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Özet 

 
H.264/AVC video kayıt, sıkıştırma, içerik dağıtımı vb. için en çok kullanılan video sıkıştırma formatıdır. Bu 

çalışmada H.264 bit dizisinden elde edilen hareket vektörleri ve DCT katsayıları kullanılarak hareketli nesne 

bölütlemesi için yeni bir algoritma sunulacaktır. Bölütlemede kullanılacak iki farklı nesne maskesinden 

birincisi hareket vektörlerinden, ikincisi ise DCT katsayılarından elde edilecektir. Birinci nesne maskesi 

hareket vektörlerine Uzam-Zamansal Filtre uygulanarak, ikinci nesne maskesi ise DCT katsayılarından elde 

edilen resme kenar değişim haritası uygulanarak oluşturulacaktır. Son olarak iki maskenin birleşiminden 

oluşan Nesne Maskesi hareketli video nesnelerinin bölütlenmesi için kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hareketli Nesne Bölütleme, H.264 Bit dizisi, Hareket Vektörü, DCT katsayısı 

 

Abstract 

 

H.264/AVC is a video compression format that is currently one of the most commonly used formats for the 

recording, compression, and distribution of video content. In this work, we present a new algorithm for 

segmentation of moving objects using the motion vectors and Discrete Cosine Transform (DCT) coefficients 

obtained from the H.264 bitstream. First of two different object segmentation masks is achieved from motion 

vectors and the second is from DCT coefficients which is used for segmentation. The first object 

segmentation mask will be obtained by motion vectors that is applied Spatio-Temporal filters and the second 

mask will be formed by applying edge map to a DC image obtained from DCT coefficients. Finally, object 

mask which is a combination of two masks will be used for segmentation of moving objects. 

Key words:Moving Object Segmentation, H.264 Bitstream, Motion Vector, DCT Coefficient 

 

 

 

1. Giriş 

 

Günümüzde hızla gelişen sayısal teknoloji sayesinde, 10-15 yıl önce çok popüler olan analog 

bilgi yerini hızla dijital verilere bırakmaktadır. Artık video kaydının, depolanmasının ve 

iletiminin neredeyse tamamı dijital olarak gerçekleştirilmektedir. Yüksek bit oranlarına olan 

ihtiyaç ve hızla artan depolama ihtiyaçları sıkıştılmış video standartlarının popülerliğini gün 

geçtikçe artırmaktadır. En popüler  video kodlama standardı  olarak bilinen H.264, resmi 

http://en.wikipedia.org/wiki/Video_compression_format
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organizasyon olan ITU ve ISO standartlarının ortaklaşa geliştirdikleri bir kodlama standardıdır. 

Bu video kodlama standardı, video kodlama algoritmalarına birçok yeni özellik katarak, önceki 

video sıkıştırma platformlarından (MPEG-4, H.263 vb.) daha iyi nesnel video başarımı 

sergilemektedir [1, 2, 3]. 

 

Dijital teknolojilerin hayatın her alanını kaplamasına rağmen video nesne bölütlemesi birçok alan 

için halen problem olarak önemini korumaktadır. Bu alanlara nesne tabanlı video dönüştürme, 

video veritabanı tarama, video gözetimi gibi örnekler verilebilir. Son yıllarda bu sorunu çözmek 

için bazı yöntemler geliştirilmesine rağmen tatmin edici sonuçlar için biraz daha zamana ihtiyaç 

olduğu gözlenmektedir. Günümüzde çoğunlukla videoların sıkıştırılmış formatlarda saklanması, 

sıkıştırılmış video nesne bölütlemesini önemli hale getirmiştir [4]. 

 

Sıkıştırılmış formatlar için geliştirilen hareketli nesne bölütleme algoritmaları genellikle hareket 

vektörleri ve DCT (Discrete Cosine Transform-Ayrık Kosinüs Dönüşümü) katsayılarını 

kullanmaktadır. DCT katsayıları her bir bloktaki, parlaklık ve renk geçişlerine denk gelen 

parlaklık ve renk değerlerini dönüştürür. Bunun sonucunda insan gözünün çok az ayırt edebildiği 

yüksek frekanslardaki ince ayrıntılar bastırılır. 

 

Hareket vektörleri isevideo karelerinden elde edilen makro blokların konumunun bir çerçeveden 

diğerine nasıl değiştiğini belirten yön vektörleri içerir. Hareket vektörleri her ne kadar teorikte 

hareket eden blokları gösterse de pratikte her zaman böyle olmamaktadır [5]. Çoğu zaman 

kullanmak istediğimiz hareketlerin yanında bir takım hataları da barındırmaktadır (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Hatalı hareket vektörleri 

 

Hareket vektörünü onarmak için literatürde birçok çalışma yapılmaktadır. Doğru olarak kestirilen 

komşu hareket vektörlerinden ara değerleme yapılarak hatalı hareket vektörleri yeniden 

kestirilebilir. Bu amaç için medyan ve ortalama süzgeçleri kullanılabilir. 

 

Golam Sorwar vd. [6], gürültülü hareket vektörlerini temizlemek için MAT (Mean Accumulated 

Filter) filtresini önermişlerdir. Bu yöntem şu adımları içermektedir. İlk olarak hareket 

vektörlerine iteratif bir ortalama filtresi uygulanmakta daha sonra medyan ve ortalama 

filtreleriyle birçok iterasyon sonunda komşu vektörlerin maksimum ve minimun değerleriyle 

çakışmayacak şekilde yeni hareket vektörleri hesaplanmaktadır. Sonuçlardan bazıları Şekil 2’de 

görülmektedir. 
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Şekil 2. (a) Foreman videosuna ait 15.kare, (b) Foreman’a ait 16.kare, (c) Hareket Vektörleri  

(d) Hareket Vektörlerine Medyan Filtresi Uygulanmış hali, (e) Ortalama filtresi, (f) MAT filtresi 

 

Başka bir yöntemde Roy Wang vd. [7], Mpeg videolardan elde edilen hareket vektörleri için yeni 

bir yöntem geliştirmişlerdir. Bu çalışmada hareket vektörlerinin gürültülerden arındırılması için 

frekans filtreleri ve uzamsal filtreler hesap yoğunluğu açısından karşılaştırılmış, uzamsal (spatial) 

filtrelerin hesap karmaşıklığı açısından daha hızlı olduğu belirtilmiştir. Buradan hareketle 2 

uzamsal filtre olan Gaus ve Medyan filtrelerinin birleşiminden oluşan Kaskat (cascade) filtresi 

hareketli vektörler üzerinde uygulanmış ve olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

Diğer bir yöntemde Moura vd. [8], hareket takibi işlemi için hareket vektörlerini yeni bir 

yöntemle filtrelemişlerdir. Filtreleme için kullanılan Uzam zamansal bir filtre (Spatio Temporal 

Filter-STF) şu adımlardan oluşmaktadır. MV Normalizasyon, Zamansal Tutarlılık ve Yüzeysel 

Tutarlılık. Bu yöntemin başarımına ait bir resim aşağıda görülmektedir (Şekil 3).  
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Şekil 3. (a) Hareket Vektörleri, (b ) Medyan Filtresi,  (c) STF Filtresi 

 

 

2. H.264 Bit Dizisi Üzerinde Yeni Bir Video NesneBölütleme Algoritması 

 

Bu çalışmada bit dizisi halindeki H.264 video içerisinden hareketli nesnelerin bölütlenmesi için 

yeni bir algoritma sunulmaktadır. Bu algoritmaya göre ilk olarak H.264 video formatındaki bit 

dizisinden hareket vektörleri ve DCT katsayıları ayrıştırılacaktır. 

 

Hareketli nesnelerin bölütlenmesi için kullanılacak nesne maskesi iki maskenin birleşiminden 

oluşacaktır. Birinci nesne maskesi hareket vektörlerine Uzam-Zamansal Filtre uygulanarak elde 

edilecek, ikinci nesne maskesi ise DCT katsayılarını oluşturan AC (Alternating Current) ve DC 

(Direct Current) değerlerinden elde edilen DC resimlerine uygulanan kenar değişim haritası ile 

oluşturulacaktır. Burada alçak frekanslı bileşenler DC, yüksek frekanslı bileşenler ise AC bileşen 

olarak kabul edilmektedir. Son olarak iki maskenin birleşiminden oluşan Nesne Maskesi video 

nesnelerinin bölütlenmesi için kullanılacaktır. Algoritmanın genel şeması aşağıdaki gibidir (Şekil 

4). Sonraki bölümlerde algoritmanın akışı ayrıntılandırılmaktadır. 
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Şekil 4. Hareketli Nesne Bölütleme Algoritması Genel Şeması 

 

 

2.1. Uzam-Zamansal Filtreleme (Spatio Temporal Filter-STF) 

 

Moura vd. [8] tarafından nesne takibi (Object Tracking) için geliştirilen bu yöntem, bu çalışmada 

farklı olarak hareketli nesne bölütlemesi için kullanılmıştır.  Bu yöntemde  Hareket vektörlerinin 

filtrelenmesi aşaması üç temel adımdan oluşmaktadır. 

 MV Normalizasyon (Hareket vektörlerinin normalize edilmesi) : 

P türü kareler önceki kareyi referans alırken B türü kareler ise aynı zamanda sonraki kareyi de 

referans alabilmektedir. Bu aşamada hareket vektörleri, kare türünden ( P ve B) bağımsız hale 

getirilmek için normalize edilmektedir. 

 Zamansal Tutarlılık (Hareket vektörlerinin önceki ve sonraki MV’ler arasındaki zamansal 

tutarlılığının kontrolü): 

Bu aşamada önceki karede olmayıp hatalı hareket vektörlerine göre aniden ortaya çıkan 

bloklar, sonraki hareket vektörü ile zamansal olarak karşılaştırılarak hatalı görüntüler 

filtrelenmektedir. 

 Yüzeysel Tutarlılık (Hareket vektörlerinin komşu vektörler ile yüzeysel tutarlılık kontrolü): 

Bu aşamada yine hatalı hareket vektörlerinin neden olduğu, yüzeysel olarak komşu blokları 

ile birlikte hareket etmeyen bloklar filtrelenmektedir. 

 

Hareket Vektörleri 

I çerçevelerinden 
Elde edilmiş 

DCT Katsayıları 

Ayrıştırma 

Uzam-Zamansal 

Filtreleme 

DC 

Değeri 

AC 

Değeri 

DC Resmi 

Kenar Değişim Haritası 

Nesne 

Maskesi2 

Nesne 

Maskesi1 
Genişletme 

Bölütlenmiş 
Hareketli 

Nesne 

Nesne 

Maskesi 

H.264 

Video Bit Dizisi 
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Tablo 1’de Çoklu Nesne Algılama Kesinliği (Multiple Object Detection Accuracy-MODA) ve 

Çoklu Nesne Algılama Hassaslığı (Multiple Object Detection Precision-MODP) ölçümlerine 

göre Medyan Filtresi ve Uzam-Zamansal Filtre (STF) nin karşılaştırılması görülmektedir [8]. 

 
Tablo 1. Çoklu Nesne Algılama ölçümleri (PETS2001 Dataset1/Testing/Camera1, 2500 kare, 7849 nesne) 

 
Filtre Türü Cevapsız Hatalı Algılama MODP MODA 

Yok 4803 578 %31 %31 

Medyan Filtresi 4899 380 %28 %33 

STF 4089 329 %42 %44 

 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, STF yönteminin nesne algılama kesinliğindeki (MODA) başarısı 

Medyan filtresine göre %33’e karşı %44 olmuştur. Algılanan nesnenin gerçek nesne ile örtüşme 

hassasiyetini ölçen MODP testine göre de sonuçlar STF nin başarısını göstermektedir (%28’ karşı 

%42). 

 

STF yönteminin filtreleme sonuçlarındaki başarısı,  diğer yöntemlere göre üstünlüğünü ortaya 

koymaktadır (Tablo 1, Şekil 5, Şekil 6). Sonuç olarak nesnelere ait hareket vektörlerinin STF 

yöntemi ile filtrelenmesiyle nesne maskesinin birincisi oluşturulmuştur. 

 

 

 

Şekil 5. (a) Hareket Vektörleri, (b) Medyan Filtresi,  (c) STF Filtresi 

 

 

 

 

(a)  (b)  (c)  
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Şekil 6. (a) Hareket Vektörleri, (b) Medyan Filtresi, (c) STF Filtresi 

 

2.2. DC Resimlerinden Kenar Maskesi Oluşturma 

 

Bu aşamada DCT katsayılarından elde edilen DC çerçeveleri kullanılacaktır. Öncelikle arka 

arkaya gelen iki DC çerçevenin farkından kenar değişim haritası oluşturulacak daha sonra ise  

önceki çerçeveye ait kenar noktalarının çıkarılmasından sonra elde edilen hareketli kenarlar nesne 

maskesi oluşturulmasında kullanılacaktır. Bu aşamanın genel şeması aşağıdaki gibidir (Şekil 7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. İkinci Nesne Maskesinin Oluşturulma Şeması 

 

(a) (b) (c) 

I çerçevelerinden 

Elde edilmiş 

DCT Katsayıları 

DC Değeri AC Değeri 

DC Resmi 

Kenar Değişim Haritası 

Nesne Maskesi 2 Genişletme 
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Son olarak ikinci nesne maskesi genişletilip hareket vektörlerinden elde edilen maskeyle 

birleştirilerek nesne bölütlemesi sağlanmaktadır. 

 

 

3. Sonuçlar 

 

Çalışmada H.264 bit dizisinden elde edilen hareket vektörleri ve DCT katsayıları kullanılarak 

hareketli nesneler için yeni bir video nesne bölütleme algoritması sunulmuştur. Daha önce video 

nesne takibi çalışmasında kullanılan  Uzam-Zamansal Filtre (STF) , video işleme alanında yaygın 

olarak kullanılan medyan filtresine göre nitelik olarak daha iyi sonuçlar vermiştir. Tablo 1’de 

görüldüğü gibi, STF yöntemi ortalama %43 performans gösterirken medyan filtresi ortalama % 

30.5 seviyelerinde kalmıştır. Hareketli nesne bölütlemesine uyarlanan STF’nin nesne bölütleme 

performansını da artırması beklenmektedir. Yöntemin ikinci kısmının da gerçeklenmesinden 

sonra algoritmanın diğer yöntemlere göre daha başarılı sonuçlar ortaya çıkarması beklenmektedir.  
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