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Ozetse
Bu yall*mamn amaci park yerleninde bulunan hftcrelerde
araylarin seziniine yonelik gOrbiPz bir algonitma geli*tirmektir.
Onerilen ytntecn- bir park yern hftcresinin ilk kullanma
hazirlama iyin belirli parametreler killamlarak bo5lutlenmesini
ve daha sonra zamansal fark alma yontemii kllamlarak park
yeni hftcresinin dunumuun izienmesini iyerir. Bu yiQzden
uygulama bir referans imge gerektirmemektedir ve bu dunum
gelitinilen yontemin ayik park yerlerinde veya herhangi bir
alanda araylarin sezinm iyin kolaylikla kullanlabilmesine
olanak saglamaktadcr. Ayica zarmnsal fark alma yontemin
kullanmi da algoritmamn hlzli bir jekilde yali*masim
saglamaktadcr.

Abstract
The objective of this work is to develop algorithm for
the detection of vehicles in parking lot images. By the
proposed method, each image region corresponding to a
parking cell is segmented for initialization and temporal
differencing is used for state tracking. Therefore, reference
images taken in vacant state are not needed. The algorithm
easily be applied to parking lots in continuous service for
the detection of the vehicles or to any application requiring
the detection of the
Also the usage of the temporal
differencing makes the system work faster.
an

cars.

1. Giris
Park yerlerindeki boj hftcrelerin belirlenmesi araylann
bir biyimde park edilmesinde ve aralarmn uygun
bo4luklara ytrdendinilmesinde onemli rol oynamaktadir.
Ozellikle gfnftmftzde trafigin yogun oldugu havaalam ve
sUper marketler gibi yerlerde park yeni bulmak onemrli bir
problemdir. Park yerlerniin izienmesi teknigi iki kategonide
incelenebilir: ilk yakla*im park alamnnn tumuinde araylann
varhlgzin kestirinm jeklindedir. Bu yonteme park yerine giren
araylarin sayllmasi 5rnek gtsterilebilir. Ikinci bir yontem ise
her bir park hftcresinde aray olup olmadihini belirlemeye
ytneliktir. [1] Gftnftmftzde bu amayla her bir park hftcresinde
sesutstil yada manyetik algilaylcllaun kulamnldigi veya
hftcrelerin kamera}4a denetlendigi pek yok sistem
kullanlmaktadcr. Yukarida bahsedilen ilk yontem biryok
algilaylci kullamun-nu gerektinirken, ikinci yontem sadece bir
kamera kullnanrk daha geniu bir alann denetlenmesini
saglayarak sftrQcifnftn park alanda yer aramasi problenmni
de ytzmrnQ olur. Jmgeye dayanan aray sezinii uygulamalannda
zamansal fark kullamlarak hareketin izlenmesi 5znitelik
karakteristiklerinin standartla*tinlmlj temel bilejenreni
kullanlarak referans imgeyle kar*lla*tirllmasi gibi ytnteniler
geliltirilmiltir. Referans imge kullamun-nu gerektiren
uygun
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ytntenilerin uyglannmasi [2,3] park alanunda referans imge
ediniminin zorlugu (sistemin sftrekli yalh*masi, degi*ken hava
ko*uIlan ve degfiken 1*ik koullan) gtz onutne alindcginda
uygulanabilir degildir. Zamansal ylkarma kllamlan izieme
uygulamalannda ise referans imge gerekmemekte, izieme
karanlik ortamda sadece araylarin far 1k1zarinin varliginda
bile gergekle tirilebilmektedir.[4] Diger yanan hlzll araylan
izienmesi de yaksek seviyelerde i4*em hlzlan
gerektirmektedir. AyTlca yeterli 1*ik kaynagi bulunmayan
*artlarda da aracin izlenmesi munkikn olmayacaktir. [2, 4]
Macin bulundugu ortamdaki, zenmnde bulunan beyaz
yizgiler, aracin tipik 5zellikleri gibi, 5nceden bilinen trQntOler
de aray seziminde kllamlmaktadcr. [5, 6] Zemin 5zellikleri
kullanlarak yapilanl izemelerde triOntQyQ engellemeyecek
jekdle imge edininii zoruilulugu varcdr. Aay 5zellikleniTin
kullamldihi ytnten-lerde, 5rQnft analizi yuksek tzQnifrlUkte
imgeler gerektirdiginden kapsama alan iyerisindeki hucre
sayisi azalacaktir.
Bu yall*mamn amaci park yerlerinde bulunan her bir
hucrede aralarmn sezimine yonelik etkin ve hlzll bit algoritma
gelihtirmektir. Gelitirilen yontem sftrekli i4leyen bir park
yerinde, pratik bir yapilanvla, referans imge gerektirmeyen ve
degijen hava koullan altinda dabi gftvenilir ve hlzll bir
jekdle yatijan bir sistem tasarimnuna yonelik bir algoritma
iyermektedir. Dtrdin agay ayniimi yontenm sabit bir alanda
nesnelerin sezin-lenmesinde kullanilan etkin bir ytntemdir. [1]
Fakat bu yontem yava4ligi nedeniyle ayik otopark
uygulamalannda yok pratik olmamaktadcr. Bu tur
uygulamalarda araylarin hareket hlzlan gtz onutne alindcghnda
her bir kareye dtrdftn agay ayrylmi yontenii uygiulamamn
sisteni yava*latacaki ayiktir. Burada sunulan yali*ma
zamansal ylkanm yontetmni kullanarak sadece dunim
degfilkliginin saptandhgi dunumlarda dtrdftn agay ayniimi
yonteminin kllamlmasim saglayarak sistemin daha hlzh
yali*masina olanak vermektedir. Burada yontem aray sezinm
iyin gri 5lyekli imgeleri kullanmaktadir. Park yern hftcresinin
balangiy durummun tespiti iyin gri seviyeler killamlarak
alinan ilk imge bhlutlenmekte ve elde edilen bWhltler aracin
olup olmadhigrnn tespifinde kllamlmaktadir. Daha sonra park
yeni hftcrelerinin dolu yada boj olma durnmu hem zamansal
yeryeve farlk hem de yukanda bahsedilen bhlutleme teknikleri
kulllarak kontrol edilmektedir. Babsedilen algonitmamn
etkin1igi ve lzin degAiik hava koularmnda ayik otoparklardan
alinan videolar Uzeninde gtsterilmi*tir.

2. Aras Sezimi
Bahsedilen sistemde kameramn bir park yerindeki konumu
Sekil 1 de gtrO1dftp gibi olmalidir. Sistemin test edilmesinde
kullanlan videolar ve imgeler gtsterilen kamera yerle*imine
yalun konunilancdrmalar kuIamlarak elde edilniPjtir. Bu

sistemde park yer[ h-lcrelerinin konurnlanmn onceden
bilindigi varsaplnaktadir. B3ylece baNtan kamnen kalibre
edilip her hficrenin konumu taminiamp daha soiim o
konumdaki ara sezinii gerqekleUtirilmektedir. Aynca sistemde
yayalann veya park etmek di&mda bulunan arN1ann belirli bir
konurnda uzun sflre kalmnadlklan varsayilmi ve bu gibi
durumlar ig1lemlerde ihinal edi1niitir. Sisteniin aik park
alanlarmda qalhmak fzere tasarlandigi gz 6nuine ahnursa,
aralanm degi§en hava ve 1§1k ko§ullannda da sagllkh bir
gekilde yall§masi bir gerekliliktir. Bu dunumda yapilan
varsapm sadece karunlik ortanlarda yapilan uygulanalarda
gerekli aydilatmnan var oldugudur. Aynca ainan imgelerin
analiz iyin yeterli 3ozfinfirlfikte oldigu varsayflnmitir.

ekiI 1: Park Alamnda Kamera Konur.u [1]

Bilindigi fizere gintiTn-flzde ye§itli ~ekillerde (binek,
ndinibfts, kamnyonet v.b.) ye renklerde araylar tiretilmektedir.
Diger yandan park alanlanmnu taban yatzeyleri (beyaz yizgiler,
g-in igindeki g6lge deg4i§ileri ye su birikintileri v.b.)
qogunlulkda aray yfizeylerindeki kadar rasgele dlegi§im
g3stennmemektedit. Bu yfizden aray seziniiLnde sadece araylara
Ozgfi 5zelJikler kullamulmnalidir. Bu yahi§m-ada kullamflan sezim
yontenileri da araylann genel Ozeilikleiini temel alan
ydntenileri iyenTnektedir.
Bilindigi tizere araylar motor kapagi, pencereler,
tamponlar, bagaj kapagi ye plaka gibi bile~enterden
olu~maltadir. Bu bile§enler bit imgede renk, yogunhuk ye
doku aNismdan genel bit 5zelli§ temsil eden b6Ohitleri
olu§tunnmaktadir. Bu qali§mada 4§leme kolayhlg g6z 5nfinde
builundunil arak iinedeki gn' ton kuLlamiln§tir. Her bit aray
bi1e§eninin berizer yegirilge sabidp olan paryalar olarak
incelenebilecegi dmfl§fnAId-ftgftnde, bit aray bulunan
irngelerdeki bUl{it sayisnun yQtksek olacagi ayiktir. Diger
yandan aray bulunmayan imgelerdeki beyaz park alamn
yizgi'leri, g6lgeler veya su birikintileni kesinlikie aray bulunan
igelerdeki kadar yksek bMlMt sayisi ieneyecektir. BT.n
bu bahisedilen yontenmler kullanilarak park yeri h-acresinde
aracin var olup olinadigl belirlenebilir. Kullandlan yontemde
park yen' hicresinin gcT tondaki ingesi ahnmalta ye bWhit
sayisi beliti bitr degenin fizeninde olan hQcreler doiu, bhit
sayisi bu denin aitmida kalan hficreler de bo§ olarak
1en bit
degerlendinihnektedir. Blfixt sayismdan karar venne iler
kez yapildhktan sonra, hticredeki dunuin degi§in zamansal
gOrOntfl ymkammi kulanflanra belrlemnektedir. Zamansal
gdrOtntfi ylkanmimn y6ntenflinin kullandhnasiyla sistem degi~en
ve hava koullanrda da gtirb-fiz bit §ekilde qaih§malcachr.
y§1k

3. GersekleAtirim
yaihmada inge boluitlenmesinde dordfin aay aynzum
kullamlnuhlr. Bilindigi -izere bu y6ntem bit kare
blogun dort e§it paryaya bohlniesini ve her bir blogun
onceden belirlenen bir homojendigi saglayip saglamadigumn
kontrolfinti iyernektedir. Eger blokiar belirlenen tardeligi
saghyorsa bolunme i1lemi devam ettirilmemektedir. Fakat
bolufmleme sonucu olu§an bloklar istenilen gni seviyesi
homojendigi iyerniyorsa boluinileme i§1enmi bu §aft saglanana
kadar devam ettirlir. Yukanda bahsedildigi tizere dord-in
aay ayn§mu yontemni her bir boluim istenen kriteri saglayana
kadar dongtihi bir §ekilde devam ettiilir. Bu y6ntem
sonucunda *ekil 2 de gorildtigut tizere farkli boyutlarda
bloklar elde edilir.
Bu

yonteni

3ekiI 2: DOrdtin Agay

Aynnma Yontemi

Bu yontem sonucunda ara bulunan hacrelerdeki blok
sayisi aray buluimayan bo§ hflcrelere oranla oldukya fazladir.
Bu bftyfik fark park yell hflcresinde amy sezimi yaparken
oldukya onernli bir gostergedir. Burada karat venmede etkili
olan blok sayisi eqik degeri deneysel olarak kolaylikla
bulunup sisteme girilebilir.
Bu yabpiada oncelikie gerekli kalibnisyon yapildcktan
sonra park yell hiicreleni taimnlanniaktadir. Bu tamnnlarna
Sekil 3'te 4 amy iyin tamnmanan bir 5mekte gosterilmektedir.

3ekil 3: Park Alannda Hflcre Tamnnanmasi
Daha sonra park hflcresinden ahnan imge Seki 4'te
goroldiigti gibi 128x128 boymtuna biyfittlmekte ve boylece
ayn§lm kolaylaitnhnaktadir.

4eAt 4: 12 8x 128 Bboytuna O1eklenmi HiIcre Imgesi

Bui ayrim sonucunda paik hicresinin dclurmu
kesfirilmlkte ve zamwnsal gdnThtt yikanrn ydntemiyle
huredeki dclunm degipkliklen blclirleimektedir Boyle bir
l
yonterm eInmeinsin
s
ebeibi
pak hiahndeki araylami sk
hareket etmemes bilgisidir Ancak ainan turm karelerde
bdltldere isleri yapmak Iern bhoyftnu attracak ve
sisternin 1ileyipni yvaltacaktir Burada zam sa ikar
ydntern ticrenin clumunu degi en ko 411ar altlinda
kolayliklldaha az ilern yaprik bulabilrnemini saglariaktadir.
Zamarsal yskanm sonucunlad o6u4arn bPyuk dle6ipgtkl1er prk
yeen hucresindeki dunrm degiirnini 4pret etrektedir.
Zamarsal ykarma yontemnude asaliz edilen -trrlitkteki ve
bir Onceki yeree arasncdaki utlak ortalarna piksel dcegenr
dle6i#miidir Buran yikarrla herhaig bir ara hareketi
olmachsnda rmutlak ortalarta piiksel deegfrginn kPak ol6a1a
4ar hareketi ollugud lrdiirlardla ise buyuk olacas sonurcuna
varilabilir. Mutlak oitalama psksel degen'nin btqtik oldugu

aray hareketiron sezildigi

ClURiardca referars imge

yernilenimekte ve dnceki yereve refeans imge o1arak
alsrimakta ye hbiylece degimen kouIllar -a9tinla sistenun karali
Ve hizih btir ekilcde yaitpasi saglainrnktair. Buradaki
zamansal ikanm yontenuyle her kare ufzennde drdirn agay
ayryn u ydntenu uygulanmasina gerek kalmaarak sistemdeki
dLegi-3Idikler hizil ye kolay bir ?ekilde belirlenebilmiktedir.
Park alainda dunrr deghgikligi olubtugu zaman bu fark
buytrnelke Ve bu da o kareriin referans atinmass ye dordiln
agay aygmrnin bu kare uzeincide tekrar uygulanmasini
gerektirir Bo0lece her kare uzerinile dordlun agay aynipmr
ydnternrm
uygulamktarsa sadece gerekls kare er
belirenmekte ye yonter sadece bu karel ere uygulanarak tl em
hizi artinlinaktalir Ornekteki pak hicresi jyin belirtmlen
knitilerin ilk 30 kare iyin degigimi Seldl 5'te go"sterilmtigr.
eblsi 6cda ise yuniil±teki ye referans imge arsincdaki frkin
pIksel degiirmn gbste6ilrr.s~tir Iimgeler arasindla fark tefieas
lrgenin gunce'llenimesinde kullanlmaktadlr Fark alma iglern
d6rdln agay ayn;rn ydntermine gdre daha hizl obllugu isyn
sisteirdceki mi hareketle daha kolays4kla szlenebilhiektedir.
$eki1 7'de belirtilen h4renin 30 yereve iyini dururm de6gimmi
b steilmektedlir Burada "1
rnu legiin olrns 00
ifale etsnektedir.
dcunis ise dceg4irnm olrnaras ri
6ekil 8'dle ise yine belitilen hucre iyin rasgele 30 yeryevede
dunir b ehiffliektecdir. Buradca "1" dunrunu p ark hucresinin
blolu oldcugunu "0" htscress ise paik hucressnin bos oldujinu

ifade etrnektedir

A-ki 5 1 No'lu HiAcrede krA Sezirnieniness

Zh 7. 1 No'lu Hacrede ]Iurun Degslimr

bu her yerevede dordPr agay ayr;imini uygulamasina [1]
gore yo,k daha ytsekk ilem hizlannda geryeklenmitier
S onular sistemin yuksek oranda dogrululka ya1istigini
gosterrnek e b erab er, sezimlnenemeyen %2'lik oran di9uk imge
klitesanden ve imge igndeki araylann dczgon ;ekilde park
edilmemesi sonucundo1udan dtmeden kaynaklamiiaktadir.

5. Sonular ve Olasi ilerlemeler
Bu yalifnada aiik par alanlannda ara sezimine yonelik
bir uygulama gel1iti1misfir. Yapilan deneyse yaima1iar
onerilen ybnteiemin Yamada ve Mizuno'nun caihmasndaki
dogiulk degerlernih n yok daha hzin ye eftin bir biyimde
d
Burada gelremey en ereVealere
geli tiri1di gi gstermektedir.

dordriAn agay ayritami y6ntemi yerine zamansal ikanim

40kx/
4.

0ei~tiri:len

No'lu MHcrede Dunirm

1

Deneysel

Sonu%tdr

degirik

algontma

otop ark

ayik

ziennd e test edilrilstir. Burada karnera otop

arka

$ekil

deolan

1 teki

ksek bi r korndan b akacak ;ekildeyd erletirniiir.

gibi

ydnterleri uygulanarak sastemde 1 00 katind an daha fazi hiz
amtq saglanmitir. Araylann belirerimesinde ddrdan agay
ayripmi yijnteminde bolt m sonucu oluan bl oktaki maksimum
ve minimum yo nluk seviyeleri arasindaki fast temel
alinnut#ir Fakat ksek gilt seiyesi aigoritmanin
dogrulugunu olummsu yonde etkileyecektir. Eu diumu
engellem-:ek jyin maksimum ve mimmum yogunluk seviyelei
arasindaki farkta bagka bir knrtenri daha (renk bilgisi,
ortalama yogunluk vb.) kullanilmasi veya ainan imgelerin
Oncelikl e filtrelerireSi sistermn karaflrh-gn olumlu ydnde
etkileyecekthr
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