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Streszczenie 

 W artykule przedstawiono opis dwufazowego systemu monitorowania podejrzanie 

zachowujących się osób, opartego o techniki biometryczne i przetwarzanie obrazów.  
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Abstract 

 This paper presents description of a biometrics and image analysis based two-phase 

monitoring system for observation of suspiciously behaving persons. 
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1. Wprowadzenie 

Postęp techniczny sprawił, że ceny urządzeń biometrycznych spadły do poziomu 

akceptowalnego przez przeciętną firmę. Mimo, iż jest to nadal znaczący wydatek, to 

inwestycja przynosi często znaczne korzyści. Z tego powodu pierwsze wdrożenia systemów 

opartych na biometryce w Stanach Zjednoczonych miały miejsce w bankach, urzędach 

państwowych, więziennictwie, na lotniskach i w elektrowniach atomowych, czyli 

w miejscach, gdzie najważniejsze jest bezpieczeństwo. 

Proponowany dwufazowy system monitoringu wykorzystuje osiągnięcia z dziedziny 

biometryki w rozpoznawaniu twarzy. Występuje kilka odmian systemów rozpoznających 

twarz, działających w oparciu o różne elementy analizowanego obrazu, np. rozstaw oczu, 

położenie nosa i kształt twarzy. 

W systemie wykorzystywane są także techniki przetwarzania obrazów, służące śledzeniu 

obiektów. 

 



2. Ogólna charakterystyka systemu 

Celem systemu jest ochrona obiektu, zapobieganie kradzieżom i innym przestępstwom 

poprzez śledzenie zachowań podejrzanych osób.  

System składa się z dwóch podsystemów. Jeden jest odpowiedzialny za oznaczenie 

podejrzanej osoby. Natomiast drugi realizuje funkcję śledzenia.  
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Rys. 1. Schemat przedstawia ogólną zasadę działania systemu. 

 



3. Podsystem służący do oznaczenia śledzonej osoby. 

Znajdująca się przy wejściu kamera K, o wysokiej rozdzielczości, przesyła obraz osób 

wchodzących do obiektu do systemu przetwarzającego. Po wstępnej obróbce z obrazu 

wyodrębniana jest twarz. Dokonywana jest ekstrakcja cech umożliwiających identyfikację 

osoby. Następnie, w oparciu o te cechy, wykonywana jest seria porównań z obrazami w bazie 

danych. 

Baza danych jest tworzona ze zdjęć osób, które popełniły przestępstwo na terenie sklepu, 

tzn. po schwytaniu podejrzanego "na gorącym" uczynku zdjęcie jego twarzy jest dołączane do 

bazy danych.  

Jeżeli wynik przeszukiwania jest pozytywny osoba zostaje oznaczona do śledzenia 

(w przeciwnym przypadku – nie zostaje zaznaczona).  

 

 

 
 

Rys. 2. Ilustracja działania podsystemu służącego do oznaczenia śledzonej osoby przy wejściu 
na teren monitorowanego obiektu. 

 



Osoba, która nie została oznaczona do śledzenia przy wejściu, może zostać zaznaczona w 

każdej chwili "ręcznie" przez operatora (pracownika ochrony obiektu), który zauważy 

podejrzane zachowanie.  

Informacja o śledzeniu jest przekazywana do drugiego podsystemu - tzn. śledzona osoba 

jest „przekazywana” kamerze k1, która jest pierwszą z kamer ki, znajdujących się na terenie 

całego sklepu (gdzie i=1..n, zaś n – liczba wszystkich kamer). 

 

 

4. Podsystem służący do śledzenia zaznaczonej osoby 

Podsystem śledzący zaznaczoną osobę składa się z siatki kamer ki (i=1..n) o niskiej 

rozdzielczości, rozmieszczonych w taki sposób, żeby pokryć powierzchnię obiektu (tzn. tak, 

aby widoczne były przestrzenie pomiędzy przeszkodami). Każda kamera ma 

przyporządkowane sąsiednie kamery w czterech kierunkach - góra (G), dół (D), lewo (L), 

prawo(P): 

ki (G=kv, D=kx, L=ky, P=kz) 

gdzie indeksy 0≤v,x,y,z≤n, zaś k0=0 (tzn. nie ma kamery w danym położeniu). 

W przypadku, gdy współrzędne śledzonej osoby na obrazie z kamery ki przekraczają 

wartości graniczne polecenie o śledzeniu jest przekazywane do odpowiedniej kamery 

(przekroczenie xmin - L, xmax - P, ymin - G, ymax - D).  

 

 



Rys. 3. Ilustracja przedstawia przykładowy układ kamer. Opis kamery ki w przedstawionej 

sytuacji wygląda następująco: ki (G=0, D=kj, L=ki-1, P=ki+1). 

Śledzenie jest wykonywane na zasadzie rozpoznawania zmian w obrazie wideo 

i wyodrębniania obiektów o określonych wartościach składowych barw (są one pobierane 

przy oznaczeniu osoby do śledzenia).  

W przypadku, gdy żadna osoba nie jest zaznaczona do śledzenia system znajduje się 

w trybie przeglądania. Natomiast po oznaczeniu osoby (osób) do śledzenia system przechodzi 

do trybu śledzenia: na bieżąco podawana jest informacja o tym, w zasięgu której kamery 

znajduje się zaznaczona osoba (osoby).  

 

 
Rys. 4. Ilustracja działania podsystemu śledzącego: (a) w trybie przeglądania (b) w trybie 

śledzenia (podążamy za śledzonym obiektem). 
 

Rzeczywisty system będzie zbudowany z wielu monitorów, powiązanych z siatką kamer 

poprzez system komputerowy. Do przełączania kamer służyć będą odpowiednie przyciski 

sterujące. Natomiast zaznaczenie osoby do śledzenia może być realizowane poprzez 

kliknięcie na obrazie osoby znajdującej się w kadrze. 



System śledzący zapewni usprawnienie pracy operatora systemu, z którego zdjęty zostanie 

obowiązek sprawdzania, w zasięg której kamery wszedł podejrzany (system automatycznie 

przełączy widoki z odpowiednich kamer). Zamiast tego operator będzie mógł obserwować 

widok z dowolnej kamery (w poszukiwaniu podejrzanych zachowań) i kontrolować ruchy już 

oznaczonych osób - poprzez wybór osoby, którą chce w danym momencie oglądać (możemy 

w danym momencie śledzić dowolną ilość osób - ograniczoną możliwościami 

obliczeniowymi systemu). 

 

Podsumowanie 

Koncepcja systemu zrodziła się na podstawie wywiadu przeprowadzonego wśród 

pracowników ochrony jednego ze szczecińskich hipermarketów. Po odpowiednim 

dostosowaniu system może również zostać wykorzystany do nadzorowania innych obiektów, 

takich jak: stadion, przejście graniczne, lotnisko, biurowiec itp. 

Pracownicy hipermarketu zwrócili uwagę na następującą wadę tradycyjnych systemów: 

„gubienie” śledzonej osoby w momencie jej wyjścia z zasięgu kamery. Również chwilowa 

nieuwaga ze strony operatora powodowała konieczność przeglądania widoków ze wszystkich 

kamer w celu odnalezienia podejrzanego. Natomiast śledzenie kilku osób jednocześnie 

wymaga zaangażowania większej ilości operatorów i w praktyce jest bardzo trudne. 

Wprowadzenie systemu monitoringu automatycznie śledzącego podejrzane osoby 

znacznie usprawniłoby i uprościło ochronę obiektu.  

Praca została wykonana pod naukowym kierownictwem Antoniego Wilińskiego, 

profesora Politechniki Szczecińskiej. 

 

Literatura 

[1] Yang M.-H., Kriegman D. J., Ahuja N., Detecting Faces in Images: A Survey, IEEE 

Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, January 2002, pp.34-58. 

[2] Kuchariev G., Tujaka A. Real-time Face Recognition System for Visitors Identifications. 

Proceedings of the Seventh International Conferece Advanced Computer Systems. ACS’2000, 

October 2000, Szczecin, Poland. 

[3] Kuchariev G., Przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych, Politechnika Szczecińska, 

Instytut Informatyki, Szczecin 1998. 

 


