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V̊art examensarbete har bedrivits p̊a Axis Communications AB som tillverkar
nätverkskameror för videoövervakning. I nätverkskamerorna används bildanalys
för att kunna utlösa alarm automatiskt d̊a ett objekt rör sig i ett intressant
omr̊ade. Ett vanligt problem med den här funktionen är dock att skuggor or-
sakar ett stort antal falsklarm. Antag en övervakningsscen med ett inhägnat
omr̊ade där objekt i rörelse ska utlösa alarm. Om en person g̊ar förbi utanför
och kastar en skugga p̊a det inhägnade omr̊adet riskerar skuggan att uppfattas
som ett objekt och därmed utlösa ett larm. Att minska antalet falsklarm likt
detta var m̊alet med exjobbet.

För att kunna skilja p̊a objekt och skugga har vi använt oss av tre huvudsakliga
features: intensitet, kromaticitet och textur. Det mest grundläggande villkoret
som gäller d̊a en skugga faller över ett omr̊ade är att omr̊adet blir mörkare, dvs.
ljusintensiteten minskar. Förändringen mäts genom att jämföra intensiteten i
den aktuella bilden med intensiteten i en referensbild utan objekt och skugga i
rörelse. En intensitetsminskning kan dock även orsakas av ett objekt, t.ex. en
människa med mörk jacka som rör sig framför en ljus bakgrund. För att skilja
mellan objekt och skugga används även villkor p̊a kromaticiteten och texturen.
Kromaticitet är ett m̊att p̊a färgmättnad, vilken bevaras d̊a en skugga faller
över ett omr̊ade. En grön gräsmatta, till exempel, har samma kromaticitet när
en skugga faller över den. Även texturen, i det här fallet grässtr̊ana, kommer
att bevaras när en skugga faller p̊a omr̊adet.

Under exjobbet har flertalet algoritmer implementerats i syfte att detektera
skuggor i videofilmer. Det är viktigt att algoritmerna hittar en stor del av
skuggorna utan att felaktigt klassificera riktiga objekt som skugga och därmed
blockera riktiga larm. Den mest framg̊angsrika algoritmen lyckades detektera
65,5 % av skuggorna samtidigt som 2,2 % av objekten och bakgrunden felaktigt
klassificerades som skugga. Algoritmen urskiljer i ett första steg skuggor fr̊an
bakgrunden genom att alla pixlar där det skett en intensitetsminskning klassi-
ficeras som potentiella skuggpixlar. De potentiella skuggorna inneh̊aller i detta
första steg ocks̊a en del mörkare objekt. Genom att diskvalificera de pixlar där
en förändring i kromaticitet skett blir vi av med en del av de felklassificerade
objektpixlarna. I det tredje och sista steget undersöks hur väl texturen bevarats.
Inför detta steg delas de potentiella skuggpixlarna in i sammanhängande region-
er. För varje region jämförs texturen i den aktuella bilden med referensbilden,
och i de fall där korrelationen mellan dessa är hög klassificeras regionen som
skugga.
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