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Obsah cvičení
1. Metoda odečítání pozadí (Background Subtraction)

1 Metoda odečítání pozadí
Metoda odečítání pozadí (anglicky - Background Subtraction), je známá jako detekce
popředí. Obecně oblasti zájmu v obraze jsou tvořeny objekty (lidi, auta, atd.) což odpo-
vídá popředí v obrázku. Metoda odečítání pozadí je široce využívaný přístup pro detekci
pohybujících se objektů ve videu ze statických kamer. Základní myšlenka v přístupu je
detekovat pohybující se objekty pomocí odečítání aktuálního snímku od modelu pozadí.
Rozdíl je možné považovat za popředí.

Níže je možné vidět ukázkový kód v Pythonu pro volaní OpenCV implementace me-
tody odečítání pozadí, která je implementována ve dou provedeních BackgroundSubtrac-
torMOG() a BackgroundSubtractorMOG2().

1 if __name__ == ’__main__ ’:
2
3 # ./ img/ Megamind .avi
4 cap = cv2. VideoCapture ("./ img/video.avi")
5 cv2. namedWindow (" Original Video", 1)
6 cv2. namedWindow (" Foreground Mask by MOG", 1)
7 cv2. namedWindow (" Foreground Mask by MOG2", 1)
8
9 BS1 = cv2. BackgroundSubtractorMOG ()

10 BS2 = cv2. BackgroundSubtractorMOG2 ()
11
12 while True:
13 ret , Img = cap.read ()
14
15 if ret:
16 cv2. imshow (" Original Video", Img)
17
18 fgmask1 = BS1.apply (Img)
19 cv2. imshow (’Foreground Mask by MOG ’, fgmask1 )
20
21 fgmask2 = BS2.apply (Img)
22 cv2. imshow (’Foreground Mask by MOG2 ’, fgmask2 )
23
24 key = cv2. waitKey (1)
25 if key & 0xFF == ord(’q’) or key == 27:
26 break
27
28 cap. release ()
29 cv2. destroyAllWindows ()
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Obrázek 1: Vstupní snímek z videa.

Obrázek 2: Segmentace popředí ze vstupního Obr. 1 pomocí metody BackgroundSubtrac-
torMOG().
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Obrázek 3: Segmentace popředí ze vstupního Obr. 1 pomocí metody BackgroundSubtrac-
torMOG2().
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