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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

ηελ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ αλαγλώξηζε δηέιεπζεο 

αηόκσλ θαη ηελ αλάιπζε ηεο θίλεζεο ηνπο. 

Αξρηθά ζα εμεηάζνπκε ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο, όπσο ην Raspberry Pi θαη ε Raspberry Pi Camera, αιιά θαη ηα ινγηζκηθά. 

Θα αλαθεξζνύκε ζηελ ηερλεηή όξαζε θαη ζε εθαξκνγέο ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

αλαιύζνπκε θάπνηεο κεζόδνπο αλαγλώξηζεο θίλεζεο, όπσο ε κέζνδνο δηαθνξάο 

δηαδνρηθώλ θαξέο, ε κέζνδνο εύξεζεο θόληνπ θαηά πξνζέγγηζε κέζεο ηηκήο θαη ε 

κέζνδνο αλίρλεπζεο θίλεζεο κε ρξήζε ζηαηηζηηθώλ κεζόδσλ. 

Αθνύ αλαθέξνπκε ηηο κεζόδνπο, ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε αξρείν βίληεν θαη ζα 

αλαθέξνπκε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα. 

ηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνίζνπκε ηελ ηειεπηαία κέζνδν θαη ζα ηελ εθαξκόζνπκε ζε 

δσληαλή ξνή βίληεν κε ζθνπό ηελ θαηακέηξεζε ησλ αηόκσλ πνπ πεξλνύλ κπξνζηά 

από ηελ θάκεξα. 

Σέινο, ζα κεηαθνξηώζνπκε ηα δεδνκέλα ζηελ πιαηθόξκα ThingSpeak θαη ζα 

βγάινπκε ηα απνηειέζκαηά καο ζε κνξθή δηαγξακκάησλ. 
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ABSTRACT 

 

In this thesis we will deal with the identification of people passing through and 

analysis of their movement. 

First we will look at the materials used to perform the work, such as Raspberry Pi and 

Raspberry Pi Camera, as well as the software. 

We will refer to artificial vision and its applications, and then we will analyze some 

motion detection methods, such as the method of successive frames, the background 

finding method by averaging approach and the method of detecting motion using 

statistical methods. 

Once we report the methods, we will use them in a video file and report the results 

and conclusions. 

Then we will use the latest method and apply it to live video streams to count people 

who pass in front of the camera. 

Finally, we will upload the data to the ThingSpeak platform and make our results in 

chart formats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENTIFIC AREA: Artificial vision, Ιmage processing, Ηuman movement detection 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

   Γεκόζηνη ρώξνη όπσο ηα εκπνξηθά θέληξα θαη ηα αεξνδξόκηα παξαθνινπζνύληαη κε 

ηε ρξήζε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο (closed circuit television ή CCTV) ώζηε 

λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνύ 

πξνζιακβάλεηαη έλαο αξηζκόο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, σζηόζν θαζώο ηα θιεηζηά 

θπθιώκαηα ηειεόξαζεο γίλνληαη πην ζπρλά είλαη απίζαλν λα παξαθαινζνύληαη όιεο 

νη πιεπξέο ιόγσ ηνπ αξηζκνύ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ θακεξώλ. Σα ηειεπηαία ρξόληα, νη 

εξεπλεηέο έρνπλ ζηξαθεί ζηελ ηερλεηή όξαζε πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνύληαη ηα 

πιήζε απηόκαηα. 

    ε κεγάινπο δεκόζηνπο ρώξνπο είλαη ζπρλά αδύλαην λα παξαθνινπζήζεη θαλείο 

ηελ αηνκηθή ζπκπεξηθνξά θάζε αηόκνπ ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ πιήζνπο. Αληηζέησο, 

νη ηδηόηεηεο ελόο πιήζνπο κπνξνύλ λα παξαθνινζνύληαη όπσο ε θαηαλνκή ηνπ 

πιήζνπο ζηνλ ρώξν θαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ αλζξώπσλ ζην ρώξν. Σν κέγεζνο 

ηνπ πιήζνπο κπνξεί λα έηλαη δείθηεο απεηιώλ γηα ηελ αζθάιεηα όπσο θάπνηα 

αλαηαξαρή, βίαηε δηακαξηπξία θαη καδηθό παληθό. Αθόκα θαη ζε εηξηληθά πιήζε ην 

κέγεζνο κπνξεί λα είλαη δείθηεο ζπκθόξεζεο, θαζπζηέξεζεο ή άιιεο αλσκαιίαο.  

   Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πιήζνο κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ 

παξνρή ζεκαληηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηα ζπζηήκαηα επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε δηαλνκή πιήζνπο ζε έλα ζπγθξόηεκα καγαδηώλ ή έλα κεγάιν 

θαηάηεκα ιηαληθήο πώιεζεο κπνξεί αλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

θαηαλαισηηθώλ πξνηύπσλ αγνξώλ, ελώ ην ζπλνιηθό κέγεζνο ηνπ πιήζνπο κπνξεί 

λα παξαθνινπζείηαη γηα λα εθηηκεζεί ε απόδνζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην πέξαζκα ηνπ 

ρξόλνπ. Γηα απηνύο ηνπ ιόγνπο ε εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πιήζνπο είλαη έλα 

ζεκειηώδεο θαζήθνλ ζηνλ ηνκέα ηεο αλάιπζεο ηεο θίλεζεο ηνπ πιήζνπο. 
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1.1 Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο 

 

   Η παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ αλαγλώξηζε ηεο δηέιεπζεο αηόκσλ 

θαη ηελ αλάιπζε ηεο θίλεζεο ηνπο. Η αλάγθε γηα ηελ ηδέα απηή πξνέθπςε από ην 

πξόβιεκα πνπ αλαθέξζεθε θαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνθύπηνπλ από έλα ηέηνην 

ζύζηεκα κπνξνύλ λα ζσξεζνύλ ζεκαληηθά από δηάθνξνπο ηνκείο. 

   Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πηπρηαθήο ρξεζηκνπνηήζακε ην Raspberry Pi σο 

ππνινγηζηή γηα ηελ επεμεξγαζία εηθόλαο ηηο νπνίεο εηθόλεο ιακβάλνπκε ζε κνξθή 

βίληεν κε ηε βνήζεηα ηεο Raspberry Pi Camera. ηε ζπλέρεηα ζηέιλνπκε δεδνκέλα 

ζηελ πιαηθόξκα ThingSpeak, ηεο εηαηξίαο Mathworks, ζηελ νπνία γίλεηαη θαη ε 

αλάιπζε θίλεζεο. 

   Γηα αξρή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 3 κεζόδνπο γηα ηελ αλαγλώξηζε θίλεζεο θαη ζα 

αλαθέξνπκε ηα απνηειέζκαηα. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πηπρηαθήο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ηειεπηαία κέζνδν, δειαδή ηελ αλαγλώξηζε θίλεζεο κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ αιγνξίζκνπ GMM (Gaussian Mixture Model). 

  ηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πιαηθόξκα ThingSpeak θαη κε ηε ρξήζε 

ησλ εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξεη ζα αλαιύζνπκε ηελ θίλεζε ησλ αηόκσλ θαη ζα 

βγάινπκε θάπνηα απνηειέζκαηα ζε κνξθή δηαγξακκάησλ θαη ηέινο ζα ζπγθξίλνπκε 

3 ζπλαξηήζεηο ηεο βηβιηνζήθεο OpenCV (ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγλώξηζε 

θίλεζεο). 

 

1.2 Γνκή πηπρηαθήο εξγαζίαο 

 

   ην Κεφάλαιο 1 γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζην αληηθέηκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη 

εμεγείηαη ε πνξεία ηεο.  

 

   ην Κεφάλαιο 2 γίλεηαη κηα αλαθνξά ζην πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

 

   ην Κεφάλαιο 3 γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηα ινγηζκηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζία θαη εμεγνύληαη νη νξηζκνί ηνπο. 
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   ην Κεφάλαιο 4 γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηελ ηερλεηή όξαζε θαη ζηη εθαξκνγέο ηεο. 

    

   ην Κεφάλαιο 5 γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηηο κεζόδνπο αλίρλεπζεο θίλεζεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε. 

 

   ην Κεφάλαιο 6 παξαπέκπνληαη ηα απνηειέζκαηα από ηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ 

κεζόδσλ. 

 

   ην Παράρτημα Α ζα δνύκε ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο καδί κε νδεγίεο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ απαξαίηεησλ ινγηζκηθώλ θαη πξνγξακκάησλ. 

 

ην Παράρτημα Β ζα δνύκε ηνλ θώδηθα ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή παξαιιαγκέλνο έηζη 

ώζηε λα γίλεηαη ε θαηακέηξεζε ησλ αηόκσλ θαη ε κεηαθόξησζε ησλ δεδνκέλσλ γηα 

αλάιπζε. 
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ΚΔΑΛΑΙΟ 2: ΤΛΙΚΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 

2.1 Σν Raspberry Pi 

 

2.1.1 Δπηζθόπεζε 

 

   Σν 2006 κηα νκάδα εξγαδνκέλσλ ζην παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge πξνζπαζνύζε 

λα βξεη κηα ιύζε γηα ηελ θίλεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θνηηεηώλ ζηελ πιεξνθνξηθή. 

θέθηεθαλ πσο ε ιύζε ζα ήηαλ έλαο κηθξόο θαη πξνζηηόο ππνινγηζηήο . Η νκάδα 

πεξηιάκβαλε κεημύ άιισλ ηνπο Rob Mullins, Eben Upton, Alan Mycroft θαη Jack 

Lang. 

   Με ηελ νηθνλνκία ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ε πξνζηηόηεηα ηνπ Raspberry ζα 

βνεζνύζε ζην λα δηδάζθεηαη πξαθηηθά ε πιεξνθνξηθή ζηα ζρνιεία θαη λα θηλήζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ. 

   Σν 2006 όκσο ππήξραλ ζεκαληηθνί πεξηνξηζκνί από πιεπξάο ηερλνινγίαο. Οη 

επεμεξγαζηέο γηα mobile ζπζθεπέο είραλ πςειό θόζηνο αιιά θαη ρακειή ηζρύ. 

Βαζκηαία, κε ηελ επέιαζε ησλ smartphones ην 2007, άξρηζε λα κεηώλεηαη ην θόζηνο 

ηεο ηερλνινγίαο σζηέ λα γίλεη εθηθηή ε πινπνίεζε ηνπ Raspberry. 

Σν 2008 δεκηνπξγήζεθε ην ίδξπκα Raspberry Pi Foundation θαη ηξία ρξόληα 

αξγόηεξα δεκηνπξγήζεθε ην πξώην Raspberry Pi θαη αθνινύζεζαλ ην Model A, 

Model A+ θαη Model B. 

   Μόλν ην Model B, πνύιεζε πάλσ απν δύν εθαηνκκύξηα θνκκάηηα από όηαλ βγήθε 

ζηελ καδηθή παξαγσγή.  

  Αθνινύζεζαλ νη εθδόζεηο Model B rev 2 θαη Model B+ νη νπνίεο δηέζεηαλ 512MB 

RAM. Σνλ Οθηώβξε ηνπ 2014 νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο πξνζέγγηδαλ ηα ηέζζεξα 

εθαηνκκύξηα. 

   Σν Raspberry ζπλέρηζε λα αλαπηύζζεηαη θαη ηνλ Ννέκβξε ηνπ 2015 θπθινθόξεζε 

ην Raspberry Pi Zero ην νπνίν ήηαλ ην κηζό ζε κέγεζνο ζε ζύγθξηζε κε ην Raspberry 

Pi. Δπνκελν ζηε ζεηξά έξρεηαη ην Raspberry Pi Generation 3 Model B ην νπνίν 

πξσηνθπθινθόξεζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2016. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δηαζέηεη 
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ηαρύηεξν επεμεξγαζηή από ηα πξνεγνύκελα (ARM Cortex-A53 ζηα 1200MHz), 1GB 

RAM θαη θάξηα γξαθηθώλ Broadcom VideoCore IV κε ηελ πςειόηεξε ζπρλόηεηα ζε 

ζρέζε κε πξνεγνύκελεο γεληέο θαη κνηάδεη κε απηό ηεο εηθόλαο 2.1. 

 

 

 

Δηθόλα 1: Raspberry Pi 3 Model B 

 

 

 

2.1.2 Σν πιηθό ηνπ Raspberry Pi 

 

   To Raspberry Pi έρεη ζπλαληήζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην πιηθό ηνπ από έθδνζε ζε 

έθδνζε θαη ζπλερίδεη λα αλαπηύζζεηαη. ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί (εηθόλα 2.2) 

παξνπζηάδεηαη έλαο πίλαθαο κε ηηο αιιαγέο ζην πιηθό από έθδνζε ζε έθδνζε: 
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Δηθόλα 2: Πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθώλ Raspberry 

  

   Παξαηεξνύκε πσο ε θαηαζθεπή ηνπ βαζίδεηαη ζηνλ Broadcom BCM2835 ν νπνίνο 

έηλαη έλα SoC (System on a Chip) , δειαδή έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη δηάθνξα ειεθηξνληθά ζηνηρεία ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ καδί.  

   ηελ νπζία είλαη έλαο κηθξόο ππνινγηζηήο ζπκπηεζκέλνο ηόζν γηα λα ρσξέζεη ζε 

έλα chip. Θα κπνξνύζακε λα ζπγθξίλνπκε έλα SoC κε έλα κηθξό ζύζηεκα πνπ 

πεξηιακβάλεη κεηξηθή, επεμεξγαζηή, θάξηα γξαθηθώλ, αθόκα θαη θάξηα δηθηύνπ. 

ήκεξα ηα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνύληαη ζε δηάθνξα είδε ζπζθεπώλ όπσο ζε 

smartphones, ζε tablets, θσηνγξαθηθέο κεραλέο θ.α.  

   Ο θεληξηθόο επεμεξγαζηήο ηνπ Raspberry απνηειεί κέινο ηεο ζεηξάο επεμεξγαζηώλ 

ARM 11 ηεο εηαηξείαο ARM. πγθεθξηκέλα, πξόθεηηαη γηα ην κνληέιν ARM1176. Οη 
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ζπγθεθξηκέλνη επεμεξγαζηέο πξννξίδνληαλ αξρηθά γηα θηλεηέο ζπζθεπέο θαη απηό 

βνήζεζε ζηελ κείσζε ηεο ηηκήο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ Raspberry. 

   Δπίζεο, ην Raspberry, δηαζέηεη ζύξεο USB 2.0 ησλ νπνίσλ ν αξηζκόο δηαθέξεη αλα 

έθδνζε θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ ζύλδεζε πεξηθεξεηαθώλ όπσο 

πνληίθη θαη πιεθηξνιόγην. 

   Σν Raspberry Pi 3 Model b είλαη ην πξώην κνληέιν πνπ έξρεηαη κε ελζσκαησκέλν 

WiFi θαη Bluetooth πξάγκα ην νπνίν ην θάλεη πην εύρξεζην θαη θαιύηεξν σο ζπζθεπή 

δηαζύλδεζεο αηζζεηεξίσλ κε αζύξκαηε ζπλδεζηκόηεηα. Η ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν 

ζηα πξνεγνύκελα κνληέια επηηπγράλεηαη κέζσ κηαο ζύξαο Ethernet. Ωζηόζν ηα 

κνληέια model A, model A+ θαη ην Zero δελ δηαζέηνπλ ζύξα Ethernet. 

Τπάξρεη αθόκα αλαινγηθή ζύξα ήρνπ 3.5mm γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζε 

εθαξκνγέο πνιπκέζσλ ε νπνία επηηξέπεη ηε ζύλδεζε αθνπζηηθώλ αιιά θαη 

κηθξνθώλνπ. 

   Γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε νζόλε ππάξρεη ζύξα HDMI (High Definition 

Multimedia Interface) ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαπαξαγσγή 

εηθόλαο θαη ήρνπ. 

   Γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζην Raspberry ρξεζηκνπνηείηαη θάξηα SD ζηελ 

αλάινγε ζύξα. Η θάξηα απηή απνηειεί ηνλ ζθιεξό δίζθν ηνπ ππνινγηζηή θαη είλαη θαη 

ν ρώξνο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. Βέβαηα ιόθσ ηεο 

πεξηνξηζκέλεο ρσξηηηθόηεηαο κπνξεί λα ρξεηκνπνηεζεί εμσηεξηθόο απνζεθεπηηθόο 

ρώξνο ζε ζύλδεζε κε ζύξα USB. 

   Από πιεπξάο κλήκεο ην model A δηαζέηεη SDRAM 256ΜΒ ε νπνία δελ ήηαλ αξθεηή 

γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ έηζη ην model B βγήθε ζηελ θπθινθνξία 

κε πξνεγθαηεζηεκέλε κλήκε SDRAM 512MB ε νπνία είλαη παξαπάλσ από αξθεηή 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ελόο κεγάινπ εύξνπο εθαξκνγώλ. Με ηελ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγηάο θαη ζπλεπώο θαη ησλ εθαξκνγώλ ε κλήκε έθηαζε ζην 1GB ζηα κνληέια 

Raspberry Pi Model B θαη Raspberry Pi 3 Model B. 

   Σν Raspberry πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή δηαζέηεη θαη κηα 

δηεπαθή (Camera Serial Interface) γηα ηε ζύλδεζε ηνπ Raspberry Pi Camera Module 

ην νπνίν ρξεηαδόκαζηε γηα ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα 

επεμεξγαζηνύκε. 



Αλαγλώξηζε δηέιεπζεο αηόκσλ θαη αλάιπζε ηεο θίλεζήο ηνπο 

 

Υξήζηνο Γακβξνπιάο  9 
 

 

Δηθόλα 3: Raspberry Pi Camera Module 

 

   Δπηπιένλ, όια ηα κνληέια Raspberry θέξνπλ ελζσκαησκέλε θάξηα γξαθηθώλ 

Broadcom VideoCore IV ε νπνία βνεζάεη ζηε δηαρείξηζε εηθόλσλ θαζηζηόληαο ηελ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα εθαξκνγέο γξαθηθώλ αιιά θαη παηρληδηώλ. 

Σέινο, ην Raspberry δηαζέηεη θαη έλαλ αξηζκό (δηαθνξεηηθό αλα έθδνζε) από GPIO 

Pins (General Purpose Inpout/Output Pins)  ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε 

ζύλδεζε πεξηθεξεηαθώλ ζην Raspberry όπσο δηάθνξα αηζζεηήξηα. 

Πξνγξακκαηίδνληάο ηα κπνξνύκε λα αληιήζνπκε ή λα ζηείινπκε δεδνκέλα ζηα 

πεξηθεξεηαθά γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο εθαξκνγήο. 

 

2.1.3 Σν ινγηζκηθό ηνπ Raspberry 

 

   Σν Raspberry Pi Foundation γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ ρξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ινγηζκηθνύ έρεη δεκηνπξγήζεη ην NOOBS (New Out Of Box System) γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθό ζπζηήκαηνο (To Raspberry έξρεηαη ρσξίο ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα). Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηεβάζεη έλα αξρείν ZIP θαη λα ην πεξάζεη ζηελ 
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θάξηα SD ηνπ ε νπνία πξέπεη λα είλαη 4GB ή κεγαιύηεξε. ηε ζπλέρεηα ηελ πξώηε 

θνξά πνπ ζα ελεξγνπνηήζεη ην Raspberry ζα παξαηεξήζεη ελα κελνύ από ην νπνίν 

ζα δηαιέμεη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ επηζπκέη. 

   Σα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ πξνηείλεη ην Raspberry Pi Foundation είλαη 

βαζηζκέλα ζηνλ ππξήλα Linux θαη απηό γηαηί ην Raspberry είλαη ζρεδηαζκελν γηα 

ειαθξηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. 

   Αλάκεζα ζηα δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ην επίζεκν ιεηηνπξγηθό είλαη to 

Raspbian θαη γη’απην είλαη θαη ην πην δεκνθηιέο. Πξόθεηηαη γηα κηα εθδνρε ηνπ Linux ε 

νπνία δεκηνπξγήζεθε γηα ην Raspberry Pi θαη είλαη εθνδηαζκέλε κε όια ηα ινγηζκηθά 

πνπ κπνξέη λα ρξεηαζηεί θάπνηνο γηα ηηο θαζεκεξηλά ηνπ θαζήθνληα. 

   Δπίζεο, έρεη δεκηνπξγεζεί ην Rpi Beginners Wiki ην νπνίν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο 

γηα ρξήζηεο νη νπνίνη δελ είλαη εμεηθνησκέλνη κε ην Linux. 

 

2.1.4 Δθαξκνγέο κε ην Raspberry Pi 

  

   Σν Raspberry κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ελόο κεγάινπ εύξνπο 

εθαξκνγώλ αιιά θαη σο απιόο ππνινγηζηήο ηθαλόο λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

κέζνπ θαηαλαισηή.  

   Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ παηρληδνθνλζόια κε ηε κνξθε emulator 

(εμνκνησηή). Ο ρξήζηεο κπνξεί απιά λα θνξηώζεη ηα παθέηα emulators πνπ 

ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν θαη λα ζπλδέζεη ην Raspberry κε νζόλε, πιεθηξνιόγην θαη 

πνληίθη. 

   Δίλαη επίζεο ηθαλό λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εγθέθαινο ζε ζπζηήκαηα νηθηαθνύ 

απηνκαηηζκνύ, ζαλ Media Center PC  γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηαηληώλ ζηελ ηειεόξαζε. 

Με ηε βνήζεηα δηάθνξσλ αηζζεηεξίσλ κπνξνύκε λα αληιήζνπκε δεδνκέλα, λα ηα 

απνζεθεύζνπκε αιιά θαη λα ηα επεμεξγαζηνύκε βγάδνληαο ηα πνξίζκαηα πνπ 

ρξεηαδόκαζηε γηα ηελ επίηεπμε ελόο ζηόρνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 

3.1 Η βηβιηνζήθε OpenCV 

3.1.1 Δπηζθόπεζε 

 

   Η OpenCV  (Open Source Computer Vision Library) είλαη κηα βηβιηνζήθε ειεπζέξνπ 

ινγηζκηθνύ γξακκέλε ζε C/C++ θαη κπνξεί λα ηξέμεη ζε όια ηα γλσζηά ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα όπσο ζε Linux, Windows, Macintosh αιιά θαη ζε θηλεηέο ζπζθεπέο 

Android θαη iOS. Η βηβιηνζήθε δεκηνπξγήζεθε αξρηθά από ηελ intel γηα ηελ 

επεμεξγαζία εηθόλαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

   Η βηβιηνζήθε OpenCV δηαζέηεη πάλσ απν 2500 βειηηζηνπνηεκέλνπο αιγόξηζκνπο 

ζηνπο ηνκείο ηεο επεμεξγαζίαο εηθόλαο αιιά θαη ηνπ machine learning (εθκάζεζε 

κεραλήο, αλαθέξεηαη ζηελ απόθηεζε λνεκνζύλεο ησλ κεραλώλ) νη νπνίνη κπνξνπλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αλαγλώξηζε αληηθεηκέλσλ αιιά θαη πξνζώπσλ, θηλνύκελσλ ή 

όρη, ηελ αλαγλώξηζε θίλεζεο θ.α.  

 

 

 

Δηθόλα 4: Αλαγλώξηζε αληηθεηκέλωλ κε ηε ρξήζε ηεο OpenCV 
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3.1.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 

 Η πξώηε έθδνζε ηεο OpenCV έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ην 2000 ζην IEEE Conference 

on Computer Vision and Pattern Recognition ην νπνίν ζεσξείηαη ην θαιύηεξν εηήζην 

ζπλέδξην ζηνλ ηνκέα ηνπ computer vision (ηερλεηή όξαζε). Η βηβιηνζήθε ηόηε 

βξηζθόηαλ ζε alpha θάζε (alpha ζεσξείηαη ε θάζε ηνπ θύθινπ έθδνζεο ελόο 

ινγηζκηθνύ θαηά ηελ νπνία ην πιηθό δνθηκάδεηαη θαη είλαη γεληθά αζηαζέο). 

Αθνινύζεζαλ 5 εθδόζεηο ζε θάζε beta κεηαμύ 2001 θαη 2005 (beta ζεσξείηαη ε θάζε 

ζηελ νπνία ην ινγηζκηθό πεξηιακβάλεη, αλ όρη όιεο, ηηο πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγίεο θαη 

είλαη ζηε ηειηθή επζεία). 

   Η πξώηε νινθιεξσκέλε έθδνζε θπθινθόξεζε ην 2006  θαη ζηα κέζα ηνπ 2008 ε 

βηβιηνζήθε έιαβε εηαηξηθή ππνζηήξημε από ηνλ Willow Garage. Η OpenCV βξίζθεηαη 

αθόκα θαη ζήκεξα θάησ από ζπλερή αλάπηπμε. 

   ηα ηέιε 2009 θπθινθόξεζε ε δεύηεξε έθδνζε ηεο βηβιηνζήθεο ε νπνία έθεξε 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δηεπαθή ηεο γιώζζαο C++. 

   Σν 2012 ν κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο OpenCV.org αλέιαβε ηελ ππνζηήξημε 

ηεο βηβιηνζήθεο. Ο νξγαληζκόο παξέρεη ελα δηαδηθηπαθό ηόπν γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο 

OpenCV θαη άιινλ έλα γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο. 

 

3.1.3 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο Opencv 

 

   Η ηαρύηεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκαησλ είλαη μεθάζαξα έλα από ηα 

βαζηθόηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο βηβιηνζήθεο θαζώο θαη νη κηθξέο απαηηήζεηο ζε 

πξνγξακκαηηζηηθέο γλώζεηο θαζώο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο 

αιγόξηζκνπο ηεο βηβιηνζήθεο κε ειάρηζηε γλώζε πάλσ ζε απηνύο. Απηό θπζηθά 

νδεγεί θαη ζε θάπνηα κεηνλεθηήκαηα όπσο γηα παξάδεηγκα ε αλαζθάιεηα θαη ε 

αιινίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο αθνύ ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ν ρξήζηεο δελ 

μέξεη εηο βάζνο ηνλ αιγόξηζκν πνπ ρξεζηκνπνηεί. 
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3.2 Η γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Python 

 

3.2.1 Δπηζθόπεζε 

 

   Η Python είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πςεινύ επηπέδνπ ε νπνία 

δεκηνπξγήζεθε ην 1990 από ηνλ Γθβίλην βαλ Ρόζνπκ (Guido van Rossum) θαη πήξε 

ην όλνκα ηεο από ηελ νκάδα άγγισλ θσκηθώλ Μόληπ Πάηζνλ (Monty Python).  

Κύξηνο ζηόρνο ηεο γιώζζαο είλαη ε αλαγλσζηκόηεηα ηνπ θώδηθά ηεο θαη ε επθνιία 

ρξήζεο ηεο θαζώο ην ζπληαθηηθό ηεο επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα γξάςνπλ 

ιηγόηεξεο γξακκέο θώδηθα γηα ηε ιύζε ελόο πξνβιήκαηνο απ’όηη ζε άιιεο γιώζζεο 

πξνγξακκαηηζκνύ όπσο ε Java ή ε C++ γηα ην ίδην πξόβιεκα. 

   Η γιώζζα δηαθξίλεηαη ιόγσ ησλ βηβιηνζεθώλ ηεο νη νπνίεο δηεπθνιύλνπλ αξθεηέο 

ζπληζηζκέλεο εξγαζίεο αιιά θαη γηα ηελ ηαρύηεηα εθκάζεζήο ηεο. 

Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε γιώζζα Python αλαπηύζζεηαη σο αλνηθηό 

ινγηζκηθό (open source) θαη δηαρεηξίδεηαη από ηνλ κε θεξδνζθνπηθό νξγαληζκό 

Python Software Foundation. Ο θώδηθάο ηεο δηαλέκεηαη κε ηε άδεηα Python Software 

Foundation License. 

  

3.2.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 

 Η Python, αξρηθά, ήηαλ γιώζζα ζελαξίσλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαλ ζην 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Amoeba. ηηο 16 Οθησβξίνπ ηνπ 2000 θπθινθόξεζε ε Python 

2.0 θαη αξγόηεξα, ζπγθεθξηκέλα ην Γεθέκβξε ηνπ 2008, θπθινθόξεζε ε Python 3.0. 

Πνιιά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λέαο έθδνζεο κεηαθέξζεθαλ ζηηο εθδόζεηο 2.6 θαη 

2.7 νη νπνίεο είλαη πξνο ηα πίζσ ζπκβαηέο. 

Ιζηνξηθά, ε Python 3, είλαη ε πξώηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζπάεη ηελ 

πξνο ηα πίζσ ζπκβαηόηεηα κε πξνεγνύκελεο εθδόζεηο κε ζθνπό λα δηνξζσζνύλ 

ιάζε πνπ ππήξραλ ζε πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΔΥΝΗΣΗ ΟΡΑΗ 

 

4.1 Δηζαγωγή 

 

   Η κεραληθή όξαζε, ππνινγηζηηθή όξαζε ή αιιηώο ηερλεηή όξαζε, απνηειεί 

επηζηεκνληθό πεδίν ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ην νπνίν επηρεηξεί λα αλαπαξάγεη 

αιγνξηζκηθά ηελ αίζζεζε ηεο όξαζεο, ζπλήζσο ζε θάπνην ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. 

Σν πεδίν απηό ζρεηίδεηαη κε ηελ ζρεδίαζε θαη ηελ θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ ηα νπνία 

ιακβάλνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ςεθηαθέο εηθόλεο, παξάγνληαο δεδνκέλα. Σα ελ ιόγσ 

δεδνκέλα κπνξνύλ λα είλαη γηα παξάδεηγκα θσηνγξαθίεο, βίληεν, όςεηο από 

πνιιαπιέο θάκεξεο ή αθόκε θαη πνιπδηάζηαηεο εηθόλεο από ηαηξηθό ζαξσηή. 

   ηόρνο ηεο ηερλεηήο όξαζεο είλαη ε θαηαζθεπή κεραληθώλ ζπζηεκάησλ κε 

δπλαηόηεηα όξαζεο κε ηελ εθαξκνγή κνληέισλ θαη ζεσξηώλ. Παξαδείγκαηα 

εθαξκνγώλ ηέηνησλ ζπζηεκάησλ είλαη ηα εμήο: 

 

1. Έιεγρνο δηαδηθαζηώλ (π.ρ. απηόλνκν όρεκα) 

2. Αλίρλεπζε ζπκβάλησλ (π.ρ. νπηηθή επηηήξεζε) 

3. Οξγάλσζε πιεξνθνξηώλ (π.ρ. επξεηεξηνπνίεζε βάζεσλ δεδνκέλσλλ θαη 

αθνινπζηώλ εηθόλσλ) 

4. Δμνκνίσζε αληηθεηκέλσλ θαη πεξηβάιινληνο (π.ρ. ηαηξηθή αλάιπζε εηθόλαο) 

5. Αιιειεπίδξαζε ρξεζηώλ κε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα (π.ρ. σο είζνδνο ζε κηα 

ζπζθεπή επηθνηλσλίαο αλζξώπνπ –κεραλήο) 

 

   Όιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο ιακβάλνπλ θάπνηα δεδνκέλα εηζόδνπ ηα νπνία κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ θάπνηεο θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο. Μέζα από ηελ απεηθόλεζε ή 

ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο απηόκαηεο ιήςεο 

απόθαζεο από ην ζύζηεκα ή ηεο απόθαζεο ηνπ ρξήζηε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα 

πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. Η απόθαζε κπνξεί λα είλαη θάηη απιό, όπσο “ππάξρεη έλα 

άηνκν ζε απηή ηε ζθελε” ή λα αθνξά κηα πην ζύλζεηε δηαδηθαζία, γηα παξάδεηγκα 

“ππάξρνπλ 14 θαξθηληθά θύηηαξα ζηελ εηθόλα». 
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    Με ζηόρν ηε ιήςε θαη ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ, ν ηνκέαο ηεο ηερλεηήο 

όξαζεο ρσξίδεηαη ηεξαξρηθά ζε ηξία επίπεδα: 

 

 Όξαζε ρακεινύ επηπέδνπ: ζε απηό ην ζηάδην γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηεο 

εηθόλαο πνπ έρεη ιεθζεί θαη ε εμαγσγή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο, όπσο αθκέο, 

γσλίεο, ρξώκαηα θαη άιια. 

 Όξαζε κεζαίνπ επηπέδνπ: κεηάηελ εμαγσγή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ, 

ιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία από ην πξνεγνύκελν επίπεδν θαη αλαιύεηαη ε θίλεζε 

πνπ ππάξρεη ζηελ εηθόλα. Δάλ είλαη απαξαίηεην, ζην ζηάδην απηό, 

δεκηνπξγείηαη ηξηζδηάζηαηε θαηαζθεπή ηεο εηθόλαο απηήο. 

 Όξαζε πςεινύ επηπέδνπ: ην ηειεπηαίν απηό ζηάδην, ιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο 

από ην πξνεγνύκελν κε ζθνπό ηελ ηαμηλόκεζε θαη ηελ εθθίλεζε ησλ 

δηεξγαζηώλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ην απνηέιεζκα πνπ έρεη 

παξαρζεί. 

 

4.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 

   Σα πξώηα βήκαηα γηα ηελ αλάηπμε ηνπ ηνκέα ηεο ηερλεηήο όξαζεο έγηλαλ ζηε 

δεθαεηία ηνπ ’70 απν εξεπλεηέο ηνπ ηνκέα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο, νη νπνίνη είραλ 

σο ζηόρν ηελ αλάπηπμε ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ κε ηε δπλαηόηεηα ηεο 

όξαζεο. Ο ηνκέαο ηεο ηερλεηήο όξαζεο αλαηάζζεηαη θαη εμειίζζεηαη ζπλερώο, θαζώο 

ζπκβαδίδεη κε ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο απαηηήζεηο ηηεο επνρήο. 

Σα επηζηεκνληθά πεδία πνπ ζπκβάιινπλ θαη ζήκεξα ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα απηνύ 

έηλαη ε ηερλεηή λνεκνζύλε, ε επεμεξγαζία εηθόλαο θαη ε αλαγλώξηζε πξνηύπσλ. 

   Η ηερλεηή λνεκνζύλε αλαπηύζζεη αιγνξίζκνπο κε ζηόρν ηελ επέθηαζή ηνπο ώζηε 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη από ηνλ ηνκέα ηεο ηερλεηήο όξαζεο. 

   Η επεμεξγαζία εηθόλαο επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζηε ιήςε πιεξνθνξηώλ κέζα από 

ην ρεηξηζκό ηεο εθάζηνηε εηθόλαο. ην πεδίν απηό ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην πεδίν 

βειηηζηνπνίεζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ εηθόλσλ, ην νπνίν βξίζθεηαη αθόκε ζε 
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πξσηαξρηθό ζηάδην, θαζώο δελ έρεη γίλεη αθόκε πιήξεο αθαίξεζε ησλ δηάθνξσλ 

ζνξύβσλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ εηθόλα. 

   Δπηπξνζζέησο, ε επεμεξγαζία εηθόλαο, παξέρεη δηάθνξνπο κεραληζκνύο πνπ 

αθνξνύλ ηε κεηαηξνπή δηζδηάζηαησλ εηθόλσλ ζε ηξηζδηάζηαηεο κέζσ ηεο 

βαζκνλόκεζεο ηεο θάκεξαο, ηελ απνκόλσζε ηνπ ζνξύβνπ, ηελ εύξεζε 

ραξαθηεξηζηηθώλ όπσο νη αθκέο ελόο αληηθεηκέλνπ αθόκε θαη ηε κεηαηόπηζε, ηελ 

πεξηζηξνθή θαη ηελ αλάθηηζε ρακέλσλ πιεξνθνξηώλ κέζα από κηα εηθόλα. Οη 

πεξηζζόηεξνη αιγόξηζκνη ρξεζηκνπνηνύλ ζε έλα κεγάιν πνζνζηό ηελ επεμεξγαζία 

εηθόλαο, θαζώο κέζα από ην ζηάδην απηό παξέρνληαη ρξήζηκα ζηνηρεία. 

   Η αλαγλώξηζε πξσηύπσλ κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ ηερληθώλ, όπσο νη ζηαηηζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη ηα λεπξσληθά δίθηπα, εμάγεη πιεξνθνξίεο από θαζέ εηθόλα κέζσ 

ζεκάησλ θαη ηερληθώλ εθκάζεζεο γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ ηαμηλόκεζε πξνηύπσλ. 

Οη ηερληθέο αλαγλώξηζεο πξσηύπσλ ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ηα ηειεπηαία ρξόληα 

ζε εθαξκνγέο πνπ αθνξνύλ ηε κεραληθή όξαζε θαη έρνπλ βειηηζηνπνηεζεί ζε κεγάιν 

βαζκό, ώζηε λα ζεσξνύληαη αμηόπηζηεο. 

 

4.3 Δθαξκνγέο ηεο ηερλεηήο όξαζεο  

 

Οη εθαξκνγέο ηεο ηερλεηήο όξαζεο είλαη πνηθίιεο θαη αθνξνύλ δηάθνξνπο 

ηερλνινγηθνύο ηνκείο. Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ εθαξκνγώλ απηώλ είλαη θνηλέο ζε 

όινπο ηνπο ηνκείο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. 

   Οη πξώηεο εθαξκνγέο πνπ αλαπηύρζεθαλ αθνξνύζαλ θπξίσο ζηξαηησηηθνύο 

ζθνπνύο. Έλα από ηα πην γλσζηά παξαδείγκαηα είλαη ε θαζνδήγζε ππξαύισλ, ε 

αλίρλεπζε ζηξαηεπκάησλ θαζώο θαη ε δεκηνπξγία νπιηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ 

αληρλεύνπλ πξόηππα θαη ελεξγνύλ θαηά βνύιεζε. Η ηερλεηή όξαζε ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηνλ ηνκέα απην γηα λα απνεθεπρζνύλ ηπρόλ ιάζε από ην ρεηξηζκό ηέηνηνπ είδνπο 

κεραλεκάησλ από αλζξώπνπο. Γηα ηελ αύμεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηε κείσζε ηεο 

πνιππινθόηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη απηόκαηε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ηα νπνία 

ιακβάλνληαη από πνιιαπινύο αηζζεηήξεο. 
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   Έλαο αθόκε ηνκέαο ζηνλ νπνίν έρεη εθαξκνγή ε ηερλεηή όξαζε είλαη ε ηαηξηθή θαη ε 

επεμεξγαζία ηαηξηθώλ δεδνκέλσλ. Οη ηαηξηθέο εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο ηερλεηήο όξαζεο έρνπλ σο θύξην άμνλα ηελ επεμεξγαζία εηθόλσλ. Οη εηθόλεο 

απηέο κπνξνύλ λα πξνέξρνληαη από θάπνην κηθξνζθόπην, από ππέξερνπο, 

ηνκνγξάθνπο ή θάπνην άιιν κέζν θαηαγξαθήο εηθόλσλ. Κάπνηα ελδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπ ηνκέα απηνύ ζηελ ηαηξηθή είλαη ε έπξεζε όγθσλ, ε 

αλίρλεπζε θάπνηαο θπηηαξηθήο ή ρξσκνζσκηθήο αληίζεζεο θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ θπηηάξσλ. Όπσο είλαη θπζηθό ηα απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη εμεηάδνληαη θαη 

από ηνπο γηαηξνύο θαζώο ζηελ ηαηξηθή όζν αμηόπηζην θη αλ είλαη έλα κεράλεκα δελ 

κπνξεί λα «απνθαζίζεη», ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, κόλν ηνπ γηα ηελ θαηάζηαζε 

ελόο όγθνπ ή ελόο θπηηάξνπ. 

   Μεγάιε άλζεζε, γλσξίδεη ν ηνκέαο απηόο θαη ζηε ξνκπνηηθή. Όηαλ έλα ξνκπόη 

θηλείηαη ζε άγλσζην ρώξν ή ζε ρώξν πνπ κπνξεί λα αιιάμεη ε δηάηαμή ηνπ, ηόηε 

εκθαλίδεηαη ε αλάγθε ηεο όξαζεο κεραλήο. Η ηερλεηή όξαζε κέζα από ηηο δηεξγαζίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην ξνκπόη λα κπνξεί λα θηλεζεί κε άλεζε ζε 

έλα ρώξν, λα απνθεύγεη ηα εκπόδηα θαη λα αιιάδεη πνξεία αλάινγα κε ηα εξεζίζκαηα 

πνπ ιακβάλεη από ην πεξηβάιινλ. ε εθαξκνγέο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ (Real Time 

Applications) ην ξνκπόη απαηηεί λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ πνιιέο εηθόλεο ην 

δεπηεξόιεπην εηδηθά όηαλ θηλείηαη κε κεγάιε ηαρύηεηα. πλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη 

επαλαδηακνξθσκέλεο δηαηάμεηο από νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα θαη αηζζεηήξεο νη 

νπνίνη πξνγξακκαηίδνληαη κε ηε ρξήζε αιγνξίζκσλ ηερλεηήο όξαζεο. 

   Οη αηζζεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα αληηιακβάλεηαη έλα ξνκπόη ηε δηάηαμε 

ηνπ ρώξνπ ππ βξίζθεηαη κπνξεί λα είλαη: 

 

 Αηζζεηήξεο αθήο. 

 Γηαηάμεηο πνκπνδέθησλ ππεξύζξσλ. 

 Γηαηάμεηο πνκπνδέθησλ ππεξήρσλ (ζόλαξ). 

 Γηαηάμεηο κε θάκεξεο. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε ξνκπνηηθή αληηκεησπίδεη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά 

πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο όξαζεο κεραλήο. Σν κεγαιύηεξν από απηά είλαη ε 
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παξεκβνιή πνπ δεκηνπξγείηαη ζηηο εηθόλεο ιόγσ ηεο θηεηλόηεηαο. Οη δηεξγαζίεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθώλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αλίρλεπζε θάπνηνπ 

αληηθεηκέλνπ ή ε αλαγλώξηζε ελόο αηόκνπ, έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηελ απμεκέλε 

πηζαλόηεηα ζθάικαηνο θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ εηθόλσλ, ιόγσ θσηόο. 

   Άιιν έλα πξόβιεκα είλαη ε αλαγλώξηζε αληηθεηκέλσλ. Γηα λα κπνξέζεη λα 

ραξαθηεξηζηέη έλα αληηθείκελν σο γλσζηό ή άγλσζην ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε 

εθπαίδεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε ην πνηά αληηθείκελα ζα πξέπεη λα ζεσξνύληαη 

γλσζηά θαη πνηά άγλσζηα. Η εθπαίδεπζε απηή γίλεηαη κέζα από νξηζκέλα δείγκαηα 

θσηνγξαθηώλ κε ηε βνήζεηα δηάθνξσλ ηξόπσλ θαη αιγνξίζκσλ σζηέ λα γίλεη ε 

ζσζηή αλαγλώξηζε. Σν πξόβιεκα ζην θνκκάηη απηό αθνξά ηνλ αξηζκό ησλ 

θσηνγξαθηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αλαγώξηζε. Δπεηδή, ν αξηζκόο απηόο δελ είλαη 

ζηαζεξόο θαη θάζε εθαξκνγή έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, απαηηείηαη λα γίλεηαη 

ελδειερήο έξεπλα ηνπ αξηζκνύ ησλ εηθόλσλ θαζώο θαη ηεο πνηόηεηαο απηώλ, σζηέ λα 

βξεζεί ην δείγκα απηό ην νπνίν ζα δίλεη ην βέιηηζην απνηέιεζκα αλαγλώξηζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΚΙΝΗΗ 

 

5.1 Δηζαγωγή 

 

   ρεδόλ θάζε ζύζηεκα πνπ έρεη σο ζηόρν ηελ αλάιπζε ηεο αλζξώπηλεο θίλεζεο 

μεθηλά κε ηελ αλίρλεπζε ή αιιηώο θαηάηκεζεο ηεο θίλεζεο ζε κηα αθνινπζία βίληεν. 

Απηή ε αλίρλεπζε απνζθνπέη ζηνλ δηαρσξηζκό ησλ πεξηνρώλ πνπ πεξηέρνπλ 

θηλνύκελεο νληόηεηεο από ηελ ππόινηπε εηθόλα. Δίλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό βήκα γηα 

λα πξνρσξήζεη θάπνηνο ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο 

θαζώο νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνύλ εμαξηώληαη ζε κεγάιν βαζκό από ηα 

απνηειέζκαηά ηνπ. 

   Μία από ηηο δεκνθηιέζηξεο πξνζεγγίζεηο είλαη ε κνληεινπνίεζε ηνπ θόληνπ. Η 

ηξέρνπζα εηθόλα ζπγθξίλεηαη κε έλα κνληέιν ηνπ θόληνπ ην νπνίν δελ πεξηέρεη ηα 

θηλνύκελα αληηθείκελα. πλήζσο, απηό ην κνληέιν αλαθηάηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξόλνπ. Σν πιενλέθηεκα ηέηνησλ πξνζαξκόζηκσλ κεζόδσλ είλαη νηη εμάγνπλ ην 

θόλην από ηηο εηθόλεο. πλήζσο, ην θόλην νξίδεηαη σο ην πην ζπρλό ρξώκα ζηελ 

πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα αληηθείκελα πνπ ήηαλ ζηελ ζθελή θαηά ηελ 

ηελ εμαγσγή ηνπ θόληνπ βαζκηαία ζα αληηθαηααζηαζνύλ από ην θόλην. Απηό 

εμαιείθεη ηελ αλάγθε ηεο αξρηθνπνίεζεο ελόο άδεηνπ θόληνπ. Δπίζεο, παξέρεη έλα 

κνληέιν θόληνπ πνπ πξνζαξκόδεηαη απηόκαηα ζηηο αιιαγέο. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ 

αιιάδεη ν θαηξόο ή όηαλ έλα παξθαξηζκέλν απηνθίλεην θεύγεη από ηε ζθελή. 

   Έλα ζεκαληηό κεηνλέθηεκα είλαη ε αιιειεμάξηεζε κεηαμύ δύν αληηηηζέκελσλ 

απαηηήζεσλ. Από ηε κία, ε ελεκέξσζε ηνπ ρξόλνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη γξήγνξα 

ώζηε λα λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο αιιαγέο θσηηζκνύ θαη ηηο αιιαγέο ζην θόλην, 

όπσο αιιαγέο ιόγσ αλζξώπσλ πνπ πεξπαηνύλ ή ιόγσ αληηθεηκέλσλ πνπ θεύγνπλ 

από ηε ζθελή. Από ηελ άιιε, ε ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη αξγά, ώζηε ηα 

αληηθείκελα πνπ θηλνύληαη αξγά λα κελ πεξηιακβάλνληαη ζην θόλην, όπσο έλαο 

άλζξσπνο πνπ θνηκάηαη. Η ηαρύηεηα ινηπόλ, ηεο ελεκέξσζεο εμαξηάηαη από ηελ 

εθαξκνγή. 
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5.2 Μέζνδνο δηαθνξάο δηαδνρηθώλ θαξέ  

 

   Η εύξεζε δηαθνξάο δηαδνρηθώλ θαξέ, δειαδή ε ζύγθξηζε αλά δύν θαξέ θαη ε 

άληιεζε ηεο δηαθνξάο ηνπο απνηειεί ηνλ πην απιό ηξόπν αλίρλεπζεο θίλεζεο ζε 

αζπξόκαπξν βίληεν θαη γίλεηαη σο εμήο: 

 

1. Οξίδνπκε έλαλ πίλαθα κε δηαζηάζεηο ίδηεο κε απηέο ησλ θαξέ ηνλ νπνίν 

αξρηθνπνηνύκε. 

2. Γηα θάζε δύν δηαδνρηθά θαξέ παίξλνπκε θάζε εηθνλνζηνηρείν θαη βξίζθνπκε ηε 

δηαθνξά ηεο ηηκήο ηνπ κεηαμύ ησλ δύν θαξέ. 

3. Οξίδνπκε έλα θαηώθιη (threshold) (0<threshold<1) 

4. Αλ ε δηαθνξά ησλ ηηκώλ ηνπ εηθνλνζηνηρείνπ είλαη κηθξόηεξε ηεο ηηκήο ηνπ 

θαησθιίνπ, ηόηε βάδνπκε ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηνπ πίλαθα ηελ ηηκή 1, ελώ αλ ε 

δηαθνξά είλαη κεγαιύηεξε ηνπ θαησθιίνπ, ηόηε ζηελ αληίζηνηρε ζέζε βάδνπκε ηελ 

ηηκή 0. 

 

   Έηζη, από θάζε δύν δηαδνρηθά θαξέ πξνθύπηεη ε κάζθα, δειαδή, κία 

αζπξόκαπξε εηθόλα όπνπ ηα καύξα εηθνλνζηνηρεία αληηζηνηρνύλ ζηα 

εηθνλνζηνηρεία πνπ δελ κεηαθηλήζεθαλ, δειαδή ζην θόλην, ελώ ηα άζπξα 

εηθνλνζηνηρεία αληηζηνηρνύλ ζηα εηθνλνζηνηρεία πνπ άιιαμαλ, δειαδή ζην 

θηλνύκελν αληηθείκελν.  

   ηελ παξαθάησ εηθόλα θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα, όπσο απηό πεξηγξάθηεθε 

παξαπάλσ κε θάπνηα ππνηηζέκελα δηαδνρηθά frames, ώζηε λα νπηηθνπνηεζεί ε 

πεξηγξαθή. 

 

                                      (α)                                                   (β)                                                   (γ) 

    Δηθόλα 5: Pixels δηαδνρηθώλ θαξέ 
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   ηα ηξία απηά δηαδνρηθά θαξέ α,β,γ ηα καύξα εηθνλνζηνηρεία αληηζηνηρνύλ ζηα 

εηθνλνζηνηρεία πνπ δελ κεηαθηλήζεθαλ, δειαδή ζην θόλην, ελώ ηα άζπξα 

εηθνλνζηνηρεία αληηζηνηρνύλ ζηα εηθνλνζηνηρεία πνπ άιιαμαλ, δειαδή ζην θηλνύκελν 

αληηθείκελν. 

   Με απηόλ ηνλ ηξόπν όκσο, πξνθύπηνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα. Καηαξρήλ, ρξεηάδεηαη 

κεγάιε πξνζνρή ζηελ ηηκή πνπ ζα βάινπκε ζην θαηώθιη. Αλ ε ηηκή είλαη πνιύ κηθξή, 

ηόηε ε παξακηθξή θίλεζε ζα αληρλεπζεί, πξάγκα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εζθαικέλεο 

εθηηκήζεηο, δηόηη κπνξεί λα έρνπκε κηθξέο αιιαγέο ζην θόλην, νη νπνίεο δε ζέινπκε λα 

ζεσξεζνύλ σο θηλνύκελα αληηθείκελα. Σέηνηεο αιιαγέο κπνξεί λα νθείινληαη ζε ζόξπβν 

ιόγσ ηεο θάκεξαο, ζε αιιαγέο θσηηζκνύ, ζε ζθηέο, ζε αέξα αλ είκαζηε ζε εμσηεξηθό 

πεξηβάιινλ, θ.ά. Απ’ ηελ άιιε, αλ ε ηηκή ηνπ θαησθιίνπ είλαη πνιύ κεγάιε, ηόηε θάπνηεο 

αιιαγέο κπνξεί λα κελ αληρλεπζνύλ θαζόινπ, όπσο γηα παξάδεηγκα έλα αληηθείκελν πνπ 

θηλείηαη κε πνιύ κηθξή ηαρύηεηα. 

 

 

Δηθόλα 6: Μέζνδνο αθαίξεζεο θόληνπ 

 

   ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε έλα αληηθείκελν πνπ θηλείηαη γξήγνξα (object 1) 

θαη έλα πνπ θηλείηαη αξγά (object 2). ην δηάγξακκα πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά, ην θαηώθιη 

ηα πνπ επηιέρηεθε, θαζνξίζηεθε κε βάζε ηελ ηαρύηεηα ησλ ζσκάησλ πνπ θηλνύληαη, κε 

απνηέιεζκα ην αληηθείκελν πνπ θηλείηαη αξγά λα κε κπνξεί πνηέ λα αληρλεπζεί (η=Γx/Γt). 

Αληίζεηα, ζην δηάγξακκα πνπ βξίζθεηαη ζηα δεμηά, ην θαηώθιη η εμαξηάηαη από έλα 

πξνθαζνξηζκέλν θαξέ αλαθνξάο (η=Γx). Απηό νδεγεί ζηελ αλίρλεπζε θαη ησλ δύν 

αληηθεηκέλσλ, αλεμάξηεηα από ηελ ηαρύηεηά ηνπο. 
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Δηθόλα 7: Γηαγξάκκαηα ελ θηλήζε αληηθεηκέλωλ 

 

 

   πλεπώο, θηάλνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο, παξά ηελ απιόηεηά ηεο, ε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο έρεη δύν πνιύ κεγάια κεηνλεθηήκαηα. Πξώηνλ,, όηη γηα 

αληηθείκελα κε νκνηόκνξθε θαηαλνκή ηεο ηηκήο ηεο ππθλόηεηαο ηνπο ηα εζσηεξηθά 

εηθνλνζηνηρεία ηνπο εξκελεύνληαη σο κέξε ηνπ θόληνπ θαη δεύηεξνλ όηη ηα 

αληηθείκελα πξέπεη λα θηλνύληαη ζπλερώο εηδάιισο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 

αληηθείκελν παξακείλεη αθίλεην γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο θαξέ εξκελεύεηαη θαη 

πάιη ζαλ κέξνο ηνπ θόληνπ. 

 

 

 

5.3 Μέζνδνο εύξεζεο θόληνπ θαηά πξνζέγγηζε κέζεο ηηκήο 

 

   Η κέζνδνο απηή απνηειεί κηα βειηησκέλε έθδνζε ηεο πξώηεο κεζόδνπ πνπ 

αλαθέξακε. Η κεγάιε δηαθνξά απηήο ηεο κεζόδνπ από απηήλ πνπ αλαιύζακε 

παξαπάλσ είλαη όηη γηα αληηθείκελα κε νκνηόκνξθε θαηαλνκή ηεο ηηκήο ηεο 

ππθλόηεηαο ηνπο ηα εζσηεξηθά εηθνλνζηνηρεία ηνπο εξκελεύνληαη σο κέξε ηνπ θόληνπ 

θαη δεύηεξνλ όηη ηα αληηθείκελα πξέπεη λα θηλνύληαη ζπλερώο εηδάιισο ζηελ 
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πεξίπησζε πνπ ην αληηθείκελν παξακείλεη αθίλεην γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο θαξέ 

εξκελεύεηαη θαη πάιη ζαλ κέξνο ηνπ θόληνπ. Φπζηθά, ε ρξήζε απηήο ηεο κεζόδνπ 

απμάλεη ην ππνινγηζηηθό θόζηνο ιόγσ ηνπ κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ απνζεθεπκέλσλ 

θαξέ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο. 

   Ο αιγόξηζκνο ιεηηνπξγεί σο εμήο: 

 

   Αλ έλα εηθνλνζηνηρείν ηνπ ησξηλνύ θαξέ έρεη ηηκή κεγαιύηεξε από απηή ηνπ 

αληίζηνηρνπ εηθνλνζηνηρείνπ ηνπ θόληνπ, ηόηε ην εηθνλνζηνηρείν απμάλεηαη θαηά έλα. 

Αληίζηνηρα, αλ ην ησξηλό εηθνλνζηνηρείν έρεη ηηκή κηθξόηεξε από απηή ηνπ αληίζηνηρνπ 

εηθνλνζηνηρείνπ ηνπ θόληνπ ηόηε κεηώλεηαη θαηά έλα. Παξαηεξνύκε ινηπόλ όηη ε 

κέζνδνο απηή έρεη ηελ ίδηα ινγηθή κε ηελ πξνεγνύκελε πνπ αλαιύζακε. 

   Με απηό ηνλ ηξόπν ην θόλην ζπγθιίλεη ηειηθά ζε κηα ηηκή. Όπνπ ηα κηζά από ηα 

εηθνλνζηνηρεία ηεο εηζόδνπ είλαη κεγαιύηεξα από ην θόλην θαη ηα κηζά είλαη 

κηθξόηεξα, κηα θαηά πξνζέγγηζε κέζε ηηκή.  

 

5.4 Μέζνδνο αλίρλεπζεο θίλεζεο κε ρξήζε ζηαηηζηηθώλ κεζόδωλ 

 

   ρεηηθά πξόζθαηα, θάπνηεο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη γηα λα εμαρζνύλ νη πεξηνρέο 

αιιαγώλ από ην θόλην έρνπλ εκπλεπζηεί από ηηο βαζηθέο κεζόδνπο αθαίξεζεο 

θόληνπ πνπ ήδε πεξηγξάςακε. Οη ζηαηηζηηθέο απηέο πξνζεγγίζεηο ρξεζηκνπνηνύλ 

ραξαθηεξηζηηθά από αηνκηθά εηθνλνζηνηρεία ή από νκάδεο ηνπο γηα λα 

θαηαζθεπάζνπλ πην ζύλζεηα κνληέια γηα ην θόλην. Οη ζηαηηζηηθέο απηώλ ησλ 

κνληέισλ κάιηζηα, αιιάδνπλ δπλακηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο. Κάζε 

εηθνλνζηνηρείν ζηελ ηξέρνπζα εηθόλα ραξαθηεξίδεηαη σο εηθνλνζηνηρείν πξώηνπ 

πιάλνπ ή θόληνπ αθνύ ζπγθξηζεί κε ηηο ζηαηηζηηθέο ηνπ ελίνηε κνληέινπ θόληνπ. Απηό 

ε πξνζέγγηζε γίλεηαη όιν θαη πην δεκνθηιήο ιόγσ ηεο ζζελαξόηεηαο πνπ 

παξνπζηάδεη ζην ζόξπβν, ζηηο ζθηέο, ζηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθώλ θσηόο θιπ. 

   Σν πην αληηπξνζσπεπηηθό παξάδεηγκα ηεο θαηεγνξίαο νλνκάδεηαη κίγκα 

γθανπζζηαλώλ (mixture of Gaussians – MOG). ηε κέζνδν απηή, ην θόλην δελ είλαη 

έλα θαξέ κε ηηκέο, όπσο είδακε ζηε πξνεγνύκελε θαηεγνξία, αιιά παξακεηξηθό. Η 
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θάζε ζέζε εηθνλνζηνηρείν αληηπξνζσπεύεηαη από έλαλ αξηζκό γθανπζζηαλώλ 

ζπλαξηήζεσλ πνπ αζξνίδνληαη όιεο καδί δεκηνπξγώληαο κία ζπζζσξεπηηθή 

θαηαλνκή πηζαλόηεηαο: 

 

 

 

 

 

   Ο κέζνο όξνο ηεο θάζε γθανπζζηαλήο ζπλάξηεζεο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηόο σο 

κηα βάζηκε ππόζεζε (educated guess) ηεο ηηκήο ηνπ εηθνλνζηνηρείνπ ζηελ επόκελε 

εηθόλα, ζεσξώληαο ζην ζεκείν απηό όηη ηα εηθνλνζηνηρεία αλήθνπλ γεληθά ζην θόλην. 

Σν βάξνο θαη ε ηππηθή απόθιηζε ηεο θάζε ζπλάξηεζεο απνηεινύλ κέηξα ηεο 

εκπηζηνζύλεο καο ζε απηή ηελ ππόζεζε όπνπ κεγαιύηεξν βάξνο θαη κηθξόηεξν ζ 

ζεκαίλνπλ κεγαιύηεξε εκπηζηνζύλε. Σππηθά ρξεζηκνπνηνύληαη από ηξείο έσο πέληε 

γθανπζζηαλέο θαηαλνκέο γηα θάζε εηθνλνζηνηρείν, αλάινγα ηνπο πεξηνξηζκνύο καο 

ζην κέγεζνο ηεο κλήκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

   Γηα λα θαζνξίζνπκε αλ έλα εηθνλνζηνηρείν είλαη κέξνο ηνπ ζθεληθνύ ην ζπγθξίλνπκε 

κε ηηο αληίζηνηρεο γθανπζζηαλέο ζπλαξηήζεηο. Δάλ ε ηηκή ηνπ βξίζθεηαη θνληά ζηε 

ηππηθή απόθιηζε ελόο ζηνηρείνπ ηνπ θόληνπ, ζε επίπεδν κηαο ηάμεο κεγέζνπο, 

ζεσξείηαη σο κέξνο ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, θαηαρσξείηαη σο εηθνλνζηνηρείν 

πξώηνπ πιάλνπ. 

      Η κέζνδνο απηή είλαη πνιύ ηζρπξή θαη πεξηέρεη πνιιέο παξακέηξνπο κε ηελ 

αιιαγή ησλ νπνίσλ κπνξνύκε λα ηνλ πξνζαξκόζνπκε ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ. 

   Γηα λα δεκηνπξγεζεί ε κάζθα κε ην λέν αληηθείκελν πνπ εηζήρζε ζηελ εηθόλα, 

γίλεηαη ρξήζε κηαο εθ ησλ ηξηώλ απηώλ κεζόδσλ: 

 

1. Background subtractor MOG. 

2. Background subtractor MOG2. 

3. Background subtractor GMG. 
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   Η πξώηε κέζνδνο βαζίδεηαη ζηνλ αιγόξηζκν θαηάηκεζεο εηθόλαο θαηά Gauss όπσο 

παξνπζηάζηεθε ζην ζύγγξακκα "An improved adaptive background mixture model 

for real-time tracking with shadow detection" ην 2001. Η κέζνδνο έρεη σο ζηόρν ηε 

κνληεινπνίεζε θάζε pixel ηνπ θόληνπ ηεο εηθόλαο, έρνληαο σο γλώκνλα κηα αλάκημε 

Κ Γθανπζηαλώλ (Gaussian Κ = 3 έσο 5) δηαλνκώλ. Οη ηηκέο ησλ δηαλνκώλ 

αληηπξνζσπεύνπλ ηηο ρξνληθέο αλαινγίεο πνπ ηα ρξώκαηα παξακέλνπλ ζην θόλην. 

Σα ρξώκαηα πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ην θόλην είλαη εθείλα πνπ παξακέλνπλ 

αλαιινίσηα αθόκε θαη κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ θσηόο. 

   Η κέζνδνο Background subtractor MOG2 ζηεξίδεηαη ζηνλ ίδην αιγόξηζκν 

θαηάηκεζεο εηθόλαο κε ηελ πξώηε ηερληθή, δηαθέξεη όκσο ζην θνκκάηη ησλ δηαλνκώλ. 

Η κέζνδνο απηή επηιέγεη ηνλ θαηάιιειν αξηζκό ηεο Gaussian δηαλνκήο γηα θάζε 

pixel. Με ηνλ ηξόπν απηό παξέρεηαη κεγαιύηεξε πξνζαξκνζηηθόηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ 

ζηηο αιιαγέο ηνπ θσηόο. Έλα αθόκε λέν ζηνηρείν ηεο κεζόδνπ απηήο είλαη ε επηινγή 

γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ζθηώλ. ε πεξηπηώζεηο όπνπ ε ζθηά πξέπεη λα αληρλεπζεί, ηόηε 

ην θαηώηαην όξην ηίζεηαη ρακειά εμ’ νξηζκνύ θαη δελ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ αλάζεζε 

ηηκώλ. 

   Η ηξίηε κέζνδνο, Background subtractor GMG, ζπλδπάδεη ηε ζηαηηζηηθή εθηίκεζε 

ηνπ θόληνπ κηαο εηθόλαο κε ηελ αλά pixel Bayesian θαηάηκεζε. Δηζήρζε ην 2012 από 

ηνπο Andrew B. Godbehere, Akihiro Matsukawa, Ken Goldberg ζηελ εξγαζία κε ηίηιν 

“Visual Tracking of Human Visitors under Variable-Lighting Conditions for a 

Responsive Audio Art Installation”. Ο αιγόξηζκνο πινπνίεζεο ηεο κεζόδνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηηο πξώηεο εηθόλεο γηα ηε κνληεινπνίεζε ηνπ θόληνπ. Γηα ηελ αλίρλεπζε 

πηζαλώλ αληηθεηκέλσλ ζην πξνζθήλην βαζίδεηαη ζε πηζαλνινγηθό αιγόξηζκν ζε 

ζπλδπαζκό κε ηε κέζνδν Bayesian inference11. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κεζόδνπ 

απηήο ιήθζεθε ππόςε ν ζόξπβνο πνπ πξνθαιείηαη ζηηο εηθόλεο από ηηο αιιαγέο ηνπ 

θσηηζκνύ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξθεηέο κνξθνινγηθέο ιεηηνπξγίεο θηιηξαξίζκαηνο 

γηα ηελ θαηάξγεζε θάζε αλεπηζύκεηνπ ζνξύβνπ. 

   Η κέζνδνο απηή ζεσξείηαη αξθεηά θαιή, θαζώο παξαβιέπεη ην κεγάιν αληίπαιν 

ηεο ζηεξενζθνπηθήο όξαζεο, ηε θσηεηλόηεηα. Υξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνύζα 
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εξγαζία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλίρλεπζεο πιήζνπο ζην ρώξν, ιόγσ ησλ πςειώλ 

πνζνζηώλ επηηπρίαο ηεο.  

   ην επόκελν θεθάιαην (Κεθάιαην 6) ζα δείμνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε 

ρξεζηκνπνηώληαο απηέο ηηο ηξεηο κεζόδνπο θαζώο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

βγάιακε θαηά ηελ εθηέιεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

6.1 Δηζαγωγή 

 

   Γηα ηε ζύγθξηζε ησλ κεζόδσλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο αιγόξηζκνπο ζε γιώζζα 

Pyhton θαη ζα ηνπο εθαξκόζνπκε ζην ίδην αξρείν βίληεν. Παξαθάησ, ζα δνύκε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κεζόδσλ απηώλ θαζώο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζακε. 

 

6.2 Απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο κεζόδνπ δηαθνξάο δηαδνρηθώλ θαξέ 

 

   Σν αξρείν motion_detector.py ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δνθηκε ηεο κεζόδνπ 

δηαθνξάο δηαδνρηθώλ θαξέ. 

 

Κώδηθαο: 

 

# import the necessary packages 
import argparse 
import datetime 
import imutils 
import time 
import cv2 
 
# construct the argument parser and parse the arguments 
ap = argparse.ArgumentParser() 
ap.add_argument("-v", "--video", help="path to the video file") 
ap.add_argument("-a", "--min-area", type=int, default=500, help="minimum area 
size") 
args = vars(ap.parse_args()) 
 
# video file 
camera = cv2.VideoCapture(args["video"]) 
 
# initialize the first frame in the video stream 
firstFrame = None 
 
# loop over the frames of the video 



Αλαγλώξηζε δηέιεπζεο αηόκσλ θαη αλάιπζε ηεο θίλεζήο ηνπο 

 

Υξήζηνο Γακβξνπιάο  30 
 

while True: 
    # grab the current frame and initialize the occupied/unoccupied 
    # text 
    (grabbed, frame) = camera.read() 
    text = "Unoccupied" 
 
    # if the frame could not be grabbed, then we have reached the end 
    # of the video 
    if not grabbed: 
        break 
 
    # resize the frame, convert it to grayscale, and blur it 
    frame = imutils.resize(frame, width=500) 
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 
    gray = cv2.GaussianBlur(gray, (21, 21), 0) 
 
    # if the first frame is None, initialize it 
    if firstFrame is None: 
        firstFrame = gray 
        continue 
 
    # compute the absolute difference between the current frame and 
    # first frame 
    frameDelta = cv2.absdiff(firstFrame, gray) 
    thresh = cv2.threshold(frameDelta, 25, 255, cv2.THRESH_BINARY)[1] 
 
    # dilate the thresholded image to fill in holes, then find contours 
    # on thresholded image 
    thresh = cv2.dilate(thresh, None, iterations=2) 
    (_, cnts, _) = cv2.findContours(thresh.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL, 
        cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 
 
    # loop over the contours 
    for c in cnts: 
        # if the contour is too small, ignore it 
        if cv2.contourArea(c) < args["min_area"]: 
            continue 
 
        # compute the bounding box for the contour, draw it on the frame, 
        # and update the text 
        (x, y, w, h) = cv2.boundingRect(c) 
        cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2) 
        text = "Occupied" 
 
    # draw the text and timestamp on the frame 
    cv2.putText(frame, "Room Status: {}".format(text), (10, 20), 
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        cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 0, 255), 2) 
    cv2.putText(frame, datetime.datetime.now().strftime("%A %d %B %Y 
%I:%M:%S%p"), 
        (10, frame.shape[0] - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.35, (0, 0, 255), 1) 
 
    # show the frame and record if the user presses a key 
    cv2.imshow("Security Feed", frame) 
    cv2.imshow("Thresh", thresh) 
    cv2.imshow("Frame Delta", frameDelta) 
    key = cv2.waitKey(1) & 0xFF 
 
    # if the `q` key is pressed, break from the lop 
    if key == ord("q"): 
        break 
 
# cleanup the camera and close any open windows 
camera.release() 
cv2.destroyAllWindows() 
 

 

   Σξέρνπκε ηνλ θώδηθα κε ηελ εληνιή : python motion_detector.py –video 

videos/example_01.mp4 

Όπνπ example_01.mp4 είλαη ην βίληεν παξάδεηγκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. 

 

   Αξρηθά ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη: 
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Δηθόλα 8: Πξώηε θάζε εθηέιεζεο ηνπ motion_detector.py 

 

   Παξαηεξνύκε πσο ππάξρνπλ 3 παξάζπξα, ζην παξάζπξν “Security Feed” 

βιέπνπκε ην πξσηόηππν βίληεν θαη ην θείκελν “Room Status:” ην νπνίν ζηελ ησξηλή 

θάζε έηλαη “Unoccupied” θαη θάησ αξηζηεξά αλαγξάθεηαη ε ώξα θαη ε εκεξνκελία 

πνπ επεμεξγαδόκαζηε ην βίληεν. Δπίζεο ππάξρεη ην παξάζπξν “Thresh” ζην νπνίν 

ζα δνύκε ηελ κάζθα θαη ην παξάζπξν “Frame Delta”. 

  Με ηελ πξώηε εκθάληζε θίλεζεο παξαηεξνύκε ηηο αιιαγέο ζηα παξάζπξα: 
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Δηθόλα 9: Δκθάληζε θίλεζεο ζην παξάζπξν "Security Feed" 

" 

 

   Βιέπνπκε πσο ζην πεδίν πνπ εκθαλίζηεθε θίλεζε ππάξρεη έλα πξάζηλν 

πεξίγξακκα απηή ηε θνξά. 

   Αιιαγέο ζα παξαηεξήζνπκε θαη ζην παξάζπξν “Frame Delta”: 

 

 

Δηθόλα 10: Δκθάληζε θίλεζεο ζην παξάζπξν "Frame Delta". 
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   Η αιιαγή πνπ βιέπνπκε είλαη απνηέιεζκα ησλ ζπλαξηήζεσλ: 

 

cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 
cv2.GaussianBlur(gray, (21, 21), 0) 
 

   ηελ νπζία παίξλνπκε θαξέ (frames) από ην πξσηόηππν βίληεν ηα κεηαηξέπνπκε 

ζε θιίκαθα ηνπ γθξη (grayscale) θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζνιώλνπκε. 

   Σέινο, δεκηνπξγείηαη ε κάζθα ζην παξάζπξν “Thresh” όπσο βιέπνπκε παξαθάησ: 

 

Δηθόλα 11: Γεκηνπξγία κάζθαο. 

   Σν απνηέιεζκα απηό θέξνπλ νη ζπλαξηήζεηο: 

frameDelta = cv2.absdiff(firstFrame, gray) 
thresh = cv2.threshold(frameDelta, 25, 255, cv2.THRESH_BINARY)[1] 
 

   Τπνινγίδεηαη ε απόιπηε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ πξώηνπ θαξέ θαη ηνπ ηξέρνλ θαξέ θαη 

δσγξαθίδεηαη ε δηαθνξά όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθόλα. Η δηαθνξά ππνινγίδεηαη κε 

ηε βνήζεηα ηεο ζπλάξηεζεο absdiff.  Η εηθόλα είλαη ζε άζπξν/καύξν θαη απηό ιόγσ 

ηνπ ηέηαξηνπ νξίζκαηνο ηεο ζπλάξηεζεο threshold (cv2.THRESH_BINARY). 

   Σν πξόβιεκα κε απηή ηε κέζνδν είλαη ε ηαρύηεηα παξαθνινύζεζεο ησλ δηαθνξώλ 

κεηαμύ θαξέ θαη ζε ζπλέρεηα ε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 

   Αθνινπζεί εηθόλα ζηελ νπνία θαίλεηαη ην πξόβιεκα ηεο αθξίβεηαο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν. 
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Δηθόλα 12: Πξόβιεκα αθξίβεηαο κε ηε ρξήζε ηεο πξώηεο κεζόδνπ. 

 

   Όπσο βιέπνπκε ιόγσ ηεο ηαρήηεηαο αιιαγήο ησλ θαξέ παξαηεξείηαη θίλεζε ελσ 

δελ ππάξρεη.   

   Παξαηεξνύκε όηη έρνπκε δειώζεη σο θαηώθιη ηελ ηηκή 25. Σν θαηώθιη δειώλεηαη 

ζαλ δεύηεξν όξηζκα ζηε ζπλάξηεζε threshold ηεο βηβιηνζήθεο OpenCV. 

  Παξαθάησ ζα δνύκε ηα απνηειέζκαηα ηεο ίδηαο κεζόδνπ αιιάδνληαο ηελ ηηκή ηνπ 

θαησθιίνπ. 

 

 Γηα ηηκή θαησθιίνπ 50 πήξακε ηα απνηειέζκαηα: 

 

 

Δηθόλα 13: Απνηέιεζκα αιιαγήο ηηκήο θαηωθιίνπ ζε 50. 
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Δηθόλα 14: Frame Delta κε ηηκή θαηωθιίνπ 50. 

 

 

Δηθόλα 15: Απνηέιεζκα αιιαγήο ηηκήο θαηωθιίνπ ζε 50.(2) 

  

 

  Παξαηεξνύκε πσο κε ηελ αιιαγή ηεο ηηκήο θαησθιίνπ ν αιγόξηζκνο ηείλεη λα γίλεη 

πην «ζσζηόο» από ηελ άπνςε όηη δελ είλαη ηόζν επαίζζεηνο ζηελ θίλεζε όπσο όηαλ 

ε ηηκή θαησθιίνπ ήηαλ 25. Βέβαηα απηό έρεη ζρέζε θαη κε ηελ εθαξκνγή ζηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη. Μπνξεί ζε θάπνηα εθαξκνγή λα ήηαλ ρξήζηκε απηή ε επαηζζεζία 

ζηελ θίλεζε ελώ ζε θάπνηα άιιε όρη. 

   ην παξάζπξν “Frame Delta” δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

  πλερίδνληαο αιιάμακε ηελ ηηκή θαησθιίνπ ζε  75 θαη πήξακε ηα εμήο 

απνηειέζκαηα: 
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Δηθόλα 16: Απνηέιεζκα αιιαγήο ηηκήο θαηωθιίνπ ζε 75. 

 

 

Δηθόλα 17: Απνηέιεζκα αιιαγήο ηηκήο θαηωθιίνπ ζε 75.(2)  

. 

 

   Βιέπνπκε πσο ζπλρίδεη θαη πέθηεη ε επαηζζεζία ζηελ θίλεζε όζν ε ηηκή θαησθιίνπ 

αλεβαίλεη. 

   Σέινο, αιιάμακε ηελ ηηκή θαησθιίνπ ζε 100: 
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Δηθόλα 18: Απνηέιεζκα αιιαγήο ηηκήο θαηωθιίνπ ζε 100. 

  

 

Δηθόλα 19: Απνηέιεζκα αιιαγήο ηηκήο θαηωθιίνπ ζε 100.(2) 

 

   Οη αιιαγέο ζηελ επαηζζεζία ηνπ αιγνξίζκνπ ζηελ θίλεζε θαίλνληαη μεθάζαξα ζηελ 

κάζθα.  

 

6.3 Απνηειέζκαηα κεζόδνπ εύξεζεο θόληνπ θαηά πξνζέγγηζε κέζεο ηηκήο. 

 

  Όπσο αλαθέξακε ζην Κεθάιαην 5, ε κέζνδνο απηή ζηεξίδεηαη ζηελ ίδηα ινγηθή κε 

ηελ πξνεγνύκελε κε ηε δηαθνξά ηνπ θόληνπ. Βεβαηα ην ππνινγηζηηθό θόζηνο απηήο 

ηεο κεζόδνπ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα. 

   Θα δνύκε πξώηα ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε κε ηελ ηηκή θαησθιίνπ λα είλαη 25 

θαη κεηά ζα αιιάμνπκε ηελ ηηκή γηα λα δνύκε ηηο αιιαγέο. 
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   Σν αξρείν motion_detector_2.py ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δνθηκε ηεο κεζόδνπ 

εύξεζεο θόληνπ θαηά πξνζέγγηζε κέζεο ηηκήο.    

 

 Κώδηθαο: 

 

# import the necessary packages 
import argparse 
import datetime 
import imutils 
import time 
import cv2 
 
# construct the argument parser and parse the arguments 
ap = argparse.ArgumentParser() 
ap.add_argument("-v", "--video", help="path to the video file") 
ap.add_argument("-a", "--min-area", type=int, default=500, help="minimum area 
size") 
args = vars(ap.parse_args()) 
 
# video file 
camera = cv2.VideoCapture(args["video"]) 
 
# initialize the average frame  
avg = None 
 
# loop over the frames of the video 
while True: 
    # grab the current frame and initialize the occupied/unoccupied text 
    (grabbed, frame) = camera.read() 
    text = "Unoccupied" 
 
    # if the frame could not be grabbed, then we have reached the end 
    # of the video 
    if not grabbed: 
        break 
 
    # resize the frame, convert it to grayscale, and blur it 
    frame = imutils.resize(frame, width=500) 
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 
    gray = cv2.GaussianBlur(gray, (21, 21), 0) 
 
    # if the average frame is None, initialize it 
    if avg is None: 
        print ("[INFO] starting background model...") 
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        avg = gray.copy().astype("float") 
        continue 
 
    # accumulate the weighted average between the current frame and 
    # previous frames, then compute the difference between the current 
    # frame and running average 
    cv2.accumulateWeighted(gray, avg, 0.5) 
    frameDelta = cv2.absdiff(gray, cv2.convertScaleAbs(avg)) 
 

 

 

# threshold the delta image, dilate the thresholded image to fill 
    # in holes, then find contours on thresholded image 
    thresh = cv2.threshold(frameDelta, 25, 255, 
        cv2.THRESH_BINARY)[1] 
    thresh = cv2.dilate(thresh, None, iterations=2) 
    (_, cnts, _) = cv2.findContours(thresh.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL, 
        cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 
 
    # loop over the contours 
    for c in cnts: 
        # if the contour is too small, ignore it 
        if cv2.contourArea(c) < args["min_area"]: 
            continue 
 
        # compute the bounding box for the contour, draw it on the frame, 
        # and update the text 
        (x, y, w, h) = cv2.boundingRect(c) 
        cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2) 
        text = "Occupied" 
 
    # draw the text and timestamp on the frame 
    cv2.putText(frame, "Room Status: {}".format(text), (10, 20), 
        cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 0, 255), 2) 
    cv2.putText(frame, datetime.datetime.now().strftime("%A %d %B %Y 
%I:%M:%S%p"), 
        (10, frame.shape[0] - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.35, (0, 0, 255), 1) 
 
    # show the frame and record if the user presses a key 
    cv2.imshow("Security Feed", frame) 
    cv2.imshow("Thresh", thresh) 
    cv2.imshow("Frame Delta", frameDelta) 
    key = cv2.waitKey(1) & 0xFF 
 
    # if the `q` key is pressed, break from the lop 
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    if key == ord("q"): 
        break 
 
   Σξέρνπκε ηνλ θώδηθα κε ηελ εληνιή : python motion_detector_2.py –video 

videos/example_01.mp4 θαη παίξλνπκε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

 

 

Δηθόλα 20: Απνηέιεζκα δεύηεξεο κεζόδνπ κε ηηκε θαηωθιίνπ 25. 

  

   Παξαηεξνύκε κηθξή επαηζζεζία σο πξνο ηελ θίλεζε όπσο θαίλεηαη θαη ζην 

παξάζπξν “Frame Delta” : 

 

 

Δηθόλα 21: Παξάζπξν "Frame Delta" κε ηε ρξήζε ηεο δεύηεξεο κεζόδνπ κε ηηκή 
θαηωθιίνπ 25. 

 

   Αιιάδνληαο ηελ ηηκή θαησθιίνπ ζε 50 πήξακε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 
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Δηθόλα 22: Απνηέιεζκα δεύηεξεο κεζόδνπ κε ηηκε θαηωθιίνπ 50. 

 

 

Δηθόλα 23: Παξάζπξν "Frame Delta" κε ηε ρξήζε ηεο δεύηεξεο κεζόδνπ κε ηηκή 
θαηωθιίνπ 50. 

  

 

    Βιέπνπκε πσο απμάλνληαο ηελ ηηκή θαησθιίνπ ν αιγόξηζκνο γίλεηαη ιηγόηεξν 

επαίζζεηνο σο πξνο ηελ θίλεζε. 

    Μεηώλνληαο ηελ ηηκε θαησθιίνπ ζε 10 πήξακε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 
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Δηθόλα 24: Παξάζπξν "Frame Delta" κε ηε ρξήζε ηεο δεύηεξεο κεζόδνπ κε ηηκή 
θαηωθιίνπ 50. 

  

   Δίλαη εκθαλέο πσο έρεη απμεζεί ε επαηζζεζία ζηελ θίλεζε αιιά ε ηδέα ηεο εύξεζεο 

θόληνπ θαηά πξνζέγγηζε κέζεο ηηκήο έρεη κεηνλεθηήκαηα θαη θαίλεηαη πσο ην 

ππνινγηζηηθό θόζηνο είλαη κεγάιν, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ επεμεξγάζηηθε κνλάδα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εξγαζία, ην Raspberry Pi. 

 

6.4 Απνηειέζκαηα κεζόδνπ αλίρλεπζεο θίλεζεο κε ρξήζε ζηαηηζηηθώλ 

κεζόδωλ 

 

  Γηα ηε κέζνδν απηή ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 3 ηερληθέο γηα ηελ εύξεζε ηεο κάζθαο. Θα 

μεθηλήζνπκε κε ηε ζπλάξηεζε createBackgroundSubtractorMOG2 ηεο βηβιηνζήθεο 

OpenCV θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ζπλαξηήζεηο 

createBackgroundSubtractorMOG θαη createBackgroundSubtractorGMG. 

   Σν αξρείν motion_detector_3.py ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δνθηκε ηεο κεζόδνπ 

εύξεζεο θόληνπ θαηά πξνζέγγηζε κέζεο ηηκήο 

    

Κώδηθαο: 
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# import the necessary packages 
import numpy as np 
import argparse 
import datetime 
import imutils 
import time 
import cv2 
 

# construct the argument parser and parse the arguments 
ap = argparse.ArgumentParser() 
ap.add_argument("-v", "--video", help="path to the video file") 
ap.add_argument("-a", "--min-area", type=int, default=3000, help="minimum area 
size") 
args = vars(ap.parse_args()) 
 
# video file 
camera = cv2.VideoCapture(args["video"]) 
 
# GMM background-foreground initialization 
fgbg=cv2.createBackgroundSubtractorMOG2() 
 
# loop over the frames of the video 
while True: 
    # grab the current frame and initialize the occupied/unoccupied text 
    (grabbed, frame) = camera.read() 
    text = "Unoccupied" 
 
    # if the frame could not be grabbed, then we have reached the end 
    # of the video 
    if not grabbed: 
        break 
 
    # apply GMM 
    fgmask=fgbg.apply(frame) 
 
    # remove noise with erosion-dilate, then find contours 
    erosion=cv2.erode(fgmask,(21, 21),iterations=2) 
    thresh=cv2.dilate(erosion,(21, 21),iterations=2) 
    (_, cnts, _) = cv2.findContours(thresh.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL, 
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 
 
    # find the max contour 
    if len(cnts) > 0: 
            # sort the contours and find the largest one 
            cnt = sorted(cnts, key = cv2.contourArea, reverse = True)[0] 
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        if cv2.contourArea(cnt) > args["min_area"]: 
            # compute the bounding box for the contour, draw it on the frame, 
            # and update the text 
            (x, y, w, h) = cv2.boundingRect(cnt) 
            cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2) 
            text = "Occupied" 
 
    # draw the text and timestamp on the frame 
    cv2.putText(frame, "Room Status: {}".format(text), (10, 20), 
        cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 0, 255), 2) 
    cv2.putText(frame, datetime.datetime.now().strftime("%A %d %B %Y 
%I:%M:%S%p"), 
        (10, frame.shape[0] - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.35, (0, 0, 255), 1) 
 

    cv2.imshow("Frame", frame) 
    cv2.imshow("Mask", thresh) 
 
    k=cv2.waitKey(1) & 0xff 
    if k==ord("q"): 
            break 
 
# cleanup the camera and close any open windows 
camera.release() 
cv2.destroyAllWindows() 
 

 

   Σξέρνπκε ηνλ θώδηθα κε ηελ εληνιή : python motion_detector_3.py –video 

videos/example_01.mp4 

 

   Καη έρνπκε: 
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Δηθόλα 25: Δκθάληζε θίλεζεο ζην αξρηθό παξάζπξν. 

  

 

   Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη θίλεζε θαη παξαθάησ ζα δνύκε 

ηελ κάζθα πνπ βγήθε από ηε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο 

createBackgroundSubtractorMOG2: 

 

 

Δηθόλα 26: Μάζθα κε ηε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο createBackgroundSubtractorMOG2.  
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   Λίγα δεπηεξόιεπηα αξγόηεξα: 

 

Δηθόλα 27: Μάζθα κε ηε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο 
createBackgroundSubtractorMOG2.(2) 

  

 

   Βιέπνπκε όηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή είλαη αξθεηά επαίζζεηε ζηελ θίλεζε. 

Παξαηεξνύκε, επίζεο, θάπνηα γθξη πεδία ζην αζπξόκαπξν ηεο κάζθαο. Απηό 

νθείιεηαη ζηελ πάξάκεηξν “detectShadows” ηεο ζπλάξηεζεο 

createBackgroundSubtractorMOG2. Η ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία κπνξεί λα θαλεί 

εμαηξεηηθά ρξήζηκε ζε έλα κεγάιν αξηζκό εθαξκνγώλ αιιά κεηώλεη θαη ηελ ηαρύηεηα 

επεμεξγαζίαο. 

   Μπνξνύκε λα «θιείζνπκε» απηή ηε ιεηηνπξγία πξνζζέηνληαο ηελ παξάκεηξν 

“detectShadows=False” (createBackgroundSubtractorMOG2(detectShadows=False). 

  Αλ ην θάλνπκε απηό ζα πάξνπκε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 
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Δηθόλα 28: Μάζθα κε ηε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο createBackgroundSubtractorMOG2 
θαη detectShadows=False. . 

 

   Καη ιίγα δεπηεξόιεπηα αξγόηεξα: 
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Δηθόλα 29: Μάζθα κε ηε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο createBackgroundSubtractorMOG2 
θαη detectShadows=False.(2) 

   Παξαηεξνύκε πσο ηα γθξη πεδία δελ ππάξρνπλ πιένλ απμάλνληαο θαη ηελ ηαρύηεηα 

ηνπ αιγνξίζκνπ. 

   Παξαθάησ ζα δνύκε ηελ κάζθα πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπλάξηεζεο createBackgroundSubtractorMOG: 

 

 

Δηθόλα 30: Μάζθα κε ηε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο createBackgroundSubtractorMOG. 
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  Λίγν αξγόηεξα: 

:  

Δηθόλα 31: Μάζθα κε ηε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο createBackgroundSubtractorMOG.(2) 

  

   Παξαηεξνύκε πσο κε ηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλάξηεζεο έρνπκε ζεκαληηθή 

κείσζε ζην ζόξπβν, ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε, αιιά θαη ζηελ ηαρύηεηα. 

   Σέινο, ζα δνύκε ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε κε ηε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο 

createBackgroundSubtractorGMG: 

 

 

Δηθόλα 32: Μάζθα κε ηε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο createBackgroundSubtractorGMG. 
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  Καη ακέζσο κεηά: 

 

 

Δηθόλα 33: Μάζθα κε ηε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο createBackgroundSubtractorGMG.(2)  

 

   Βιέπνπκε πσο θαη ζε απηήλ ηελ ηερληθή ν ζόξπβνο είλαη νξαηόο. 

 

6.5 Απνηειέζκαηα αλίρλεπζεο θίλεζεο κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθώλ κεζόδωλ ζε 

δωληαλή ξνή βίληεν κε ηε ρξήζε ηεο Raspberry Pi Camera. 

 

   Γηα ηελ εηζαγσγή ηεο θάκεξαο σο κέζν γηα ηελ ιήςε ησλ θαξέ σο πξνο 

επεμεξγαζία έγηλαλ θάπνηεο πξνζζήθεο ζηνλ θώδηθα. Οη πξνζζήθεο θαίλνληαη 

παξαθάησ: 

 

   Δηζαγσγή ησλ απαηηνύκελσλ βηβιηνζεθσλ θαη αξρηθνπνίεζε: 

 

from picamera.array import PiRGBArray 
from picamera import PiCamera 
from gpiozero import * 
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cam=PiCamera() 
cam.resolution=(640,480) 
cam.framerate=32 
rawCapture=PiRGBArray(cam,size=(640,480)) 
cam.vflip = True 
 

   Όπσο βιέπνπκε, ζέηνπκε ηελ αλάιπζε πνπ επηζπκνύκε, 640x480 ζηελ πεξίπησζε 

απηή, θαη ηνλ ξπζκό θαξέ ζε 32. Η ζεηξά cam.vflip = True ππάξρεη γηα ηελ θάζεηε 

αλαζηξνθή ηεο θάκεξαο. 

ην θύξην ζώκα ηνπ θώδηθα πξνζζέηνπκε: 

 

cam.capture(rawCapture, format="bgr", use_video_port=True) 
     frame=rawCapture.array 
     rawCapture.truncate(0) 
 

     Ο ππόινηπνο θώδηθαο κέλεη σο έρεη. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ δελ ζα πξνζζέζνπκε 

ηελ παξάκεηξν –video, εάλ επηζπκνύκε δσληαλή ξνή κέζσ ηεο θάκεξαο. Μεηά ηελ 

εθηέιεζε, παίξλνπκε ηα απνηειέζκαηα: 

 

 

Δηθόλα 34: Απνηέιεζκα ρξήζεο ηεο ζπλάξηεζεο createBackgroundSubtractorMOG()  
ζε δωληαλή ξνή βίληεν. 
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Δηθόλα 35: Απνηέιεζκα ρξήζεο ηεο ζπλάξηεζεο createBackgroundSubtractorGMG()  
ζε δωληαλή ξνή βίληεν. 

  

 

Δηθόλα 36: Απνηέιεζκα ρξήζεο ηεο ζπλάξηεζεο createBackgroundSubtractorMOG2()  
ζε δωληαλή ξνή βίληεν.  

 

   Σν θείκελν “People” πνπ βιέπνπκε ζην παξάζπξν “Frame” έρεη πξνζηεζεί γηα λα 

δείρλεη ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ αληρλέπεη ν αιγόξηζκνο. 

    Σέινο, ηα δεδνκέλα κεηαθνξηώλνληαη ζηελ πιαηθόξκα Thingspeak θαη 

δεκηνπξγείηαη έλα γξάθεκα ην νπνίν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξηζκό ησλ 

αηόκσλ πνπ αληρλεύζεθαλ από ηελ θάκεξα θαζώο θαη ηελ εκεξνκελία.  

   Με απηόλ ηνλ ηξόπν παίξλνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ θίλεζε πνπ ππάξρεη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ώξεο. Σν γξάθεκα πνπ πξνθύπηεη είλαη σο εμήο: 
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Δηθόλα 37: Γξάθεκα κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ θίλεζε ηωλ αηόκωλ.  

 

  Βιέπνπκε πσο ην γξάθεκα δείρλεη ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξόλν. Μεηά από ιίγε ώξα ην γξάθεκα ζα κνηάδεη όπσο ζα δνύκε παξαθάησ: 

 

 

Δηθόλα 38: Γξάθεκα κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ θίλεζε ηωλ αηόκωλ.(2) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

Πνξεία εξγαζίαο 
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1. Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο NOOBS. 

 

   Ξεθηλώληαο ηελ εξγαζία ζα ρξεηαζηνύκε ην Raspberry Pi, κηα SD Card ηνπιάρηζηνλ 

8GB θαη Class 4 έλα USB Stick θαζώο θαη ηξνθνδνζία γηα ην Raspberry , έλα πνληίθη, 

έλα πιεθηξνιόγην θαη έλα θαιώδην HDMI. Θα ρξεηαζηεί επίζεο λα ζπλδεζνύκε ζην 

δηαδίθηπν, αζύξκαηα κέζσ WiFi ή κε ηε ρξήζε ελόο Ethernet θαισδίνπ. 

Αξρηθά πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπκε ην ζύζηεκα NOOBS ζηελ θάξηα SD. 

Καηεβάδνπκε ην zip αξρείν NOOBS πνπ βξίζθεηαη ζηε ζειίδα ηνπ Raspberry ζηνλ 

ππνινγηζηή καο. 

https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/  

 

 

Δηθόλα 39: Αξρείν zip NOOBS 

 

   Γηα λα πεξάζππκε ηα αξρεία ζηελ θάξηα SD πξέπεη ηελ δηακνξθώζνπκε 

ρξεζηκνπνηώληαο ην πξόγξακκα SDFormatter πνπ ζα θαηεβάζνπκε από ηε ζειίδα: 

https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/ 

Αθνύ θαηεβάζνπκε θαη ξπζκίζνπκε ην πξόγξακκα πξνρσξάκε ζηε δηακόξθσζε ηεο 

θάξηαο: 

https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/
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Δηθόλα 40: Ρύζκηζε πξνγξάκκαηνο SDFormatter 

 

   ηε ζπλέρεηα απνζπκπηέδνπκε ην αξρείν θαη πξνζζέηνπκε ηα πεξηερόκελα ζηελ 

θάξηα SD. 

   Αθνύ ηειεηώζεη ε  αληηγξαθή ησλ αξρείσλ βγάδνπκε ηελ θάξηα από ηνλ ππνινγηζηή 

θαη ηελ ηνπνζεηνύκε ζην Raspberry. 
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Δηθόλα 41: Σνπνζέηεζε θάξηαο SD ζην Raspberry 

  

   Δπίζεο ζα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηελ Raspberry Pi Camera ηελ νπνία 

κπνξνύκε αλ ηνπνζεηήζνπκε πξηλ ζπλδέζνπκε ην Raspberry κε ηελ ηξνθνδνζία. 

 

Δηθόλα 42: ύλδεζε θάκεξαο κε ην Raspberry  

 

   ηε ζπλέρεηα ζπλδένπκε ην Raspberry κε ηελ ηξνθνδνζία θαη ζύληνκα ζα 

θνξηώζεη ην ζύζηεκα NOOBS θαη ζα δνύκε ηε ιίζηα κε ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

πνπ κπνξνύκε λα εγθαηαζηήζνπκε. 
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Δηθόλα 43: ύζηεκα NOOBS επηινγή ινγηζκηθνύ 

  

   ηελ παξνύζα εξγαζία ζα εγθαηαζηήζνπκε ην Raspbian  (ην ζπγθεθξηκέλν 

ιόγηζκηθό δελ ρξεηάδεηαη ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν). Αθνύ ιάβνπκε ην κήλπκα πσο ην 

ιεηηνπξγηθό εγθαηαζηήζεθε ην Raspberry ζα θάλεη επαλεθίλλεζε. 

 

2. Eλεξγνπνίεζε Κάκεξαο 

 

   Αξρηθά ζα ζηγνπξεπηνύκε πσο ε θάκεξα δνπιέπεη θαλνληθά θαη δελ ππάξρεη ιάζνο 

ζηε ζύλδεζε. Γηα λα ην θάλνπκε απηό ζα αλνίμνπκε ην ηεξκαηηθό (terminal)  θαη ζα 

πιεθηξνινγήζνπκε ηηο εληνιέο: 

 

$ sudo apt-get update 

$ sudo apt-get upgrade 

 

   Θα ρξεηαζηεί ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά νη εληνιέο.  

   Μεηά πξέπεη λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ ππνζηήξημε θάκεξαο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

εληνιή: 
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$ sudo raspi-config 

 

   Καηεπζπλόκαζηε ζηελ επηινγή γηα ηελ θάκεξα θαη ηελ αιιάδνπκε από “disabled” ζε 

“enabled” γηα λα ηελ ελεξγνπνηήζνπκε. Θα καο δεηήζεη λα γίλεη επαλεθίλλεζε, κεηά 

κπνξνύκε λα ειέγμνπκε αλ ιεηηνπξγεί ε θάκεξα πιεθηξνινγώληαο ηελ εληνιή: 

 

$ raspistill –v –o test.jpg 

 

   Αλ ε θάκεξα ιεηηνπξγεί ζα κπνξέζνπκε λα δνύκε κηα πξνεπηζθόπεζε από απηήλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζα βγάιεη κηα θσηνγξαθία απνζεθεπκέλε σο test.jpg. 

 

3. Δγθαηάζηαζε βηβιηνζήθεο OpenCV 

 

   Ξεθηλώληαο ζα εγθαηαζηήζνπκε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία πξνγξακκαηηζηή 

πιεθηνινγώληαο ζην ηεξκαηηθό (terminal): 

$ sudo apt-get install build-essential cmake pkg-config 

 
 
   Δγθαηάζηαζε παθέησλ εηζόδνπ/εμόδνπ πνπ επηηξέπνπλ δηάθνξεο κνξθέο εηθόλαο 
λα θνξησζνύλ από ην δίζθν: 
 
$ sudo apt-get install libjpeg-dev libtiff5-dev libjasper-dev libpng12-dev 

 
 
   Δγθαηάζηαζε παθέησλ εηζόδνπ/εμόδνπ πνπ επηηξέπνπλ δηάθνξεο κνξθέο βίληεν λα 
θνξησζνύλ από ην δίζθν αιιά θαη καο επηηξέππλ λα δνπιέςνπκε κε δσληαλέο ξνέο 
βίληεν: 
 
$ sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv4l-dev 

$ sudo apt-get install libxvidcore-dev libx264-dev 

 
   Δγθαηάζηαζε βηβιηνζήθεο GTK: 

 
$ sudo apt-get install libgtk2.0-dev 
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   Δγθαηάζηαζε παθέηνπ βειηηζηνπνίεζεο ηεο βηβιηνζήθεο OpenCV: 

 

$ sudo apt-get install libatlas-base-dev gfortran 

 

   Δγθαηάζηαζε γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Python, έθδνζε 2,7 θαη 3: 

 
$ sudo apt-get install python2.7-dev python3-dev 

 
 
   Σα βαζηθά εμαξηήκαηα είλαη εγθαηεζηεκέλα. Σώξα ζα θαηεβάζνπκε ηε βηβιηνζεθε 

OpenCV από ην GitHub (ειέπζεξε απνζήθε γηα πξνγξάκκαηα αλνηθηνύ θώδηθα): 

 
$ cd ~ 

$ wget -O opencv.zip https://github.com/Itseez/opencv/archive/3.1.0.zip 

$ unzip opencv.zip 

 
 
   Δπίζεο ζα ρξεηαζηνύκε θαη ην opencv_contrib: 

 

$ wget -O opencv_contrib.zip 

https://github.com/Itseez/opencv_contrib/archive/3.1.0.zip 

$ unzip opencv_contrib.zip 

 
 
   Δγθαηάζηαζε pip (δηαρεηξηζηήο παθέησλ ηεο γιώζζαο Pyhton) 
 
$ wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py 

$ sudo python get-pip.py 

 
 
   Δγθαηάζηαζε εηθνληθνύ πεξηβάιινληνο virtualenv θαη virtualenvwrapper: 

$ sudo pip install virtualenv virtualenvwrapper 

$ sudo rm –rf ~/.cache.pip 

$ source ~/.profile 
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$ mkvirtualenv cv 

 

Αθνύ εγθαηαζηήζνπκε ην εηθνληθό πεξηβάιινλ κπαίλνπκε ζε απηό: 

$ workon cv 

 

   Καη ζηε ζπλέρεηα εγθαζηζηνύκε ηε βηβιηνζήθε Numpy  

$ pip install numpy 

 

   Όηαλ ηειεηώζεη θαη ε εγθαηάζηαζε ηεο βηβιηνζήθεο Numpy πξνρσξάκε ζηε 

κεηαγιώηηηζε θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο βηβιηνζήθεο OpenCV αθνύ βεβαησζνύκε πσο 

βξηζθόκαζηε ζην εηθνληθό πεξηβάιινλ cv: 

 

$ cd ~/opencv-3.1.0/ 

$ mkdir build 

$ cd build 

$ cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \ 

    -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \ 

    -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON \ 

    -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=~/opencv_contrib-3.1.0/modules \ 

    -D BUILD_EXAMPLES=ON .. 

 

$ make –j4  

(ε εληνιή –j4 ειέγρεη ηνλ αξηζκό ησλ ππξήλσλ πνπ ζα ηξέμνπλ θαζώο 

κεηαγισηηίδεηαη ε βηβιηνζήθε) 

 

$ sudo make install 

$ sudo ldconfig 

$ cd ~/.virtualenvs/cv/lib/python2.7/site-packages/ 

 

$ ln -s /usr/local/lib/python2.7/site-packages/cv2.so cv2.so 
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   Γηα λα ζηγνπξεπηνύκε πσο όια έρνπλ πάεη θαιά ηξέρνπκε ηηο εληνιέο: 

 
$ source ~/.profile 

$ workon cv 

$ python 

 
   Καη ζην πεξηβάιινλ ηεο python γξάθνπκε; 
 

>> import cv2 

>> cv2.__version__ 

 
   Καη ζα κπνξέζνπκε λα δνύκε ηνλ αξηζκό ηεο έθδνζεο αλ ε εγθαηάζηαζε 

νινθιεξώζεθε επηηπρώο. 

 

 

 
Δηθόλα 44: Έιεγρνο έθδνζεο OpenCV  

 

 

3. Δγγξαθή ζηελ εθαξκνγή ThingSpeak 

 

   Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ εθαξκνγή ThingSpeak γηα ηελ επεγεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ θαη   ηελ αλάιπζή ηνπο. 
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   Αξρηθά πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε ελα ινγαξηαζκό ζηελ εηαηξία MathWorks 

αθνινπζώληαο ηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν: 

https://thingspeak.com/users/sign_up 

 

   Αθνύ δεκηνπξγήζνπκε ηνλ ινγαξηαζκό κπνξνύκε λα μεθηλήζνπκε ηε δεκηνπξγία 

ηνπ δηθνύ καο θαλαιηνύ ην νπνίν ζα ρξεηαζηνύκε γηα λα αλεβάζνπκε ηα δεδνκέλα. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θαλαιηνύ κπαίλνπκε ζηνλ ινγαξηαζκό καο ζηελ εθαξκνγή 

ThingSpeak θαη επηιέγνπκε “New Channel”  

 

 

Δηθόλα 45: Γεκηνπξγία θαλαιηνύ ζηελ εθαξκνγή ThingSpeak. 

  

 

 

 

  

https://thingspeak.com/users/sign_up
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

Σειηθόο θώδηθαο εξγαζίαο 
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Έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηξείο εθδνρέο ηνπ θώδηθα δύν εθ ησλ νπνίσλ είλαη αιιάδνπλ 

θαηά πνιύ ιίγν. Η πξώηε εθδνρή είλαη ε εμήο: 

 

# import the necessary packages 
import numpy as np 
import argparse 
import datetime 
import imutils 
import urllib 
import httplib 
import time 
import cv2 
from picamera.array import PiRGBArray 
from picamera import PiCamera 
from gpiozero import * 
 
cam=PiCamera() 
cam.resolution=(640,480) 
cam.framerate=32 
rawCapture=PiRGBArray(cam,size=(640,480)) 
cam.vflip = True 
 
time.sleep(1) 
 
# initialize the average frame  
avg = None 
min_area = 2000 
 
# construct the argument parser and parse the arguments 
ap = argparse.ArgumentParser() 
ap.add_argument("-v", "--video", help="path to the video file") 
ap.add_argument("-a", "--min-area", type=int, default=3000, help="minimum area 
size") 
args = vars(ap.parse_args()) 
 
# video file 
camera = cv2.VideoCapture(args["video"]) 
 
# GMM background-foreground initialization 
fgbg=cv2.bgsegm.createBackgroundSubtractorMOG() 
 
# initialize variables 
flag = 0 
movement = 0 
ppl = 0 
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# loop over the frames of the video or the live stream 
while True: 
         
    # grab the current frame and initialize the occupied/unoccupied text 
    (grabbed, frame) = camera.read() 
    text = "Unoccupied" 
        
    # if the frame could not be grabbed, then read from camera 
    if not grabbed: 
        cam.capture(rawCapture, format="bgr", use_video_port=True) 
                frame=rawCapture.array 
                rawCapture.truncate(0) 
 
    # apply GMM (Gaussian Mixture Model) 
    fgmask=fgbg.apply(frame) 
 
    # remove noise with erosion-dilate, then find contours 
    erosion=cv2.erode(fgmask,(21, 21),iterations=2) 
    thresh=cv2.dilate(erosion,(21, 21),iterations=2) 
    (_, cnts, _) = cv2.findContours(thresh.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL, 
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 
 
    # find the max contour 

    if len(cnts) > 0: 
     
            # sort the contours and find the largest one 
            cnt =    sorted(cnts, key = cv2.contourArea, reverse = True)[0] 
                
        if cv2.contourArea(cnt) > args["min_area"]: 
                        
                        # compute the bounding box for the contour, draw it on the frame, 
                        # and update the text 
                        (x, y, w, h) = cv2.boundingRect(cnt) 
                        cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2) 
                        text = "Occupied" 
                        flag = 1 
                        movement = 1 
                 
                else: 
                        flag = 0 
                        
                         
 
        if movement == 1: 
                if flag == 0: 
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                        movement = 0 
                        ppl +=1 
                                 
                        #Upload data to ThingSpeak       
                        f = urllib.urlencode({'field1' : ppl,'key' : 'B4LDXX5PEE7HHBKI' }) 
                        headers = {"Content-typZZe": "application/x-www-form-
urlencoded","Accept": "text/plain"} 
                        conn=httplib.HTTPConnection("api.thingspeak.com:80") 
                 
                        try: 
                                conn.request("POST", "/update", f, headers) 
                                response=conn.getresponse() 
                                print response.status, response.reason 
                                data = response.read() 
                                conn.close() 
                        except: 
                                print "Connection Failed" 
                                 
            
    # draw the text and timestamp on the frame 
    cv2.putText(frame, "Room Status: {}".format(text), (10, 20), 
        cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 0, 255), 2) 
    cv2.putText(frame, datetime.datetime.now().strftime("%A %d %B %Y 
%I:%M:%S%p"), 
        (10, frame.shape[0] - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.35, (0, 0, 255), 1) 
    cv2.putText(frame, "People: {}" .format(ppl), (10,40), 
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 0, 255), 2) 
 
    cv2.imshow("Frame", frame) 
    cv2.imshow("Mask", thresh) 
 
    k=cv2.waitKey(1) & 0xff 
    if k==ord("q"): 
            break 
 
# cleanup the camera and close any open windows 
cv2.destroyAllWindows() 

 

   ηε ζπγθεθξηκέλε εθδνρή γηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ αηόκσλ ρξεζηκνπνηνύκε ηελ 

κεηαβιεηή ppl. Δπίζεο, έρνπκε ηηο κεηαβιεηέο movement θαη flag. Καη νη δύν 

κεηαβιεηέο πεξηέρνπλ ηελ πιεξνθνξία ηνπ αλ ππάξρεη θίλεζε ή όρη ζην θαξέ ηνπ 

βίληεν. Η movement ρξεζηκνπνηείηαη γηα μέξνπκε ηελ θίλεζε θαη ηνπ πξνεγνύκελνπ 

θαξέ. Γηα λα απμεζέη ν κεηξεηήο πξέπεη ε κεηαβιεηή movement λα είλαη 1 θαη ε 
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κεηαβιεηή flag λα είλαη 0, δειαδή λα κελ ππάξρεη θίλεζε ζην ηξέρνλ θαξέ αιιά λα 

ππήξρε ζην πξνεγνύκελν. Άξα, κε ην πνπ ραζεί ε θίλεζε πνπ ππήξρε ν κεηξεηήο 

απμάλεηαη θαηά έλα. 

   ηε δεύηεξε εθδνρή ε ηδέα είλαη ε ίδηα αιιά ν κεηξεηήο απμάλεηαη όηαλ ππάξρεη 

θίλεζε ζην ηξέρνλ θαξέ αιιά δελ ππήξρε θαη ζην πξνεγνύκελν. 

   ε απηέο ηηο δύν εθδνρέο παξαηεξήζεθε κηθξή θαζπζηέξεζε θαηα ηελ θαηακέηξεζε 

θαη ηε κεηαθόξησζε ησλ δεδνκέλσλ. 

   ηελ Σξίηε εθδνρή παξαιιάμακε ιίγν ηνλ θώδηθα έηζη ώζηε λα κεηξάεη θαλνληθά, 

όπσο ε δεύηεξε εθδνρή, αιιά λα κεηαθνξηώλεη ηα δεδνκέλα κεηά από ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθό δηάζηεκα. Σν ζεκείν ηνπ θώδηθα πνπ εθηειεί απηή ηε ιεηηνπξγία είλαη ην 

παξαθάησ: 

 

        #Upload data after an amount of time 

 
        if time_delay < datetime.datetime.now(): 
                   
            now = datetime.datetime.now() 
            time_delay = now + datetime.timedelta(minutes = 15) 

                         
            #Upload data to ThingSpeak 
            f = urllib.urlencode({'field1' : ppl,'key' : 'B4LDXX5PEE7HHBKI' }) 
            headers = {"Content-typZZe": "application/x-www-form-urlencoded","Accept": 
"text/plain"} 
            conn=httplib.HTTPConnection("api.thingspeak.com:80") 
                 
            try: 
                    conn.request("POST", "/update", f, headers) 
                    response=conn.getresponse() 
                    print response.status, response.reason 
                    data = response.read() 
                    conn.close() 
                    ppl = 0 
            except: 
                    print "Connection Failed" 
  

 

   ηελ αξρή ηνπ θώδηθα έρνπκε αξρηθνπνηήζεη ηηο κεηαβιεηέο: 
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now = datetime.datetime.now() 
time_delay = now + datetime.timedelta(minutes = 15) 

 

   Έρνπκε ην επηζπκεηό ρξνληθό όξην ζηα δεθαπέληε ιεπηά, ζπλεπώο κεηά από 

δεθαπέληε ιεπηά ηα δεδνκέλα ζα ζηαιζνύλ ζηελ πιαηθόξκα ThingSpeak θαη ν 

κεηξεηήο ζα κεδεληζηεί μαλά. Έηζη, αλαιύνπκε ηελ θίλεζε αλα δεθαπέληε ιεπηά. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/OpenCV 

 

 

 

http://www.pyimagesearch.com/2016/04/18/install-guide-raspberry-pi-3-raspbian-jessie-opencv-3/
http://www.pyimagesearch.com/2016/04/18/install-guide-raspberry-pi-3-raspbian-jessie-opencv-3/
https://el.wikipedia.org/wiki/Python#.CE.99.CF.83.CF.84.CE.BF.CF.81.CE.B9.CE.BA.CF.8C
https://el.wikipedia.org/wiki/Python#.CE.99.CF.83.CF.84.CE.BF.CF.81.CE.B9.CE.BA.CF.8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://docs.opencv.org/master/db/d5c/tutorial_py_bg_subtraction.html#gsc.tab=0
https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
https://en.wikipedia.org/wiki/OpenCV


Αλαγλώξηζε δηέιεπζεο αηόκσλ θαη αλάιπζε ηεο θίλεζήο ηνπο 

 

Υξήζηνο Γακβξνπιάο  73 
 

   Μεραληθή Όξαζε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%

B9%CE%BA%CE%AE_%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7 

 

    

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7

