several useful 

features including fast pattern recognition. Since relevant 

features can be extracted without waiting for the entire 

frame to be scanned, the pseudo-random scan eliminates 

the notion of ―frame‖ and its associated latency (frame 

rate) allowing a flexible operation of the sensor with 

variable pixel rate.  
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