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Περίληψη 
Η καθηµερινότητα ενός σύγχρονου ανθρώπου έχει αλλάξει ριζικά 
εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας. Ο άνθρωπος, στις 
καθηµερινές του δραστηριότητες, δρα υπό τον περιορισµό του χρόνου και 
του χώρου. Όσο βελτιώνεται η τεχνολογία αυτοί οι περιορισµοί 
εξαλείφονται. Έτσι µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε περισσότερες 
λειτουργίες και να καλύψουµε τις ανάγκες µας σε πολύ λιγότερο χρόνο 
καθώς και ο παράγοντας της απόστασης τείνει να γίνεται όλο και 
µικρότερο εµπόδιο. Μια από τις σηµαντικότερες ανθρώπινες ανάγκες στη 
σύγχρονη αυτή εποχή είναι η αίσθηση της ασφάλειας. Η βασική αίσθηση 
της ασφάλειας ταυτίζεται µε την αίσθηση της ασφάλειας του προσωπικού 
χώρου του κάθε ανθρώπου. Βασικό στοιχείο σε αυτό είναι ο έλεγχος του 
περιβάλλοντός του µέσω της παρακολούθησης του χώρου αυτού.  

Στην επιτήρηση χώρων, η οπτική επαφή είναι ένα σηµαντικό µέσο 
αξιολόγησης του χώρου και της κατάστασης που επικρατεί σε αυτόν. 
Όταν όµως δεν υπάρχει άνθρωπος παρατηρητής στο χώρο υπό επίβλεψη 
τότε αυτή η επαφή χάνεται. Το κενό αυτό µπορούν σήµερα να καλύψουν 
συστήµατα που βασίζονται σε απλές κάµερες και υπολογιστές. 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκητου ανθρώπου για ασφάλεια και την ευκολία 
που παρέχεται πλέον από τους υπολογιστές για την επιτήρηση χώρων, 
στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν τεχνικές επιτήρησης χώρου και 
αναπτύχθηκε εφαρµογή βασισµένη στη βιβλιοθήκη επεξεργασίας εικόνας 
OpenCV,µε στόχο την παρακολούθηση ελεγχόµενου χώρου µε χρήση 
υπολογιστή και µιας απλής διαδικτυακής κάµερας (webcamera).  

 

  



 

Abstract 
The daily life of modern humans has changed dramatically due to the rap-
id development of technology. Humans, in their daily activitiesareacting 
under the limitation of time and space. As technology improves, these re-
strictions are diminished or even eliminated. This has a significant impact 
on daily lives, as humans can now accomplish more functions and to meet 
their needs in less time. The distance factor tends to become a smaller and 
smaller obstacle. One of the most important human needs in this modern 
era is the sense of security. The basic sense of security coincides with the 
same sense of security of personal space of everyone. A key element in 
this is to control the environment through visual monitoring. 

In surveillance, visual contact is an important tool in assessing a site and a 
situation. In cases where there is no human observer on site under super-
vision then this visual contact is lost. This gap can now cover systems 
based on simple cameras and computers. 

Recognizing the human need for privacy and security and the convenience 
provided by computers on surveillance sites, in this thesis surveillance 
techniques have been studied and a video surveillance system has been 
developed and implemented based on the image processing library Open 
CV, to monitor a personal space using a computer and a simple web cam-
era. 
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Εισαγωγή 

1.1 Ασφάλεια και επιτήρηση 
Η καθηµερινότητα ενός σύγχρονου ανθρώπου έχει αλλάξει ριζικά 
εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας. Ο άνθρωπος,στις 
καθηµερινές του δραστηριότητες,δραυπό τον περιορισµό του χρόνου και 
του χώρου. Όσο βελτιώνεται η τεχνολογία αυτοί οι περιορισµοί 
εξαλείφονται. Έτσι µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε περισσότερες 
λειτουργίες και να καλύψουµε τις ανάγκες µας σε πολύ λιγότερο χρόνο 
καθώς και ο παράγοντας της απόστασης τείνει να γίνεται όλο και 
µικρότερο εµπόδιο.  

Μια από τις σηµαντικότερες ανθρώπινες ανάγκες είναι η αίσθηση της 
ασφάλειας. Η βασική αίσθηση της ασφάλειας ταυτίζεται µε την αίσθηση 
της ασφάλειας του προσωπικού χώρου του κάθε ανθρώπου. Βασικό 
στοιχείο σε αυτό είναι ο έλεγχος του περιβάλλοντός του µέσω της 
παρακολούθησης του χώρου αυτού. Η οπτική επαφή είναι ένα µέσο 
αξιολόγησης του χώρου και της κατάστασης που επικρατεί σε αυτόν. 
Όταν όµως δεν βρισκόµαστε άµεσα στο χώρο δεν έχουµε την επαφή αυτή.  

Η βασικότερη αίσθηση του ανθρώπου είναι αναµφισβήτητα η όραση. Για 
το λόγο αυτό ήταν πολύ σηµαντική η ανακάλυψη και η ενσωµάτωση της 
κάµερας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Με τον τρόπο αυτό ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής αντιλαµβάνεται το περιβάλλον όπως και το 
ανθρώπινο µάτι. 
Αναγνωρίζοντας την ανάγκητου ανθρώπου για ασφάλεια και την ευκολία 
που παρέχεται πλέον από τους υπολογιστές για την επιτήρηση χώρων, 
στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν τεχνικές επιτήρησης χώρου και 
αναπτύχθηκε εφαρµογή µε στόχο την παρακολούθηση ελεγχόµενου 
χώρου µε χρήση υπολογιστή και µιας απλής διαδικτυακής κάµερας 
(webcamera).  

1.2Τι είναι λογισµικό βιντεοεπιτήρησης 
Ένα λογισµικό βιντεοεπιτήρησης βοηθά στην παρακολούθηση 
συµπεριφοράς, δραστηριοτήτων, ή άλλων πληροφοριών που 
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αλλάζουν,συνήθως ανθρώπων, µε σκοπό τον επηρεασµό, τη διαχείριση, 
την καθοδήγηση ή την προστασία τους. 

Ως σύστηµα βιντεοεπιτήρησης ορίζεται ένα σύστηµα το οποίο είναι 
εγκατεστηµένο σε ένα χώρο και έχει τη δυνατότητα λήψης και 
καταγραφής εικόνας ή ακόµη και ήχου. Η βιντεοεπιτήρηση αποτελεί 
αναµφίβολα ένα µέτρο πρόληψης, ιδιαίτερα αν εφαρµοσθεί µε σωστή 
σχεδίαση. Από την άλλη πλευρά όµως, επιδρά στη συµπεριφορά των 
προσώπων, καθώς κάποιος που γνωρίζει ότι παρακολουθείται, ενδέχεται 
να προσαρµόζει τη συµπεριφορά του, αλλά και να υπόκειται σε 
ψυχολογική πίεση. Είναι λοιπόν αναγκαίο να γίνεται σωστή και όχι 
καταχρηστική λειτουργία των συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης.  

Η χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης είναι πλέον ιδιαίτερα 
εκτεταµένη. Χρησιµοποιούνται σε δηµόσιους χώρους όπως σε τράπεζες, 
ξενοδοχεία, εµπορικά καταστήµατα µε σκοπό την προστασία των 
πελατών, του προσωπικού αλλά και των εγκαταστάσεων. 
Χρησιµοποιούνται όµως και σε ιδιωτικούς χώρους για προστασία της 
σωµατικής ακεραιότητας και της ιδιωτικής περιουσίας πολιτών.  

Η εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης σε 
δηµόσιους χώρους από δηµόσιες αρχές, για τους σκοπούς των αρχών 
αυτών, ρυθµίζεται από το v. 3917/2011. Αν όµως το σύστηµα 
βιντεοεπιτήρησης εγκατασταθεί από έναν ιδιώτη µε σκοπό 
τηβιντεοεπιτήρηση του ιδιωτικού του χώρου, όπως για παράδειγµα του 
χώρου της οικίας του, τότε δεν υπάρχει η υποχρέωση γνωστοποίησης 
προς την Αρχή [1]. 

1.3 Η ιστορία της βιντεοεπιτήρησης 
Η βιντεοεπιτήρηση, όπως και όλες οι εφαρµογές της τεχνολογίας, 
παρουσίασε ραγδαία εξέλιξη από τα πρώτα βήµατα της εµφάνισής της 
µέχρι τη σύγχρονη εποχή. Το γεγονός αυτό συµβαδίζει µε τη γενικότερη 
εξέλιξη της επιστήµης της πληροφορικής. Παρακάτω παρατίθενται 
χρονολογικά κάποια σηµεία άξια αναφοράς της πορείας της 
βιντεοεπιτήρησης [2]. 

1949: Εκδίδεται το βιβλίο του GeorgeOwel "1984" που εισάγει την έννοια 
της βιντεοεπιτήρησης στο κοινό. 

1951: Για πρώτη φορά καταγράφονται σε βιντεοταινία εικόνες από 
ζωντανή µετάδοση τηλεοπτικής κάµερας. 

1960: Πρώτη καταγεγραµµένη χρήση καµερών βιντεοεπιτήρησης στην 
πλατεία Trafalgar του Λονδίνου για την παρακολούθηση της 
βασιλικής οικογένειας. 

1965: Πρώτες αναφορές της νοµοθετικής επιβολής της επιτήρησης στις 
Η.Π.Α. 
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1966: HNASA χρησιµοποιεί αναλογικά σήµατα για να χαρτογραφήσει 
την επιφάνεια του φεγγαριού στέλνοντας ψηφιακές εικόνες στη γη. 

1969: Εκδίδεται πατέντα ευρεσιτεχνίας για το πρώτο οικιακό σύστηµα 
ασφαλείας που χρησιµοποιεί τηλεοπτική παρακολούθηση στη 
MarieBrown. 

1972: Η εταιρία TexasInstrumentsπατένταρε την πρώτη ηλεκτρονική 
κάµερα που δεν χρειάζεται το παραδοσιακό φιλµ. 

1973: Το τσιπ ανίχνευσης εικόνας CCD (ChargedCoupledDevice) 
εφευρίσκεται. 

1980: Τα συστήµατα παρακολούθησης επεκτείνονται σε εταιρίες για την 
πρόληψη κλοπών. 

1986: Οι επιστήµονες της KODAKεφευρίσκουν τον πρώτο αισθητήρα 
Megapixel, ικανό να καταγράφει 1,4 εκατοµµύρια pixels. 

1992:Εφευρίσκεται η κάµερα «Νταντά». Η βιοµηχανία τείνει να 
αναπτύσσει κάµερες µικρότερες σε µέγεθος και µεγαλύτερες σε 
ανάλυση. 

1996: Εφευρίσκεται η πρώτη IPκάµερα, Neteye 200 από την εταιρία 
AxisCommunications. 

1998: Εισάγονται στην αγορά τα DVRs και πραγµατοποιείται το δεύτερο 
µεγάλο κύµα της υιοθέτησης των συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης. 

2001: Η επίθεση της 11ης Σεπτεµβρίου στη Νέα Υόρκη άλλαξε τη 
νοοτροπία στη βιντεοεπιτήρηση. Από µαζικές παρακολουθήσεις 
επικεντρώθηκαν περισσότερο στην ιδιωτική ασφάλεια. 

2003:ΤοσχολείοRoyalPalmMiddleSchoolστοPhoenixεγκαθιστάλογισµικό 
αναγνώρισης προσώπου για τον εντοπισµό αγνοούµενων παιδιών. 

2006: Η πόλη του Σικάγο ανακοινώνει το πρόγραµµα 
“OperationVirutalShield” το πιο εκτεταµένο σύστηµα 
παρακολούθησης πόλεως στις Η.Π.Α. 

2007: Υπολογίζεται ότι περισσότερες από 97% όλων των πληροφοριών 
από τηλεπικοινωνίες  µεταφέρονται µέσω του Internet.  

Σήµερα: Το Internet έχει καταστήσει δυνατή την χρήση της 
βιντεοεπιτήρησης από παντού και την παρακολούθησή της από 
οποιοδήποτε σηµείο. 

1.4 Τι είναι η ανίχνευση κίνησης; 
Με τον όρο ανίχνευση κίνησης ορίζουµε τη διαδικασία που επιβεβαιώνει 
την αλλαγή στη θέση ενός αντικειµένου σε σχέση µε το περιβάλλον του ή 
την αλλαγή στον περιβάλλοντα χώρο σε σχέση µε ένα αντικείµενο. 
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Γενικότερα η ανίχνευση µπορεί να επιτευχθεί µε ηλεκτρονικές µεθόδους 
(κάµερα, µικρόφωνο, υπέρυθρες, laser), όπως στο λογισµικό που 
αναπτύχθηκε, αλλά και από µηχανικές µεθόδους (πλήκτρα σε 
πληκτρολόγιο)[3]. 

Η παρακολούθηση ενός ελεγχόµενου χώρου θα ήταν πολύ πιο ακριβής αν 
δεν υπήρχαν τα εξής προβλήµατα: 

• Μεταβολή φωτεινότητας της εικόνας 
• Αργή απόκριση της κάµερας σε γρήγορη κίνηση του αντικειµένου 
• Επηρεασµός του παρασκηνίου από την εµφάνιση νέου 
προσκηνίου 

1.5Ελεύθερα λογισµικά βιντεοεπιτήρησης 
To Ispy είναι µια open source εφαρµογή που επιτρέπει τη σύνδεση 
κάµερας και µικροφώνου για τον έλεγχο κίνησης και ήχου. 
Ότανανιχνευθεί κίνηση τότε το λογισµικό καταγράφει τα δεδοµένα σε 
βίντεο και εικόνες. 

 
Εικόνα 1. ISpylogo 

Οι σηµαντικότερες υπηρεσίες του λογισµικού είναι η αποµακρυσµένη 
παρακολούθηση µέσω διαδικτύου, η αυτόµατη αποστολή βίντεο στην 
ιστοσελίδα www.youtube.com, πρόσβαση στο λογισµικό µέσω κινητού, 
εντοπισµός και καταγραφή ήχου, αποστολή ηλεκτρονικού 
µηνύµατος/SMS/µηνύµατος στο www.twitter.com κατά την ανίχνευση 
κίνησης ή την ανίχνευση ήχου, αναγνώριση χρώµατος για περιπτώσεις 
πυρκαγιάς ή καπνού και πολλά άλλα. 
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Εικόνα 2. ToΛογισµικόISpy 

Οι λειτουργίες αποθήκευσης βίντεο και εικόνας, όταν ανιχνευθεί κίνηση, 
είναι δωρεάν, όµως δεν ισχύει το ίδιο και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του 
προγράµµατος.Το Ispy είναι ένα λογισµικό που έχει αναπτυχθεί σε c# µε 
Visual Studio 10 και είναι διαθέσιµο σε 17 γλώσσες [4]. 

1.6 Ηεφαρµογής που αναπτύχθηκε 
Βασικός σκοπός του συστήµατος που υλοποιήθηκε είναι να ειδοποιεί το 
χρήστη σε περίπτωση ανίχνευσης κίνησης στον ελεγχόµενο χώρο. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε την υλοποίηση ενός συστήµατος παρακολούθησης και 
ανίχνευσης κίνησης και µε την εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που 
παρέχει η βιβλιοθήκη προγραµµατισµού OpenCV. Έτσι ξεπερνιέται το 
εµπόδιο του χώρου και της απόστασης όσων αφορά την άµεσα οπτική 
επαφή στον επιθυµητό χώρο.Η εφαρµογή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
σε ιδιωτικά και δηµόσια µέρη, όπου υπάρχει η ανάγκη της 
παρακολούθησης. Γενικά χαρακτηρίζεται ως µια εφαρµογή αυτόµατης 
παρακολούθησης µιας και δεν απαιτεί την ανθρώπινη παρουσία. 
Περιλαµβάνει την αυτόµατη ενηµέρωση του χρήστη εφόσον καταγραφεί 
κάποιο ύποπτο περιστατικό. Επίσης, είναι προσιτό οικονοµικά µιας και δε 
χρειάζεται επιπρόσθετη αγορά εξοπλισµού καθώς χρησιµοποιεί τις 
συσκευές που υπάρχουν ήδη στους περισσότερους επιτραπέζιους 
υπολογιστές. 

Για την ανάπτυξη της παρούσας εργασίας χρησιµοποιήθηκε ένας φορητός 
υπολογιστής DELL Inspiron 1564 και η webcamera του φορητού από 
άποψη υλικού. Τα λογισµικά που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη 
της εργασίας είναι τα εξής: 

• Visual Studio 2010 Express Edition 
• OpenCV 2.1.0. 
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• EASendMail 
• Open Office 4.0.0 
• Photoshop CS3 

Τα βασικότερα συστατικά µέρη της εφαρµογής είναι οι βιβλιοθήκες 
OpenCV και EASendMail, οι οποίες συνδυάστηκαν µε το Visual Studio. 
Η εφαρµογή εφόσον είναι σε λειτουργία επεξεργάζεται τις εικόνες που 
παίρνει από την κάµερα µε έναν αλγόριθµο αναγνώρισης κίνησης σε 
πραγµατικό χρόνο. Όταν ο αλγόριθµος αναγνωρίσει κίνηση 
ενεργοποιείται η λειτουργία της αποθήκευσης εικόνων στην κατάλληλη 
διαδροµή και αποστέλλει µήνυµα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 
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Περιγραφή προβλήµατος 

2.1 Κατηγορίες Αλγορίθµων Αναγνώρισης Κίνησης 
Κεντρικό σηµείο αναφοράς στην παρούσα εργασία είναι η ανίχνευση 
κίνησης µέσω της κάµερας ενός υπολογιστή. Στον τοµέα των αλγόριθµων 
ανίχνευσης κίνησης υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες, οι οποίες 
περιγράφονται συνοπτικά στις παραγράφους που ακολουθούν: 

• Κατηγορία αφαίρεσης φόντου 
• Κατηγορία χρονικής διαφοράς 
• Κατηγορία οπτικής ροής 

2.1.1 Αφαίρεσητουφόντου (Background subtraction) 
Η τεχνική αφαίρεσης φόντου είναι µια τεχνική που αναφέρεται στους 
τοµείς της επεξεργασίας εικόνας και υπολογιστικής όρασης όπου το 
προσκήνιο µιας εικόνας αποµονώνεται για περαιτέρω επεξεργασία, όπως 
για παράδειγµα αναγνώριση αντικειµένου. Σε γενικές γραµµές οι περιοχές 
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι τα αντικείµενα στο προσκήνιο της 
εικόνας. Η τεχνική αφαίρεσης φόντου είναι µια ευρέως 
χρησιµοποιούµενη προσέγγιση για την ανίχνευση κινούµενων 
αντικειµένων σε βίντεο από στατικές κάµερες. Αυτή η µέθοδος όµως, δεν 
είναι κατάλληλη όταν το φόντο αλλάζει δυναµικά και κινείται, όπως θα 
µπορούσε να συµβαίνει για παράδειγµα µε ένα δέντρο που κινούνται τα 
φύλλα του λόγω ανέµου ή µε µια θάλασσα που έχει κύµα. Το σκεπτικό 
της προσέγγισης είναι ότι η ανίχνευση κινούµενων αντικειµένων 
προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ της τρέχουσας εικόνας και µιας 
εικόνας αναφοράς που συχνά αποκαλείται ''εικόνα φόντου'' ή ''µοντέλο 
φόντου'' [5]. 

2.1.2. Χρονική διαφορά (Temporal differencing) 
Η κατηγορία της χρονικής διαφοράς έχει να κάνει µε µία διαφορά µεταξύ 
της χρονικής διάρκειας διαδοχικών καρέ εξετάζοντας εικονοστοιχείο - 
εικονοστοιχείο. Τα διαδοχικά καρέ µπορεί να είναι είτε δύο, είτε 
περισσότερα. Η χρονική διαφορά προσαρµόζεται σε περιβάλλοντα που 
αλλάζουν, αφού το ιστορικό του φόντου ανανεώνεται κάθε λίγα καρέ. 
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Ενώ πρόκειται για µια µέθοδο που είναι εξαιρετικά προσαρµοστική σε 
δυναµικά περιβάλλοντα, γενικά κάνει µια φτωχή εργασία στην εξαγωγή 
των σχηµάτων των κινούµενων αντικειµένων [6]. 

2.1.3. Οπτική ροή (Optical flow) 
Πρόκειται για µια προσέγγιση ανίχνευσης κίνησης που καθορίζει κατά 
πόσο ένα εικονοστοιχείο µιας εικόνας κινείται µεταξύ των γειτονικών 
του. Η µέθοδος της οπτικής ροής είναι πολύπλοκη, αλλά έχει το 
πλεονέκτηµα της ανίχνευσης κίνησης µε ακρίβεια ακόµη και χωρίς να 
γνωρίζει το φόντο. Έτσι µπορεί να επιτευχθεί ο σκοπός της αναγνώρισης 
κίνησης µε κινούµενο παρασκήνιο ακόµη και αν η κάµερα κινείται. Η 
οπτική ροή είναι αρκετά πολύπλοκη υπολογιστικά και απαιτεί η 
εσωτερική κίνηση των χαρακτηριστικών των καρέ να είναι µικρή. Επίσης, 
είναι  δύσκολη η υλοποίηση σε πραγµατικό χρόνο και συχνά απαιτεί 
εξειδικευµένο υλικό[6]. 

Για την παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε αλγόριθµος που 
κατατάσσεται στην κατηγορία της αφαίρεσης φόντου. Ο παράγοντας της 
στατικότητας της κάµερας ήταν καταλυτικός στην επιλογή της 
κατηγορίας αλγορίθµου, καθώς όπως προαναφέρθηκε οι αλγόριθµοι 
αφαίρεσης φόντου είναι πολύ αποτελεσµατικοί σε περιπτώσεις µε 
σταθερό παρασκήνιο.  

2.2. Αλγόριθµος Gauss background/foreground detection 

2.2.1. Περιγραφή Μοντέλου 
Στο µοντέλο µίξης γκαουσιανών κατανοµών το κάθε εικονοστοιχείο του 
παρασκηνίου χαρακτηρίζεται από τη µίξη κατανοµών Gauss, όπου το Κ 
είναι ένας µικρός αριθµός από το 3 µέχρι το 5. Η κάθε κατανοµή Gauss 
αναπαριστά διαφορετικό χρώµα του παρασκηνίου και οι παράµετροι της 
µίξης αναπαριστούν τη χρονική αναλογία µε την οποία αυτά τα χρώµατα 
παραµένουν στην εικόνα. Τα στοιχεία του backgroundαποφασίζονται 
υποθέτοντας ότι το φόντο περιέχει τα Β χρώµατα µε την µεγαλύτερη 
πιθανότητα. Τα πιθανά χρώµατα του φόντου είναι αυτά που παραµένουν 
περισσότερη ώρα και είναι τα πιο στατικά. Σταθερά µονόχρωµα 
αντικείµενα τείνουν να σχηµατίσουν συµπαγείς δέσµες στο χρωµατικό 
χώρο, ενώ τα κινούµενα αντικείµενα σχηµατίζουν πιο ευρείς δέσµες 
εξαιτίας των διαφορετικών ανακλώµενων επιφανειών κατά τη διάρκεια 
της κίνησης. Η µέτρηση αυτή ονοµάζεται fitnessvalue. Για να επιτραπεί 
στο µοντέλο να προσαρµόζει τις αλλαγές στο φωτισµό και να τις 
επεξεργάζεται σε πραγµατικό χρόνο εφαρµόζεται µια διαδικασία 
ενηµέρωσης (update) η οποία βασίζεται στην επιλεκτική ανανέωση του 
µοντέλου. Κάθε καινούρια τιµή εικονοστοιχείου συγκρίνεται µε τα 
στοιχεία του υπάρχοντος µοντέλου σε σχέση µε το fitness. Στη πρώτη 
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συνιστώσα του µοντέλου που ταιριάζει θα ενηµερωθεί. Αν δεν υπάρξει 
ταίριασµα, δηµιουργείται µια νέα συνιστώσα Gauss που έχει σαν µέση 
τιµή την τιµή αυτής της συνιστώσας, πολύ µεγάλη απόκλιση και µια 
µικρή τιµή σαν παράµετρο βάρους.  

2.2.2.Κατάτµηση κίνησης µε χρήση στατιστικών µεθόδων 
Σχετικά πρόσφατα, κάποιες στατιστικές µέθοδοι για να εξαχθούν οι 
περιοχέςαλλαγών από το φόντο έχουν εµπνευστεί από τις βασικές 
µεθόδους αφαίρεσης φόντου που ήδη περιγράψαµε. Οι στατιστικές αυτές 
προσεγγίσεις χρησιµοποιούν χαρακτηριστικά από ατοµικά εικονοστοιχεία 
ή από οµάδες τους για να κατασκευάσουν πιο σύνθετα µοντέλα για το 
φόντο. Οι στατιστικές αυτών των µοντέλων µάλιστα, αλλάζουν δυναµική 
κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Κάθε εικονοστοιχείο στην τρέχουσα 
εικόνα χαρακτηρίζεται ως εικονοστοιχείο πρώτου πλάνου ή φόντου αφού 
συγκριθεί µε τις στατιστικές του ενίοτε µοντέλου φόντου. Αυτή η 
προσέγγιση γίνεται όλο και πιο δηµοφιλής λόγω της σθεναρότητας που 
παρουσιάζει στο θόρυβο, στις σκιές, στις αλλαγές των συνθηκών φωτός 
κλπ[7]. 

2.2.3. Ενηµέρωση Παραµέτρων 
Κάθε pixel της εικόνας µοντελοποιείται από ένα συνδυασµό Κ 
κατανοµών Gauss. Η πιθανότητα ένα συγκεκριµένοpixel να έχει την 
τιµήxN τη χρονική στιγµή Ν µπορεί να γραφεί ως 

 
όπου wk είναι η παράµετροςβάρους της k-στης συνιστώσας Gauss και 
η(χn;θk) είναι η κανονική κατανοµή της συνιστώσας αυτής η οποία 
εκφράζεται από τη σχέση :  

 
όπου µκ η µέση τιµή και Σκ= σ2

κ Ι το γινόµενο απόκλισης από το µέσο 
όρο της k-στης συνιστώσας. Οι Κ κατανοµές ταξινοµούνται µε βάση την 
τιµή fitnesswk/ σkκαι οι πρώτεςΒ κατανοµές χρησιµοποιούνται σαν το 
µοντέλο του background της εικόνας αυτής όπου το Β υπολογίζεται από 
τη σχέση  
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Το T είναι το ελάχιστο κλάσµα του µοντέλου του background στην 
εικόνα, δηλαδή είναι η ελάχιστη εκ’ των προτέρων πιθανότητα εµφάνισης 
του background στην εικόνα. Η αφαίρεση του background 
πραγµατοποιείται καθορίζοντας σαν foreground οποιοδήποτε pixel απέχει 
περισσότερο από 2,5 τυπικές αποκλίσεις από οποιαδήποτε από τις Β 
κατανοµές. Η πρώτη συνιστώσα Gauss που ταιριάζει τις τιµές ελέγχου θα 
ενηµερωθεί µέσω των ακόλουθων εξισώσεων :  

 
όπου ωk είναι η k-στη συνιστώσα Gauss και 1/α ορίζει τη χρονική 
σταθερά πουπροσδιορίζει µεταβολές 
Αν καµία από τις Κ κατανοµές δεν ταιριάζει µε την τιµή του pixel, η 
ελάχιστηπιθανή συνιστώσα αντικαθίσταται από την συγκεκριµένη τιµή 
σαν µέση τιµή, µία αρχικά πολύ µεγάληδιακύµανση και µία χαµηλή 
παράµετρο βάρους. Ουσιαστικά µόνο το α και το T αποτελούν 
παραµέτρους που πρέπει να οριστούν για την εφαρµογή του αλγορίθµου.  
Ωστόσο ο αλγόριθµος όπως εξηγήθηκε µέχρι τώρα έχει δύο πολύ 
σηµαντικάπροβλήµατα. Καταρχήν, εάν η αρχική τιµή ενός 
συγκεκριµένου pixel είναι ένα αντικείµενο του foreground, υπάρχει µόνο 
µία κατανοµή Gauss της οποίας το βάρος ισούται µε τη µονάδα. Με µόνο 
ενός χρώµατος διαδοχικές τιµές στο background, χρειάζονται log(1-α)(Τ) 
εικόνες µέχρι να αναγνωριστεί το αυθεντικό background και log(1-α)(0.5) 
εικόνες µέχρι να βρεθεί η κυρίαρχη συνιστώσα του φόντου. Για 
παράδειγµα, αν υποθέσουµε ότι τουλάχιστον για 60% του χρόνου το 
φόντο εµφανίζεται στο βίντεο και α = 0.002(500 τελευταίες εικόνες), θα 
χρειαστούν 255 και346 εικόνες για να συµπεριληφθεί η συνιστώσα στο 
background και για να γίνει η επικρατούσα συνιστώσα φόντου, 
αντίστοιχα. Η κατάσταση χειροτερεύει ακόµα περισσότερο σε πολύπλοκα 
περιβάλλοντα όπου ένα στατικό και καθαρό φόντο είναι σπάνιο. Το 
δεύτερο πρόβληµα που προκύπτει είναι ότι το ρ είναι πάρα πολύ µικρό 
λόγω του κλάσµατος πιθανότητας. Αυτό συνεπάγεται πολύ αργές 
προσαρµογές στους πίνακες της µέσης τιµής και της διακύµανσης κι έτσι 
ο αλγόριθµος εκτίµησης του φόντου µπορεί να αποτυγχάνει για αρκετά 
δευτερόλεπτα µετά την αρχικοποίηση. Μία απλή λύση για το πρόβληµα 
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αυτό είναι να αφαιρέσουµε τον όρο της πιθανότητας απότο ρ. Όσο για το 
πρώτο πρόβληµα, τη λύση τη δίνει ένας ΕΜ αλγόριθµος ως εξής:  

Αρχικά η εκτίµηση του συνδυαστικού Gauss µοντέλου γίνεται µε βάση 
ταστατιστικά που προκύπτουν από τις ακόλουθες εξισώσεις ενηµέρωσης :  

 
Η αρχική αυτή εκτίµηση βελτιώνει την ακρίβεια καθώς επίσης και 
τηναπόδοση του αλγορίθµου επιτρέποντας γρήγορη σύγκλιση σε ένα 
σταθερό µοντέλο φόντου. Έπειτα, αφού τα πρώτα L δείγµατα έχουν 
επεξεργαστεί, λαµβάνονται υπόψηστις εξισώσεις ενηµέρωσης οι οποίες 
έτσι δίνουν προτεραιότητα στα πιο πρόσφατα δεδοµένα µε αποτέλεσµα ο 
αλγόριθµος να προσαρµόζει πιο εύκολα τις διάφορες µεταβολές του 
περιβάλλοντος. Οι εξισώσεις αυτές, που απαιτούν τα L πιο πρόσφατα 
δείγµατα είναι οι εξής:  

 
[7] 

2.2.4. Κώδικας του αλγόριθµου σε c++ 
/* Demo of the background/foreground detection alg [22] */ 
/* Author: Francois Cauwe */ 
#include "cv.h" 
#include "cvaux.h" 
#include "highgui.h" 
#include <ctype.h> 
#include <stdio.h> 
int main(intargc, char** argv) 
{ 
    /* Start capturing */ 
CvCapture* capture = 0; 
if(argc == 1 || (argc == 2 &&strlen(argv[1]) == 1 
&&isdigit(argv[1][0]))) 
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capture = cvCaptureFromCAM(argc == 2 ? argv[1][0] - '0' : 
0); 
else if(argc == 2) 
capture = cvCaptureFromAVI(argv[1]); 
if(!capture) 
    { 
fprintf(stderr,"Could not initialize...\n"); 
return -1; 
    } 
    /* print a welcome message, and the OpenCV version */ 
printf ("Demo of the background classification using 
CvGaussBGModel %s (%d.%d.%d)\n", 
     CV_VERSION, 
     CV_MAJOR_VERSION, CV_MINOR_VERSION, 
CV_SUBMINOR_VERSION); 
    /* Capture 1 video frame for initialization */ 
IplImage* videoFrame = NULL; 
videoFrame = cvQueryFrame(capture); 
if(!videoFrame) 
    { 
printf("Bad frame \n"); 
exit(0); 
    } 
    // Create windows 
cvNamedWindow("BG", 1); 
cvNamedWindow("FG", 1); 
    // Select parameters for Gaussian model. 
CvGaussBGStatModelParams* params = new CvGaussBGStatModel-
Params;       
params->win_size=2;  
params->n_gauss=5; 
params->bg_threshold=0.7; 
params->std_threshold=3.5; 
params->minArea=15; 
params->weight_init=0.05; 
params->variance_init=30;  
    // CreatCvBGStatModel 
    // cvCreateGaussianBGModel(IplImage* first_frame, 
CvGaussBGStatModelParams* parameters) 
    // or 
    // cvCreateGaussianBGModel(IplImage* first_frame) 
CvBGStatModel* bgModel = cvCreateGaussianBGMod-
el(videoFrame,params); 
int key=-1; 
while(key != 'q') 
    { 
        // Grab a frame 
videoFrame = cvQueryFrame(capture); 
if(!videoFrame) 
break; 
        // Update model 
cvUpdateBGStatModel(videoFrame,bgModel); 
        // Display results 
 cvShowImage("BG", bgModel->background); 
 cvShowImage("FG", bgModel->foreground);  
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 key = cvWaitKey(10); 
    } 
cvDestroyWindow("BG"); 
cvDestroyWindow("FG"); 
cvReleaseBGStatModel(&bgModel); 
cvReleaseCapture(&capture); 
return 0; 
} 

2.3. Microsoft Visual Studio 
ΤοMicrosoftVisualStudioείναιέναολοκληρωµένοπεριβάλλονανάπτυξης 
(IDE-IntegratedDevelopmentEnvironment) από τη Microsoft που βοηθά 
στη δηµιουργία και την ανάπτυξη εφαρµογών και στον εντοπισµό 
σφαλµάτων. Χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη εφαρµογών κονσόλας, 
Windows Forms εφαρµογών και υπηρεσιών web. To Microsoft Visual 
Studio Expressείναιµιαπιοελαφριάέκδοσητου Microsoft Visual Studio. Η 
πρώτη έκδοση του Visual Studio Express κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο 
του 2005. Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε το Microsoft Visual 
Studio 2010 Express[8]. 

 
Εικόνα3. Microsoft Visual Studio 2010 Express Edition 

Τα λειτουργικά συστήµατα στα οποία µπορεί να εκτελεστεί το Mi-
crosoftVisualStudio 2010 Expressείναι τα εξής: 

• Windows 7 SP1 (x86 και x64) 
• Windows 8 (x86 και x64) 
• Windows Server 2008 R2 SP1 (x64) 
• Windows Server 2012 (x64) 
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Οι υποστηριζόµενες αρχιτεκτονικές µε τις οποίες είναι συµβατό το Mi-
crosoftVisual 2010 Expressείναι είτε 32-bit (x86), είτε 64-bit (x64). 

2.3.3. Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήµατος 
Τα ελάχιστα στοιχεία που απαιτείται να έχει ένας υπολογιστής για να 
εκτελεστεί το MicrosoftVisual 2010 Express είναι τα παρακάτω [9]:  

• Επεξεργαστής 1GB ή 2GB 
• 10GB ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο 
• 5400RPM στον σκληρό δίσκο 
• DirectX 9 συµβατή κάρτα γραφικών µε ανάλυση 1024 x 768 

ή υψηλότερη 

2.4. Τι είναι βιβλιοθήκη 
Στην πληροφορική καλούµε βιβλιοθήκη (library) µια συλλογή από έτοιµα 
υποπρογράµµατα που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη λογισµικού. Οι 
βιβλιοθήκες περιέχουν κώδικα και δεδοµένα και βοηθούν υπηρεσίες που 
εκτελούνται σε προγράµµατα. Αυτό επιτρέπει τον διαµοιρασµό και τη 
χρήση του κώδικα και των δεδοµένων µε αρθρωτό τρόπο. Τα σύγχρονα 
λειτουργικά συστήµατα παρέχουν βιβλιοθήκες που υλοποιούν την 
πλειονότητα των υπηρεσιών του συστήµατος. Έτσι, ο περισσότερος 
κώδικας που χρησιµοποιούν οι σύγχρονες εφαρµογές παρέχεται από 
βιβλιοθήκες και δεν χρειάζεται να γραφτεί για κάθε νέο πρόγραµµα[10]. 

2.5. Η βιβλιοθήκη OpenCV 
H OpenCV είναι µια βιβλιοθήκη 
µηχανικής όρασης που περιέχει 
συναρτήσεις που αφορούν την 
επεξεργασία εικόνας σε πραγµατικό 
χρόνο. Η βιβλιοθήκη αυτή αναπτύχθηκε 
από την Intel το 1999 µε C/C++. Η 
OpenCV είναι ανοιχτού λογισµικού και 
είναι ελεύθερη για εµπορική και 
ερευνητική χρήση υπό την άδεια 
ανοικτού λογισµικού BSD. Αυτό 
σηµαίνει ότι µπορεί να γίνει ελεύθερα η 
χρήση της για εµπορικούς ή 
ερευνητικούς σκοπούς. Έχει διεπαφές C, 

C++, Python, Java και υποστηρίζει Windows, Linux, Mac OS, iOS, και 
Android. Γράφτηκε αρχικά για compilation σε BorlandC++, MSVC++ και 
για τους compilers της Intel. Η δηµιουργία της OpenCV αποσκοπεί και 
στη δηµιουργία µιας κοινότητας ανοιχτού λογισµικού, σχετική µε τη 
µηχανική όραση, η οποία θα αναπτύσσει σύγχρονες µεθόδους 

1 Open CV Logo Εικόνα 4. Open CV Logo 
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επεξεργασίας εικόνας σε ένα συνεχώς αναπτυσσόµενο τεχνολογικό 
περιβάλλον. 

H OpenCV ξεκίνησε µέσα από µια έρευνα της Intel που αφορούσε την 
προώθηση εφαρµογών µε υψηλές απαιτήσεις από τον επεξεργαστή του 
συστήµατος. Ένας από τους συντάκτες της βιβλιοθήκης που εργαζόταν 
για την Intel, επισκεπτόταν πανεπιστήµια και παρατήρησε ότι κάποιες 
από τις κορυφαίες οµάδες πανεπιστηµίων, όπως ήταν το MIT Media Lab, 
είχαν αναπτύξει κώδικα τεχνιτής όρασης που µεταβιβαζόταν από φοιτητή 
σε φοιτητή. Με τον τρόπο του διαµοιρασµού µεταξύ τους, είχαν το 
πλεονέκτηµα τηςγρηγορότερης και καλύτερης ανάπτυξη εφαρµογών αντί 
να ανακαλύπτουν συνέχεια βασικές λειτουργίες από το µηδέν. 

Η OpenCV σήµερα περιέχει πάνω από 500 συναρτήσεις κατάλληλες για 
διάφορες εφαρµογές στους τοµείς της οπτικής επεξεργασίας εικονών. Η 
βιβλιοθήκη OpenCV σχεδιάστηκε ώστε να έχει υψηλή υπολογιστική 
απόδοση και δίνει έµφαση σε εφαρµογές πραγµατικού χρόνου. Η 
βιβλιοθήκη αυτή µπορεί να εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες των νεων 
πολυπύρηνων επεξεργαστών. Οι αλγόριθµοι της OpenCV είναι 
βελτιστοποιηµένοι για επεξεργαστές αρχιτεκτονικής Intel Pentium 
(MMX, Pro, 3, 4). 

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυµεί τη βελτιστοποίηση της OpenCV  
µπορεί να αγοράσει τη  βιβλιοθήκη ΙΡΡ(Intergraded Performance 
Primitives Library) της Intel, η οποία αποτελείται από πιστοποιηµένες 
υπορουτίνες χαµηλού επιπέδου που βελτιώνουν την απόδοση των 
λειτουργειών που προσφέρει η OpenCV. H βιβλιοθήκη OpenCV δεν 
εξαρτάται σε καµία περίπτωση από την ΙΡΡ. Αν η ΙΡΡ είναι 
εγκατεστηµένη τότε η OpenCV θα τη χρησιµοποιήσει αυτόµατα µε την 
εκτέλεση των βιβλιοθηκών δυναµικής σχεδίασης της ΙΡΡ για να ενισχύσει 
περαιτέρω την ταχύτητά της [11] 

2.5.1. Δοµικά Μέρη της OpenCV 
Η OpenCV δοµείται κυρίως από τέσσερα συστατικά µέρη, το CV, το 
MLL, το HighGUI και το CxCore που παρουσιάζονται και στην Εικόνα 5. 
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Εικόνα 5. Συστατικά µέρη της OpenCV 

Πιο συγκεκριµένα το πρώτο συστατικό µέρος µε την ονοµασία CV, 
αναπαριστά τους βασικούς αλγόριθµους για επεξεργασία εικόνας αλλά 
και τους υψηλού επιπέδου αλγόριθµους για τη µηχανική όραση. Το 
δεύτερο, MLL, αναπαριστά τη βιβλιοθήκη µηχανικής µάθησης που 
περιλαµβάνει εργαλεία για οµαδοποίηση και για στατιστική ταξινόµηση. 
Το τρίτο, HighGUI, αναπαριστά τις ρουτίνες εισόδου-εξόδου, τις 
συναρτήσεις για την προβολή και την αποθήκευση των εικόνων και 
γενικότερο ότι έχει να κάνει µε τη διεπαφή χρήστη-εφαρµογής. Τέλος, το 
CXCORE περιέχει τις βασικές δοµές δεδοµένων, όπως το IplImage, τη 
βασική δοµή στην OpenCV που περιγράφει µε λεπτοµέρεια το κάθε καρέ 
προς επεξεργασία [12]. 

2.5.2. Πλεονεκτήµατα της OpenCV 
Το βασικότερο πλεονέκτηµα της OpenCV είναι η ταχύτητα. Αυτός είναι 
και ο βασικός λόγος που δηµιουργήθηκε εξαρχής γιατί η Intel ήθελε να 
δείξει πόσο προχωρηµένοι ήταν οι επεξεργαστέςτης που µπορούσαν να 
επεξεργάζονται βίντεο σε πραγµατικό χρόνο.  

Το δεύτερο είναι ότι ενώ είναι ελεύθερο λογισµικό υποστηρίζεται από 
εταιρίες όπως η Intel, η IBM και πανεπιστήµια όπως το Standfort, το MIT 
και πλήθος άλλων οργανισµών και εργαστηρίων που συµβάλλουν 
συνεχώς στην ανάπτυξή της.  

Ένα ακόµη πλεονέκτηµα είναι ότι δεν απαιτεί περίπλοκα µηχανήµατα και 
εξοπλισµούς αφού και η πιο απλή webcamera είναι αρκετή για την είσοδο 
εικόνας και ο πιο απλός προσωπικός υπολογιστής είναι ικανός για την 
επεξεργασία της.  

Επίσης, υπάρχουν πολλές έτοιµες µέθοδοι και πολλοί έτοιµοι αλγόριθµοι 
για το ξεκίνηµα κάθε νέου προγραµµατιστή στην OpenCV. Η OpenCV 
έχει περίπου 50.000 χρήστες παγκοσµίως και έχουν γίνει πάνω από επτά 
εκατοµµύρια downloads. Η ανάπτυξή της πλέον δεν αποτελεί 
αποκλειστική αρµοδιότητα  της Intel [11],[12]. 
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2.5.3. Εφαρµογές της OpenCV 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες εφαρµογές της OpenCV: 

• Αναγνώριση προσώπων/αντικειµένων 
• Αναγνώριση συναισθηµάτων 
• Επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή 
• Αυτόµατα συστήµατα παρακολούθησης 
• Συστήµατα ελέγχου παραγωγής 
• Συρραφή εικόνων από δορυφόρους και διαδικτυακούς 

χάρτες 
• Ευθυγράµµιση σαρωµένων εικόνων 
• Μείωση του θορύβου σε ιατρικές εικόνες 
• Αντίληψη βάθους (µε 2 κάµερες)  
• Αναγνώριση ήχων και µουσικής, όπου οι τεχνικές 

αναγνώρισης εικόνων εφαρµόζονται στο φασµατογράφηµα 
του ήχου 

Επιπλέον, η OpenCV αποτέλεσε ένα βασικό συστατικό του συστήµατος 
όρασης στο ροµπότ του Stanford “Stanley” το οποίο κέρδισε βραβείο δυο 
εκατοµµυρίων δολαρίων στο διαγωνισµό DARPA Grand Challenge 
Desert Robot Race [11]. Για την ανάπτυξη της παρούσας εργασίας 
χρησιµοποιήθηκε η έκδοση 2.1.0. της OpenCV. 

2.6. Η βιβλιοθήκη EASendMail 

Η βιβλιοθήκη EASendMailείναι µια ελαφριά και γρήγορη υπηρεσία 
παράδοσης µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που λειτουργεί µε το 
πρωτόκολλοSMTP. Έχει αναπτυχθεί σε NativeC++ και έχει διεπαφές µε 
C++, C, VB6, Delphiκαι µε άλλες.ΝΕΤ εφαρµογές [13] Για τη χρήση της 
βιβλιοθήκης EASendMail πρέπει να γίνει λήψη και εκτέλεση του 
εγκαταστάτη (installer) από την ιστοσελίδα   
http://www.emailarchitect.net/easendmail/ 

2.6.1 Βασικά χαρακτηριστικά βιβλιοθήκης EASendMail 
Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της βιβλιοθήκης είναι τα εξής: 

• Αναζήτηση DNS για την αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου χωρίς προκαθορισµένο διακοµιστή SMTP 

• Εγκυρότητα της δοκιµής της διεύθυνστης ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου 

• Υποστήριξη πολλαπλών συνηµµένων αρχείων 
• Εισαγωγή κειµένου/html στο περιεχόµενο µηνύµατος 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
• Επιλογή παραληπτών από βάση δεδοµένων 
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• Ενηµέρωση σε περίπτωση αποτυχίας παράδοσης του 
µηνύµατος 

Περιορισµοί: 

• Δεν είναι δωρεάν 
• Δοκιµαστική έκδοση βιβλιοθήκης για διάστηµα 30 

ηµερών[14] 

2.7. Τι είναι SMTP 
Το πρωτόκολλο SimpleMailTransferProtocol (SMTP) έχει καθιερωθεί για 
τη µετάδοση µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο διαδίκτυο. Το 
πρωτόκολλο αυτό ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 1982 και υποστήριζε 
κατά βάση µηνύµατα απλού κειµένου. Στη συνέχεια όµως αναπτύχθηκαν 
διάφορα standardsπου επέτρεπαν την εισαγωγή αρχείων στα µηνύµατα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όπως είναι το ΜΙΜΕ 
(MultipurposeInternetMailExtensions). Για την αποστολή ενός 
ηλεκτρονικού µηνύµατος θα πρέπει ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε έναν 
SMTPServer. Όλα τα προγράµµατα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, όπως 
είναι το MicrosoftOutlook, θα πρέπει να ρυθµιστούν κατάλληλα από το 
χρήστη για να λειτουργήσουν σωστά. Συγκεκριµένα ο χρήστης θα πρέπει 
να καθορίσει τον SMTPserverπου θα χρησιµοποιήσει για να στείλει και 
να παραλάβει ηλεκτρονική αλληλογραφία. Οι SMTPserversθα πρέπει να 
έχουν ανοιχτή µια τουλάχιστον από τις θύρες 25 και 587, έτσι ώστε να 
µπορούν να επικοινωνήσουν µε άλλους SMTPserversγια την αποστολή 
και παραλαβή ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Πολλοί 
SMTPserversχρησιµοποιούν και τις δυο θύρες για λόγους 
συµβατότητας[15]. 
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Περιγραφή προτεινόµενης λύσης 

3.1. Τεκµηρίωση συναρτήσεων που χρησιµοποιήθηκαν 
Για την υλοποίηση του λογισµικού ανίχνευσης κίνησης σε πραγµατικό 
χρόνο κύριο συστατικό κοµµάτι αποτέλεσαν οι βασικές δοµές και οι 
συναρτήσεις που προσφέρει η βιβλιοθήκη OpenCV. Για την καλύτερη 
κατανόηση των βασικών δοµών και των συναρτήσεων που 
χρησιµοποιήθηκαν ακολουθεί η ανάλυση και η τεκµηρίωσή τους. 

3.1.1. CvCapture 
Η δοµή CvCapture(typedefstructCvCaptureCvCapture) δεν έχει δηµόσια 
διασύνδεση και χρησιµοποιείται µόνο ως παράµετρος για τις λειτουργίες 
καταγραφής εικονοσειρών [16]. 

3.1.2. structIplImage 
Το IplImageείναι µια δοµή που περιέχει µεταδεδοµέναεικονών, όπως 
αριθµός γραµµών, στηλών, καναλιών και τον τύπο δεδοµένων που 
χρησιµοποιείται για κάθε εικονοστοιχείο [17]. 

3.1.3. CvNamedWindow 
Η λειτουργία της συνάρτησης αυτής δηµιουργεί ένα παράθυρο το οποίο 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως σύµβολο κράτησης θέσης για τις εικόνες. 
Τα παράθυρα που δηµιουργούνται µέσα από τη συνάρτηση αυτή 
αναφέρονται µε τα ονόµατά τους. Αν υπάρχει ήδη παράθυρο µε το ίδιο 
όνοµα η συνάρτηση δεν κάνει τίποτα.  
intcvNamedWindow(const char* name, int 
flags=CV_WINDOW_AUTOSIZE) 

Παράµετρος name 

Η µεταβλητή αυτή περιέχει τον τίτλο που θα εµφανίζεται στο παράθυρο 
που θα δηµιουργηθεί.  

Παράµετρος flags 
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Επί του παρόντος η µόνη υποστηριζόµενη τιµή της µεταβλητής είναι 
CV_WINDOW_AUTOSIZE. Αν έχει επισηµανθεί τότε το µέγεθος του 
παραθύρου ρυθµίζεται αυτόµατα για να ταιριάζει µε την εικόνα που 
εµφανίζεται. Ο χρήστης δεν µπορεί να αλλάξει το µέγεθος του παραθύρου 
χειροκίνητα [16]. 

3.1.4. CvDestroyWindow 
Η συνάρτηση αυτή καταστρέφει το παράθυρο µε το αντίστοιχο όνοµα που 
της δίνεται. 
void cvDestroyWindow(const char* name) 

Παράµετρος name 

Hµεταβλητή αυτή περιέχει τον τίτλο του παραθύρου που πρόκειται να 
καταστραφεί [16]. 

3.1.5. CvShowImage 
Η συνάρτηση cvShowImageεµφανίζει µια εικόνα σε ένα συγκεκριµένο 
παράθυρο. Αν η συνάρτηση δηµιουργίας του παραθύρου περιείχε τη 
σηµαία CV_WINDOW_AUTOSIZEτότε η εικόνα θα εµφανιστεί στο 
αυθεντικό µέγεθός της, αλλιώς θα κλιµακωθεί µε βάση το µέγεθος του 
παραθύρου. 

Παράµετρος name 

Η µεταβλητή αυτή περιέχει το όνοµα του παραθύρου που θα εµφανίσει 
την εικόνα. 

Παράµετρος image 

Η µεταβλητή αυτή περιέχει την διεύθυνση µνήµης της εικόνας που θα 
εµφανιστεί[16]. 

3.1.6. CvSaveImage 
Η συνάρτηση cvSaveImageαποθηκεύει µια εικόνα σε έναν φάκελο. Η 
µορφή µε την οποία θα αποθηκευθεί η εικόνα εξαρτάται από την 
επέκταση του αρχείου.  

Παράµετρος filename 

Είναι η µεταβλητή που περιέχει το όνοµα του φακέλου που θα 
αποθηκευθεί η εικόνα.  

Παράµετρος image 

Είναι η µεταβλητή που περιέχει τη διεύθυνση µνήµης της εικόνας προς 
αποθήκευση[16]. 
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3.1.7. CvQqueryFrame 
Η συνάρτηση αυτή παίρνει ένα στοιχείο µιας εικονοσειράς από την 
webcameraή από ένα αρχείο, το αποσυµπιέζει και το επιστρέφει. 
IplImage* cvQueryFrame(CvCapture* capture) 

Παράµετρος capture 

Η µεταβλητή αυτή περιέχει τη δοµή της εικονοσειράς[18]. 

3.1.8. CvReleaseCapture 
void cvReleaseCapture(CvCapture** capture); 

Η συνάρτηση cvReleaseCaptureελευθερώνει τη διεύθυνση µνήµης που 
δεσµεύει η CvCapture. 

Παράµετρος capture 

Η µεταβλητή αυτή είναι δείκτης στη δοµή καταγραφής εικονοσειράς [16]. 

3.1.9. cvCaptureFromCAM 
Η συνάρτηση αυτή δεσµεύει µνήµη για την ανάγνωση ενός βίντεο από 
την κάµερα µε τη δοµή CvCapture.  
cvCapture* cvCaptureFromCAM(int index) 

Παράµετρος index 

Η µεταβλητή αυτή περιέχει τον δείκτη της κάµερας που θα 
χρησιµοποιηθεί. Αν υπάρχει µόνο µια κάµερα ή δεν έχει σηµασία ποια 
κάµερα θα χρησιµοποιηθεί τότε η τιµή θα είναι-1. Για την αποδέσµευση 
της µνήµης χρησιµοποιείται το CvReleaseCapture[18]. 

3.1.10. cvCreateImage 
Η συνάρτηση αυτή δεσµεύει µνήµη και διαθέτει τα δεδοµένα της εικόνας 
IplImage *img = cvCreateImage(CvSizesize, intdepth, intchan-
nels) 

Παράµετρος size 

Περιέχει τις διαστάσεις της εικόνας (πλάτος, ύψος) 

Παράµετρος depth 

Η µεταβλητή αυτή περιέχει το βάθος των εικονοστοιχείων. 

Παράµετρος channels 

Η µεταβλητή αυτή περιέχει τον αριθµό καναλιών αναεικονοστοιχείο [19] 
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3.2. Διάγραµµα ροής του λογισµικού 
Στην Εικόνα 6 παρουσιάζεται το διάγραµµα ροής που ακολουθεί το 
λογισµικό κατά την εκτέλεσή του. 

 
Εικόνα 6. Διάγραµµα ροής λογισµικού 

Τα στάδια που ακολουθεί το λογισµικό παρουσιάζονται παρακάτω 
αναλυτικότερα. 

3.3. Ανάλυση λειτουργίας προγράµµατος 

3.3.1. Έναρξη Προγράµµατος 
Το λογισµικό ξεκινά τη λειτουργία του µε την εκτέλεση του αρχείου 
VideoSurveillance.exe. Για λόγους εύκολης προσβασιµότητας έχει 
χρησιµοποιηθεί µια συντόµευση στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή 
που αναπτύχθηκε η εργασία. Στη περίπτωση που δεν εκτελούταν µέσω 
της συντόµευσης θα χρειαζόταν η εκκίνηση του προγράµµατος 
VisualStudio 2010 Expressκαι µέσα από αυτό να γίνει η εκτέλεση του 
λογισµικού.  
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Εικόνα 7. Τυπικό παράδειγµα εσωτερικού χώρου 

Ο χρήστης του λογισµικού δε χρειάζεται νακάνει τίποτα άλλο πέρα από 
την εκτέλεση της εφαρµογής. Παρόλα αυτά δίνεται η δυνατότητα 
παραµετροποίησης του συστήµατος. Το λογισµικό για λόγους ευελιξίας 
χρησιµοποιεί µεταβλητές που διαβάζει µέσα από ένα αρχείο. Τα δεδοµένα 
που υπάρχουν µέσα στο αρχείο αφορούν κυρίως τις παραµέτρους που 
χρησιµοποιεί ο αλγόριθµος και τις παραµέτρους που χρησιµοποιούνται 
για την αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος. Έτσι, εκτός από τον 
προγραµµατιστή που µπορεί να παραµετροποιήσει το σύστηµα κατά την 
εγκατάστασή του, µπορεί και ο χρήστης του προγράµµατος αλλάζοντας 
τιµές στο αρχείο settings.ini. 

 
Εικόνα 8. Τυπικό παράδειγµα εξωτερικού χώρου 

Όταν ενεργοποιείται η κάµερα παρατηρείται ότι το πρώτο καρέ που 
φαίνεται στο παράθυρο VideoSurveillanceείναι µαύρο και σταδιακά τα 
εικονοστοιχεία παίρνουν τη σωστή τους µορφή. Έτσι, κατά την εκκίνηση 
του προγράµµατος τα δέκα πρώτα καρέ δεν λαµβάνονται υπόψη από το 
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λογισµικό για να επεξεργαστούν. Αυτό είναι ένα χρονικό περιθώριο που 
έχει δοθεί στο σύστηµα µέχρι να ξεκινήσει να εξάγει σωστά την εικόνα 
από την κάµερα στο παράθυρο VideoSurveillance.  

Κατά την εκκίνηση του προγράµµατος αρχικοποιούνται οι µεταβλητές 
που χρησιµοποιούνται. Όπως προαναφέρθηκε οι τιµές των µεταβλητών 
που χρησιµοποιεί το πρόγραµµα είναι αποθηκευµένες στο αρχείο 
settings.ini και είναι οι εξής: 

• Save_path 
• Win_size 
• N_gauss 
• Bg_threshold 
• Std_threshold 
• minArea 
• weight_init 
• variance_init 
• detection_threshold 
• detection_value_threshold 
• mail_delay 
• save_delay 
• mail_from 
• mail_server_addr 
• mail_serverport 
• mail_username 
• mail_password 
• mail_to 

Η πρώτη µεταβλητή είναι το όνοµα του φακέλου στον οποίο 
αποθηκεύονται οι εικόνες. Οι επτά επόµενες µεταβλητές 
χρησιµοποιούνται για την παραµετροποίηση του αλγόριθµου. Η 
µεταβλητή detection_threshold αφορά το ποσοστό ανοχής του 
συστήµατος σχετικά µε τα λευκά εικονοστοιχεία που παρουσιάζονται και 
η µεταβλητή detection_value_threshold είναι µια τιµή που συγκρίνεται µε 
το κάθε εικονοστοιχείο για να χαρακτηριστεί λευκό ή µαύρο. Οι 
µεταβλητές mail_delay αφορά το χρόνο που θα µεσολαβεί από το ένα 
ηλεκτρονικό µήνυµα στο επόµενο και η µεταβλητή save_delay τον χρόνο 
που θα µεσολαβεί από την µια αποθήκευση µιας εικόνας στην επόµενη. 
Οι εξι τελευταίες µεταβλητές αφορούν παραµέτρους που είναι 
απαραίτητες για την αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος. 

Επίσης, αρχικοποιούνται και δυο µεταβλητές που θα συγκρίνονται µε τις 
save_delay και mail_delay παίρνοντας πολύ µεγάλες τιµές. Αυτό 
συµβαίνει ωστέ στην πρώτη ανίχνευση κίνησης να αποθηκευθεί η εικόνα 



Περιγραφή προτεινόµενης λύσης 

39 

και να αποσταλεί µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και να µην 
χρειαστεί η εξάντληση του χρονικού περιθωρίου. 

3.3.2. Λήψη Εικόνας Από WebCamera 
Αµέσως µετά την εκκίνηση του προγράµµατος ενεργοποιείται η κάµερα 
του υπολογιστή. Ουσιαστικά το λογισµικό κάθε στιγµή παράγει δυο 
εικόνες.  

 
Εικόνα 9. Παράθυρο FG 

 
Εικόνα 10. Παράθυρο Video Surveillance 

Στην Εικόνα 9 φαίνεται η εικόνα που παράγει ο αλγόριθµος Gaussη οποία 
βρίσκεται στο παράθυρο µε τίτλο FG. Το παράθυρο FGδεν είναι ορατό 
στον χρήστη καθώς οι πληροφορίες που παράγονται σε αυτό δεν είναι 
χρήσιµες σε αυτόν, αλλά µόνο στο λογισµικό. Παρατηρώντας το σχήµα 
(αριθµός) βλέπουµε οτι ο αλγόριθµος Gaussεξάγει µια εικόνα στην οποία 
φαίνονται άσπρα και µαύρα εικονοστοιχεία. Τα εικονοστοιχεία µε το 
µαύρο χρώµα είναι αυτά στα οποία δεν παρατηρήθηκε κάποια αλλαγή 
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από το προηγούµενο καρέ, ενώ αυτά µε το λευκό είναι αυτά που έχουν 
αλλάξει. 

Η δεύτερη εικόνα είναι η εικόνα που λαµβάνει η κάµερα του υπολογιστή 
και φαίνεται στο παράθυρο που έχει τίτλο VideoSurveillance. Το 
παράθυρο VideoSurveillance, που φαίνεται στην εικόνα 
10,χρησιµοποιείται για την εµφάνιση της εικόνας που λαµβάνει η κάµερα 
αλλά και για την αποθήκευσή της στην περίπτωση που ανιχνευθεί κίνηση.  

3.3.3. Επεξεργασία µε τον αλγόριθµο Gauss Background-
Foreground 
Στο σηµείο αυτό το πρόγραµµα λαµβάνει τις εικόνες και τις συγκρίνει µε 
τον αλγόριθµο Gauss, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2. Συγκεκριµένα, 
ο αλγόριθµος που βοηθά στην ανίχνευση κίνησης στην παρούσα εργασία 
µπορεί να βρεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
http://neverland.cauwe.org/fcauwe/mocap/files/cvGaussianBGMo
delDemo.cpp 

3.3.4. Ανίχνευση κίνησης 
Η αναγνώριση κίνησης στο λογισµικό συµβαίνει όταν υπάρχει µεταβολή 
των εικονοστοιχείων σε ποσοστό µεγαλύτερο του 1.5% επί του συνόλου 
των εικονοστοιχείων στο παράθυρο FG όπως φαίνεται στην εικόνα 11. Η 
τιµή της απόκλισης µπορεί να αλλάξει αντικαθιστώντας την αντίστοιχη 
τιµή στο αρχείο settings.ini. Αυτή η απόκλιση λαµβάνεται υπόψη γιατί 
υπάρχει ο παράγοντας του θορύβου. 

Στην επιστήµη της πληροφορικής ο θόρυβος (SNR-Signal to Noise Ratio) 
αφορά ανεπιθύµητες παραµορφώσεις σε σύνολα δεδοµένων. Οι 
παραµορφώσεις αυτές µπορεί είτε να είναι συστηµατικές είτε τυχαίες. 
Εφόσον τα δεδοµένα κατά κανόνα εκφράζονται ως αλληλουχίες αριθµών, 
ο θόρυβος δεν είναι παρά αριθµητικές τιµές οι οποίες προσθαφαιρούνται 
στα δεδοµένα και αλλοιώνουν το επιθυµητό αποτέλεσµα[20]. 

Στην παρούσα εργασία συναντάται αρκετά συχνά το φαινόµενο του 
θορύβου.  Το αποτέλεσµα του θορύβου είναι φανερό στις εικόνες που 
απεικονίζουν το παράθυρο FG που παράγει ο αλγόριθµος. Παρατηρούµε 
πως εµφανίζονται τυχαία στην εικόνα διασκορπισµένα εικονοστοιχεία µε 
λευκό χρώµα, ενώ στην πραγµατικότητα δεν θα έπρεπε να ήταν. Για τον 
λόγο αυτό εισήχθη η παράµετρος που αφορά το ποσοστό των λευκών 
εικονοστοιχείων επί το συνολικό άθροισµα αυτών, ώστε να αποφευχθούν 
λανθασµένοι συναγερµοί που οφείλονται στον θόρυβο. 

Έτσι όταν εντοπιστούν παραπάνω από 1.5% λευκά εικονοστοιχεία αυτό 
σηµαίνει οτι ανιχνεύθηκε κίνηση. Συµπερασµατικά, για τη λήψη της 
απόφασης αν υφίσταται κίνηση ή όχι χρειάζονται δυο δεδοµένα, ο 
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αριθµός των συνολικών εικονοστοιχείων ανά καρέ και ο αριθµός των 
λευκών εικονοστοιχείων µέσα σε αυτά. Το ποσοστό των εικονοστοιχείων 
που επιτρέπουµε να είναι λευκά µπορεί να αλλάξει µέσα από το αρχείο 
settings.ini. Κατεβάζοντας το ποσοστό το σύστηµα γίνεται πιο 
«ευαίσθητο» σε αλλαγές, ενώ ανεβάζοντας την τιµή του, το αντίθετο. 

 
Εικόνα 11. Παράθυρο FG όταν γίνεται αντιληπτή κίνηση 

Για τον υπολογισµό των συνολικών εικονοστοιχείων ανά καρέ εξάγουµε 
τα δεδοµένα του ύψους και του πλάτους της εικόνας του παραθύρου FG. 
Με τις δυο αυτές µεταβλητές είναι εύκολο να υπολογίσουµε πως: 

Συνολο_Εικονοστοιχείων=Ύψος*Πλάτος 

Εφόσον ο αριθµός των εικονοστοιχείων της εικόνας είναι πλέον 
διαθέσιµος είναι εύκολο να υπολογίσουµε το ποσοστό ανοχής του 
συστήµατος. Για τον υπολογισµό της τιµής αυτής χρειάζεται µόνο να 
εφαρµοσθεί ο µαθηµατικός τύπος 

Ποσό_Ανοχής=Σύνολο_Εικονοστοιχείων*ΕπιθυµητόΠοσοστό/100 

Για τον υπολογισµό των λευκών εικονοστοιχείων του παραθύρου 
FGεξετάζουµε κάθε εικονοστοιχείο ξεχωριστά αν πλησιάζει ή όχι στο 
λευκό. Για την κατηγοριοποίηση αυτή χρησιµοποιήθηκε το πρότυπο 
χρώµατος RGB. 

3.3.4.1. Πρότυπο RGB 
Το RGBείναι ένα πρότυπο χρώµατος στο οποίο περιγράφονται οι τιµές 
των κόκκινων εικονοστοιχείων (Red)των πράσινων (Green)και των µπλε 
(Blue). Οι τιµές των χρωµάτων αυτών αναπαρίστανται µε τιµές που 
κυµαίνονται από το 0 µέχρι το 255. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να 
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περιγραφούν όλα τα χρώµατα, για παράδειγµα το κόκκινο είναι το 255,0,0 
[21]. 

Χρησιµοποιώντας το πρότυπο χρώµατος RGBελέγχουµε σε κάθε καρέ τις 
τιµές όλων των εικονοστοιχείων της εικόνας. Στην περίπτωση που η τιµή 
είναι µικρότερη του 200 (στο πρότυπο RGBµεταφράζεται ως 200, 200, 
200) αυτό σηµαίνει οτι το εικονοστοιχείο είναι µαύρο. Αντίστοιχα, αν η 
τιµή του εικονοστοιχείου είναι µεγαλύτερη του 200 τότε σηµαίνει ότι 
είναι λευκό. Στην περίπτωση που ένα εικονοστοιχείο αναγνωριστεί ως 
λευκό τότε ο µετρητής των λευκών εικονοστοιχείων, που αρχικοποιείται 
µε την τιµή µηδέν σε κάθε καρέ, αυξάνεται κατά ένα.  

Με τη µεθοδολογία αυτή µπορεί πλέον να γίνει σύγκριση µεταξύ των 
µεταβλητών για να καταλήξουµε στο συµπέρασµα αν υπάρχει κίνηση ή 
όχι. Αν λοιπόν ο αριθµός των λευκών εικονοστοιχείων είναι µικρότερος 
από το ποσοστό της ανοχής που δίνουµε στο σύστηµα τότε δεν 
αναγνωρίζεται κίνηση και το λογισµικό θα λάβει νέα εικόνα για 
σύγκριση. Αν όµως ο αριθµός των λευκών εικονοστοιχείων είναι 
µεγαλύτερος από την τιµή της ανοχής τότε το λογισµικό προχωρά στην 
καταγραφή και την αποθήκευση της εικόνας και αν επιτρέπεται από το 
σύστηµα στην αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η 
εικόνα που θα καταγραφεί είναι αυτή που φαίνεται στο παράθυρο 
''VideoSurveillance'' και όχι αυτή στο ''FG'' καθώς η πρώτη παρέχει τις 
πληροφορίες που θέλουµε.  

Αξίζει να σηµειωθεί πως οι διαστάσεις της εικόνας που παράγει η κάµερα 
του υπολογιστή στον οποίο αναπτύχθηκε η εργασία είναι 640 x 480 που 
σηµαίνει ότι παράγονται συνολικά 307.200 εικονοστοιχεία σε κάθε καρέ. 
Έτσι για να ανιχνευθεί κίνηση στο σύστηµα αυτό απαιτείται η ανίχνευση 
τουλάχιστον 4609 λευκών εικονοστοιχείων στο παράθυρο FG. 

 
Εικόνα 12. Παράθυρο FG όταν εισέρχεται αντικείµεο στο πλάνο 
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Εικόνα 13. Παράθυρο Video Surveillance όταν εισέρχεται αντικείµενο στο πλάνο 

3.3.5. Καταγραφή και αποθήκευση εικόνας 
Όταν ανιχνεύεται κίνηση στο παράθυρο FG µε τον τρόπο που 
περιγράψαµε στο 3.3.4. οι λειτουργίες της καταγραφής και της 
αποθήκευσης της εικόνας ενεργοποιούνται. Αυτή είναι η βασικότερη 
λειτουργία για την καταγραφή της δραστηριότητας του περιβάλλοντος 
που παρακολουθεί το σύστηµα. Για την αποθήκευση της εικόνας 
χρησιµοποιήθηκε η συνάρτηση cvSaveImage της οποίας η λειτουργία έχει 
περιγραφεί προηγουµένως. 

Αρχικά το πρόγραµµα ελέγχει αν υπάρχει φάκελος µε την ηµεροµηνία 
στην οποία πρόκειται να αποθηκεύσει και αν δεν υπάρχει τον 
δηµιουργεί.Στην εικόνα 14 φαίνεται η δοµή των αρχείων της εργασίας 
που αναπτύχθηκε που περιλαµβάνει και τον φάκελο που δηµιουργείται. 

 
Εικόνα 14. Φάκελος VideoSurveillance 
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Το λογισµικό χρησιµοποιεί την ηµεροµηνία και την ώρα για τη σωστή 
κατάταξη των δεδοµένων. Η ηµεροµηνία χρησιµοποιείται για τη 
διεύθυνση που αποθηκεύονται τα δεδοµένα, ενώ η ώρα χρησιµοποιείται 
για τον τίτλο της κάθε εικόνας. Για την εξεύρεση της ηµεροµηνίας και της 
ώρας χρησιµοποιείται η συνάρτηση strftime, η οποία διοχετεύει σε δυο 
µεταβλητές τις τιµές τους. 

Για την περίπτωση δηµιουργίας φακέλου χρησιµοποιείται µια µεταβλητή 
που περιέχει µορφοποιηµένα δεδοµένα ηµεροµηνίας. Τα δεδοµένα αυτά 
επιστρέφονται από τη συνάρτηση strftime. Στη συνέχεια η µεταβλητή 
αυτή «προστίθεται» στη διαδροµή που έχει επιλεχθεί από τον 
προγραµµατιστή/χρήστη µέσω του αρχείου settings.ini. Για την 
περίπτωση ονοµασίας εικόνων χρησιµοποιείται µια µεταβλητή που 
περιέχει µορφοποιηµένα δεδοµένα ώρας. Τα δεδοµένα αυτά 
επιστρέφονται από τη συνάρτηση strftime. Στη συνέχεια η µεταβλητή 
αυτή «προστίθεται» ξανά στην προαναφερθείσα επιλεγµένη διαδροµή και 
στη συνέχεια «προστίθεται» και η κατάληξη “jpg” του αρχείου. 

Συνοψίζοντας, η αποθήκευση των εικόνων θα γίνεται στη διαδροµή 
\VideoSurveillance\[ ΗΗ-ΜΜ-ΧΧΧΧ ]\ 

µέσα στον φάκελο στον οποίο αναπτύχθηκε η εργασίαόπως φαίνεται στην 
εικόνα 15. 

 
Εικόνα 15. Φάκελοι µε ηµεροµηνίες που περιέχονται στον φάκελο VideoSurveillance 

Επίσηςόπως φαίνεται και στην εικόνα 16, ο τίτλος της κάθε εικόνας που 
θα αποθηκεύεται θα είναι η ώρα που αυτή καταγράφηκε, δηλαδή θα είναι  
[ ΩΩ-ΛΛ-ΔΔ ].jpg 
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Εικόνα 16. Εικόνες µε τίτλο την ώρα που αποθηκεύθηκαν 

Με τον τρόπο αυτό η κάθε εικόνα έχει διαφορετική ονοµασία και θα είναι 
πιο εύκολα προσβάσιµο σε κάποια αναζήτηση που θα κάνει ο χρήστης. 
Το µόνο που θα χρειαστεί να κάνει ο χρήστης του προγράµµατος είναι να 
ψάξει στον φάκελο “VideoSurveillance” τον φάκελο µε τίτλο την 
ηµεροµηνία που θέλει και την εικόνα µε τίτλο την ώρα που τον 
ενδιαφέρει.  

Στο σηµείο αυτό σκόπιµο είναι να αναφερθεί πως ο λόγος για τον οποίο 
τα δεδοµένα αποθηκεύονται ως εικόνες και όχι ως εικονοσειρές είναι για 
να µην γεµίσει άσκοπα ο δίσκος δεδοµένα. Οι εικόνες που αποθηκεύονται 
παρατηρήθηκε ότι έχουν µέγεθος από 60ΚΒ µέχρι 120ΚΒ από ένα δείγµα 
450 εικόνων. Η συχνότητα µε την οποία το λογισµικό αποθηκεύει εικόνες 
βρίσκεται στο αρχείο settings.ini, δηλαδή το πρόγραµµα περιµένει κάποια 
δευτερόλεπτα για την επόµενη αποθήκευση µε την προϋπόθεση πάντα 
πως έχει ανιχνευθεί κίνηση στο περιβάλλον που παρακολουθεί το 
σύστηµα. Παρόλα αυτά, αν ο χρήστης το επιθυµεί µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µικρή τιµή στη µεταβλητή που περιέχει το χρόνο που 
µεσολαβεί από τη µια αποθήκευση στην επόµενη και να αυξήσει το 
πλήθος των εικόνων που αποθηκεύονται. 

3.3.6.Αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
Όταν έχει αναγνωριστεί κίνηση στο περιβάλλον που παρακολουθεί το 
λογισµικό, τότε δίνεται η δυνατότητα ειδοποίησης στον χρήστη µέσω 
µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ένα τέτοιο µήνυµα φαίνεται 
στην εικόνα 17. 
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Εικόνα 17. Νέα ειδοποίηση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

Στο ηλεκτρονικό µήνυµα, όπως φαίνεται και στην εικόνα 18, 
επισυνάπτεται και η λήψη που αποθηκεύθηκε στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή στον οποίο εκτελείται η εφαρµογή.  

 
Εικόνα 18. Μήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από την εφαρµογή 

Έτσι µόλις ανιχνευθεί κίνηση ο χρήστης του προγράµµατος λαµβάνει 
µήνυµα στο ηλεκτρονικό του ταχυδροµείο από την ηλεκτρονική 
διεύθυνση που έχει οριστεί στο αρχείο settings.ini. Το θέµα του 
ηλεκτρονικού µηνύµατος θα είναι ''MotionDetected” και το µήνυµα θα 
παρακινήσει τον χρήστη να µην απαντήσει καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν 
άσκοπο. 

Η αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος έγινε µε τη βοήθεια της 
βιβλιοθήκης EASendMail, η οποία αναλύθηκε στο προηγούµενο 
κεφάλαιο. Για την αξιοποίησή της χρειάστηκε µια διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου η οποία δηµιουργήθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό 
και µόνο, η «videosurveillancesoftware@gmail.com». 

Χρησιµοποιώντας, λοιπόν, τα στοιχεία της διεύθυνσης αυτής 
παραµετροποιήθηκαν οι µεταβλητές που σχετίζονται µε τον αποστολέα 
του µηνύµατος, όπως το όνοµα χρήστη, ο κωδικός χρήστη, και ο τίτλος 
του αποστολέα. Στη συνέχεια, παραµετροποιήθηκαν οι µεταβλητές που 
σχετίζονται µε το ηλεκτρονικό µήνυµα όπως το θέµα, το περιεχόµενο, και 
το συνηµµένο αρχείο του µηνύµατος. Επίσης, χρειάστηκε ο ορισµός της 
smtpδιεύθυνσης,που στην περίπτωση του gmailείναι το 
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smtp.gmail.comκαι της θύρας εξυπηρετητή που ορίστηκε σε 465. Τέλος, 
χρειάστηκε φυσικά να οριστεί και η ηλεκτρονική διεύθυνση παραλήπτη 
ώστε να λαµβάνει τα ηλεκτρονικά µηνύµατα και τα στιγµιότυπα που τον 
ενδιαφέρουν. Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν µέσα στο αρχείο settings.iniκαι 
όχι στον πηγαίο κώδικα.  

Στο σηµείο αυτό σκόπιµο θα ήταν να αναφερθεί ότι το σύστηµα 
παρεµποδίζει το spamστον χρήστη του λογισµικού. Το spam δηµιουργεί 
προβλήµατα, όπως απώλεια πόρων και παραγωγικότητας. Για το λόγο 
αυτό το λογισµικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να στέλνει µόνο ένα 
ηλεκτρονικό µήνυµα ανά δέκα λεπτά. Φυσικά η συχνότητα αποστολής 
ηλεκτρονικών µηνυµάτων είναι παραµετροποιήσιµη καθώς η τιµή αυτή 
υπάρχει στο αρχείο settings.ini. 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού έχει χρησιµοποιηθεί µια µεταβλητή 
που υπολογίζει τον χρόνο που µεσολαβεί από την αποστολή ενός 
ηλεκτρονικού µηνύµατος στο επόµενο. Αυτό συµβαίνει µε τη σύγκριση 
της ώρας που στάλθηκε το προηγούµενο µήνυµα µε την τωρινή, µε τη 
βοήθεια της συνάρτησης difftime. Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 1, 
µε την εκκίνηση του προγράµµατος η µεταβλητή της ώρας του 
προηγούµενου απεσταλµένου µηνύµατος  παίρνει µια µεγάλη τιµή ώστε 
να είναι σε ετοιµότητα για την αποστολή νέου ηλεκτρονικού µηνύµατος. 
Μόλις ανιχνευθεί κίνηση, όµως, η µεταβλητή της ώρας που στάλθηκε το 
προηγούµενο ηλεκτρονικό µήνυµα, ανανεώνεται και παίρνει την τωρινή 
τιµή της ώρας.  

3.4. Πειραµατικά αποτελέσµατα 
Για το πειραµατικό µέρος της εργασίας πραγµατοποιήθηκαν κάποιες 
δοκιµές του λογισµικού σε διάφορες καταστάσεις. Αυτές είναι οι εξής: 

• σε εσωτερικό χώρο  
• σε εξωτερικό χώρο 
• σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού  
• σε αυξοµειώσεις της έντασης του φωτός  
• σε είσοδο σκιάς στο πλάνο 
• 12ωρη συνεχόµενη λειτουργία του λογισµικού 
• χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο 
• µε τον υπολογιστή υπό αδράνεια 

Για τη δοκιµή του προγράµµατος παραµετροποιήθηκε η µεταβλητή του 
χρόνου που θα µεσολαβεί από το ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
στο επόµενο στα 20 δευτερόλεπτα για λόγους ευκολίας.Τα πειραµατικά 
αποτελέσµατα πραγµατοποιήθηκαν σε φορητό υπολογιστή Dell, του 
οποίου τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά είναι: 

• ΕπεξεργαστήςIntel(R) Core(TM) i3 2.13GHz0 
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• Μνήµη 3.00 GB 
• Αρχιτεκτονική Συστήµατος 32-bit 
• Λειτουργικό Σύστηµα Windows 7 Ultimate 

3.4.1. Εσωτερικός χώρος 
Στην απλή περίπτωση της ανίχνευσης κίνησης σε εσωτερικό χώρο 
παρατηρούµε ότι το λογισµικό λειτουργεί σωστά στον εντοπισµό της 
κίνησης στο πλάνο.Χαρακτηριστικά στο παράθυρο FG της εικόνας 20 
απεικονίζονται τα λευκά εικονοστοιχεία που εκλαµβάνονται ως κίνηση 
από το λογισµικό καθώς υπάρχει µεταβολή στο χρώµα των 
εικονοστοιχείων. Το λογισµικό, όπως έχει προαναφερθεί, δηµιουργηθεί 
και το παράθυρο “VideoSurveillance” (εικόνα 19) το οποίο είναι το 
µοναδικό ορατό παράθυρο προς τον χρήστη. 

 
Εικόνα 19. Παράθυρο VideoSurveillance σε πείραµα εσωτερικού χώρου 

 
Εικόνα 20. Παράθυρο FG σε πείραµα εσωτερικού χώρου 
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Έτσι το σύστηµα ορθά αναγνωρίζει την κίνηση στον χώρο που 
παρακολουθεί και προβαίνει στις ενέργειες αποθήκευσης εικόνας και 
αποστολής αυτής µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όπως 
φαίνεται στις εικόνες 21 και 22 αντίστοιχα. 

 
Εικόνα 21. Μήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε πείραµα εσωτερικού χώρου 

 
Εικόνα 22. Εικόνα που αποθηκεύθηκε σε πείραµα εσωτερικού χώρου 

Στις περιπτώσεις των εσωτερικών χώρων το λογισµικό αντιλαµβάνεται 
άρτια την κίνηση και δεν είναι απαραίτητη η παραµετροποίηση του 
συστήµατος. Η παραµετροποίηση θα σήµαινε την εισαγωγή µικρότερων 
τιµών στην µεταβλητή που περιέχει το ποσοστό ανοχής του συστήµατος. 
Η όποια παραµετροποίηση θα ήταν απαραίτητη για να γίνει πιο 
“ευαίσθητο” το λογισµικό για να αντιληφτεί την κίνηση µικρότερων 
αντικειµένων. Ο λόγος που συµβαίνει αυτό σε έναν εσωτερικό χώρο 
οφείλεται στις περιορισµένες διαστάσεις του, όπως για παράδειγµα ένα 
τυπικό δωµάτιο οικίας. Συνεπώς τα κινούµενα αντικείµενα θα 
απεικονίζονται στο παράθυρο VideoSurveillance και στο παράθυρο FG 
µε αρκετά εικονοστοιχεία για να γίνει λήψη απόφασης αν υπάρχει κίνηση 
στο χώρο ή όχι. Έτσι, όταν εισέρχεται ένα αντικείµενο στο πλάνο ο 
αλγόριθµος δίνει στο σύστηµα πολλά στοιχεία για τον σχηµατισµό του 
προσκηνίου και να το χαρακτηρίσει ως κινούµενο ή όχι.  
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3.4.2. Εξωτερικός Χώρος 

 
Εικόνα 23. Παράθυρο VideoSurveillance σε πείραµα εξωτερικού χώρου 

 
Εικόνα 24. Παράθυρο FG σε πείραµα εξωτερικού χώρου 

Στην περίπτωση του εξωτερικού χώρου παρατηρούµε πως το λογισµικό 
λειτουργεί και πάλι σωστά, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη κινούµενων 
αντικειµένων. Χαρακτηριστικά στο παράθυρο VideoSurveillance στην 
εικόνα 23 παρατηρούµε την εικόνα ενός αυτοκινήτου σε έναν δρόµο και 
στο παράθυρο FG της εικόνας 24 την εικόνα που παράγει ο αλγόριθµος. 
Για την επιτυχή ανίχνευση των αντικειµένων έγινε παραµετροποίηση των 
δεδοµένων που χρησιµοποιεί το πρόγραµµα. Συγκεκριµένα η µεταβλητή 
που αντιπροσωπεύει το ποσοστό των λευκών εικονοστοιχείων επί του 
συνόλου αυτών µειώθηκε από 1.5% σε 1.0%. Αυτό συνέβη επειδή η λήψη 
η οποία πραγµατοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο κατέγραφε αντικείµενα 
από µεγάλη απόσταση. Συνεπώς τα αντικείµενα που εισέρχονταν στο 
πλάνο είχαν µικρές διαστάσεις λόγω απόστασης και άρα απεικονίζονταν 
µε λίγα εικονοστοιχεία. Στη συνέχεια το λογισµικό προβαίνει στις 
ενέργειες αποθήκευσης της εικόνας που προβάλλει το παράθυρο 
VideoSurveillance και αποστολής αυτής µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού 
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ταχυδροµείου, όπως φαίνεται στις εικόνες 25 και 26. Συνεπώς η 
διαδικασία ακολουθείται µε τον τρόπο που επιθυµούµε. 

 
Εικόνα 25. Μήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε πείραµα εξωτερικού χώρου 

 
Εικόνα 26. Εικόνα που αποθηκεύθηκε σε πείραµα εξωτερικού χώρου 

Αντιπαραθέτοντας τις εικόνες 19 και 23, που λήφθηκαν κατά την 
πειραµατική διαδικασία σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο αντίστοιχα, 
παρατηρούµε πως δεν παίζουν ρόλο οι πραγµατικές διαστάσεις των 
αντικειµένων, αλλά το σύνολο των εικονοστοιχείων που θα 
χρησιµοποιήσει το λογισµικό για την απεικόνιση αυτών. 

3.4.3. Συνθήκες πολύ χαµηλού φωτισµού 
Στην περίπτωση χαµηλού φωτισµού τα πράγµατα περιπλέκονται καθώς το 
λογισµικό εκλαµβάνει πολύ σκοτεινές εικόνες. Αυτό συνεπάγεται πως το 
αντικείµενο που θα εισχωρήσει στο πλάνο όπως φαίνεται στο παράθυρο 
VideoSurveillance της εικόνας 27 θα είναι επίσης σκοτεινό µε 
αποτέλεσµα να µην µπορεί να φανεί η διαφορά µεταξύ Background και 
Foreground. Το λογισµικό δεν εκλαµβάνει την αλλαγή στο προσκήνιο, 
όπως φαίνεται στο παράθυρο FG της εικόνας 28 και συνεπώς την ύπαρξη 
κίνησης στο πλάνο.Το αποτέλεσµα είναι το λογισµικό να παραµένει 
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αδρανές και λανθασµένα να µην προβαίνει στις λειτουργίες που εκτελεί 
όταν ανιχνευθεί κίνηση. 

 
Εικόνα 27. Παράθυρο VideoSurveillance σε πείραµα πολύ χαµηλού φωτισµού 

 
Εικόνα 28. Παράθυρο FG σε πείραµα πολύ χαµηλού φωτισµού 

Αξίζει να σηµειωθεί πως ενώ παραµετροποιήθηκε η ευαισθησία του 
προγράµµατος,ώστε να χρειάζονται λιγότερα λευκά εικονοστοιχεία για 
την ανίχνευση κίνησης, το σύστηµα δεν κατάφερε να ανταποκριθεί ορθά. 
Όπως φαίνεται στο παράθυρο FG της εικόνας 28, τα λευκά 
εικονοστοιχεία που προσµετρούνται και αποτελούν κριτήριο για την 
ανίχνευση της κίνησης είναι ελάχιστα. Ένα τέτοιο πρόβληµα ίσως θα 
µπορούσε να βρει λύση µε κάµερες νυχτερινής όρασης.  

3.4.4. Απότοµη Εναλλαγή Φωτός 

3.4.4.1. Απότοµη Μείωση Φωτισµού 
Στην περίπτωση της απότοµης µείωσης φωτισµού το λογισµικό αντιδρά 
προβληµατικά. Ενώ είναι φανερό στο παράθυρο VideoSurveillance της 
εικόνας 29 πως δεν υπάρχει αντικείµενο που να εισέρχεται στο 
προσκήνιο, ο αλγόριθµος εκλαµβάνει την απότοµη µείωση του φωτός ως 
αλλαγή. Αυτό συµβαίνει γιατί τα εικονοστοιχεία από έγχρωµα 
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καταλήγουν απότοµα να γίνονται µαύρα και οι δυο αυτές καταστάσεις 
έχουν µεγάλη διαφορά. 

 
Εικόνα 29. Παράθυρο VideoSurveillance σε πείραµα µε απότοµη µείωση φωτισµού 

 
Εικόνα 30. Παράθυρο FG σε πείραµα µε απότοµη µείωση φωτισµού 

Έτσι όπως φαίνεται και στο παράθυρο FG της εικόνας 30, µεγάλο 
ποσοστό των εικονοστοιχείων γίνονται λευκά σύµφωνα µε το πρότυπο 
του αλγόριθµου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη λανθασµένη ενεργοποίηση 
λειτουργιών αποθήκευσης και αποστολής µηνύµατος ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, όπως φαίνεται στις εικόνες 31 και 32.  
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Εικόνα 31. Μήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε πείραµα µε απότοµη µείωση 

φωτισµού 

 
Εικόνα 32. Αποθήκευση εικόνας σε πείραµα µε απότοµη µείωση φωτισµού 

3.4.4.2. Απότοµη αύξηση φωτισµού 
Στην περίπτωση της απότοµης αύξησης της φωτεινότητας της εικόνας 
υπάρχει ακριβώς το ίδιο πρόβληµα που υπάρχει στην απότοµη µείωση της 
φωτεινότητας του πλάνου. Δηλαδή ο αλγόριθµος αντιλαµβάνεται ως 
κίνηση την αλλαγή χρώµατος των εικονοστοιχείων. Είναι φανερό από το 
παράθυρο VideoSurveillance που απεικονίζεται στην εικόνα 3 ότι δεν 
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υπάρχει είσοδος αντικειµένου στο πλάνο. Παρόλα αυτά το παράθυρο FG 
της εικόνας 34 είναι γεµάτο λευκά εικονοστοιχεία. 

 
Εικόνα 33. Παράθυρο VideoSureillance σε πείραµα µε απότοµη αύξηση φωτισµού 

 

 
Εικόνα 34. Παράθυρο FG σε πείραµα µε απότοµη αύξηση φωτισµού 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ενεργοποίηση των λειτουργιών 
αποθήκευσης της εικόνας του παραθύρου VideoSurveillance και την 
αποστολή αυτής µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όπως φαίνεται στις 
εικόνες 35 και 36 αντίστοιχα.  
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Εικόνα 35. Μήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε πείραµα µε απότοµη αύξηση 

φωτισµού 

 
Εικόνα 36. Αποθήκευση εικόνας σε πείραµα µε απότοµη αύξηση φωτισµού 

3.4.5. Περιπτώσεις σκιάς 
Στην περίπτωση της εισόδου σκιάς στο πλάνο τα πράγµατα είναι οριακά. 
Ουσιαστικά υπάρχουν οι παράµετροι της έντασης και έκτασης της σκιάς. 
Παρακάτω δίνονται πειραµατικά αποτελέσµατα µιας περίπτωσης που το 
λογισµικό ανταποκρίθηκε ορθά και µιας άλλης περίπτωσης που 
ανταποκρίθηκε λανθασµένα.  
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3.4.5.1. Πρώτη περίπτωση εισόδου σκιάς 
Στην πρώτη περίπτωση, που η σκιά είναι πιο έντονη, το λογισµικό 
αναγνωρίζει κίνηση στο πλάνο. Ουσιαστικά, τα εικονοστοιχεία που 
αλλάζουν χρώµα λόγω της σκιάς που εισέρχεται στο πλάνο 
αντιλαµβάνονται από τον αλγόριθµο ως νέο αντικείµενο στο προσκήνιο, 
όπως είναι φανερό από το παράθυρο FG της εικόνας 38. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα να διεκπεραιώνονται οι λειτουργίες της αποθήκευσης εικόνας 
και αποστολής αυτής µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Τα 
στιγµιότυπα των ενεργειών αυτών φαίνονται στις εικόνες 39 και 40.  

 
Εικόνα 37. Παράθυρο VideoSurveillance σε πείραµα µε  είσοδο σκιάς στο πλάνο – 

περίπτωση (α) 

 
Εικόνα 38. Παράθυρο FG σε πείραµα µε είσοδο σκιάς στο πλάνο – περίπτωση (α) 
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Εικόνα 39. Μήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε πείραµα µε είσοδο σκιάς στο 

πλάνο – περίπτωση (α) 

 
Εικόνα 40. Αποθήκευση εικόνας σε πείραµα µε είσοδο σκιάς στο πλάνο – περίπτωση 

(α) 

2 Αποθήκευση εικόνας σε πείραµα µε είσοδο σκιάς στο πλάνο 

3.4.5.2. Δεύτερη Περίπτωση Εισόδου Σκιάς 
Στη δεύτερη πειραµατική διαδικασία η σκιά που εισέρχεται στο πλάνο 
είναι λιγότερο έντονη από την πρώτη. Για το λόγο αυτό το λογισµικό 
ανταποκρίνεται ορθά και δεν αναγνωρίζει κίνηση, όπως φαίνεται και στην 
εικόνα 41. Ο λόγος που δεν ανιχνεύει κίνηση στο πλάνο είναι επειδή η 
χρωµατική αλλαγή των εικονοστοιχείων µε την είσοδο της σκιάς στο 
πλάνο είναι ανεπαίσθητη, οπότε δεν µεταφράζονται ως λευκά 
εικονοστοιχεία στο παράθυρο FG που φαίνεται στην εικόνα 42. 
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Εικόνα 41. Παράθυρο VideoSurveillance σε πείραµα µε είσοδο σκιάς στο πλάνο– 

περίπτωση (β) 

 
Εικόνα 42. Παράθυρο FG σε πείραµα µε είσοδο σκιάς στο πλάνο– περίπτωση (β) 

3.4.6. Λειτουργία λογισµικού επί 12 συνεχόµενες ώρες 
Κατά την πειραµατική διαδικασία κρίθηκε απαραίτητη η δοκιµή του 
λογισµικού για 12 συνεχόµενες ώρες. Η δοκιµή αυτή πραγµατοποιήθηκε 
δυο φορές. Μέσα στο διάστηµα αυτό και τις δυο φορές το πρόγραµµα 
ανταποκρίθηκε πλήρως. Στις εικόνες 43 και 45 φαίνονται τα στιγµιότυπα 
των καταστάσεων του λογισµικού κατά την έναρξη της πειραµατικής 
διαδικασίας και στις εικόνες 44 και 46 φαίνονται τα στιγµιότυπα κατά τη 
λήξη αυτών. 
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Εικόνα 43. Έναρξη πειράµατος δωδεκάωρης συνεχόµενης λειτουργίας (α) 

 
Εικόνα 44. Λήξη πειράµατος δωδεκάωρης συνεχόµενης λειτουργίας (α) 

 
Εικόνα 45. Έναρξη πειράµατος δωδεκάωρης συνεχόµενης λειτουργίας (β) 
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Εικόνα 46. Λήξη πειράµατος δωδεκάωρης συνεχόµενης λειτουργίας (β) 

Όπως φαίνεται και από τα στιγµιότυπα που απεικονίζονται παραπάνω, το 
λογισµικό ανταποκρίθηκε στη συνεχόµενη λειτουργία των δώδεκα ωρών 
χωρίς να παρουσιάσει προβλήµατα κατά το διάστηµα αυτό. Αξίζει να 
σηµειωθεί πως η εναλλαγή από ηµέρα σε νύχτα και το αντίστροφο, 
δηλαδή από την παρουσία σε απουσία φωτισµού, δεν ενεργοποίησε τους 
µηχανισµούς που πραγµατοποιούνται κατά την ανίχνευση κίνησης. Αυτό 
συµβαίνει γιατί οι εναλλαγές αυτές γίνονται σταδιακά και όχι απότοµα 
όπως στις πειραµατικές διαδικασίες 3.4.4.1 και 3.4.4.2. 

3.4.7. Λειτουργία λογισµικού χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο 
Η λειτουργία της αποστολής µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι 
µια από τις κυριότερες λειτουργίες που προσφέρει το σύστηµα καθώς 
είναι πολύ χρήσιµο για την ενηµέρωση του χρήστη του λογισµικού. Όταν 
όµως δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο κάτι τέτοιο είναι αδύνατο και η 
λειτουργία αυτή δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί.  

 
Εικόνα 47. Εικόνες που αποθηκεύθηκαν 
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Παρόλα αυτά το λογισµικό συνεχίζει να εκτελεί κανονικά τη λειτουργία 
της αποθήκευσης εικόνων µε την προϋπόθεση ότι ανιχνεύεται κίνηση. 
Γενικά η κατάσταση κατά την οποία ο υπολογιστής δεν είναι 
συνδεδεµένος στο διαδίκτυο δεν προκαλεί πρόβληµα στις υπόλοιπες 
λειτουργίες του λογισµικού. Στην εικόνα 47 φαίνεται ο κατάλογος των 
εικόνων που αποθηκεύθηκαν ενώ ο υπολογιστής δεν ήταν συνδεδεµένος 
στο διαδίκτυο.  

3.4.8. Λειτουργία λογισµικού µε τον Η/Υ σε αδράνεια 
Για τη δοκιµή του λογισµικού, επίσης, κρίθηκε απαραίτητη η δοκιµασία 
του   σε κατάσταση αδράνειας του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για να 
πραγµατοποιηθεί η πειραµατική διαδικασία εκτελέστηκε το πρόγραµµα 
ενώ είχε οριστεί χρόνος ενός λεπτού για τη µετάβαση του υπολογιστή σε 
κατάσταση της αδράνειας. Το λογισµικό ανταποκρίθηκε πλήρως. Στην 
εικόνα 48 φαίνεται το µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που λήφθηκε 
ενώ ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ήταν σε αδράνεια. 

 
Εικόνα 48. Μήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από το λογισµικό ενώ ο Η/Υ 

βρίσκεται σε αδράνεια 

3.5. Συµπεράσµατα 
Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης εφαρµογής εξαρτώνται σε µεγάλο 
βαθµό από το ποσοστό επιτυχίας της διαδικασίας ανίχνευσης. Η 
διαδικασία ανίχνευσης δοκιµάστηκε στιςακόλουθες συνθήκες :  

• σε εσωτερικό χώρο,  
• σε εξωτερικό χώρο,  
• σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού,  
• σε αυξοµειώσεις της έντασης του φωτός  
• σε είσοδο σκιάς στο πλάνο,  
• σε 12ωρη συνεχόµενη λειτουργία του λογισµικού,  
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• σε κατάσταση χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο και  
• µε τον υπολογιστή σε κατάσταση αδράνειας.  

Στον εσωτερικό χώρο η εφαρµογή λειτούργησε άρτια και αναγνώρισε την 
κίνηση σωστά µε τον προκαθορισµένο τρόπο. Μπορούµε να πούµε ότι οι 
ιδανικότερες συνθήκες για να λειτουργήσει το παρόν λογισµικό είναι 
αυτές που εφαρµόστηκαν κατά την πρώτη πειραµατική 
διαδικασία,δηλαδή µέσα σε ένα τυπικό δωµάτιο οικίας, χωρίς έντονο 
µεταβαλλόµενο φόντο. Γίνεται αντιληπτό ότι µε αυτή τη διαπίστωση 
προσεγγίζουµε τον στόχο της παρούσας εργασίας, δηλαδή την παροχή 
ενός συστήµατος ανίχνευσης κίνησης σε έναν οικιακό χρηστή, που κατά 
µεγάλο ποσοστό βρίσκεται και λειτούργει σε ένα περιβάλλον όπως αυτό 
της πρώτης πειραµατικής διαδικασίας. 

Στον εξωτερικό χώρο η ανίχνευση κίνησης πραγµατοποιήθηκε,όµως 
χρειάστηκε να γίνει παραµετροποίηση του συστήµατος, ώστε να γίνουν 
αντιληπτά τα κινούµενα αντικείµενα που βρίσκονταν µακριά από το 
σηµείο λήψης. Λόγω της απόστασης τα αντικείµενα δεν εµφανίζονταν 
στο προσκήνιο µε τις πραγµατικές τους διαστάσεις οπότε χρειάστηκε να 
µειωθεί το ποσοστό από 1.5% σε 1,0%  ώστε να γίνουν αντιληπτά από το 
λογισµικό. Αυτό δείχνει την ευελιξία του λογισµικού που µπορεί να 
προσαρµοστεί ανάλογα µε τις συνθήκες και τη χρήση που θέλουµε εµείς 
να του ορίσουµε είτε είναι παρατήρηση σε κλειστό οικιακό χώρο είτε σε 
έναν εξωτερικό µε ανοιχτό ορίζοντα. 

Ένας από το τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη 
λειτουργία του λογισµικού είναι οι επιδράσεις του φωτός. Όπως είδαµε 
στις περιπτώσεις µε πολύ χαµηλό φωτισµό το λογισµικό δε λειτούργησε 
όπως θα έπρεπε. Λόγω της χαµηλής φωτεινότητας δε γίνεται δυνατή η 
παρατήρηση των διαφορών µεταξύ παρασκηνίου και προσκήνιου και τα 
εκλαµβάνει ως µια συνεχής και αδρανή εικόνα. Συνεπώς το λογισµικό δεν 
αντιλαµβάνεται τις κινήσεις που γίνονται στο προσκήνιο και λανθασµένα 
δεν προβαίνει στις ενέργειες που θα έπρεπε κατά την ανίχνευση κίνησης.  

Παρεµφερές φαινόµενο παρατηρήθηκε και στις περιπτώσεις απότοµης 
αλλαγής φωτισµού, δηλαδή την απότοµη µετάβαση από συνθήκη µε 
επαρκή φωτισµό στο σκοτάδι και αντίστροφα. Στις περιπτώσεις αυτές το 
λογισµικό λειτούργησε µε µια ιδιαιτερότητα, ενώ δεν υπήρχε κάποιο 
κινούµενο αντικείµενο, ανίχνευσε κίνηση. Αυτό οφείλεται στην απότοµη 
εναλλαγή µεταξύ συνθηκών φωτισµού την όποια το λογισµικό κατέγραψε 
ως «κίνηση». Επειδή υπήρξε µεγάλη αλλαγή µεταξύ παρασκηνίου και 
προσκήνιου σαν γενική εικόνα στην κάµερα ο αλγόριθµος εντοπισµού 
κίνησης ενεργοποιήθηκε από αυτήν την αλλαγή χαρακτηρίζοντας την ως 
«κίνηση». Αυτή η ιδιαιτερότητα φαινοµενικά µπορεί να παρουσιαστεί ως 
προβληµατική \,όµως, έχει πρακτική αξία για τον χρηστή. Εφόσον το 
ζητούµενό µας είναι ένα λογισµικό που ασκεί βίντεοεπιτήρηση,κατά 
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κύριο λόγο σε οικιακό χώρο, η αντίληψη και η ενηµέρωση του χρηστή για 
την όποια αλλαγή σε αυτό το περιβάλλον είναι χρήσιµη. Για παράδειγµα, 
κάποιος µπορεί να εισέρθει στον χώρο που θέλουµε να επιτηρήσουµε, 
αλλά υπάρχει περίπτωση να µην κινηθεί στα όρια λήψης της 
κάµερας,όµως, εάν ανάψει τα φωτά στο δωµάτιο ο χρηστής θα 
ειδοποιηθεί για αυτήν την αλλαγή στο χώρο από την εφαρµογή µας. Αυτή 
η πρακτική εφαρµογή ουσιαστικά σηµαίνει ότι ενώ το λογισµικό δεν 
µπορεί να καταγράψει το κινούµενο αντικείµενο, µπορεί να αντιληφθεί 
την ανθρώπινη παρουσία.  

Κλείνοντας όσον αφορά την επίδραση του φωτός πρέπει να αναφερθούν 
οι επιδράσεις της σκίασης. Στην περίπτωση της εισόδου σκιάς στο 
πλάνο,η λειτουργιά σαφώς επηρεάζεται από τις παραµέτρους της έντασης 
και της έκτασης της σκιάς. Σε δύο πειραµατικές διαδικασίες είχαµε 
διαφορετικά αποτελέσµατα άµεσα εξαρτώµενα από τις παραµέτρους που 
αναφέραµε πιο πριν. Στην πρώτη περίπτωση, όπου η σκιά ήταν πιο 
έντονη, είχαµε λανθασµένη ανίχνευση κίνησης επειδή η σκιασµένη 
επιφάνεια είχε µεγάλη διαφορά στην απόχρωση µε το προηγούµενο 
πλάνο. Έτσι, τα εικονοστοιχεία άλλαξαν χρώµα και χαρακτηριστήκαν ως 
κινούµενο αντικείµενο. Στη δεύτερη περίπτωση, όπου η σκίαση ήταν πιο 
οµαλή και σταδιακή, το λογισµικό ανταποκρίθηκε σωστά και δεν 
ανίχνευσε κίνηση. Ο λόγος που δεν ανιχνεύει κίνηση στο πλάνο είναι 
επειδή η χρωµατική αλλαγή των εικονοστοιχείων µε τη σταδιακή  είσοδο 
της σκιάς στο πλάνο είναι ανεπαίσθητη, οπότε δεν µεταφράζονται ως 
λευκά εικονοστοιχεία στο παράθυρο FG. 

Παράλληλα µε την ανίχνευση κίνησης, η εφαρµογή έχει και τη λειτουργία 
της ενηµέρωση του χρήστη µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αυτή η 
λειτουργία πραγµατοποιήθηκε άρτια σε όλες τις προαναφερθείσες 
περιπτώσεις όταν υπήρξε ανίχνευση κίνησης. Για να επεκτείνουµε το 
φάσµα της λειτουργίας της εφαρµογής κρίθηκε απαραίτητο η εκτέλεση 
και άλλων πειραµατικών διαδικασιών για να ελέγχουν τα τεχνικά στοιχεία 
του όλου προγράµµατος.  

Έτσι, στην περίπτωση της δόκιµης της συνεχόµενης λειτουργίας του 
προγράµµατος για 12 ώρες αυτό ανταποκρίθηκε σε 2 αντίστοιχες 
περιπτώσεις άρτια λειτουργώντας απρόσκοπτα και χωρίς αναφορά 
κάποιου προβλήµατος. Σε µια παρόµοια πειραµατική διαδικασία 
δοκιµάσαµε τη λειτουργία της εφαρµογής όταν ο Η/Υ βρισκόταν σε 
αδράνεια. Τα αποτελέσµατα ήταν εφάµιλλα µε αυτά της συνεχούς 
λειτουργίας,δεν παρατηρήθηκε κάποιο πρόβληµα άξιο αναφοράς και η 
λειτουργία ήταν οµαλή σε όλους τους τοµείς της εφαρµογής.  

Τέλος, στην περίπτωση λειτουργίας του λογισµικού χωρίς σύνδεση στο 
διαδίκτυο,όπως είναι φυσικό, δεν υπήρχε η δυνατότητα αποστολής των 
φωτογραφιών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Πέραν αυτού, η 
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λειτουργία ήταν σωστή και η εφαρµογή εξακολουθεί την αποθήκευση 
εικόνων όταν ανιχνεύσει κίνηση.  

Εν κατακλείδι, η εφαρµογή λειτούργησε σωστά στις περισσότερες των 
περιπτώσεων ανταποκρινόµενη στις παραµέτρους που είχαµε ορίσει. 
Σαφώς, τα όποια προβλήµατα ή ανεπάρκειες του λογισµικού χρειάζονται 
περαιτέρω ανάλυση και έρευνα για να οµαλοποιηθούν και να καταστεί η 
εφαρµογή πλήρως λειτουργική και εύχρηστη. 

3.6. Κυριότερα προβλήµατα που παρατηρήθηκαν 
Κατά την εκτέλεση του λογισµικού της παρούσας εργασίας 
παρατηρήθηκαν κάποια προβλήµατα που σχετίζονται κυρίως µε τη 
βιβλιοθήκη EASendMail.  

Το κυριότερο πρόβληµα είναι πως η διαδικασία αποστολής µηνύµατος 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι υπολογιστικά πολύπλοκη και για το 
λόγο αυτό το λογισµικό αργεί να ανταποκριθεί όταν χρειαστεί να 
εκτελέσει τη λειτουργία αυτή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως ο χρόνος 
που µεσολαβεί από την έναρξη της λειτουργίας της αποστολής, µέχρι την 
ολοκλήρωσή της µεσολαβούν τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Κάτι τέτοιο 
αποτελεί πρόβληµα καθώς παρεµποδίζει τη διαδικασία αποθήκευσης 
εικόνων που συµπίπτουν χρονικά µε το διάστηµα που χρειάζεται το 
λογισµικό για την αποστολή της εικόνας µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου στον χρήστη. Ένα τέτοιο πρόβληµα θα µπορούσε να 
αντιµετωπιστεί µε τη χρήση µιας άλλης βιβλιοθήκης αυτόµατης 
αποστολής ηλεκτρονικών µηνυµάτων, πέραν της EASendMail. Ίσως θα 
µπορούσε να αντιµετωπιστεί και µε τη χρήση ενός υπολογιστή νεότερης 
τεχνολογίας που να έχει µεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ. 

Ένα ακόµη πρόβληµα που αντιµετωπίζει το λογισµικό υπάγεται και πάλι 
στη βιβλιοθήκη EASendMail και πρόκειται για την άδεια χρήσης. Η 
βιβλιοθήκη αυτή δεν είναι ελεύθερη για χρήση και έτσι απαιτείται 
χρηµατικό ποσό για την αγορά της. Για την ανάπτυξη της εργασίας ήταν 
αναγκαίο να ρυθµίζεται η ηµεροµηνία του συστήµατος στις 1 Αυγούστου 
2013 ώστε να µπορεί να εκτελεστεί η λειτουργία αποστολής µηνύµατος 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αυτή η ρύθµιση πρέπει να γίνεται γιατί η 
άδεια της βιβλιοθήκης την ηµεροµηνία αυτή δεν είχε λήξει και µπορούσε 
το λογισµικό να χρησιµοποιήσει τις συναρτήσεις της EASendMail. Όταν 
γίνεται η εκτέλεση του λογισµικού χωρίς τη ρύθµιση της κατάλληλης 
ηµεροµηνίας το πρόγραµµα αποτυγχάνει να ανταποκριθεί, όπως φαίνεται 
στην Εικόνα 49. 
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Εικόνα 49. Μήνυµα λάθους από το λογισµικό 

3.6. Μελλοντικές επεκτάσεις του λογισµικού 
Γενικότερα το λογισµικό που αναπτύχθηκε για τους σκοπούς της 
εργασίας είναι άρτιο ως προς τις λειτουργίες που προσφέρει. Παρόλα 
αυτά, θα µπορούσαν να προστεθούν σε αυτό διάφορες λειτουργίες και 
χαρακτηριστικά. Μερικά από αυτά είναι: 

• Αποθήκευση σε µορφή βίντεο 
• Αποστολή SMS για την ειδοποίηση χρήστη 
• Αποµακρυσµένη προσβασιµότητα µέσω διαδικτύου 
• Πρόσβαση στο λογισµικό µέσω κινητού 
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ΠαράρτηµαΑ –
ΠηγαίοςΚώδικαςΕφαρµογής 

#include "stdafx.h" 
#include "cv.h" 
#include "cvaux.h" 
#include "highgui.h" 
#include <ctype.h> 
#include <stdio.h> 
#include <iostream> 
#include <io.h> 
#include <windows.h> 
#include <time.h> 
#include <string.h> 
#include <direct.h> 
#include "easendmailobj.tlh" 
#include <fstream> 
#include <cstdio> 
 
using namespace std; 
using namespace EASendMailObjLib; 
 
 struct settings { 
  char save_path[255]; 
  int win_size; 
  int n_gauss; 
  float bg_threshold; 
  float std_threshold; 
  int minArea; 
  float weight_init; 
  int variance_init; 
  int initialization_captures; 
  float detection_threshold; 
  int detection_value_threshold; 
  int mail_delay; 
  int save_delay; 
  char mail_from[255]; 
  char mail_serveraddr[255]; 
  int mail_serverport; 
  char mail_username[255]; 
  char mail_password[255]; 
  char mail_to[255]; 
 } typedef sets; 
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int main(int argc, char** argv) 
{ 
 sets vars; 
 FILE *fp; 
 fp=fopen("settings.ini","r"); 
 fscanf(fp,"%s",vars.save_path); 
 fscanf(fp,"%d",&vars.win_size); 
 fscanf(fp,"%d",&vars.n_gauss); 
 fscanf(fp,"%f",&vars.bg_threshold); 
 fscanf(fp,"%f",&vars.std_threshold); 
 fscanf(fp,"%d",&vars.minArea); 
 fscanf(fp,"%f",&vars.weight_init); 
 fscanf(fp,"%d",&vars.variance_init); 
 fscanf(fp,"%d",&vars.initialization_captures); 
 fscanf(fp,"%f",&vars.detection_threshold); 
 fscanf(fp,"%d",&vars.detection_value_threshold); 
 fscanf(fp,"%d",&vars.mail_delay); 
 fscanf(fp,"%d",&vars.save_delay); 
 fscanf(fp,"%s",vars.mail_from); 
 fscanf(fp,"%s",vars.mail_serveraddr); 
 fscanf(fp,"%d",&vars.mail_serverport); 
 fscanf(fp,"%s",vars.mail_username); 
 fscanf(fp,"%s",vars.mail_password); 
 fscanf(fp,"%s",vars.mail_to); 
 fclose(fp); 
 time_t prevMailTime=99999999; 
 time_t prevSaveTime=99999999; 
  
 mkdir(vars.save_path); 
 /* 
cout<<"\n"<<vars.save_delay; 
cout<<"\nvars.winsize "<<vars.win_size; 
cout<<"\nvars.savepath "<<vars.save_path; 
cout<<"\nvars.ngauss "<<vars.n_gauss; 
cout<<"\nvars.bgthreshold "<<vars.bg_threshold; 
cout<<"\nvars.stdthreshold "<<vars.std_threshold; 
cout<<"\nvars.minarea "<<vars.minArea; 
cout<<"\nvars.wight_init "<<vars.weight_init; 
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cout<<"\nvars.variance "<<vars.variance_init; 
cout<<"\nvars.detection threshold 
"<<vars.detection_threshold; 
cout<<"\nvars.detection_value_threshold 
"<<vars.detection_value_threshold; 
cout<<"\nvars.mail_delay "<<vars.mail_delay; 
cout<<"\nvars.save_delay "<<vars.save_delay; 
cout<<"\nvars.mailfrom "<<vars.mail_from; 
cout<<"\nvars.mailServerAddr "<<vars.mail_serveraddr; 
cout<<"\nvars.serverport "<<vars.mail_serverport; 
cout<<"\nvars.mailusername "<<vars.mail_username; 
cout<<"\nvars.mailpassword "<<vars.mail_password; 
cout<<"\nvars.mailto "<<vars.mail_to;*/ 
 
 
   CvCapture* capture=cvCaptureFromCAM(0); 
 
if(!capture) 
    { 
fprintf(stderr,"Could not initialize...\n"); 
return -1; 
    } 
 
   IplImage* videoFrame = NULL; 
videoFrame = cvQueryFrame(capture); 
 
if(!videoFrame) 
    { 
printf("Bad frame \n"); 
exit(0); 
    } 
 
 cvNamedWindow("Video Surveillance", 
CV_WINDOW_AUTOSIZE); 
 //cvNamedWindow("BG", CV_WINDOW_AUTOSIZE); 
    //cvNamedWindow("FG", CV_WINDOW_AUTOSIZE); 
 
    // Select parameters for Gaussian model. 
    CvGaussBGStatModelParams* params = new CvGaussBGStatMod-
elParams;       
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 params->win_size=vars.win_size;  
 params->n_gauss=vars.n_gauss; 
 params->bg_threshold=vars.bg_threshold; 
 params->std_threshold=vars.std_threshold; 
 params->minArea=vars.minArea; 
 params->weight_init=vars.weight_init; 
params->variance_init=30;  
 
    CvBGStatModel* bgModel = cvCreateGaussianBGMod-
el(videoFrame,params); 
 
int key=-1; 
 
 int cols=bgModel->foreground->width; 
 int rows=bgModel->foreground->height; 
 float percent=(cols*rows)*vars.detection_threshold; 
 int frameCount=0; 
 /*for (int i=0; i<10; i++) 
 { 
  cvShowImage("Video Surveillance", videoFrame); 
  videoFrame=cvQueryFrame(capture); 
  if (!videoFrame) 
   break; 
  key=cvWaitKey(2); 
   
 
 }*/ 
  while(key != 'q') 
  { cvShowImage("Video Surveillance", vide-
oFrame); 
    
   
   //Grab a frame 
   videoFrame = cvQueryFrame(capture); 
   if(!videoFrame) 
    break; 
 
   //   Update model 
   cvUpdateBGStatModel(videoFrame,bgModel); 
if(frameCount<10) 
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   frameCount++; 
  else 
  { 
   cv::Mat imgMat(bgModel->foreground); 
   int value,sum=0; 
   
   for(int i=0;i<rows;i++) 
   {  
    for (int j=0;j<cols;j++) 
    {  
     val-
ue=imgMat.at<uchar>(i,j); 
     if (val-
ue>=vars.detection_value_threshold) 
      { 
       sum++; 
      } 
    } 
   } 
    
  //cout<<"\nsum="<<sum; 
 // cout<<"\npersent="<<percent; 
  if (sum>=percent)  
   { 
   char date[11],tim[9]; 
   time_t now = time(NULL); 
   strftime(date, 11, "%d-%m-%Y", local-
time(&now)); 
   string dateStr=vars.save_path; 
   dateStr+=date; 
    
   if((_access(dateStr.c_str(), 0)) == -1) 
   {  
    _mkdir(dateStr.c_str()); 
   } 
   strftime(tim, 9, "%H-%M-%S", local-
time(&now)); 
   string timeStr=dateStr+"\\"; 
   timeStr+=tim; 
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   timeStr+=".jpg"; 
   double saveCheck=difftime(now, prevSa-
veTime);  
   
   if (saveCheck>vars.save_delay) 
   { 
  
 cvSaveImage(timeStr.c_str(),videoFrame,0); 
   prevSaveTime=time(NULL); 
   } 
    
    
   double spamCheck=difftime(now, prevMail-
Time); 
   
   if (spamCheck>vars.mail_delay)  
  
 {cvSaveImage(timeStr.c_str(),videoFrame,0); 
   ::CoInitialize(NULL); 
   IMailPtr oSmtp = NULL; 
   //set mail parameters 
   oS-
mtp.CreateInstance("EASendMailObj.Mail"); 
   oSmtp->LicenseCode= _T("TryIt"); 
   oSmtp->FromAddr = (vars.mail_from); 
   oSmtp->AddRecipientEx(vars.mail_to, 0); 
   oSmtp->Subject=_T("Motion Detected"); 
   oSmtp->BodyText=_T("Do not reply"); 
   oSmtp->AddAttachment((timeStr.c_str())); 
   oSmtp->ServerAddr = 
(vars.mail_serveraddr); 
   oSmtp->ServerPort = 
vars.mail_serverport; 
   oSmtp->UserName=vars.mail_username; 
   oSmtp->Password=vars.mail_password; 
   //establish SSL connection 
   oSmtp->SSL_init(); 
   oSmtp->SendMail(); 
   oSmtp.Release();   
   prevMailTime=time(NULL); 
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   } 
 
   } 
 key = cvWaitKey(2); 
sum=0;     
 } 
  } 
 cvReleaseBGStatModel(&bgModel); 
cvReleaseCapture(&capture); 
  
return 0; 
} 
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ΠαράρτηµαΒ– Οδηγίεςσύνδεσης 
OpenCV µεVisualStudio 

Β.1Σύνδεση Visual Studio-OpenCV 
Για την εγκατάσταση και σύνδεση της OpenCV µε το Microsoft Visual 
Studio 2010 Express Edition ακολουθούµε τα εξής βήµατα: 

1) Download του εκτελέσιµου αρχείου από τη σελίδα 
http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-
win/2.1/. 

 
3ΣελίδαSourceforge 

 

2) Download του Microsoft Visual C++ 2010 Express Edition από 
τη σελίδα 
http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/products/visual-
studio-2010-express 

3) Στις ιδιότητες του cpp αρχείου θα πρέπει να προστεθούν. Στον 
κατάλογο VC++Directories->Include Files οι διαδροµές 
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OpenCV2.1\include\opencv 

OpenCV2.1\include 

 
Εικόνα 50. Ιδιότητες Include του cpp αρχείου 

4) Στον κατάλογο VC++ Directories->Library Directories τη 
διαδροµή C:\OpenCV2.1\lib 

 
Εικόνα 51. Ιδιότητες Library του cpp αρχείου 

5) Στον κατάλογο VC++ Directories-> Source Files οι διαδροµές 
• OpenCV2.1\src\cv 
• OpenCV2.1\src\cvaux 
• OpenCV2.1\src\cxcore 
• OpenCV2.1\src\highgui 
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Εικόνα 52. Ιδιότητες Source του cpp αρχείου 

6) Στον κατάλογο Configuration Properties->Linker->Input-
>Additional Dependencies θα πρέπει να προστεθούν: 
• cv210.lib 
• cxcore210.lib 
• cvaux210.lib 
• highgui210.lib 

 
Εικόνα53. ΙδιότητεςAdditionalDependenciesτουcppαρχείου 

H εφαρµογή πλέον είναι έτοιµη να χρησιµοποιήσει τις συναρτήσεις της 
OpenCV [23]. 
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Β.2 Εγκατάσταση και σύνδεση EASendMailµε το 
MicrosoftVisualStudio 

1) Download και εκτέλεση του εγκαταστάτη EASendMail από τη 
σελίδα www.emailarchitect.net. 

 
Εικόνα 53. Η ιστοσελίδα www.emailarchitect.net 

2) Αντιγραφή και επικόλληση των αρχείων στον φάκελο που 
αναπτύσσεται η εργασία 
• easendmailobj.tlh 
• easendmailobj.tli 

H εφαρµογή πλέον είναι έτοιµη να χρησιµοποιήσει τις 
συναρτήσεις της EASendMail και να εκτελέσει τις επιθυµητές 
λειτουργίες της [23]. 
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ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEBCAMERA ΚΑΙ OPENCV 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Στεφανία Παπαρήγα 

Η καθηµερινότητα ενός σύγχρονου ανθρώπου έχει αλλάξει ριζικά εξαιτίας της ραγδαίας 
ανάπτυξης της τεχνολογίας. Ο άνθρωπος, στις καθηµερινές του δραστηριότητες, δρα υπό 
τον περιορισµό του χρόνου και του χώρου. Όσο βελτιώνεται η τεχνολογία αυτοί οι 

περιορισµοί εξαλείφονται. Έτσι µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε περισσότερες λειτουργίες 
και να καλύψουµε τις ανάγκες µας σε πολύ λιγότερο χρόνο καθώς και ο παράγοντας της 
απόστασης τείνει να γίνεται όλο και µικρότερο εµπόδιο. Μια από τις σηµαντικότερες 

ανθρώπινες ανάγκες στη σύγχρονη αυτή εποχή είναι η αίσθηση της ασφάλειας. Η βασική 
αίσθηση της ασφάλειας ταυτίζεται µε την αίσθηση της ασφάλειας του προσωπικού χώρου 
του κάθε ανθρώπου. Βασικό στοιχείο σε αυτό είναι ο έλεγχος του περιβάλλοντός του µέσω 
της παρακολούθησης του χώρου αυτού. Στην επιτήρηση χώρων, η οπτική επαφή είναι ένα 
σηµαντικό µέσο αξιολόγησης του χώρου και της κατάστασης που επικρατεί σε αυτόν. Όταν 
όµως δεν υπάρχει άνθρωπος παρατηρητής στο χώρο υπό επίβλεψη τότε αυτή η επαφή 

χάνεται. Το κενό αυτό µπορούν σήµερα να καλύψουν συστήµατα που βασίζονται σε απλές 
κάµερες και υπολογιστές. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη του ανθρώπου για ασφάλεια και την 

ευκολία που παρέχεται πλέον από τους υπολογιστές για την επιτήρηση χώρων, στην 
παρούσα εργασία µελετήθηκαν τεχνικές επιτήρησης χώρου και αναπτύχθηκε εφαρµογή 
βασισµένη στη βιβλιοθήκη επεξεργασίας εικόνας Open CV, µε στόχο την παρακολούθηση 
ελεγχόµενου χώρου µε χρήση υπολογιστή και µιας απλής διαδικτυακής κάµερας (web 

camera). 

 

MOTION DETECTION FOR SURVEILLANCE USING A WEBCAM AND 
OPENCV 
THESIS 

Stefania Papariga 

The daily life of modern humans has changed dramatically due to the rapid development 
of technology. Humans, in their daily activities are acting under the limitation of time and 
space. As technology improves, these restrictions are diminished or even eliminated. This 

has a significant impact on daily lives, as humans can now accomplish more functions 
and to meet their needs in less time. The distance factor tends to become a smaller and 

smaller obstacle. One of the most important human needs in this modern era is the sense 
of security. The basic sense of security coincides with the same sense of security of per-

sonal space of everyone. A key element in this is to control the environment through visual 
monitoring. In surveillance, visual contact is an important tool in assessing a site and a 
situation. In cases where there is no human observer on site under supervision then this 

visual contact is lost. This gap can now cover systems based on simple cameras and com-
puters. Recognizing the human need for privacy and security and the convenience provid-

ed by computers on surveillance sites, in this thesis surveillance techniques have been 
studied and a video surveillance system has been developed and implemented based on 

the image processing library Open CV, to monitor a personal space using a computer and 
a simple web camera. 


