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STRESZCZENIE

Celem niniejszej pracy jest opracowanie rozwiązania pozwalającego na animację trójwymiarowego 
awatara na podstawie rozpoznania ruchów głowy użytkownika obserwowanego przy użyciu kamery 
internetowej. Przedstawione zostały zastosowania analizy gestów w interakcji człowieka 
z komputerem, z naciskiem na metody nie wymagające kontaktu fizycznego z urządzeniem. 
Przeprowadzona została analiza szeregu dostępnych metod śledzenia twarzy w sekwencji obrazów. 
Poddane empirycznej ocenie zostały algorytmy pozwalające na odnajdywanie położenia twarzy 
w płaszczyźnie obrazu, oraz umożliwiające określanie pozycję głowy w przestrzeni. Następnie 
system służący do śledzenia głowy użytkownika w czasie rzeczywistym został zaimplementowany 
i przetestowany.

Słowa kluczowe: animacja awatara, śledzenie twarzy, dopasowywanie obrazów

ANIMATION CONTROL USING WEB CAMERA

The aim of this master's thesis is to create a method for animation of three-dimensional avatar 
according to movements of a user's head observed using a consumer-grade, computer-connected 
video camera. Possible applications of gesture recognition in human-computer interaction, 
with an emphasis on techniques that do not require physical contact with the device. An analysis 
of a range of available tracking algorithms is performed, including observation of performance 
of for both two-dimensional and three-dimensional methods. Lastly, a system for real-time tracking 
of a user's head is designed, implemented and tested.

Keywords: avatar animation, face tracking, image registration
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Rozdział 1: Wstęp
Coraz więcej obszarów ludzkiej aktywności wiąże się ze współpracą z komputerami. 

Urządzenia  elektroniczne  pomagają  w  pracy,  nauce  i  prowadzeniu  gospodarstwa 

domowego; towarzyszą w rozrywce i odpoczynku. Stworzone aby ułatwiać i wyręczać 

w wielu zadaniach, komputery nie osiągnęły jeszcze wystarczającej autonomiczności, 

by zupełnie nie wymagać ludzkiego nadzoru. Sprawna współpraca wymaga szybkiego 

i jednoznacznego  przekazywania  poleceń.  W  związku  z  tym,  metody  interakcji 

projektuje się w oparciu o znane człowiekowi czynności i pojęcia. Od lat prowadzone są 

badania  nad  wykorzystaniem do  tego  celu  gestów,  stanowiących  naturalny  element 

komunikacji międzyludzkiej.

Proste  gesty wykonywane myszą wykorzystywane są już do sterowania aplikacjami 

użytkowymi. Przeglądarki internetowe Opera [1] i Firefox (z odpowiednią wtyczką, np. 

All-in-One  Gestures [2] lub  FireGestures [3])  pozwalają  na  wydawanie  poleceń 

przy użyciu  ruchów  myszką  z  wciśniętym prawym  klawiszem.  Program rozpoznaje 

kierunek ruchu (dół, góra, lewo i prawo) i pozwala do wybranych ruchów przypisać 

operacje,  dostępne zazwyczaj  z menu aplikacji.  W pracach  [4] i  [5] podjęte  zostały 

próby zastąpienia tradycyjnych urządzeń wejścia przez obraz z kamery, w szczególności 

do  sterowania  ruchem  wskaźnika.  Według  [6] system  taki  pomaga  osobom 

niepełnosprawnym w obsłudze komputera.

Gesty  wykorzystywane  są  również  do  sterowania  w  systemach  rzeczywistości  

wirtualnej.  Ich  zadaniem  jest  udostępnienie  przy  pomocy  komputera  środowiska 

naśladującego  rzeczywiste.  Dzięki  intensywnemu  rozwojowi  w  dziedzinie  grafiki 

komputerowej, jakość wizualizacji realistycznego otoczenia bliska jest ideałowi, nawet 

w  wypadku  systemów  interaktywnych.  Zastosowanie  rozpoznawania  gestów 

do manipulacji  otoczeniem służy zmniejszeniu  dysonansu  między realizmem obrazu 

a sztucznością  sterowania.  Również  w  przypadku  systemów  rzeczywistości  

rozszerzonej1,  których celem jest pozorna integracja przedstawianych użytkownikowi 

informacji  z  obserwowaną  rzeczywistością,  wykorzystanie  gestów  może  zapewnić 

1 ang. augmented reality
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bezinwazyjną  kontrolę  systemu odpowiadającą  subtelności  w dziedzinie  prezentacji. 

Korzyści  płynące  z  oparcia  sterowania  systemami  rzeczywistości  wirtualnej 

i rozszerzonej na gestach opisane są w [7].

Kolejne obszary zastosowania to tzw. zdalna obecność2 i telerobotyka. Są to dziedziny 

informatyki mające pozwolić na obserwację i manipulację środowiskiem rzeczywistym 

z  dużej  odległości,  za  pośrednictwem  zdalnego  robota.  Telerobotyka  znajduje  już 

zastosowanie w chirurgii ([8]).

1-1 Ilustracja: Instalacja przygotowana przez firmę  
GestureTek  dla  Gondwana  –  Das  Praehistorium  
Museum [9]

W  branży  komputerowej  rozrywki  również  wykorzystywane  są  interfejsy  oparte 

na gestach.  W  grze  na  komputery  PC  o  tytule  Black  and  White, stworzonej 

przez Lionhead Studios w 2001 roku ([10]), do wykonywania magicznych zaklęć użyty 

został  system  gestów,  przypominający  wspomniane  wcześniej  rozwiązania  służące 

do sterowania przeglądarkami internetowymi. Innym przykładem wykorzystania gestów 

jest  konsola  Wii firmy Nintendo,  dostępna  w sprzedaży od 2006 roku,  wyposażona 

w kontrolery zdolne określać swoje położenie i  prędkość.  Wśród innych dostępnych 

komercyjnych  implementacji  warto  wspomnieć  urządzenie  Kinect reprezentujące 

wejście percepcyjne, produkowane jako dodatek do konsoli Xbox 360 firmy Mircosoft, 

oraz  PlayStation  Move firmy  Sony,  który  wykorzystuje  podłączoną  do  konsoli 

PlayStation  3  kamerę  PlayStation  Eye do  śledzenia  świecącej  kulki  na  końcu 

trzymanego kontrolera. Przegląd zaawansowanych kontrolerów znajduje się w [11].

Każdy  system  interakcyjny  wymaga  odpowiedniego  urządzenia  wejściowego. 

Aby umożliwić  wykorzystanie  gestów w konwersacji  z  maszyną,  należy zastosować 

narzędzia zdolne do odnalezienia i analizy części ciała odpowiedzialnej za wykonanie 

2 ang. telepresence
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gestu.  Istnieją  różne  metody  rejestrowania  gestów.  W pracy  [7] autorka  podzieliła 

te metody na percepcyjne3 i niepercepcyjne4. Podział ten nie opiera się na technicznych 

właściwościach  urządzenia  wykrywającego  gest,  lecz  na  sposobie  interakcji  z  tym 

urządzeniem. Podejście  niepercepcyjne wymaga fizycznego kontaktu między częścią 

ciała  wykonującą  gest  a  urządzeniem.  Podejście  percepcyjne  polega  natomiast 

na obserwacji otoczenia przez czujniki i odnajdywaniu w nim odpowiednich obiektów 

zmieniających wygląd, gdy wykonywany jest gest.

W  podejściu  percepcyjnym,  na  którym  koncentruje  się  ta  praca, wykorzystuje  się 

zazwyczaj  kamerę lub zespół  kamer.  Nie wymaga to od użytkownika zastosowania, 

niekoniecznie poręcznych, rekwizytów. Z drugiej strony informacje o geście są ukryte 

w rejestrowanym obrazie i to w gestii aplikacji leży odnalezienie gestykulującej części 

ciała oraz określenie jej ułożenia. Jest to dziedzina problemów związana z  widzeniem 

komputerowym5 i  rozpoznawaniem obrazów. Wśród systemów percepcyjnych w pracy 

[7] wymienione  zostały  również  czujniki  dźwiękowe  i  elektroniczne  oparte  o  pola 

elektrostatyczne.

Oprócz  wspomnianych  wcześniej  dziedzin,  metody  percepcyjne  znajdują  też 

zastosowanie w sterowaniu komputerową animacją.  W tekście  [12] podano przykład 

animacji  trójwymiarowego  modelu  głowy  z  uwzględnieniem  mimiki  na  podstawie 

obserwacji twarzy użytkownika, w oparciu o połączenie kilku technik. Według autorów, 

pozwala  to  na  animację  dowolnego  modelu  ludzkiej  twarzy  poprzez  obserwację 

użytkownika (ilustracja 1-2).

1-2 Ilustracja:  Wyniki  śledzenia  głowy,  wraz  z wykrywaniem 
mimiki, [12]

3 ang. perceptive
4 ang. non-perceptive
5 ang. computer vision
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Dzięki popularyzacji kamer internetowych, które stały się już właściwie standardowym 

wyposażeniem komputerów przenośnych i telefonów komórkowych, system sterowania 

animacją, działający na zasadzie podobnej do wspomnianego powyżej, może znaleźć 

wiele  zastosowań.  Digitalizacja  ruchu  głowy  i  mimiki  pozwalająca  na  utworzenie 

wirtualnego  awatara  użytkownika  wykorzystana  może  być  w  komunikatorach 

internetowych, grach sieciowych, telemarketingu. Może pomóc zachować prywatność 

użytkownika bez blokowania mowy ciała przy porozumiewaniu się. Dlatego główny 

nacisk  niniejszej  pracy  położony  został  na  badanie  możliwości  śledzenia  głowy 

w czasie rzeczywistym na podstawie obrazu pochodzącego z kamery.

1.1 Cel pracy

Zadaniem  realizowanym  w  ramach  tej  pracy  było  zbadanie  możliwości 

i zaproponowanie  metody  sterowania  animacją  przy  użyciu  kamery  internetowej. 

W toku  badań  problem  ulegał  stopniowemu  doprecyzowaniu.  Ostatecznie,  tematem 

stało się  zagadnienie śledzenia położenia twarzy użytkownika w sekwencji  obrazów 

pochodzących z kamery internetowej,  w celu animacji  na  bieżąco trójwymiarowego 

modelu  reprezentującego głowę.  Oprócz  analizy istniejących  metod,  celem było  też 

opracowanie własnego systemu wykonującego to zadanie.

1.2 Założenia

W ramach pracy zbadany został szereg metod, oraz możliwość ich łączenia. Analizie 

poddane zostały istotne,  z punktu widzenia użytkowania w warunkach codziennych, 

cechy algorytmów. Po pierwsze brane było pod uwagę, czy dany algorytm wymaga 

ręcznej  inicjalizacji,  na  przykład  poprzez  zaprezentowanie  programowi  twarzy 

w pozycji  neutralnej,  czy  też  jest  w  stanie  sam  rozpocząć  śledzenie  na  podstawie 

sekwencji  obrazów. Dalej  określane było,  jakie  czynniki  mają wpływ na możliwość 

algorytmu do rozpoczęcia śledzenia: warunki otoczenia, szum obrazu, ruch w tle, itp. 

W trakcie  działania  algorytmów  obserwowana  była  ich  zdolność  do  nadążania 

za ruchem  głowy,  nawet  w  skrajnych  położeniach.  Liczyła  się  przy  tym  zarówno 

dokładność  śledzenia  jak  i  wytrwałość  w  podawaniu  przybliżonej  pozycji  twarzy, 

wbrew zjawiskom utrudniającym śledzenie. Badana była również szybkość algorytmów, 
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wyrażana  w  przetwarzanych  klatkach  w  ciągu  sekundy,  a  także  zdolność  do  pracy 

ze źródłami dostarczającymi obraz z różnymi prędkościami.

Metody  śledzenia  brane  pod  uwagę  musiały  umożliwiać  śledzenie  w  czasie 

rzeczywistym, z pojedynczego źródła obrazu o niewielkiej rozdzielczości i w obecności 

szumów, co odpowiada warunkom pracy standardowych kamer internetowych, takich 

jak  te  w  budowane  w  komputery  przenośne.  Śledzenie  to  powinno  odbywać  się 

wystarczająco  dokładnie  i  płynnie,  aby  można  go  było  używać  do  animacji 

trójwymiarowego modelu głowy bez wyraźnego opóźnienia.

1.3 Przegląd literatury

Jako  wstęp  do  zagadnienia  ustalania  pozycji  głowy w trzech  wymiarach  posłużyło 

zapoznanie  z  technikami  śledzenia  twarzy  w  płaszczyźnie  obrazu.  Zagadnienie  to 

ma mniej  stopni  swobody:  dwa  odpowiadające  przesunięciu,  jeden  –  obrotowi, 

od jednego  do  dwóch  –  skalowaniu.  Pełne  śledzenie  w  trzech  wymiarach  wymaga 

z kolej  po trzy stopnie swobody dla przesunięcia i  obrotu,  zakładając stałą wielkość 

głowy.

1.3.1 Dwa wymiary

W pracy  [5] znajduje  się  opis  metody  śledzenia  twarzy  w  oparciu  o  wykrywanie 

mrugnięć  i  podążanie  za  odnalezionymi  źrenicami  (patrz  rozdział  3.1).  Technika  ta 

umożliwia  śledzenie  położenia  twarzy,  obrotu  i  skalowania  w  poziomie  (zmiany 

w odległości między źrenicami). Przy zastosowaniu dwóch kamer i triangulacji metoda 

ta  pozwala  na  ustalanie  pozycji  głowy w trzech  wymiarach.  Wymóg dwóch  kamer 

nie spełnia  jednak  postawionych  wcześniej  założeń.  Na  uwagę  zasługuje  fakt, 

iż wykrywanie  mrugnięć  nie  wymaga  żadnych  dodatkowych  działań  ze  strony 

użytkownika  systemu  śledzącego  i  opiera  się  o  czynność  następującą  w  sposób 

naturalny i automatyczny. Daje to tej metodzie przewagę nad analizowanymi później 

i stanowi o jej wyborze do wstępnego śledzenia w zaproponowanym w ramach tej pracy 

rozwiązaniu.
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Autorzy  [13] opisują  zastosowanie  algorytmu  CAMSHIFT (patrz  rozdział  3.2) 

do wykrywania  wychylenia  głowy  na  boki  podczas  gry  w  grę  stosującą  TPP6, 

co pozwala na wyglądanie zza rogów, gdy reszta sterowania odbywa się przy użyciu 

tradycyjnych  kontrolerów  (klawiatura  i  mysz).  Algorytm  ten  pozwala  na  śledzenie 

twarzy  na  podstawie  jej  koloru.  Wymaga  zatem  nauczenia  programu  śledzącego 

odcienia skóry użytkownika.  Ze względu na swoją prostotę,  wykorzystana do badań 

została  metoda  inicjalizacji  algorytmu  opisana  w  tekście  [13],  wymagająca 

od użytkownika umieszczenie twarzy w określonym obszarze obrazu śledzonego w celu 

pobrania barwy.

Kolejna  metoda  śledzenia  pozycji  głowy  opiera  się  o  rozwiązanie  problemu 

dopasowania obrazów (rozdział 2). Określa się przepływ optyczny7 dla obszaru twarzy, 

czyli w jakim kierunku przemieściły się piksele względem wzorcowego obrazu; stosuje 

się przy tym dwa podejścia:  dopasowanie względem obrazu wzorcowego znanego  a 

priori lub  pobranego  w  pierwszej  klatce,  oraz  dopasowanie  względem  znanego 

położenia  śledzonego  obiektu  z  klatki  poprzedniej.  Zastosowanie  tego  rodzaju 

algorytmu  do  śledzenia  twarzy  znajduje  się  w  publikacji  [14],  przy  czym  autorzy 

opowiadają  się  za  dopasowaniem  do  początkowego  wzorca.  Wskazują  iż,  choć 

dopasowanie  do  klatki  poprzedniej  pozwala  na  zniwelowanie  wolno  zachodzących 

zmian wyglądu obiektu (wynikających ze zniekształcenia perspektywicznego, obrotów 

względem  kamery  lub  zmian  oświetlenia),  kumulacyjnemu  liczeniu  przesunięcia 

między  klatkami  towarzyszy  nagromadzanie  się  błędów  śledzenia.  W  pracy  owej 

zaproponowana jest alternatywna metoda radzenia sobie ze zmianą oświetlenia; jednak 

ze  względu  na  to,  że  wymaga  ona  pobrania  kilku  (ośmiu  lub  więcej)  obrazów 

przedmiotu  śledzenia,  w  różnych  warunkach  oświetlenia,  nie  została  ona  zbadana 

w ramach bieżącej pracy.

1.3.2 W stronę trzech wymiarów

Metoda dopasowania obrazów może znaleźć również zastosowanie w śledzeniu głowy 

w trzech wymiarach.  Przykład  stanowi  opisany w artykule  [15] system modelujący 

głowę  jako  walec.  Wykorzystując  metody  dopasowania  obrazów  określane  jest 

trójwymiarowe przesunięcie i obrót modelu, które mogły spowodować zaobserwowany 

6 ang. third-person perspektve – perspektywa trzeciej osoby; zazwyczaj oznacza umieszczenie 
wirtualnej kamery za plecami postaci sterowanej przez gracza

7 ang. optical flow
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przepływ optyczny pikseli głowy. W pracy zaprezentowane są techniki przypisywania 

wagi  pikselom  w  celu  usprawnienia  śledzenia  i  eliminacji  punktów  mogących 

negatywnie  wpłynąć  na  wynik.  Godne  uwagi  jest  również  wykorzystanie  techniki 

re-registration,  czyli  dopasowanie  do  obrazów  wzorcowych  (zdjęć  głowy 

w określonych położeniach), kiedy śledzenie względem klatki poprzedniej doprowadzi 

w  pobliże  ustalonej  pozy  odpowiadającej  wzorcowi.  Rozwiązanie  to  ma  zapobiec 

nagromadzaniu się błędów towarzyszących inkrementalnemu śledzeniu.

System wykorzystujący powyższą technikę do śledzenia trójwymiarowego położenia 

głowy został opisany w sprawozdaniu  [12]. Wpierw określane jest ustawienie głowy, 

co pozwala w dalszej kolejności na przekształcenie obrazu twarzy do wizerunku en face 

(niezależnego od pozy). Z kolei analiza mimiki w przeprowadzona jest w oparciu o bazę 

danych wyrazów twarzy i przetwarzana do postaci niewrażliwej na cechy osobnicze 

użytkownika.  Zamierzonym zastosowaniem tego  systemu było  tworzenie  informacji 

motion  capture  na  podstawie  gotowych  sekwencji  wideo,  bez  użycia  tradycyjnych 

kolorowych  znaczników,  zwykle  stosowanych  w  tej  dziedzinie.  Wspomniana  jest 

również  możliwość  zastosowania  systemu  w  trybie  online z  szybkością  20  klatek 

na sekundę, przy opóźnieniu 0,33s; mimika nie jest oddawana bezbłędnie, wynik jest 

jednak określony jako „przyjemnie  płynny i  wysokiej  jakości”,  dzięki  zastosowaniu 

gotowej bazy wyrazów twarzy.

Z drugiej  strony, autorzy pracy  [16] wykazali,  że zastosowanie w ten sposób metod 

dopasowania obrazów (nazwane „2.5D”, czyli „dwu i pół wymiarowym”) nie pozwala 

na szereg optymalizacji dostępnych algorytmów służących do dopasowywania obrazu 

do  wzorca.  Próbna  implementacja  tej  metody,  przeprowadzona  w  ramach  własnych 

badań,  nie  cechowała się  wydajnością  wymaganą do przeprowadzenia miarodajnych 

testów.

Z kolei w sprawozdaniu  [17] opisany został odmienny sposób śledzenia ruchu głowy. 

Opiera  się  on  o  rozwiązanie  problemu  PnP –  ustalanie   pozycji  kamery względem 

ustalonego  zestawu  punktów  znajdujących  się  na  głowie  (szerszy  opis  w  rozdziale 

6.1.1).  Metoda  ta  może  być  zastosowana  zarówno  wobec  sztucznych  znaczników 

śledzonych na podstawie  barwy,  jak i  występujących naturalnie  charakterystycznych 

cech wykrywanych i  śledzonych przy użyciu  innych  metod przetwarzania  obrazów. 

Autorzy pracy opisują również algorytm służący do wyznaczania położenia śledzonych 

punktów  względem  głowy.  Wymaga  to  jednak  obserwacji  głowy  z  oznaczonymi 
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punktami przeznaczonymi do śledzenia z różnych kątów, w towarzystwie szachownicy 

kalibracyjnej.  Taka  metoda  inicjalizacji  nie  spełnia  warunku  prostoty,  zastosowanie 

kolorowych znaczników również. Zbadana jednak została prostsza metoda określania 

położenia punktów (rozdział 6.3).

Możliwość  określenia  pozycji  głowy  na  podstawie  lokalizacji  punktów  o  znanym 

położeniu  względem  głowy  wymaga  wyboru  sposobu  ich  śledzenia.  W pracy  [18] 

przedstawione  zostało  zastosowanie  dopasowania  prostokątnych  sąsiedztw  punktów 

zainteresowania  względem ich  wyglądu  w poprzedniej  klatce.  Zaprezentowany tam 

został również algorytm automatycznego wyznaczania punktów najlepiej nadających się 

do  śledzenia  przy  użyciu  algorytmu  Lucas-Kanade.  Rozwinięcie  tego  algorytmu 

znajduje się w publikacji [19].

W pracach [20] oraz [21] zaprezentowano przykłady wykorzystania powyższej metody 

przy śledzeniu położenia twarzy w sekwencji wideo. W obu przypadkach jest to jedynie 

śledzenie  w  dwóch  wymiarach,  jednak  autorzy  dają  do  zrozumienia,  iż  śledzenie 

punktów odbywa się wydajnie i  dokładnie.  Z tego powodu, zbadana została właśnie 

taka metoda jako sposób śledzenia punktów na potrzeby problemu  PnP. Dodatkowo, 

zarówno w wymienionych pracach, jak i w [15], zalecane jest wykorzystanie piramidy 

Gaussa w celu przyspieszenia obliczeń (opis tej strategii znajduje się w rozdziale 3.3.2). 

Artykuł [20] zawiera  metodę dobierania nowych punktów do śledzenia w trakcie pracy 

algorytmu,  jeśli  dotychczasowe  zostaną  przesłonięte  (znajdą  się  na  odwróconej 

od kamery części głowy).

Z kolei w pracy [22] lokalizacja twarzy oparta jest o dopasowanie dwunastu ustalonych 

punktów  odpowiadających  rysom  twarzy.  Wśród  śledzonych  punktów  znajdują  się 

środki dolnej i górnej wargi. Autor zwraca uwagę na to, iż wargi, szczególnie dolna, 

sprawiają  trudności  przy  śledzeniu  metodami  dopasowania  obrazów,  ze  względu 

na małe różnice w jasności. W związku z tym dodatkowym krokiem przeprowadzanym 

po  dopasowaniu  jest  wyrównanie  punktów  środkowych  warg  względem  osi 

przechodzącej między dziurkami w nosie (które lepiej nadają się do śledzenia). W razie 

utraty  dopasowania  podczas  śledzenia,  zgubione  punkty  odnajdywane  są  ponownie 

na podstawie  wiedzy  o  ich  indywidualnych  własnościach  (wygląd,  wzajemne 

położenie).
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Niektóre  z  wymienionych  powyżej  metod,  oraz  ich  kombinacje,  zostały  w  ramach 

tej pracy zbadane empirycznie. Na podstawie wymienionych publikacji, oraz obserwacji 

przeprowadzonych eksperymentów zaproponowane zostało własne rozwiązanie oparte 

o konfigurację tych technik.

1.4 Układ pracy

W  rozdziale  2:  Dopasowanie  obrazów  metodą  Lucas-Kanade znajduje  się  opis 

algorytmu  dopasowania  obrazów,  który  wykorzystywany  był  w  różnych  wariantach 

w kilku z badanych w ramach tej pracy metod śledzenia twarzy. Rozdział  3:  Metody

śledzenia  twarzy  w płaszczyźnie zawiera  techniki  wykorzystywane  do  śledzenia 

położenia twarzy w płaszczyźnie obrazu, zbadane w ramach tej pracy. Opis powstałych 

w ramach tej pracy programów znajduje się w rozdziale 4: Implementacja. W rozdziale 

5:  Badanie  metod  dwuwymiarowych opisane  zostały  przeprowadzone  eksperymenty 

dotyczące  tych  technik.  Opracowana  metoda  śledzenia  pozycji  głowy  w  trzech 

wymiarach znajduje się w rozdziale 6: Śledzenie twarzy w przestrzeni trójwymiarowej. 

Z  kolei  w  rozdziale  7:  Badanie  wariantów  metody  śledzenia  w  trzech  wymiarach 

zawarty jest opis oraz wyniki badań zaproponowanych wariantów metody śledzenia.
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Rozdział 2: Dopasowanie obrazów metodą 
Lucas-Kanade

Problemem dopasowania obrazów1 określa się zagadnienie odnalezienia przekształcenia 

sprowadzającego układ współrzędnych pewnego (dopasowywanego) obrazu do układu 

współrzędnych obrazu odniesienia (szablonu). Praktyczne przykłady to wyszukiwanie 

obiektu  na  zdjęciu,  śledzenie  obiektów,  kalibracja  układu  kamer  ([23]).  Więcej 

przykładów zastosowań metod dopasowania obrazu wymienionych jest w tekście [24].

2-1 Ilustracja: Szablon i obraz dopasowywany

2.1 Sformułowanie problemu

Dane  są:  szablon  T(x),  oraz  obraz  I(x),  przy  czym  x=(x , y )T  jest  wektorem 

współrzędnych piksela w obrazie; zestaw dozwolonych zniekształceń  W(x;p) między 

obrazami, gdzie p=( p1 ,… , pn)
T  jest wektorem n parametrów zniekształcenia; funkcja 

różnicy między szablonem a dopasowanym obrazem E, wyrażająca błąd dopasowania. 

Przy wykorzystaniu dopasowania obrazów do śledzenia obiektów szablonem jest często 

obszar z poprzedniej klatki zawierający śledzony obiekt, zaś dopasowywanym obrazem 

bieżąca klatka.

1 ew. nakładania obrazów (ang. image registration, image alignment)
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Przykładowymi zestawami zniekształceń są przesunięcia w płaszczyźnie obrazu:

W T (x ; p)=(x+ p0, y+ p1)
T .

Można  również  reprezentować  przekształcenia  afiniczne,  przykład  modelu  takich 

przekształceń na potrzeby problemu sformułowany jest w tekście [24]:

W A( x ; p)=(1+ p1 p3 p5

p2 1+ p4 p6
)(

x
y
1) .

W  pracy  [16] przeanalizowane  zostało  zastosowanie  dopasowania  obrazów 

w przestrzeni  trójwymiarowej,  zarówno  do  obrazów  przestrzennych,  jak 

i dwuwymiarowych  rzutów.  Metoda  Lucas-Kanade wymaga  jedynie,  aby 

przekształcenie było różniczkowalne względem swoich parametrów, nie jest to jednak 

mocne  ograniczenie  w  dziedzinie  rozpatrywanych  problemów.  Przykład  systemu 

wykorzystującego  nakładanie  obrazów  do  śledzenia  głowy  w  przestrzeni 

trójwymiarowej znajduje się w artykule [15].

Autorzy  [23] rozważają  kilka  sposobów  na  liczenie  różnicy  między  dopasowanym 

obrazem  a  szablonem. Najczęściej  używaną  w  tym  problemie  funkcją  jest  ważona 

norma L2, czyli suma kwadratów błędu między zniekształconym obrazem a szablonem:

E=∑
x

w( x) [I (W (x ; p))−T ( x)]2 ,

gdzie  w(x) jest funkcją wag, w najprostszym przypadku przyjmującą wartość 1, choć 

stosowane są też funkcje przybliżające rozkład Gaussa, w celu zaakcentowania środka 

szablonu (na przykład w pracy  [18]). W pracy  [25] opisane są również wagi służące 

do wyboru  pikseli  wprowadzających  najmniejszy  błąd.  Rozwiązanie  to  nie  zostało 

jednak sprawdzone w ramach tej pracy, ponieważ do początkowych badań potrzebna 

była  przede  wszystkim  podstawowa  wersja  problemu,  zaś  w  przypadku  śledzenia 

punktów na twarzy (rozdział  6) dopasowywane obszary są zbyt małe,  aby usuwanie 

pikseli mogło być opłacalne.

2.2 Algorytm Lucas-Kanade

Podstawowym  sposobem  rozwiązania  problemu  dopasowania  obrazów  jest  metoda 

Lucas-Kanade (w  skrócie  LK)  [23].  Algorytm  ten  polega  na  iteracyjnym  szukaniu 
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zestawu parametrów p przekształcenia  W, które najlepiej dopasują obraz do szablonu. 

Wychodząc od pewnego wstępnego oszacowania parametrów obliczana jest zmiana Δp, 

minimalizująca różnicę między zniekształconym obrazem a szablonem:

argmin
Δ p (∑x w (x )[ I (W ( x ; p+Δ p))−T (x )]2) .

Na koniec każdej iteracji wartości parametrów są modyfikowane o obliczone Δp. Proces 

jest  powtarzany,  dopóki  zmiany  parametrów  nie  zbiegną  wystarczająco  blisko  zera 

(do osiągnięcia wystarczającej dokładności wyniku),  lub póki nie zostanie osiągnięta 

założona liczba iteracji.

Linearyzując  poprzednie  równanie  przez  zastąpienie  wyrażenia  I (W ( x ; p+ Δ p))  

pierwszym  wyrazem  rozwinięcia  w  szereg  Taylora,  otrzymuje  się  problem 

najmniejszych kwadratów postaci:

argmin
Δ p (∑x w( x)[ I (W (x ; p))+∇ I

∂W
∂ p

Δ p−T ( x)]
2

) ,

przy  czym  
∂W
∂ p

 jest  macierzą  Jacobiego zniekształcenia  W,  zaś  ∇ I=(
∂ I
∂ x

,
∂ I
∂ y
)  

to gradient  obrazu  I, zniekształcony  przez  aktualne  oszacowanie  W(x;p). 

Pod wyrażeniem ∇ I
∂W
∂ p

 kryje się kilka obrazów, po jednym dla każdego parametru 

p1,…,pn. W pracy [24] obrazy te nazwane są  obrazami  najszybszego spadku2. Macierz 

Jacobiego  zniekształcenia  o  parametryzacji  przekształceń  afinicznych,  podanej 

w poprzednim podrozdziale, wyraża się w następujący sposób:

∂W A

∂ p
=[ x 0 y 0 1 0

0 x 0 y 0 1] .

Rozwiązanie  tego  problemu,  po  policzeniu  i  przyrównaniu  do  zera  pochodnej 

cząstkowej po Δp, stanowi równanie:

Δ p=H−1∑
x

w (x )[∇ I
∂W
∂ p ]

T

[T ( x)− I (W ( x ; p))] ,

przy czym H jest przybliżeniem macierzy Hessego:

2 Ang. steepest descent images.
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H=∑
x

w( x)[∇ I
∂W
∂ p ]

T

[∇ I
∂W
∂ p ] .

Pełen algorytm przedstawia się następująco (na podstawie [24]):

1. Zniekształć I przy użyciu zniekształcenia W(x;p), otrzymując I (W ( x ; p))

2. Oblicz błąd T ( x)− I (W ( x ; p))

3. Zniekształć gradient ∇ I przy użyciu zniekształcenia W(x;p)

4. Wyznacz wartości macierzy Jacobiego 
∂W
∂ p

 dla aktualnych wartości (x;p)

5. Policz obrazy najszybszego spadku ∇ I
∂W
∂ p

6. Policz wartości macierzy Hessego H

7. Policz ∑
x

w( x)[∇ I
∂W
∂ p ]

T

[T ( x)−I (W ( x ; p))]

8. Policz ∆p na podstawie wyników z kroków 6. i 7.

9. Podstaw p ← p + ∆p

10. Powtarzaj od kroku 1., póki ∥Δ p∥>ϵ

Liczenie wag nie jest umieszczone w tym schemacie ze względu na to, iż w zależności 

od natury wybranej funkcji w(x), ich wartości można wyliczyć raz, przed analizą każdej 

klatki, lub nawet w każdej iteracji na podstawie wyniku jednego z kroków.

W praktyce  algorytm  Lucas-Kanade przeprowadza  wyszukiwania  minimum funkcji 

błędu  poprzez  podążanie  za  gradientem.  Twórcy  algorytmu  wykorzystali  metodę 

Gaussa-Newtona.  Porównanie  innych  metod  (w  tym  metody  najszybszego  spadku) 

wyszukiwania zastosowanych do tego problemu, znajdujące się w pracy [24], pokazuje 

iż jest to jedna z lepszych metod podążania za gradientem na potrzeby algorytmu LK.
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Rozdział 3: Metody śledzenia twarzy 
w płaszczyźnie

Celem  pracy  było  zbadanie  metod  śledzenia  głowy  w  przestrzeni  trójwymiarowej. 

Poznanie algorytmów służących do śledzenia twarzy w płaszczyźnie obrazu okazało się 

jednak dobrym wstępem do tego tematu,  zaś  algorytmy te  wykorzystane  mogą być 

pomocniczo również w systemach śledzących przekształcenia przestrzenne, ze względu 

na mniejszą, w porównaniu, złożoność.

3.1 Śledzenie oczu

Jednym z wypróbowanych algorytmów była metoda oparta na wykrywaniu i śledzeniu 

oczu opisana w pracach  [26] oraz  [5]. Wstępne odnajdywanie oczu odbywa się przez 

wykrywanie mrugnięć. Dalej śledzony jest obszar obrazu znajdujący się między oczami, 

a następnie odnajdywane są źrenice w celu doprecyzowania wyniku śledzenia.

Wygląd  oczu jest  dość charakterystyczny,  duże  różnice  w jasności  między białkiem 

a źrenicami pozwalają na dość precyzyjne śledzenie oczu pomiędzy klatkami. Z kolei 

zjawisko  mrugania  umożliwia  odnajdywanie  oczu  nawet  bez  wcześniejszej  wiedzy 

o położeniu  i  rozmiarze  twarzy.  Mrugnięcia  objawiają  się  nagłą  zmianą  w  dwóch 

obszarach  obrazu  naraz.  Występują  one  też  na  tyle  często,  iż  –  nawet  utraciwszy 

śledzoną twarz – można ją szybko odnaleźć ponownie.

3.1.1 Wykrywanie mrugnięć

Algorytm  wykrywania  mrugnięć  opiera  się  na  wykryciu  obszarów  zmian 

w analizowanym obrazie,  które  mają  pożądane  cechy i  spełniają  zestaw warunków. 

Poniżej opisane są kroki algorytmu:

1. Ustalić piksele, w których nastąpiły istotne zmiany w stosunku do poprzedniej 

klatki, jako binarny obraz Cn (patrz 3.1.1.1).
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2. Jeśli ilość pikseli, w których zarejestrowano zmiany, jest większa od zadanego 

progu,  przerwać  przetwarzanie  tej  klatki.  Oznacza  to,  iż  prawdopodobnie 

zarejestrowane zmiany są zbyt duże i raczej nie są ograniczone do obszaru oczu 

(gwałtowny ruch głową, zmiany w tle).

3. Zastosować  filtrację  na  obrazie  Cn,  aby  wyeliminować  izolowane  piksele 

(ilustracja  3-1).  Wybrany  został  filtr,  zerujący  każdy  piksel,  w  którego 

sąsiedztwie  o  zadanym  rozmiarze  ilość  pikseli  niezerowych  jest  mniejsza 

od zdefiniowanego progu.

4. Znaleźć spójne obszary przefiltrowanego obrazu Cn.

5. Na każdym ze spójnych obszarów opisać prostokąt.  Środki  tych prostokątów 

stanowią kandydatów na położenie oczu w bieżącej klatce.

6. Dla każdego kandydata oblicz wielkość zmiany eyeChange, czyli sumę wartości 

pikseli  obrazu  różnicowego  w  prostokącie  o  zadanych  wymiarach.  Wybrać 

dwóch kandydatów o największym eyeChange.

7. Sprawdzić  poniższe  warunki  dla  dwóch  najlepszych  kandydatów.  Jeśli 

je spełnią,  zostaną uznani za położenie oczu w bieżącej  klatce.  Niespełnienie 

któregokolwiek  z  warunków  oznacza  że  nie  wykryto  mrugnięcia  i  należy 

kontynuować szukanie w następnej klatce:

a) wartość  eyeChange dla  kandydatów nie  może być  mniejsza  od  zadanego 

progu;

b) odległość pomiędzy kandydatami musi zawierać się w zadanym przedziale;

c) wartość bezwzględna kąta nachylenia linii łączącej kandydatów do osi x nie 

może być większa od zadanej wartości;

d) kandydaci muszą przejść test symetrii (patrz 3.1.1.4)
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3-1 Ilustracja: Maska zmian po zastosowaniu filtrowania

3.1.1.1 Wykrywanie zmian

Aby odnaleźć  obszary  oczu  na  obrazie,  algorytm wykrywania  mrugnięć  potrzebuje 

informacji  o  zmianach  w  analizowanym  obrazie.  Informacja  ta  jest  przekazywana 

pod postacią  obrazu  Cn(x,y), traktowanego jako binarny (niezerowa wartość  oznacza 

zmianę).  Istnieje  wiele  metod  na  obliczenie  takiej  maski  zmian.  Kiedy  zachodzi 

mrugnięcie,  wybrana  metoda  powinna  zwracać  spójne  obszary  zmian,  jednocześnie 

redukując  wpływ  szumu  i  fluktuacje  obrazu  związane  z  pracą  detektora  kamery. 

W pracy zostały zaimplementowane dwa algorytmy  opisane w pracy [5]: progowanie 

adaptacyjne obrazu różnicowego oraz metoda oparta na zależności liniowej wektorów.

3.1.1.2 Obraz różnicowy

Najprostszą metodą na uzyskanie obrazu zmian jest policzenie obrazu różnicowego dn:

d n=∣I n− I n−1∣,

a następnie przeprowadzenie na nim operacji progowania:

Cn( x , y)={1 d n( x , y)≥thresh
0

,

gdzie thresh jest ustaloną wartością progu.
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3-2 Ilustracja: Obraz różnicowy z zaznaczonymi wykrytymi  
mrugnięciami

Metoda  ta  wymaga  doboru  odpowiedniej  wartości  progu do  panujących  warunków. 

Poziom  oświetlenia  wpływa  na  amplitudy  zmian   jasności  obrazu.  Jasne  światło 

powoduje duże różnice w intensywności obrazu; słabe oświetlenie zmniejsza różnice, 

co  z  kolei  wymusza  obniżenie  progu.  Zbyt  niski  próg  może  jednak  spowodować, 

iż punkty tła pojawią się w obrazie binarnym. Wybór progu staje się zadaniem trudnym 

lub nawet niemożliwym ([5]).

Aby zmniejszyć wpływ dobranego progu na wyniki, autor  [5] zaproponował metodę 

progowania adaptacyjnego. Dla każdego piksela obrazu dopasowuje ona wartość progu 

do poziomu zmian zachodzących w jego otoczeniu. Progowanie tą metodą przebiega 

następująco:

1. Należy policzyć średnią wartość analizowanego obrazu Īn.

2. Dla  każdego  analizowanego  punktu  policzyć  średnią  wartość  obrazu 

w kwadratowym otoczeniu o ustalonym rozmiarze:

Ī loc( x , y)= ∑
i=−N /2

N /2

∑
j=−N /2

N /2

I n( x+ i , y+ j) ,

gdzie N jest rozmiarem otoczenia, zadanym jako nieparzysta liczba naturalna.

3. Policzyć wartość progu adaptacyjnego dla wszystkich punktów:

athresh( x , y)=
Ī loc(x , y )

Ī n( x , y)
thresh ,

gdzie thresh jest wcześniej ustaloną średnią wartością progu.
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4. Przeprowadzić progowanie obrazu różnicowego przy użyciu obliczonego progu 

athresh.

3.1.1.3 Liniowa zależność wektorów

Alternatywnym sposobem wyznaczenia obrazu zmian, zaproponowanym w pracy [27], 

jest algorytm bazujący na wykorzystaniu metod algebry liniowej. Według pracy  [5], 

algorytm ten skutecznie usuwa fluktuacje w obrazie powodowane przez użycie kamer 

CMOS.  Autor  zwrócił  również  uwagę na  wysoki  koszt  obliczeniowy;  pomimo tego 

technika ta została przebadana w ramach eksperymentów towarzyszących powstawaniu 

tej pracy.

Algorytm  opiera  się  na  modelowaniu  obrazu  przy  pomocy  wektorów.  Każdemu 

punktowi odpowiada wektor zbudowany z wartości pikseli w otoczeniu tego punktu. 

Można  tu  stosować  otoczenia  o  boku  długości  3,  5,  7,  …  Poniżej  przedstawiony 

przykład dla otoczenia o boku 3:

x1 x2 x3

x4 x5 x6

x7 x8 x9

→X=[ x1, x2, x3, x4, x5 , x6, x7, x8, x9]
T

Mając obliczoną reprezentację wektorową obrazka można badać zmiany w parametrach 

tych wektorów (długość, kierunek) między klatkami.

Ponieważ  istotne  są  zmiany  zachodzące  lokalnie,  a  nie  globalne  zmiany  jasności 

zachodzące w obrazie, bada się liniową zależność wektorów. Jeśli wektory dla danego 

punktu  w  kolejnych  klatkach  są  zależne,  oznacza  to  bardzo  podobne  zmiany 

w sąsiadujących  pikselach  –  a  zatem  prawdopodobnie  zjawisko  o  dużym  zasięgu. 

Przyjmijmy  oznaczenie  X na  wektor  w  klatce  bieżącej  i  Y na  wektor  z  klatki 

poprzedniej.  Warunkiem zależności tych wektorów jest zerowa wariancja  ϭ2 stosunku 

ich współrzędnych:

σ 2
=

1
n−1
∑
i=1

n

( x i

y i

−μ) , gdzie μ=
1
n
∑
j=1

n x j

y j

,

gdzie  n jest  długością  wektora  (ilością  współrzędnych).  W praktyce  sprawdza  się, 

czy wariancja jest poniżej pewnego ustalonego progu ([5]).
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3.1.1.4 Test symetrii

Test  symetrii,  zaczerpnięty  z  prac  [5] i  [26],  służy  dodatkowemu  upewnieniu  się, 

że faktycznie wykryto mrugnięcie.  Bazuje on na założeniu,  iż obszar twarzy między 

oczami jest niemal symetryczny względem osi biegnącej pomiędzy nimi. Test przebiega 

następująco:

1. Należy obrócić obraz tak, aby linia łącząca  potencjalne środki oczu stała się 

równoległa do osi x.

2. Pobrać  obszar  o  zadanym  rozmiarze  z  obróconego  obrazu,  ze  środkiem 

w punkcie leżącym w środku odcinka łączącego oczy.

3. Obliczyć  funkcję  projekcyjną  (Integral  projection  function)  w  kierunku 

pionowym – zsumować wartości pikseli dla każdej kolumny obrazu.

ipf (x)=∑
y

I ( x , y)

4. Analizując osobno lewą i prawą połowę obrazu, należy obliczyć, odpowiednio, 

funkcje  pffl i  pffr, które dla każdego  x przyporządkują częstość występowania 

ipf(x) w analizowanej połowie obrazu.

5. Sumując po trzy kolejne wartości pffl i odpowiadające im trzy kolejne wartości 

pffr, sprawdzić czy różnice między wszystkimi sumami odpowiadających sobie 

trójek są mniejsze od zadanego parametru. Jest to warunek przejścia testu.

3.1.2 Śledzenie źrenic

Gdy znane jest położenie oczu na podstawie wykrytych mrugnięć, rozpoczyna się ich 

śledzenie. W każdej kolejnej klatce odnajdywane są oczy na podstawie ich położenia 

w klatce poprzedniej. Poszukiwanie oczu odbywa się metodą dopasowania szablonu. 

Aby  zmniejszyć  ilość  obliczeń,  zamiast  obrazów  samych  oczu  bądź  całej  twarzy, 

śledzony jest jedynie prostokątny obszar o stałych rozmiarach znajdujący się pomiędzy 

oczami (ilustracja 3-3). 
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3-3 Ilustracja: Śledzony prostokątny obszar oraz położenie  
źrenic

Algorytm składa się z następujących kroków:

1. Predykcja  położenia  szablonu  w  bieżącej  klatce  na  podstawie  położenia 

szablonu  w  poprzednich  dwóch  klatkach.  Niech  Xn będzie  wektorem 

zawierającym położeniem środka szablonu w klatce  n,  a  Xnp przewidywanym 

położeniem środka szablonu w klatce n. Wówczas Xnp oblicza się na podstawie:

 X np=2⋅X n−1−X n−2 ,

przyjmując  za  położenie  początkowe  X0 wynik  algorytmu  wykrywającego 

mrugnięcia, zaś X-1=X0.

2. Określić  nowe  położenie  szablonu  Xn  ,  którym  jest  środek  najlepszego 

dopasowania szablonu wokół punktu Xnp.

Dopasowanie  szablonu  polega  na  znalezieniu  obszaru  obrazu  o  rozmiarze 

szablonu, który jest najbardziej podobny. Mając dany szablon  Tn-1 pochodzący 

z poprzedniej klatki oraz bieżący obraz  In,  obszar ten znajduje się w punkcie 

odpowiadającym  maksymalnej  wartości  korelacji  R(x,y),  wyrażającej  się 

wzorem:

R(x , y)=
∑
x' , y '

(T n−1(x ' , y ' )⋅I n(x+x ' , y+ y ' ))2

√∑
x ' , y '

T (x ' , y ')2⋅∑
x ' , y'

I ( x+ x ' , y+ y ')2
,

przy czym x' i y' oznaczają współrzędne zawarte w rozmiarze szablonu, zaś x i y 

są współrzędnymi w ramach badanego obszaru.
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Do eksperymentów w ramach  tej  pracy wybrano ostatecznie  sposób liczenia 

korelacji  zaimplementowany  w  bibliotece  OpenCV ([28]),  ponieważ  wzór 

podany w pracy [5] w niektórych przypadkach prowadził do próby wyciągnięcia 

pierwiastka z liczby ujemnej.

Zakłada się, iż szablon nie przemieścił się zbytnio od poprzedniej klatki. W celu 

zmniejszenia  ilości  obliczeń,  poszukiwania  przeprowadzane  są  w  obszarze 

o zdefiniowanym wcześniej rozmiarze.

3. Znaleźć  nowe  położenia  oczu  Ern i  Eln (odpowiednio  prawego  i  lewego) 

w klatce  n,  na podstawie  położenia  szablonu  Xn i  zapamiętanych  wektorów 

przesunięcia oczu względem środka szablonu ern-1 i eln-1 w poprzedniej klatce.

Wyszukiwanie  polega  na  znalezieniu  źrenic,  przy  założeniu,  iż  są 

najciemniejszym  fragmentem  obrazu  oka.  W  prostokątach  o  zadanych 

rozmiarach i środkach odpowiednio w punktach  Xn + ern-1 oraz Xn + eln-1, szuka 

się  punktów,  w  których  otoczeniu  o  wymiarach  5  x  5 średnia  jasność  jest 

najmniejsza (rozmiar otoczenia na podstawie pracy [5]).

4. Dla znalezionych punktów Ern i Eln sprawdzić warunki geometryczne (patrz 3.1, 

krok 7.b i  7.c), aby upewnić się czy znalezione punkty mogą być faktycznie 

położeniem oczu. Niespełnienie choć jednego z warunków oznacza, iż śledzenie 

nie  powiodło  się,  oczy  uznaje  się  za  zgubione,  a  system powraca  do  stanu 

wykrywania mrugnięć.

5. Aktualizacja danych algorytmu.

Środek szablonu  Xn   zmienia wartość na środek  odcinka łączącego  Ern i  Eln. 

Należy też  zapamiętać  położenie  źrenic  względem  Xn (ern i  eln)  oraz   nowy 

szablon Tn, o środku w Xn i zdefiniowanym rozmiarze.

3.2 Algorytm CAMSHIFT

Kolejną  techniką  śledzenia  twarzy  w  obrazie  wideo  jest  algorytm  CAMSHIFT, 

zaprojektowany w tym konkretnym celu i opisany w artykule [29]. Metoda ta pozwala 

na  śledzenie  położenia,  powierzchni  oraz  kąta  nachylenia  twarzy  w  płaszczyźnie 

obrazu. Opiera się na zastosowaniu techniki Mean-Shift, służącej do szukania dominant, 
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w celu śledzenia środka masy obszaru o zadanym kolorze. Kąt nachylenia oraz rozmiar 

(związany  z  odległością  od  kamery)  liczone  są  przy  użyciu  momentów 

geometrycznych.

Aby  zastosować  algorytm  Mean-Shift, należy  przedstawić  informacje  o  kolorze 

w formie  rozkładu  prawdopodobieństwa.  Rozkład  taki  można  interpretować  jako 

prawdopodobieństwo, iż dany piksel należy do śledzonego obiektu.  Autor algorytmu 

CAMSHIFT zaproponował  użycie  w  tym  celu  histogramów  ([29]).  Dodatkowo, 

zdecydował się analizować informacje o kolorze zawarte w kanale Hue (barwy) modelu 

HSV, używając kanałów Saturation (nasycenia) i Value (intensywności) jedynie w celu 

odrzucenia pikseli o, prawdopodobnie niedokładnej, wartości Hue.

Mając dany histogram barwy twarzy  Hhist oraz barwę pikseli  H(x,y), można określić 

rozkład prawdopodobieństwa, zastępując wartości pikseli wartościami histogramu dla 

przedziałów, do których przynależy piksel:

PH (x , y )=H hist (H (x , y ))

Dla oszczędności czasu procesora, operację tę można ograniczyć do pewnego otoczenia 

obszaru znalezionego w poprzedniej klatce (obszar obliczeń na ilustracji 3-4).

Następnie  stosuje  się  algorytm  Mean-Shift,  aby  znaleźć  dominantę  tego  rozkładu. 

Operuje on w roboczym oknie szukania o wstępnie ustalonym rozmiarze i położeniu, 

które później przesuwane jest w miarę postępowania algorytmu:

1. Policz położenie środka ciężkości w oknie:

xc=
M 10

M 00

, yc=
M 01

M 00

,

na podstawie momentów geometrycznych:

M 00=∑
x
∑

y

P H ( x , y) , M 10=∑
x
∑

y

xPH ( x , y) , M 01=∑
x
∑

y

yPH ( x , y)

2. Wyśrodkuj okno szukania na punkcie (xc,yc) znalezionym w kroku 1.

3. O ile nie są spełnione warunki zakończenia algorytmu (przesunięcie mniejsze 

od zadanego  progu  lub  osiągnięta  maksymalna  ilość  iteracji),  powtarzaj 

od kroku 1.

28



Na ilustracji 3-4 przedstawiony jest schemat blokowy algorytmu, utworzony w oparciu 

o pracę [29].

3-4 Ilustracja: Schemat blokowy algorytmu CAMSHIFT

Wstępne  położenie  i  rozmiar  okna  dyktowane  jest  przez  algorytm  CAMSHIFT. 

Na początku  śledzenia  okno  jest  ustawiane  w środku  obrazu,  zaś  jego  rozmiar  jest 

ustalany na 3 na 3 piksele (jest to minimalny rozmiar okna dopuszczalny w algorytmie). 

W trakcie śledzenia środek okna wynika z położenia w klatce poprzedniej, zaś rozmiar 

(w,h) obliczany jest na podstawie zerowego momentu obrazu w oknie:

w=2
M 00

max (P H)
, h=1,2⋅w

29
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3.2.1 Wstępne przetwarzanie na potrzeby algorytmu

Śledzenie  w algorytmie  CAMSHIFT odbywa  się  na  podstawie  kanału  H z  modelu 

kolorów  HSV,  jednak  kanały  nasycenia  (S)  oraz  intensywności  (V)  nie  są  całkiem 

ignorowane.  Autor  algorytmu  sugeruje  wykorzystanie  zawartych  w  nich  informacji 

do ykluczenia z przetwarzania pikseli  niedoświetlonych (o jasności  poniżej  pewnego 

progu),  zbyt  jasnych  oraz  o  małym  nasyceniu  koloru  ([29]).  Takie  piksele  są 

wykluczane przy użyciu maski, ponieważ informacje o barwie w nich zawarte nie są 

wystarczająco pewne. Na ilustracji 3-5 przedstawiona jest maska wykluczająca piksele 

na  podstawie  jasności  i  nasycenia.  Na  ilustracjach  obrazy  wejściowe  do  algorytmu 

CAMSHIFT mają zmniejszoną o połowę rozdzielczość. Wiąże się to z tym, iż algorytm 

ten był w ramach eksperymentu widocznego na obrazach stosowany jako krok wstępny 

przed dopasowywaniem obrazu przy pomocy algorytmu Lucas-Kanade (3.3); liczyła się 

więc wydajność, a nie dokładność.

3-5 Ilustracja:  Maska  z  zaznaczonym  oknem  śledzenia,  
utworzona na podstawie jasności i nasycenia
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3-6 Ilustracja: Rozkład prawdopodobieństwa barw twarzy,  
z uwzględnieniem maski

3-7 Ilustracja: Wynik śledzenia algorytmem CAMSHIFT

3.2.2 Inicjalizacja algorytmu

Algorytm  CAMSHIFT  wymaga  określenia  rozkładu  barw  w  śledzonym  obiekcie. 

Rozkład ten może ulec zmianie między kolejnymi uruchomieniami systemu, zależy on 

bowiem od koloru skóry śledzonej twarzy, oświetlenia (uwzględnić trzeba tu również 

światło  padające  z  ekranu  komputera)  oraz  tła  (dotyczy  szczególnie  zastosowań 

w komputerach przenośnych).

Histogram  musi  być  przygotowany  przed  rozpoczęciem  śledzenia.  W  testach 

zastosowana została, zaproponowana w [13], prosta metoda uzyskania tego histogramu, 

polegająca  na  obliczeniu  histogramu  eliptycznego  obszaru  o  zadanym  rozmiarze, 

znajdującego  się  na  środku  obrazu.  Zakłada  się  tu,  iż  użytkownik  w  celu  inicjacji 

algorytmu  prezentuje  swoją  twarz  kamerze  w  pozycji  neutralnej.  Przy  tworzeniu 
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histogramu  brane  są  pod  uwagę  jedynie  piksele  spełniające  warunki  na  jasność 

i nasycenie koloru opisane w podrozdziale 3.2.1.

3.3 Dopasowanie obrazu twarzy

Kolejną badaną metodą śledzenia twarzy było sformułowanie tego zagadnienia  jako 

problemu dopasowania obrazów opisanego w rozdziale 2. Następnie zastosowany został 

algorytm  LK (patrz  2.2). Wykorzystanie wersji modelującej przekształcenia afiniczne 

umożliwia śledzenie zmian w położeniu i obrocie w płaszczyźnie obrazu, możliwe jest 

również  wyśledzenie  zmian  rozmiaru  twarzy.  Skalowanie  w  pewnym  stopniu 

odpowiada odległości  od kamery.  Jako że obrót  względem osi  pionowej i  poziomej 

mogą również zmieniać rozmiar widzianego obszaru twarzy, skalowanie ostatecznie nie 

zostało wykorzystane przy prezentacji wyniku śledzenia.

3.3.1 Zastosowanie algorytmu Lucas-Kanade

Metoda ta opiera się na analizie sekwencji obrazów o pojedynczym kanale. Obliczenia 

były prowadzone  na  kanale  jasności  w  modelu  barw  HLS, algorytm można  jednak 

zastosować  do  innych  kanałów  lub  ich  kombinacji  ([30]).  W przypadku  śledzenia 

twarzy szukanie  zmian  jasności  jest  najwłaściwsze,  gdyż  skóra  cechuje  się  małymi 

wahaniami barwy, zaś jasność odpowiada fakturze i budowie twarzy (ma to znaczenie 

dla  algorytmu  Lucas-Kanade,  który wykorzystuje  gradient).  Barwa może też  ulegać 

nieprzewidywalnym zmianom np. przy kolorowym oświetleniu bocznym.

W celu odnalezienia śledzonego obiektu w klatce bieżącej potrzebny jest szablon oraz 

położenie  obiektu  we  wcześniejszej  klatce;  aby  rozpocząć  śledzenie,  potrzebna  jest 

wcześniejsza informacja o położeniu początkowym. Dalsze śledzenie może odbywać się 

poprzez  dopasowanie  klatki  bieżącej  albo  do  szablonu  z  klatki  poprzedniej,  albo 

do szablonu  z  klatki  początkowej.  Dopasowywanie  do  klatki  poprzedniej  pozwala 

na śledzenie mimo drobnych,  stopniowych zmian zachodzących w obrazie  (powolna 

zmiana oświetlenia, mimika), jednak prowadzi również do kumulacji błędów śledzenia. 

Połączenie obu mechanizmów wykorzystane jest w pracy [15]; zaproponowano tam też 

przechowywanie szablonów dla kluczowych póz i odwoływanie się do nich (ang.  re-

registration), gdy śledzenie względem klatki poprzedniej będzie obarczone zbyt dużym 
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błędem  (gromadzonym  w  trakcie  ruchu  śledzonej  głowy).  Dodatkowo,  w  każdej 

kolejnej klatce przydatne może okazać się wstępne oszacowanie położenia śledzonego 

obiektu przy użyciu mniej kosztownej obliczeniowo metody.

3.3.2 Piramida Gaussa

Wstępne  testy  wykonane  przy  użyciu  aplikacji  Program  AlignmentTest (opisanej 

w rozdziale  4.4.2.1)  ujawniły,  iż  zmiany parametrów w każdej  iteracji  algorytmu są 

małe. Nawet niewielkie odkształcenia sprawiały, iż warunki zarówno na maksymalną 

ilość iteracji, jak i niezerowe przesunięcie musiały zostać rozluźnione, aby algorytm był 

w stanie poprawnie odnaleźć szablon w obrazie. Aby rozwiązać ten problem, wzorem 

autorów  [15],  zastosowana  została  piramida  Gaussa,  zarówno  dla  obrazu  bieżącej 

klatki,  jak  i  szablonu.  Piramida  Gaussa ([31])  jest  serią  obrazów  o  malejącej 

rozdzielczości,  opartą  na obrazie oryginalnym. Każdy kolejny poziom tworzony jest 

na podstawie  poprzedniego  przez  zastosowanie  filtru  Gaussa,  a  następnie  pobraniu 

pikseli z co drugiego rzędu i co drugiej kolumny. Umożliwia to znajdywanie bardziej 

odkształconych szablonów mniejszym kosztem obliczeniowym, niż bez zastosowania 

piramidy. Więcej szczegółów dotyczących zastosowania piramidy Gaussa w metodzie 

LK znajduje się w artykule [32].

Jak  pokazano  w  tekście  [15],  w  celu  dodatkowego  przyspieszenia  obliczeń  można 

na wyższych  (mniej  dokładnych)  poziomach  piramidy stosować  uproszczony model 

zniekształcenia – na przykład uwzględniający jedynie przesunięcie.

3.4 Filtr Kalmana

Proces  śledzenia  na  podstawie  sekwencji  wideo  podatny  jest  na  błędy,  wynikające 

zarówno z szumów w obrazie, jak i niedokładności metod śledzenia. Aby temu zaradzić, 

można  zastosować  filtr  Kalmana.  Technika  ta  służy  do  reprezentacji  procesu 

przebiegającego  w  czasie,  o  którym  dostępne  są  jedynie  niedokładne  wartości 

pomiarów  stanowiące  zniekształconą  kombinację  właściwych  parametrów  procesu. 

W pracy  [33] znajduje się opis wykorzystania filtru Kalmana do predykcji położenia 

śledzonego obiektu w następnej klatce. Wiedza o przybliżonym położeniu śledzonego 

obiektu jest potrzebna wielu algorytmom śledzącym, zaś dokładność tego przybliżenia 
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może stanowić o szybkości i dokładności tych algorytmów. W tej pracy filtr Kalmana 

został  zastosowany  do  wygładzenia  wyników  śledzenia,  opisanymi  wcześniej, 

metodami Lucas-Kanade oraz CAMSHIFT. Użycie filtru  Kalmana miało zmniejszyć 

wpływ  niedokładnego  śledzenia  w  pojedynczych  klatkach  na  obserwowany  wynik 

śledzenia.

3.4.1 Definicje

Przy  zastosowaniu  filtru  Kalmana  stosuje  się  model  zagadnienia  wykorzystujący 

następujące równania stanu:

x t+1=Ax t+But+w t ; y t=CT x t+v t ,

gdzie  xt jest  zmienną  losową reprezentującą  stan układu  w chwili  t,  zaś  ut i  yt to, 

odpowiednio, wektory sterowania i pomiaru w chwili  t, natomiast  vt i  wt, to zmienne 

losowe reprezentujące szum pomiarowy i szum procesu. Prawdziwy stan układu nie jest 

znany,  w  zamian  każdemu  xt odpowiadają  wektor  średnich  x̂ t ,  oraz  macierz 

kowariancji  Pt. Macierz  A jest macierzą przejścia, definiującą zmianę stanu pomiędzy 

dyskretnymi  chwilami  czasu,  w  oparciu  o  wybrany  model  procesu  (np.  równania 

kinetyczne). Macierz wejścia  B definiuje stopień, w jakim wejście sterujące przekłada 

się na zmianę stanu. W przypadku śledzenia obiektów w sekwencji wideo nie następuje 

sterowanie układem, w związku z czym składnik  But  można pominąć. W macierzy 

wyjścia C określone są zależności między stanem a wyjściem układu.

Przyjmuje się, iż szum pomiarowy i przetwarzania mają rozkłady normalne o wartości 

oczekiwanej 0, a zatem:

p (w)∼N (0,Q) , p (v )∼N (0, R) ,

przy czym Q i R są macierzami kowariancji tych rozkładów.

Filtr Kalmana składa się z dwóch etapów:

1. Predykcja stanu układu

Na podstawie  znanych  wartości  uprzednich  pomiarów  y0 ,… , y t  określa  się 

oczekiwaną  wartość  stanu  x̂ t+1∣t ,  oraz  macierz  kowariancji  stanu  P t+1∣t  

w chwili następnej:
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x̂ t+1∣t=A x̂ t∣t ,

P t+1∣t=A P t∣t AT
+Q .

Można na tej podstawie określić oczekiwaną wartość następnego pomiaru:

E [ y t+1∣y0 ,… , y t ]=C x̂ t+1∣t .

2. Aktualizacja pomiarów

Po dokonaniu pomiaru  yt+1, określa się nowe oszacowanie  xt+1 uwzględniające 

ten  pomiar,  poprzez  obliczenie  nowej  wartości  oczekiwanej  i  macierzy 

kowariancji:

x̂ t+1∣t+1= x̂ t+1∣t+K t+1( yt+1−C x̂ t+1∣t) ,

P t+1∣t+1=P t+1∣t−K t+1 C P t+1∣t ,

przy czym macierz Kt+1 to tzw. wzmocnienie Kalmana:

K t+1=P t+1∣t C
T
(C P t+ 1∣t C

T
+R)−1 .

W ten sposób, z klatki na klatkę, szacowany jest wewnętrzny stan systemu.

3.4.2 Model procesu

W  tej  pracy  filtr  Kalmana  został  wykorzystany  przy  śledzeniu  twarzy  metodami 

CAMSHIFT oraz  Lucas-Kanade.  Filtrowaniu  poddane  zostały  wszystkie  możliwe 

do wyśledzenia oboma algorytmami właściwości obrazu twarzy, a więc położenie, kąt 

nachylenia, oraz wysokość i szerokość:

y t=[x t , y t ,α t , wt , h t ]

W  pracy  [33] zbadany  został  wpływ  doboru  modelu  na  wyniki  filtra  Kalmana. 

Na przykładzie śledzenia punktu poruszającego się w płaszczyźnie obrazu, pokazane 

zostało, iż rezultat zastosowania modelu uwzględniającego zbyt małą liczbę parametrów 

lub źle dopasowane macierze, może znacząco rozmijać się z prawdziwym położeniem 

śledzonego  obiektu.  W  związku  z  tym,  w  tej  pracy  wybrano  model  stanu 

z uwzględnieniem prędkości  i  przyspieszenia,  a  więc  pierwszej  i  drugiej  pochodnej 

po czasie, wszystkich mierzalnych wartości. Aby uniknąć nadmiernego skomplikowania 

obliczeń, model został podzielony na część związaną z położeniem:
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x t
p
=[ x t , ẋ t , ẍt , yt , ẏ t , ÿ t ] ,

oraz część związaną z obrotem i skalowaniem:

x t
rs
=[α t ,α̇ t ,α̈ t , wt , ẇ t , ẅt , h t , ḣt , ḧt ] .

Rozbicie to sprawia, iż model przestaje uwzględniać jakiekolwiek powiązania między 

zmiennymi w osobnych grupach. Podział został dokonany arbitralnie; być może inne 

pogrupowanie zmiennych stanu lepiej odwzorowałoby zależności między nimi.

Macierz  przejścia  opisująca  równania  dynamiczne  ze  stałym  przyspieszeniem, 

dla części modelującej przesunięcie wygląda następująco:

A p
=

x t ẋt ẍt y t ẏ t ÿ t

[
1 1 0,5 0 0 0
0 1 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0,5
0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1

]
x t+1

ẋ t+1

ẍ t+1

yt+1

ẏt+1

ÿt+1

.

Macierz wyjścia przedstawia się zaś w następujący sposób:

C p
=

x t y t α t w t ht

[
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

]
xt

ẋt

ẍt

yt

ẏt

ÿt

.

Odpowiednie  macierze  dla  modelu  obrotu  i  rozmiaru  wyglądają  analogicznie. 

Początkowe  macierze  kowariancji  P0 ustalone  zostały  na  macierze  jednostkowe 

(równoznaczne  jest  to  całkowitej  pewności  przybliżenia  stanu  w  pierwszej  klatce, 

a więc x0= x̂0 ). Alternatywnie możliwy jest wybór macierzy kowariancji pod postacią 

macierzy jednostkowych przeskalowanych przez wybrane wartości.
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Rozdział 4: Implementacja
Projekt  podzielony  jest  na  kilka  bibliotek  i  programów.  Oprócz  aplikacji 

przeznaczonych  do  badania  algorytmów  śledzenia,  zostały  utworzone  pomocnicze 

programy służące do testowania poszczególnych modułów i funkcjonalności.  Dzięki 

temu  udało  się  znaleźć  na  wczesnym  etapie  kilka  błędów  w  kodzie  programu, 

jak również  szybko  wypróbowywać  skuteczność  nowych  implementacji  interfejsów. 

Instrukcja obsługi utworzonych aplikacji znajduje się w dodatku B.

Wszystkie aplikacje zostały napisane w języku C++. W celu zapewnienia przenośności 

między  platformami,  do  obsługi  interfejsu  użytkownika  oraz  wielowątkowości 

zastosowana  została  biblioteka  wxWidgets (patrz  4.2).  Aplikacje  były  rozwijane 

i kompilowane w środowisku Microsoft Visual C++ 2008, bez korzystania z rozwiązań 

specyficznych  dla  tego  dialektu  języka  C++.  Możliwość  kompilacji  w  innym 

środowisku  nie  jest  zweryfikowana,  lecz  prawdopodobna.  Interfejs  użytkownika 

i komunikaty  w  utworzonych  programach  są  w  języku  angielskim.  Kod  źródłowy 

opatrzony  jest  komentarzami  pozwalającymi  na  wygenerowanie  dokumentacji 

przy użyciu programu Doxygen (patrz 4.3).

4.1 Wymagania systemowe

• Karta graficzna obsługująca OpenGL.

• Kamera internetowa obsługiwana przez bibliotekę videoInput.

• Niektóre  zaawansowane  funkcje  wymagają  zarejestrowanego  w  systemie 

kodeka Xvid ([34]).

• Minimum 50 MB wolnej pamięci RAM. W szczególnych przypadkach zużycie 

pamięci może przekroczyć tę wartość.
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4.2 Wykorzystane biblioteki

Poniżej znajduje się opis wykorzystywanych w aplikacji bibliotek, wraz z numerami 

użytych wersji.

Boost 1.48.0 [35]

Zbiór przydatnych bibliotek stanowiących uzupełnienie bibliotek standardowych 

C++.  Wykorzystane  w  tworzeniu  programu zostały,  między innymi,  moduły 

Smart Ptr oraz Program Options.

CppUnit 1.12.1 [36]

Biblioteka  służąca  do  tworzenia  testów jednostkowych.  Użyta  do  testowania 

niektórych wewnętrznych modułów i funkcjonalności.

OpenCV 2.3.1 [28]

Biblioteki  wspierające  przetwarzanie  i  analizę  obrazów;  zawierają  też 

implementacje  wielu  przydatnych  algorytmów.  Wybrane  również  ze  względu 

na implementację  dostępu  do  kamer  internetowych  w  ramach  biblioteki 

HighGUI.

videoInput 0.1995 [37]

Biblioteka pozwalająca na pobieranie obrazu z kamery lub kamer internetowych. 

Została użyta ze względu na to, iż posiadana kamera nie była obsługiwana przez 

moduł HighGUI z OpenCV.

wxWidgets 2.8.12 [38]

Biblioteka do tworzenia interfejsu użytkownika wspierana przez wiele systemów 

operacyjnych. Wykorzystana również do obsługi wątków, oraz logowania.

GLEW 1.7.0 [39]

Biblioteka  ułatwiająca  wykorzystywanie  rozszerzeń  OpenGL.  Wykorzystana 

przy wizualizacji wyników śledzenia w przestrzeni trójwymiarowej.

NumPy 1.6.1 [40]

Biblioteka  dla  języka  Python umożliwiająca  dokonywanie  obliczeń 

na macierzach. Wykorzystywana podczas badania rezultatów śledzenia.

matplotlib 1.1.1 [41]

Biblioteka  dla  języka  Python udostępniająca  zaawansowane  funkcje  służące 

do tworzenia wykresów.
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The Robotics Toolbox for Python [42]

Biblioteka  dla  języka  Python pomocna  w  opisie  ruchu  w  przestrzeni 

trójwymiarowej.  Wykorzystana  ze  względu  na  zawartą  implementację 

kwaternionów  oraz  funkcje  konwersji  macierzy  przekształcenia  afinicznego 

na obroty  względem  osi  układu  współrzędnych  (w  celu  analizy  wyników 

śledzenia).

4.3 Wykorzystane narzędzia

Do wykonania oraz testowania utworzonych aplikacji wykorzystane zostały następujące 

narzędzia:

Bazaar 2.3.0 [43]

System kontroli wersji wykorzystany do utrzymywania kopii zapasowych kodu 

tworzonych  programów,  ułatwił  też  kontynuację  rozwoju  aplikacji  po  awarii 

komputera głównego

Blender 2.63 [44]

Program  to  tworzenia  grafiki  trójwymiarowej.  Za  jego  pomocą  utworzone 

zostały model siatkowy wykorzystywany przy prezentacji wyników śledzenia. 

Został  też  wykorzystany  do  określenia  póz  wzorcowych  w  nagranych 

na potrzeby testów sekwencjach wideo (patrz rozdział 7.1).

Doxygen 1.7.2 [45]

Narzędzie służące do generowania dokumentacji kodu programu na podstawie 

zawartych w nim komentarzy komentarzy.

CPython 2.7.2 [46]

Interpreter  języka  Python.  W  ramach  tej  pracy  zostało  utworzonych  kilka 

skryptów w tym języku, służących, między innymi, do przeprowadzania testów 

aplikacji w trybie wsadowym oraz do importu i eksportu danych z programu 

Blender.

GNU Emacs 23.4.1 [47]

Edytor tekstu o rozbudowanych funkcjach. Wykorzystywany jako uzupełniające 

narzędzie do tworzenia kodu w języku C++ oraz jako środowisko do tworzenia 

skryptów w języku Python.
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Visual Studio 2008 9.0.30729.1 SP [48]

Środowisko  programistyczne  firmy  Microsoft,  przy  pomocy  którego  zostały 

utworzone realizowane w ramach tej pracy programy.

VLC Media Player 2.0.1 [49]

Odtwarzacz  multimedialny  o  zaawansowanych  funkcjach  strumieniowania 

i konwersji.  Został  wykorzystany  do  pobrania  sekwencji  obrazów  z  kamery 

internetowej na potrzeby testów.

wxGlade 0.6.5 [50]

Edytor  WYSWIG służący do  tworzenia  interfejsów graficznych  przy  użyciu 

biblioteki  wxWidgets.  Stanowczo  pomógł  w  utworzeniu  zestawu  okien 

wchodzących w skład utworzonych programów.

4.4 Organizacja

Poniżej opisane są biblioteki i programy utworzone w celu badania metod śledzenia 

twarzy w przestrzeni dwuwymiarowej.

4.4.1 Wspólne moduły

4.4.1.1 Bilioteka LibConfig

Zawiera  klasy  pozwalające  na  zarządzanie  parametrami  modułów  programów  oraz 

przechowywanie  ich  w  pliku  (w  formacie  INI).  Hierarchia  parametrów 

konfiguracyjnych  budowana  jest  statycznie  i  przechowywana  w  klasie 

GlobalConfig będącej  singletonem.  Parametry  udostępniane  są  innym modułom 

z wykorzystaniem  klucza  znakowego.  Dodatkowo,  w  bibliotece  znajdują  się  klasy 

pozwalające  na przekazywanie  zmian parametrów do modułów programu w sposób 

nie zakłócający ich pracy.
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4.4.1.2 Biblioteka LibCore

Znajdują  się  w  niej  pomocnicze  klasy  i  nagłówkowi,  które  wykorzystywane  są 

w większości  innych  modułów,  na  przykład  klasa  CameraProfile definiująca 

parametry modelu kamery.

4.4.1.3 Biblioteka LibMath

Zawiera  klasy  i  procedury  obliczeniowe o  zastosowaniu  ogólnym,  wykorzystywane 

przez  pozostałe  moduły.  Znajdująca  się  tu  klasa  PoseMatrix reprezentuje 

trójwymiarową  pozę  głowy,  pozwala  ona  zarówno  na  obliczenia  na  macierzach 

przekształceń,  jak  i  przy użyciu  reprezentacji  obrót-przesunięcie  (z  wykorzystaniem 

kątów Tait-Bryan).

4.4.1.4 Biblioteka LibAcquisition

Zawiera dostępne implementacje źródła obrazu realizujące wspólny interfejs obiektowy, 

a  więc  klasę  VideoInputCamera obsługującą  kamery  internetowe 

za pośrednictwem  biblioteki  videoInput,  a  także  klasę  FileImageSource, 

pozwalającą na odczyt sekwencji wideo z pliku (z wykorzystaniem biblioteki OpenCV). 

Znajduje się tu również klasa ImageSourceRegistry, pozwalająca na podstawie 

parametru  konfiguracyjnego  wybrać  spośród  zarejestrowanych  implementacji  źródeł 

obrazu w trakcie pracy programu.

4.4.1.5 Biblioteka LibTracking

Znajdują się tu implementacje badanych ogólnych algorytmów śledzących oraz klasy 

stanowiące infrastrukturę aplikacji służących do śledzenia, bez względu na dziedzinę 

problemu.  Wszystkie  utworzone  klasy,  realizujące  opisywane  w  tej  pracy   techniki 

śledzenia,  dziedziczą  po  abstrakcyjnej  klasie  MarkedTracker,  która  pozwala 

na udostępnianie  zestawu  obrazów  i  kolorowych  znaczników  w  celu  obserwacji 

szczegółów pracy algorytmu. Znajdują się tu implementacje algorytmów: wykrywania 

mrugnięć i  śledzenia oczu (patrz  rozdział  3.1),  CAMSHIFT (rozdział  3.2;  realizacja 

rozwinięta względem tej zawartej w bibliotece OpenCV), dopasowanie obrazów metodą 

Lucas-Kanade (patrz  rozdział  2.2;  zarówno  parametryzacja  prosta  jak  i  afiniczna). 
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Ten zestaw  technik  jest  wspólny  dla  aplikacji  śledzących  twarz  w  płaszczyźnie 

i w przestrzeni.

4.4.1.6 Biblioteka LibFaceTracking

Zawiera hierarchię klas wykorzystujących algorytmy zaimplementowane w bibliotece 

LibTracking do śledzenia twarzy w płaszczyźnie obrazu. Oprócz tego umieszczona jest 

tu  klasa  FaceTrackerRegistry,  która  w  trakcie  pracy  programu  umożliwia, 

na podstawie  parametru  konfiguracyjnego,  wybór  spośród  zarejestrowanych  metod 

śledzenia.

Dołączone  zostały:  implementacja  śledzenia  oczu  EyeBasedFaceTracker przy 

użyciu  algorytmu,  którego  opis  znajduje  się  w  rozdziale  3.1,  oraz  klasa 

TemplateTracker, realizująca  śledzenie  twarzy  metodą  dopasowania  obrazów 

(opisaną w rozdziale  3.3),  ze wstępnym szacowaniem położenia twarzy przy użyciu 

algorytmu CAMSHIFT (opisanego w rozdziale 3.2), przy czym możliwe jest wyłączenie 

zarówno kroku CAMSHIFT, jak i Lucas-Kanade.

4.4.1.7 Biblioteka LibUi

W bibliotece tej  znajdują się elementy interfejsu graficznego wspólne dla niektórych 

programów, takie jak okno edytora konfiguracji  CfgEditorDialog (patrz rozdział 

B.II), okno narzędziowe PreviewWindow, prezentujące wybrane obrazy i znaczniki 

udostępnione przez moduły śledzące (poprzez interfejs klasy MarkedTracker), oraz 

okna dialogowe służące do sterowania powiązanymi źródłami obrazu.

4.4.1.8 Biblioteka LibFeatureTracking

Zawiera klasy wykorzystujące algorytmy, zaimplementowane w bibliotece LibTracking, 

do śledzenia zbioru punktów na twarzy.  Proces  śledzenia realizowany w ramach tej 

biblioteki został zaprojektowany w sposób modularny, aby umożliwić łączenie szeregu 

technik  poprawiających  wyniki  śledzenia.  Centralny  punkt  stanowi  klasa 

FeatureTracker, zawierająca łańcuchy kroków śledzenia reprezentowanych przez 
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implementacje  klasy  abstrakcyjnej  FeatureTrackingStep.  Można  zdefiniować 

trzy łańcuchy: inicjalizujący, śledzący i zapasowy:

• Łańcuch init odpowiedzialny jest za zainicjowanie wszystkich wymagających 

tego modułów i algorytmów, w tym określenie początkowego położenia głowy 

oraz zestawu śledzonych punktów. Jeśli inicjalizacja powiedzie się, od następnej 

klatki program rozpoczyna właściwe śledzenie.

• Podstawowy łańcuch tracking realizuje główną pętlę śledzenia.

• Program  przełącza  się  na  wykorzystanie  łańcucha  backup,  jeśli  śledzenie 

podstawowym  łańcuchem  się  nie  powiedzie.  Zadaniem  tego  łańcucha  jest 

odzyskanie  wystarczającej  ilości  informacji,  aby  łańcuch  podstawowy  mógł 

kontynuować śledzenie.

Każdy krok śledzenia implementuje interfejs klasy  MarkedTracker,  a więc może 

udostępniać  obrazy  i  znaczniki  prezentujące  stan  i  wyniki  cząstkowe  obliczeń. 

Omówienie zestawu wykorzystywanych kroków śledzenia dołączone zostało do opisu 

aplikacji  FeatureTracking (rozdział  4.4.2.7),  ponieważ  realizuje  ona  proponowaną 

w ramach tej pracy konfigurację technik.

4.4.1.9 Biblioteka LibRendering

Zawiera  klasy  pozwalające  na  wizualizację  położenia  głowy  przy  użyciu  bibliotek 

OpenGL oraz  GLEW.  Umożliwiają  one  reprezentację  głowy przez  model  walcowy, 

płaski oraz przez wczytany z pliku model siatkowy (do pracy dołączony jest  plugin 

do programu  Blender umożliwiający  eksport  obiektu  w  odpowiedni  formacie). 

Obsługiwane jest ortogonalne rzutowanie tekstury od przodu lub od boku modelu, jak 

również wykorzystanie zapisanych współrzędnych UV wierzchołków siatki.

4.4.2 Programy

4.4.2.1 Aplikacja AlignmentTest

Program  AlignmentTest stworzony  został  w  celu  sprawdzenia  poprawności 

implementacji  metody  Lucas-Kanade.  Umożliwia  on  załadowanie  obrazu  głównego 

43



oraz szablonu z plików, jak również uzyskanie szablonu poprzez wycięcie dowolnego 

prostokątnego obszaru  obrazu głównego.  Następnie,  ustaliwszy również  początkowy 

punkt poszukiwań, można przeprowadzić szukanie najlepszego dopasowania szablonu.

Program  ten,  oprócz  udowodnienia  prawidłowości  implementacji,  posłużył  również 

do znalezienia  optymalnych  wartości  parametrów  dla  modułu  dopasowania  obrazu. 

Dodatkowo, dzięki pracy z tym narzędziem odkryto, iż powolne zmiany parametrów 

zniekształcenia  między  iteracjami  mogą  powodować  długą  pracę  algorytmu 

w przypadku  większych  odkształceń.  Doprowadziło  to  do  podjęcia  decyzji 

o wykorzystaniu piramidy Gaussa w celu przyśpieszenia pracy algorytmu.

4.4.2.2 Aplikacja ImageSourceTest

Program  ImageSourceTest służy  do  testowania  różnych  źródeł  obrazu 

zaimplementowanych  w  bibliotece  LibAcquisition.  Pomógł  on  w  testowaniu  źródeł 

obrazu  oraz  opracowanych  dla  nich  interfejsów  ustawiających  parametry.  Poza 

wyborem i konfiguracją źródeł obrazu program umożliwia pokazanie ostatniej  klatki 

uzyskanej  z  wybranego  źródła  w  celu  weryfikacji,  czy  obraz  został  pobrany 

prawidłowo.

Narzędzie  to  pomogło  w  wykryciu  i  usunięciu  błędów  w  klasach  związanych 

z akwizycją  obrazów.  Pokazało  również,  iż  wykorzystywany  początkowo  moduł 

HighGui (wchodzący  w  skład  biblioteki  OpenCV)  nie  obsługuje  niektórych 

z używanych do testów kamer internetowych. Z tego powodu ostatecznie do pobierania 

obrazu z kamery wykorzystana została biblioteka videoInput .

4.4.2.3 Aplikacja FaceTrackerTest

Aplikacja  FaceTrackerTest służy  do  testowania  różnych  technik  śledzenia  twarzy 

zaimplementowanych w bibliotece LibFaceTracking. Program umożliwia wybór źródła 

obrazu za pośrednictwem klasy  ImageSourceRegistry oraz algorytmu śledzenia 

poprzez klasę FaceTrackerRegistry.
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4.4.2.4 Program PnPTest

Program  służący  do  testowania  skuteczności  i  odporności  na  błędy  w  danych 

wejściowych używanego algorytmu PnP (według implementacji OpenCV, patrz rozdział 

6.1),  zastosowanego  do  sztucznie  generowanych  danych  opatrzonych  losowym 

szumem.  Na  podstawie  wyników  pracy  tego  programu  podjęta  została  ostatecznie 

decyzja o wykorzystaniu algorytmu PnP w ramach tej pracy.

4.4.2.5 Program AnimatedSceneTest

Program jest  przeznaczony  do  testowania  zmian  w  bibliotece  LibRendering, 

bez potrzeby  uruchamiania  wykorzystującej  go  aplikacji  śledzącej.  Możliwe  jest 

sprawdzenie  wpływu  pozy  oraz  parametrów  konfiguracyjnych  na  wynikową 

wizualizację.

4.4.2.6 Program CalibrateCamera

Program wiersza poleceń służący do tworzenia profilu kamery, potrzebnego aplikacji 

FeatureTracking (patrz  4.4.2.7)  do  przeprowadzenia  estymacji  pozy  przy  użyciu 

algorytmu PnP.

4.4.2.7 Program FeatureTracking

Program  wykorzystuje  bibliotekę  LibFeatureTracking do  śledzenia  przestrzennego 

położenia  głowy.  Program  prezentuje  wyniki  śledzenia  przy  użyciu  prostej, 

konfigurowalnej wizualizacji wykonanej przy użyciu biblioteki LibRendering. Pozwala 

też  na  podgląd  szczegółów  pracy  poszczególnych  modułów  śledzenia.  W  ramach 

programu tworzone są następujące łańcuchy kroków:

Łańcuch kroków inicjalizacji:

1. StaticEyesStep

Służy do wskazania położenia oczu za pomocą pliku konfiguracyjnego. Krok 

opcjonalny,  przydatny  przy  testowaniu  śledzenia  w  trybie  wsadowym, 

na podstawie gotowych sekwencji wideo.
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2. EyeTrackingStep

Krok  umożliwia  określenie  położenia  oczu  metodą  wykrywania  i  śledzenia 

mrugnięć (patrz  rozdział  6.3.2).  Zastosowanie tego algorytmu do inicjalizacji 

metody PnP stanowi jedną z zaproponowanych w ramach tej pracy innowacji. 

Krok opcjonalny, stosowany zamiennie z poprzednim.

3. FaceFeaturesDetection

Służy do wykrycia  dobrych punktów do śledzenia  w obszarze  twarzy,  kiedy 

głowa znajdzie się w pozie wystarczająco bliskiej neutralnej, co jest określane 

na  podstawie  położenia  oczu  (zakres  konfigurowalny,  patrz  rozdział  6.3.2). 

Stanowi  to  dopełnienie  poprzedniego  kroku  u  punkt  wyjścia  do  dalszego 

śledzenia.

4. FeatureTrackingStepInit(TemplateAlignmentTracker)

Następuje  inicjalizacja  modułu  śledzącego  punkty  (zapamiętanie  klatki 

początkowej dla punktów odnalezionych w poprzednim kroku).

5. FeatureTrackingStepInit(PnPTracker)

Krok  ten  służy  upewnieniu  się,  czy  została  wykryta  wystarczająca  liczba 

punktów, aby móc przeprowadzić śledzenie PnP.

Łańcuch kroków śledzenia:

1. TemplateAlignmentTracker

W tym kroku odbywa się śledzenie punktów na twarzy przy użyciu algorytmu 

Lucas-Kanade (patrz rozdział 6.2).

2. PnPTracker

Następuje  określenie  pozy  głowy  przez  rozwiązanie  problemu  PnP (patrz 

rozdział 6.1).

3. ProjectionStep

W  kroku  tym  możliwe  jest  przeprowadzenie  jednej  z  zaproponowanych 

w ramach tej pracy czynności dopasowujących (patrz rozdziały 6.3.3 i 6.2.2):

• porzucenie  punktów,  których  położenie  na  obrazie  odbiega 

od położenia  wynikającego  z  rzutowania  perspektywicznego 

ich współrzędnych przestrzennych;
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• poprawienie  współrzędnych  w  układzie  twarzy  na  podstawie 

współrzędnych  na  obrazie  tak,  aby  wynik  rzutowania  pokrywał  się 

z położeniem na obrazie;

• lub  zastąpienie  współrzędnych  na  obrazie  wynikiem  rzutowania 

perspektywicznego z uwzględnieniem odnalezionej pozy.

4. FaceFeaturesDetection::MoreFeatures

Krok ten służy dobraniu dodatkowych punktów, jeśli ich liczba zmaleje wskutek 

eliminacji poniżej określonego progu (patrz rozdział 6.3.4).

5. TemplateAlignmentTracker::NewFeaturesHandler

Następuje  tu  uzupełnienie  informacji  o  nowych  punktach  na  potrzeby kroku 

śledzenia  algorytmem  Lucas-Kanade (dodanie  nowej  klatki  źródłowej,  patrz 

6.3.4). Ze względu na ranking klatek źródłowych, w tym kroku może nastąpić 

odrzucenie punktów dobranych w poprzednim kroku.

6. TemplateAlignmentTracker::LostFeaturesRemoval

Krok  ten  odpowiedzialny  jest  za  usunięcie  punktów  oznaczonych  jako 

porzucone w kroku  3 oraz usunięcie klatek źródłowych odpowiadających tym 

punktom, jeśli nie reprezentują już żadnych punktów.

4.4.3 Skrypty

Część  zadań  związanych  z  testowaniem wyników śledzenia  realizowana  była  przez 

skrypty napisane w języku Python.

4.4.3.1 run.py

Skrypt umożliwia uruchomienie aplikacji FeatureTracking w trybie nie-interaktywnym 

oraz  przetworzenie  przy  jej  użyciu  pliku  wideo  na  podstawie  wybranego  zestawu 

parametrów.  Można  dodatkowo  podać  plik  zawierający  zakresy  parametrów 

do przetestowania. 

4.4.3.2 posetest.py

Skrypt pozwala obejrzeć sekwencję póz zapisaną w formacie JSON. Do pracy wymaga 

podania  pliku  z  profilem kamery.  Pozy prezentowane są przez  rzutowanie  punktów 
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znajdujących się na trzech pierścieniach opisujących sferę. Możliwy jest podgląd na tle 

wybranej sekwencji wideo oraz pokazanie pojedynczej klatki lub przegląd sekwencji 

co ustaloną  ilość  klatek  (przejście  następuje  wówczas  po  naciśnięciu  dowolnego 

klawisza, przy czym klawisze Q, X, ESC oraz zamknięcie okna powodują zakończenie 

pracy skryptu).

4.4.3.3 posestats.py

Służy  do  porównywania  sekwencji  póz  zapisanych  w  plikach  w  formacie  JSON 

i utworzenia  na  ich  podstawie  wykresu  rozbieżności.  Wykres  może  być  zapisany 

do pliku  lub  wyświetlony  w  wyskakującym  oknie.  Możliwe  jest  porównanie  kilku 

zestawów sekwencji.
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Rozdział 5: Badanie metod dwuwymiarowych

5.1 Przeprowadzone eksperymenty

Ocenie poddawane były następujące metody śledzenia twarzy:

• Algorytm CAMSHIFT (3.2);

• Dopasowanie metodą Lucas-Kanade (3.3);

• Połączenie powyższych algorytmów, wykorzystujące CAMSHIFT do wstępnego 

odnalezienia twarzy, zaś dopasowanie  LK do dokładnego określenia położenia 

i obrotu;

• Śledzenie źrenic z wykrywaniem mrugnięć (3.1).

Dodatkowo,  pierwsze  trzy  warianty  uruchamiane  były  z  opcjonalnym  dodatkowym 

krokiem  przetwarzania  końcowego  –  filtrowaniem  Kalmana  (3.4).  Nie  stwierdzono 

jednak  znaczącego  wpływu  zastosowania  filtru  na  wyniki  śledzenia,  niezależnie  od 

dobranych początkowych wartości macierzy kowariancji.

Jako że ostatecznym celem pracy było śledzenie twarzy w trzech wymiarach, powyższe 

algorytmy  stanowiły  jedynie  krok  pośredni  w  zgłębianiu  tematu  i  zostały  poddane 

subiektywnej ocenie sprawności, bez numerycznego porównywania wyników śledzenia 

z wiedzą a priori. Obserwowane były wyniki śledzenia obrazu pochodzącego z kamery 

internetowej oraz nagranych wcześniej sekwencji wideo.

5.2 Obserwacje

5.2.1 Algorytm CAMSHIFT

Algorytm  CAMSHIFT, który prowadzi śledzenie w oparciu o kanał barwy, wykazuje 

dużą podatność na kolor i oświetlenie obserwowanej sceny. Jeśli pomieszczenie nie jest 
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wystarczająco  oświetlone,  istotny  wpływ  na  kolor  twarzy  użytkownika  ma  światło 

padające z ekranu komputera. W związku z tym algorytm może utracić śledzoną twarz, 

jeśli  obraz  na  monitorze  ulegnie  zbyt  dużym  zmianom.  Oświetlenie  powinno  być 

w miarę możliwości jednolite, rozproszone i jasne, aby umożliwiać dokładny pomiar 

i pełne wykorzystanie zakresu kanału barwy do rozpoznawania obrazu twarzy. Nawet 

w idealnych warunkach oświetlenia, występowanie za plecami użytkownika obiektów 

w kolorach  beżu,  różu  albo  czerwieni,  a  więc  posiadających  zbliżoną  barwę  (choć 

odmienną  intensywność  lub  nasycenie)  może  utrudnić  inicjalizację  algorytmu, 

a w skrajnych przypadkach uniemożliwić śledzenie.  W pracy [51] zaproponowana jest 

metoda  inicjalizacji  algorytmu  pomagająca  odrzucić  barwy  występujące  poza 

śledzonym  obszarem,  co  może  zmniejszyć  wpływ  obiektów  o  podobnej  barwie 

do twarzy obecnych w scenie od początku.

O  ile  warunki  są  sprzyjające,  algorytm  CAMSHIFT wykazuje  dobre  właściwości 

śledzenia położenia twarzy w sekwencji obrazów, szczególnie skutecznie jest w stanie 

odnajdywać  śledzony  obszar  po  chwilowym  przesłonięciu.  Położenie  nie  jest 

odnajdywane  z  precyzją  co  do  piksela,  zaś  obrót  i  skalowanie  bardziej  wynikają 

z kształtu obrazu twarzy na ekranie, niż faktycznemu ułożeniu głowy. Wyniki nie są 

dokładne, jednak algorytm, w sprzyjających warunkach, nie traci śledzonej twarzy – jest 

więc  wiarygodny  w  zastosowaniach  potrzebujących  jedynie  określenie  ogólnego 

położenia głowy w obrazie.

5.2.2 Algorytm Lucas-Kanade

Algorytm Lucas-Kanade działa natomiast na podstawie kanału jasności oraz gradientu 

jasności,  dzięki  temu  nie  jest  podatny  na  obecność  obszarów  o  podobnej  barwie. 

Z drugiej  strony, algorytm ten do śledzenia wymaga niewielkich zmian w wyglądzie 

śledzonego obiektu od wzorcowej klatki. Jeśli śledzony obiekt przesunie się w większej 

części poza obszar, w którym znajdował się poprzednio, najprawdopodobniej jego nowa 

pozycja nie zostanie rozpoznana poprawnie. Dodatkowo, obecność obiektu podobnego 

do śledzonego może spowodować, że algorytm zgubi śledzony obiekt i zacznie podążać 

za  niewłaściwym.  Zastosowanie  aktualizowania  obrazu  wzorcowego  odnalezionym 

wizerunkiem  śledzonego  obiektu  może  zniwelować  te  zagrożenia  w  przypadku 

śledzenia twarzy przy rozsądnej liczbie klatek na sekundę – przemieszczenie między 

klatkami  jest  wówczas  znacząco  mniejsze  od  wymiarów  śledzonego  obszaru. 
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Aktualizowanie  szablonu na  bieżąco jest  szczególnie  istotne  w przypadku śledzenia 

dużych obiektów, których wygląd może ulec znaczącym zmianom w związku z obrotem 

względem kamery;  bazowanie  na  wzorcu z  klatki  poprzedniej  powoduje  jednak,  że 

algorytm  może  zaakceptować  obce  obiekty  znajdujące  się  w  tle  lub  przesłaniające 

śledzoną twarz.

W  podążaniu  za  szybko  przemieszczającymi  się  obiektami  pomaga  również 

zastosowanie  piramidy  Gaussa.  W  eksperymentach  dało  się  jednak  zauważyć,  że 

wykorzystanie  piramidy  Gaussa  powodowało  gromadzenie  błędu  dopasowania, 

ponieważ w każdej klatce wykrywane było minimalne przesunięcie i skalowanie w dół. 

Może to być związane z błędem zaokrąglania lub specyfiką tworzenia piramidy Gaussa.

5.2.3 CAMSHIFT i Lucas-Kanade

Wykorzystanie  algorytmu  CAMSHIFT do  wyznaczenia  początkowego  przybliżenia 

zniekształcenia obrazu twarzy względem poprzedniej klatki na potrzeby algorytmu LK 

dało bardziej  stabilne rezultaty niż  zastosowanie owych algorytmów z osobna. Przy 

przetwarzaniu tej samej testowej sekwencji obrazów nastąpiło zmniejszenie tendencji 

do oscylacji czy ucieczki wyniku śledzenia. Ponadto wykorzystanie obu algorytmów nie 

obniżyło znacząco szybkości działania systemu.

5.2.4 Śledzenie źrenic

Specyficzną cechą algorytmu śledzenia źrenic wykorzystującego wykrywanie mrugnięć, 

jest brak potrzeby wykonania ręcznej inicjalizacji. W trybie detekcji mrugnięć położenie 

twarzy  nie  jest  znane,  jednak  zaraz  po  wykryciu  oczu  rozpoczyna  się  śledzenie. 

Co więcej,  w  przypadku  utraty  śledzonych  źrenic,  algorytm  wraca  do  trybu 

wykrywania, aby podjąć śledzenie po następnym rozpoznanym mrugnięciu.

Z drugiej  strony,  żadna z  badanych metod wykrywania mrugnięć nie  jest  doskonała 

i zdarza się wykrycie fałszywych mrugnięć, szczególnie w obecności silnych szumów. 

Nawet jeśli faktyczne obszary mrugnięć znajdą się na liście potencjalnych wyników, nie 

zawsze wygrywają w rankingu wielkości zmiany (eyeChange). Na przykład, jako jedna 

ze  źrenic,  rozpoznawana była  wystarczająco  ruchliwa brew.  Algorytm miał  również 

problemy  w  wykryciu  mrugnięć  w  przypadku  oczu  przysłoniętych  okularami. 
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Obie metody  wykrywania  zmian  okazały  się  również  wrażliwe  na  właściwy  dobór 

parametrów.

W  praktyce  metoda  wykrywania  zmian,  oparta  o  liniową  zależność  wektorów 

wykazywała większą skuteczność przy wykrywaniu mrugnięć,  jak również zwracała 

mniej fałszywych wyników. Jest ona też bardziej skomplikowana obliczeniowo – dało 

się zauważyć kilkukrotny spadek szybkości przetwarzania systemu względem metody 

progowania  adaptacyjnego.  Ta  druga  technika  wymagała  z  kolei  zastosowania 

pomijania klatek w przypadku źródeł obrazu pracujących z częstotliwością większą niż 

7 Hz (optymalną dla wykrywania mrugnięć).

Pewna autonomiczność tego sposobu śledzenia dała podstawy do zastosowania jej jako 

pomocniczej metody przy inicjalizacji algorytmu śledzenia twarzy w trzech wymiarach.

5.3 Podsumowanie

W  tabeli  5-1 przedstawione  jest  porównanie  zaobserwowanych  cech  algorytmów. 

Z braku wyznaczonej skali, porównanie odbyło się względem obserwacji pozostałych 

algorytmów.

5-1. Tabela: Porównanie algorytmów

Metoda Inicjalizacja Dokładność Niezawodność

CAMSHIFT Wymaga wzorca Mała Wysoka

Lucas-Kanade Wymaga wzorca Średnia Średnia

CAMSHIFT
Lucas-Kanade

Wymaga wzorca Średnia Średnia

Śledzenie oczu Samoczynna Wysoka Średnia
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Rozdział 6: Śledzenie twarzy w przestrzeni 
trójwymiarowej

Pierwszym  algorytmem,  którego  próby  implementacji  zostały  podjęte  w  ramach 

tej pracy,  było  śledzenie  głowy  przy  użyciu  dopasowania  metodą  Lucas-Kanade 

rzutowanego obrazu twarzy na walec modelujący głowę. Jako krok wstępny śledzenia 

wykorzystany został algorytm CAMSHIFT. Ogólna wydajność śledzenia systemu była 

niesatysfakcjonująca, w związku z czym dalsze badania skierowane zostały w kierunku 

innych algorytmów. Po przetestowaniu szeregu technik śledzenia twarzy w płaszczyźnie 

(szczegóły w rozdziałach  3 i  5), opracowana  została metoda polegająca na estymacji 

pozy na podstawie śledzenia zbioru punktów na twarzy. W ramach tej metody, punkty 

wybierane  są  w  oparciu  o  algorytm  dopasowany  do wykorzystanego  algorytmu 

śledzenia. Dodatkowo, zestaw punktów jest aktualizowany na bieżąco.

Jakkolwiek poszczególne  techniki  wykorzystywane w opracowanej  metodzie zostały 

zaproponowane  przez  wcześniejszych  badaczy,  to  konkretne  ich  połączenie 

w kontekście śledzenia twarzy, a w szczególności wykorzystanie algorytmu śledzącego 

oczy do inicjalizacji procesu śledzenia głowy, nie pojawiło się w badanej literaturze.

6.1 Określenie położenia głowy

Zadanie ustalenia pozycji głowy jest sprowadzane do problemu wyznaczenia ustawienia 

kamery względem zestawu punktów, znajdujących się na głowie. Metoda śledzenia tych 

punktów w płaszczyźnie obrazu jest przedstawiona w rozdziale 6.2.

6.1.1 Problem PnP

Mając dany zestaw punktów o znanym położeniu w układzie obserwowanego obiektu 

(Pobj) oraz  rozmieszczenie  tych  punktów  na  obrazie  uchwyconym  przez  kamerę, 

rozwiązaniem problemu PnP1 jest podanie odległości tych punktów od środka kamery. 

1 ang. Perspective-n-Point problem
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Odbywa się to na podstawie porównania znanych (a priori) odległości między parami 

punktów z odległościami między tymi parami zaobserwowanymi w obrazie.

Określenie  odległości  od  kamery  wystarczy  do  podania  współrzędnych  punktów 

w układzie kamery (Pcam). To z kolei pozwala na określenie pozycji kamery względem 

obserwowanego obiektu poprzez znalezienie  macierzy obrotu  R oraz przesunięcia  T 

takich,  że  P cam≈R⋅P obj+T  dla  możliwie  największej  liczby  śledzonych  punktów. 

Formalnie zadaniem jest rozwiązanie następującego zagadnienia:

argmin
R , T
∑

P i

ρ [ p i−Φ R ,T (P i)] ,

gdzie Pi jest punktem w układzie głowy,  pi jest jego odzwierciedleniem odnalezionym 

w obrazie,  Φ R , T  jest  operacją  rzutowania  perspektywicznego  przy  użyciu  modelu 

kamery, zaś ρ jest M-estymatorem (na przykład metoda najmniejszych kwadratów).

W pracy [17] opisane jest zastosowanie PnP do śledzenia głowy, wraz z przykładowym 

rozwiązaniem, wykorzystującym iteracyjną metodę  Gaussa-Newtona do wyznaczenia 

parametrów przekształcenia. Wskazane jest również, że do uzyskania jednoznacznego 

wyniku potrzebne są co najmniej cztery punkty.

6.1.2 Zastosowane rozwiązanie

W tej  pracy wykorzystane  zostało  rozwiązanie  tego  problemu zawarte  w bibliotece 

OpenCV (4.2).  Implementacja  ta  korzysta  z  metody  Levenberg Marquardt‐  

do minimalizacji  błędu  projekcji  punktów  względem ich  położenia  w  obrazie.  Jako 

wstępne oszacowanie pozy podawana jest poza z klatki poprzedniej.

W pierwszej klatce poza określana jest na podstawie ułożenia oczu (przy założeniu, 

że twarz zwrócona jest w kierunku kamery):

[
cos (α ) −sin (α ) 0 d (ex−c x)÷ f x

sin (α ) cos (α ) 0 d (e y−c y)÷ f y

0 0 1 d
0 0 0 1

] ,

przy czym fx i  fy to  odpowiednio  długość  ogniskowa kamery w poziomie  i  pionie, 

c=(cx , c y)  jest punktem głównym kamery, (ex,ey) jest położeniem środka linii łączącej 
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źrenice na obrazie,  α jest kątem między linią łączącą źrenice a poziomą linią rastra; 

d jest odległością środka głowy od kamery określoną w następujący sposób:

d=d f + f x

d e

d i

,

gdzie  df to  zdefiniowany wcześniej  dystans  między płaszczyzną  twarzy  a  środkiem 

głowy,  de to  rzeczywista  odległość  między  źrenicami,  zaś  di to  odległość  między 

źrenicami  na  analizowanym  obrazie.  Ten  sposób  wyznaczenia  początkowej  pozy 

zakłada niewielkie  oddalenie rzutu środka twarzy (znajdującego się  między oczami) 

od środka obrazu oraz małe odchylenie α..

6.2 Śledzenie punktów

Problem  PnP zawiera  w  definicji  zbiór  śledzonych  punktów,  nie  precyzuje  jednak 

sposobu wyznaczania ani śledzenia tych punktów. W pracy [17] badano dwa zestawy 

punktów: sztuczne markery śledzone na podstawie barwy oraz naturalnie występujące 

punkty charakterystyczne  (rysy twarzy),  śledzone przy pomocy algorytmu o nazwie 

skalo-niezmiennicze  przekształcenie  cech (ang.  SIFT  :  Scale-invariant  feature  

transform),  opisanego w sprawozdaniu  [52]. W niniejszej pracy zastosowane zostało 

śledzenie typu  Lucas-Kanade-Tomasi (podstawowy opis metody  LK w rozdziale  2.2; 

dokładniejsze wytłumaczenie zastosowania do śledzenia cech znajduje się w poniższych 

podrozdziałach, oraz w publikacji [18]). Każdy punkt śledzony jest przy użyciu metody 

Lucas-Kanade zastosowanej do prostokątnego otoczenia punktu. Punkty dobierane są 

w sposób ułatwiający śledzenie tą metodą (więcej na ten temat w rozdziale 6.3).

6.2.1 Dopasowanie wzorca

Śledzenie punktów odbywa się przy pomocy algorytmu LK (2.2). Model przekształceń 

uwzględnia jedynie przesunięcia:

W (x=(x , y ) ; p=( p0, p1))=( x+ p0, y+ p1)
T ,

ponieważ istotne dla dalszych obliczeń jest jedynie położenie punktów na obrazie, a nie 

ewentualne  obroty  i  skalowania  obszarów  wokół  nich.  Cecha  śledzona  jest  przez 
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dopasowanie szablonu, czyli fragmentu obrazu znajdującego się w prostokątnym oknie 

o ustalonym rozmiarze, otaczającym śledzony punkt.

Aby  przyspieszyć  działanie,  wzorem  śledzenia  wizerunku  twarzy,  wykorzystuje  się 

piramidę  Gaussa (3.3.2).  Dodatkowo  zbadane  zostało  zastosowanie  filtrów  Sobel 

i Scharr przy liczeniu gradientu obrazu. Sprawdzony również został wpływ użycia wag 

odpowiadających rozkładowi Gaussa wyśrodkowanemu w oknie.

6.2.2 Wyrównywanie

Heurystyka  wybrana  do  ustalenia  położenia  cech  twarzy  względem  środka  głowy 

(opisana  w  rozdziale  6.3.1)  nie  jest  dokładna,  co  wprowadza  błędy  do  obliczeń. 

Dodatkowo, użyta do śledzenia punktów metoda  Lucas-Kanade, choć dość dokładna, 

również  może  dać  niewłaściwy  wynik  dla  poszczególnych  punktów  –  szczególnie 

w przypadku  punktów  zmieniających  swój  wygląd  wraz  z  ustawieniem  względem 

obserwatora. W związku z tym, po odtworzeniu pozy głowy względem kamery, może 

okazać  się,  iż  punkty  znajdują  się  na  obrazie  w  innych  miejscach  niż  wynikałoby 

z przeprowadzenia operacji rzutowania ich oszacowanego położenia trójwymiarowego 

na  płaszczyznę  obrazu.  Sprawdzone  zostały  dwa  sposoby  wyrównywania  wyniku 

w celu zmniejszenia tych niezgodności.

Pierwsza  z  metod  polega  na  dopasowaniu  położenia  punktów  na  obrazie  do  tego 

wynikającego z ich położenia przestrzennego. Punkty są więc rzutowane na płaszczyznę 

obrazu, zastępując wynik śledzenia algorytmem LK. Główną wadą tego podejścia jest 

ryzyko  utraty przez punkt optymalności do śledzenia przy użyciu  LK, gwarantowanej 

przez sposób wyznaczania punktów (6.3.1).

Druga metoda działa w przeciwną stronę,  aktualizując położenie punktów względem 

środka głowy tak,  aby leżały na  linii  wzroku –  prostej  przechodzącej  przez  środek 

kamery  oraz  ich  rzut  na  płaszczyznę  obrazu,  odnaleziony  wcześniej  przy  pomocy 

algorytmu  LK.  Dokładniej  wybierany  jest  punkt  na  tej  prostej,  leżący  najbliżej 

poprzedniego położenia punktu. Jeśli macierze RS i T to odpowiednio macierz obrotu-

skalowania  i  wektor  przesunięcia  z  układu  głowy  do  układu  kamery,  natomiast  P 

i p=( px , py )  to  poprzednie położenie punktu oraz położenie punktu na obrazie,  to 

nowe położenie punktu wyznacza się w następujący sposób:
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P←O+D
D⋅(P−O)

∥D∥2 ,

przy  czym  O i  D są parametrami  linii  wzroku  w  układzie  związanym  z  głową 

i określane są wzorami:

O=(RS )−1(0−T ) , D=(RS )−1[
( px−cx)/ f x

( p y−c y) / f y

1 ] ,

gdzie   fx i  fy to  odpowiednio  długość  ogniskowa  kamery  w  poziomie  i  pionie, 

a c=(cx , c y)  jest punktem głównym kamery.

6.3 Dobór punktów

Algorytm opiera  się  o  śledzenie  punktów o  ustalonym położeniu  względem środka 

głowy. Punkty te wybrane są spośród cech twarzy obserwowanej w pierwszej klatce, 

w pozie neutralnej. Wybierane są cechy stanowiące dobrych kandydatów do śledzenia 

metodą  Lucas-Kanade (użyty  algorytm opisany jest  w  podrozdziale  6.3.1),  zaś ich 

współrzędne trójwymiarowe szacowane są na podstawie uproszczonego modelu głowy 

(opis  metody  znajduje  się  w  podrozdziale  6.3.2).  Dodatkowo,  w  trakcie  śledzenia, 

niektóre punkty mogą zostać utracone,  bądź okazać się nienadającymi  do śledzenia. 

Istnieje zatem potrzeba odrzucania złych punktów (podrozdział  6.3.3) i  uzupełniania 

zbioru nowymi (6.3.4).

6.3.1 Dobre cechy do śledzenia

Do śledzenia wybierane są cechy, leżące w obszarze twarzy, które dodatkowo wskazane 

zostaną przez technikę opisaną w pracy [19]. Metoda ta służy do wykrycia obszarów, 

które  nadają  się  najlepiej  do  śledzenia  algorytmem  LK.  Autorzy  pracy  wskazują, 

iż aby śledzenie mogło przebiegać wiarygodnie, równanie na Δp podane w rozdziale 2.2 

musi  dawać  poprawne  i  dokładne  wyniki.  W tym  celu  muszą  być  spełnione  dwa 

warunki: aby wartości własne macierzy  H były wysokie i aby nie różniły się o rzędy 

wielkości. W praktyce stosuje się warunek, aby dla wartości własnych λ1,  λ2 macierzy 

H:

min (λ ! ,λ 2)>λ ,
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gdzie λ jest ustalonym progiem.

Pełen algorytm wyznaczania dobrych do śledzenia cech przedstawia się następująco:

1. Dla każdego piksela w obszarze zainteresowania policzyć macierz H w pewnym 

ustalonym  oknie  wokół  tego  piksela,  odpowiadającym  rozmiarem  oknu 

wykorzystywanego podczas śledzenia (6.2.1). Zapamiętać dla każdego punktu 

najmniejszą wartość własną λmin właściwej mu macierzy H.

2. Dobrać punkt, któremu odpowiada najwyższa wartość λmin.

3. Jeśli  okno  wokół  tego  punktu  nakłada  się  na  okno  wokół  jednego  z  już 

wybranych punktów, odrzuć ten punkt i wróć do kroku 2.

4. Jeśli  λ min>λ ,  dodać  dobrany  punkt  do  zbioru  wybranych  punktów, 

w przeciwnym wypadku należy zakończyć dobieranie punktów.

5. Jeśli  nie  uzyskano  jeszcze  zamierzonej  ilości  wybranych  punktów,  wrócić 

do kroku 2.

Eliminuje  się  punkty  o  nakładających  się  otoczeniach,  ponieważ  podczas  śledzenia 

mogą one ulec „sklejeniu”. Spowodowałoby to ryzyko utraty informacji o położeniu 

któregoś z nich.

Ponieważ  śledzenie  następuje  przy  prostej  parametryzacji  WT modelującej  jedynie 

przesunięcie,  macierz  H jest rozmiaru 2x2, zaś obliczenie jej  wartości własnych jest 

proste obliczeniowo. Macierz Jacobiego przyjmuje następującą postać:

∂W T

∂ p0

=(1, 0)T ,
∂W T

∂ p1

=(0,1)T .

Dla gradientu obrazu ∇ I=(g x , g y ) , obrazy najszybszego spadku wyglądają 

następująco:

∇ I
∂W T

∂ p
=(g x g y)[1 0

0 1]=(g x , g y ) .

Wówczas macierz H oblicza się z następującego wzoru:

H=∑
x
[∇ I

∂W T

∂ p ]
T

[∇ I
∂W T

∂ p ]=∑x (g x , g y )
T
(g x , g y)=∑

x [ g x
2 g x g y

g x g y g y
2 ] ,
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przy czym sumowanie po x=(x , y )  odbywa się w oknie wokół analizowanego punktu.

6.3.2 Początkowe punkty

Aby  rozpocząć  śledzenie  metodą  PnP,  musi być  utworzony  zestaw  punktów,  oraz 

określone  ich  współrzędne  względem  środka  głowy.  Ponieważ  oczekiwana  pozycja 

głowy w  trakcie  śledzenia  jest  skierowana  w  stronę  kamery,  w  tej  pracy  pobranie 

początkowych punktów odbywa się wówczas, gdy środek twarzy użytkownika znajdzie 

się  w  ustalonym  otoczeniu  centrum obrazu,  zaś  kąt  między  prostą  łączącą  źrenice 

a poziomem spadnie  poniżej  ustalonego progu.  Wykrycie  takiej  sytuacji  odbywa się 

przy użyciu metody śledzenia oczu opisanej w rozdziale 3.1. Po tym, gdy twarz znajdzie 

się w wymaganym położeniu, następuje wykrycie dobrych punktów do śledzenia przy 

użyciu metody opisanej  powyżej, w obszarze zainteresowania obejmującym środkową 

część twarzy (rys. 6-1). 

6-1 Ilustracja: Obszar 
zainteresowania

Gdy zostaną już wybrane punkty w obrazie,  należy ustalić  ich położenie względem 

głowy.  Do  tego  wykorzystane  zostało  obliczenie  miejsca  przecięcia  linii  wzroku, 

przechodzącej  przez  środek  kamery,  z  prostym  modelem  geometrycznym  głowy. 

Bieżącą pozę głowy przybliża się w sposób opisany w rozdziale  6.1.2. Wypróbowano 

zarówno  modelowanie  twarzy  jako  płaszczyzny  oddalonej  o  ustaloną  odległość 

od środka głowy, jak i jako walca o osi w środku głowy, zawierającego w sobie źrenice. 

Wzory zaczerpnięte z pracy [53] przedstawiają się w następujący sposób:

P=O+t D ,

59



przy czym  parametry linii wzroku  O=(ox , o y , oz) ,  D=(d x , d y , d z)  wyznaczane są 

ze wzorów  podanych  w  rozdziale  6.2.2.  Parametr  t obliczany  jest  w  przypadku 

modelowania płaszczyzną:

t=
oz−d f

O⋅D
,

natomiast dla modelowania przy użyciu walca:

t=min(−b±√b2
−4 ac

2a ) ,

a=d x
2
+d z

2 , b=2ox d x+2oz d z , c=ox
2
+oz

2
−r2 .

Promień walca ustalony jest na odległość w płaszczyźnie OXZ między środkiem głowy 

a źrenicą:

r 2=d f
2+(d e

2 )
2

.

Odrzuca  się punkty leżące za kamerą (dla t≤0 ).  Wybrany w ten sposób punkt leży 

bliżej  kamery  spośród  maksymalnie  dwóch  możliwych  punktów  przecięcia  prostej 

i walca. Jeśli b2
−4 a c<0 , to punkt nie leży na walcu i należy go również odrzucić.

Zastosowana metoda inicjalizacji śledzenia głowy nie wymaga żadnych dodatkowych 

przyrządów  czy  rekwizytów  (jak  kolorowe  znaczniki  lub  szachownica  w  tle), 

ani wprowadzania dodatkowych parametrów przez użytkownika.

6.3.3 Porzucanie punktów

W trakcie śledzenia część punktów może zostać utraconych. Spowodowane to może być 

dużą zmianą w wyglądzie cechy w zależności od kąta obserwacji,  zakryciem punktu 

przez  część  twarzy.  Może  się  też  zdarzyć,  że  niektóre  z  punktów  wybranych 

do śledzenia w rzeczywistości będą pochodzić spoza obszaru twarzy. Śledzenie takich 

cech  może  się  nie  powieść,  zaś  ich  błędnie  odnalezione  położenie  może  wpływać 

negatywnie  na  odzyskiwanie  pozy.  W związku  z  tym,  wprowadzony  został  szereg 

mechanizmów pozwalających  na  wyrugowanie  szkodliwych  punktów ze  śledzonego 

zbioru.
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Po  pierwsze  może  nie  powieść  się  śledzenie  metodą  LK.  W  związku  z  tym 

wprowadzone jest ograniczenie na ilość iteracji algorytmu. Jeśli algorytm nie osiągnie 

stabilnego wyniku przed upływem ustalonej  liczby powtórzeń, punkt  zostaje uznany 

za utracony.

Przeprowadzany jest też test podobieństwa, opisany w publikacji [19]. Następuje próba 

dopasowania  odnalezionego  otoczenia  cechy  do  obrazu  tej  cechy  pochodzącego 

z klatki, w której cecha ta została dodana do zbioru śledzonych. Dopasowanie to jest 

przeprowadzane przy użyciu metody  Lucas-Kanade, jednakże z pełną parametryzacją 

afiniczną WA, opisaną w rozdziale 2.2. Błąd dopasowania znalezionego przez tę metodę 

jest porównywany z ustaloną wartością progową:

∑
x

[ I (W A( x ; p))−T (x )]2⩽err threshold .

Przekroczenie jej lub niepowodzenie dopasowania (ze względu na limit liczby iteracji), 

skutkuje odrzuceniem badanego punktu. W ten sposób wykluczane są cechy, w których 

wyglądzie zaszły tak duże zmiany, iż można mieć wątpliwości czy śledzony jest wciąż 

ten  sam  punkt.  Pozwala  to  na  przerwanie  śledzenia  części  twarzy,  która  została 

przesłonięta przez inny obiekt.

Kolejnym sprawdzianem tego, czy punkt jest właściwy do śledzenia, jest porównanie 

jego  wyśledzonego  położenia  na  obrazie  z  tym,  które  wynikałoby  z  projekcji  tego 

punktu na obraz  na podstawie odzyskanej  pozy i  współrzędnych punktu w układzie 

głowy. Jeśli różnica w którejkolwiek ze współrzędnych przekracza ustalony próg, punkt 

zostaje odrzucony. Ten test  przewidziany jest przede wszystkim do usuwania punktów 

nie  leżących  na  głowie  (nie  przemieszczają  się  one  wraz  z  nią),  lub  o  położeniu 

przestrzennym znacząco odbiegającym od założonego (ze względu na kształt twarzy). 

W  obu  przypadkach  branie  pod  uwagę  takiego  punktu  w  obliczeniach  mogłoby 

pogarszać  wynik  określania  położenia  głowy.  Test  ten  jest  wykonywany  przed 

wyrównywaniem (6.2.2).

6.3.4 Uzupełnianie punktów

Ze  względu  na  zastosowanie  metod  usuwania  cech  opisanych  powyżej,  liczba 

śledzonych punktów może maleć z czasem. Z drugiej strony, algorytm  PnP wymaga 

przynajmniej czterech punktów, aby dać jednoznaczny wynik. Co więcej, ze względu 

61



na niedokładne  ustalenie  współrzędnych  punktów względem środka  głowy,  zalecane 

jest śledzenie w miarę dużej ilości punktów naraz, aby zniwelować błędy wynikające 

z każdego z nich.

W związku z tym, o ile ilość punktów pod koniec śledzenia klatki jest poniżej założonej  

wartości, następuje próba wykrycia nowych, dobrych do śledzenia punktów. Odbywa 

się to przy pomocy tej samej metody, która wykorzystywana jest w pierwszej klatce 

śledzenia  (6.3.2).  Używane  jest  przy  tym  położenie  głowy  uzyskane  w  trakcie 

dotychczasowego śledzenia. Odrzucane są zarówno punkty znajdujące się zbyt blisko 

nowych, zaakceptowanych punktów, jak i tych aktualnie śledzonych.

Zastosowanie  testu  na  podobieństwo,  opisanego  w  rozdziale  6.3.3,  wymaga 

przechowywania wizerunku cechy pochodzącego z klatki, w której została ona wybrana 

do  śledzenia.  Dodatkowo,  ze  względu  na  zastosowanie  piramidy  Gaussa,  zachodzi 

potrzeba  przechowywania  całej  klatki  początkowej  dla  każdego  punktu.  Żeby 

ograniczyć  pochłanianie  pamięci  przez  algorytm,  wprowadzone  jest  ograniczenie 

na ilość takich klatek przechowywanych naraz. Nowa klatka, wraz z odpowiadającymi 

jej  punktami,  dodawana  jest  do  zestawu klatek  początkowych,  o  ile  jest  ich  mniej 

od założonej  liczby.  Jeśli  limit  jest  wyczerpany,  porównywana  jest  liczba  punktów 

wprowadzanych  w  nowej  klatce  z  liczbami  punktów  odpowiadających  już 

przechowywanym klatkom początkowym. Nowa klatka zastępuje klatkę o najmniejszej 

liczbie punktów, jeśli ma ich od niej więcej. Punkty z klatki zastąpionej (lub nie dodanej 

ze względu na zbyt małą ich liczbę) zostają porzucone wraz z definiującą je klatką.
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Rozdział 7: Badanie wariantów metody śledzenia 
w trzech wymiarach

7.1 Przeprowadzone eksperymenty

Przeprowadzona  została  analiza  skuteczności  utworzonego  programu  na  podstawie 

zestawu nagrań  wideo  przedstawiających  osobę  poruszającą  głową,  nagranych  przy 

użyciu  kamery  internetowej.  Zbadany  został  wpływ  doboru  wariantu  i  parametrów 

algorytmu, a także zakresu ruchów, na dokładność śledzenia.

Sekwencje  obrazów  zostały  pobrane  i  zapisane  przy  użyciu  programu  VLC  media  

player.  Na  podstawie  tych  nagrań,  za  pomocą  programu  Blender (uzupełnionego 

o specjalnie  w  tym  celu  przygotowane  wtyczki)  oszacowane  zostały  wzorcowe 

sekwencje ruchów. Na potrzeby testów aplikacja FeatureTracking wzbogacona została 

o możliwość zapisu przebiegu śledzenia do pliku w formacie JSON (funkcjonalność 

włączona domyślnie jedynie w konfiguracji Debug). Utworzony został również zestaw 

skryptów w języku Python służących do uruchamiania aplikacji dla różnych zestawów 

parametrów konfiguracyjnych.

Poddano analizie rozbieżności między położeniem głowy odnalezionym przez program 

śledzący, a określonym ręcznie przy użyciu edytora 3W. Obserwowane było:

• odległość między środkiem głowy w pozie wzorcowej i śledzonej;

• minimalny obrót między pozą wzorcową a śledzoną (na podstawie dzielenia 

kwaternionów);

• wartości bezwzględne różnic w poszczególnych współrzędnych przestrzennych 

położenia środka głowy;
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• wartości bezwzględne różnic w orientacji, określonych przez rozbicie macierzy 

przekształceń na trzy obroty (Roll,  Pitch,  Yaw – względem, kolejno, lokalnych 

osi Z, Y i X1) i porównanie kątów tych obrotów.

Wielkość  różnicy  porównywana  była  zarówno  z  aktualnym  odchyleniem 

od początkowego  położenia  głowy,  jak  również  z  progiem  reprezentującym  ufność 

w ręcznie  oszacowane  położenie  głowy.  Próg ten  przyjęty został  na  wartość  7,5 cm 

dla położenia i 7,5 ° dla obrotu.

Ponadto badano wpływ następujących technik na sprawność śledzenia:

• eliminacja  punktów  ze  względu  na  różnicę  między  położeniem  na  obrazie, 

a położeniem wynikającym z rzutowania (rozdział 6.3.3);

• eliminacja punktów na podstawie testu podobieństwa (również w 6.3.3);

• eliminacja punktów ze względu na błąd dopasowania (także w 6.3.3);

• wyrównanie położenia punktów na obrazie do tego wynikającego z rzutowania 

(rozdział 6.2.2);

• wyrównywanie punktów przez rzutowanie na walcowy model (też w 6.2.2).

Dodatkowo, ze względu na niewłaściwe początkowo położenie rzutowanych punktów 

zaobserwowane podczas wyświetlania przy użyciu skryptu Python i biblioteki OpenCV 

zestawów  póz,  przetestowano  poprawność  funkcji  rzutujących  punkty  zawartych 

w ibliotece OpenCV.

7.2 Wyniki

Wyniki otrzymane po przetworzeniu przez program FeatureTracking przygotowanych 

sekwencji  wideo  wykazywały  duże  odstępstwa  od  póz  wzorcowych,  przy  czym 

generalnie  błędy kumulowały się  w trakcie  przetwarzania.  W przypadku niektórych 

plików  wejściowych  i  wartości  parametrów  zdarzała  się  eskalacja  błędów 

przekraczających  nawet  dwukrotnie  różnicę  między  aktualną  pozą  wzorcową 

1 Kolejność wynika z zastosowania biblioteki The Robotics Toolbox for Python (Błąd: Nie znaleziono 
źródła odwołania), w kodzie C++ wykorzystywane zostały (w celach prezentacji) obroty Tait-Bryan w 
kolejności Yaw, Pitch, Roll
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a początkową pozą. Mniejsze błędy obserwowane były w płaszczyźnie obrazu, a więc 

w obrocie wokół osi z oraz przesunięciu wzdłuż osi x i y.

Kolory zawartych w tym rozdziale wykresów, przedstawiających wartości bezwzględne 

różnicy  współrzędnych  między  pozą  wzorcową  a  wynikiem  śledzenia  odpowiadają 

kolejno: czerwony – x, zielony – y, niebieski – z.

7.2.1 Eliminacja ze względu na odległość

Wpływ wykorzystania  eliminacji  punktów ze  względu na różnicę między wynikiem 

śledzenia  metodą  Lucas-Kanade a  wynikiem  rzutu  perspektywicznego  nie  był 

jednoznaczny.  Na  przykładzie  jednej  z  sekwencji  testowych  wyraźnie  widać, 

że ten rodzaj eliminacji zmniejszył eskalację błędu w rozpoznaniu odległości od kamery 

(oś  z,  porównaj  ilustracje  7-3 i  7-4).  Z  drugiej  strony,  dla  tych  samych  danych, 

ten sposób  eliminacji  wprowadził  większe  wartości  błędów  w  płaszczyźnie  obrazu 

(położenie na osiach x i y oraz obrót względem osi z). Fakt zastosowania tej techniki nie 

miał  żadnego  wpływu  na  wyniki  śledzenia  w  przypadku  pozostałych  nagrań. 

Prawdopodobnie  jest  to  spowodowane  przyjętą  w  testach  odległością  eliminacji 

(8 pikseli).  Na  filmach  niewrażliwych  na  ten  proces  eliminacji  głowa  użytkownika 

znajdowała się dalej, a co za tym idzie odległości w płaszczyźnie obrazu były mniejsze.

7.2.2 Eliminacja na podstawie testu podobieństwa

Test podobieństwa dawał wyraźną poprawę w przypadku jednej z sekwencji testowych 

(porównaj  ilustracje  7-1 i  7-4),  jednak  tylko  przy  restrykcyjnym  progu  eliminacji 

(średnio  10%  różnicy  w  skali  jasności  w  oknie  wokół  punktu),  w  połączeniu 

z eliminacją ze względu na odległość (7.2.1) oraz wyrównywaniem położenia punktów 

na  obrazie  (7.2.4).  Śledzenie  na  podstawie  pozostałych  nagrań  wideo  wykazywało 

jedynie  niewielką  poprawę  wyników  śledzenia  w  przypadku  zastosowania  testu 

podobieństwa.

7.2.3 Eliminacja na podstawie błędu dopasowania

W  czasie  testów  nie  zaobserwowano  żadnego  wpływu  tego  rodzaju  eliminacji 

na poprawność wyników śledzenia.
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7.2.4 Wyrównanie położenia punktów w płaszczyźnie

W  przypadku  jednej  z  sekwencji  obrazów,  zastosowanie  wyrównania  punktów 

na podstawie  ich  rzutu  perspektywicznego  w połączeniu  z  eliminacją  na  podstawie 

odległości  oraz  testu  podobieństwa  (porównaj  ilustracje  7-2 oraz  7-4)  wyraźnie 

poprawiło  wyniki  śledzenia.  Bez  zastosowania  obydwu  testów,  wyrównanie  miało 

w przypadku tej sekwencji przeważnie negatywny wpływ na wyniki.

Z kolei  w przypadku nagranego ruchu o małym zakresie ta technika wyrównywania 

pogarszała dokładność śledzenia w porównaniu do braku wyrównania oraz wyrównania 

do punktów (7.2.5).

7.2.5 Wyrównanie trójwymiarowego położenia punktów

W  przypadku  testowanych  nagrań  wideo,  zastosowanie  wyrównania,  polegającego 

na aktualizacji  współrzędnych  punktów  w  układzie  głowy  na  podstawie  rzutu 

ich położenia  na  ekranie  na  walcowy  model  głowy,  dawało  wyniki  porównywalne 

z tymi  uzyskiwanymi  bez  zastosowania  wyrównania.  W  przypadku  niektórych 

sekwencji wynik był nieznacznie lepszy od techniki wyrównania opisanej wcześniej.

7-1. Ilustracja: Błąd śledzenia położenia

7-2. Ilustracja: Błąd śledzenia położenia przy zastosowaniu testu podobieństwa
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7-3.  Ilustracja:  Błąd  śledzenia  położenia  przy  zastosowaniu  testu  podobieństwa  oraz  wyrównania  
w płaszczyźnie

7-4. Ilustracja: Błąd śledzenia położenia przy zastosowaniu testu podobieństwa, eliminacji ze względu  
na odległość oraz wyrónania w płaszczyźnie

7.2.6 Poprawność rzutowania w bibliotece OpenCV

Początkowe  próby  weryfikacji  zestawów  póz  utworzonych  w  programie  Blender 

wykazywały  duże  niezgodności  między  wynikiem  rzutowania  perspektywicznego 

w tym programie a wynikami rzutowania przy użyciu funkcji cv2.projectPoints, 

należącej  do API biblioteki  OpenCV dla języka  Python.  Weryfikacja miała dotyczyć 

modelu  kamery,  ze  względu  na  różnice  w  dostępnych  parametrach  rzutowania 

w programie Blender i bibliotece OpenCV. Jednak, o ile położenie środka rzutowanego 

obiektu  było  bardzo  podobne,  o  tyle  orientacja  otrzymywana  przy  użyciu  funkcji 

projectPoints wyraźnie odbiegała od oczekiwań. Ze względu na wykorzystanie 

tej biblioteki podczas śledzenia w aplikacji  FeatureTracking,  przeprowadzone zostały 

dodatkowe testy porównawcze,  zarówno  przy  użyciu  skryptów  Python jak  i  testów 

jednostkowych w C++.

Ostateczną  przyczyną  błędów  okazało  się  przekazanie  złego  parametru  funkcji 

cv2.Rodrigues,  odpowiedzialnej  za przygotowanie wektora obrotu na podstawie 

macierzy  przekształcenia  na  potrzeby  funkcji   projectPoints.  Funkcja 
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Rodrigues oczekuje na wejściu parametru będącego macierzą obrotu o wymiarach 

3 na 3. Jednak podanie na wejście tej funkcji całej macierzy przekształcenia afinicznego 

(4 na 4) nie powoduje zgłoszenia błędu, a jedynie zwrócenie niepoprawnego wyniku.

Wycięcie  odpowiedniej  części  macierzy  przekształcenia  przed  przekazaniem  jej 

do funkcji  Rodrigues zaowocowało  zgodnymi  z  oczekiwaniami  wynikami 

rzutowania.

7.3 Wnioski

Zastosowanie  metody  wyrównywania  położenia  punktów  niesie  za  sobą  ryzyko 

utracenia ich dobrych cech, wynikających z zastosowania algorytmu doboru punktów 

dopasowanego do metody śledzenia. Z tego powodu, zastosowanie jedynie wyrównania 

może pogorszyć  wyniki  śledzenia.  Metody eliminacji  punktów, oparte  na odległości 

od rzutu  oraz  teście  podobieństwa,  pomagają  uniknąć  tego ryzyka usuwając  punkty, 

które  na  skutek  wyrównania  oddalą  się  od  swojego  położenia  w  stopniu 

uniemożliwiającym ich dalsze śledzenie.

7-5. Ilustracja: Wynik śledzenia położenia głowy

Opracowany system przy odpowiednim doborze parametrów oraz dogodnych danych 

wejściowych  jest  w  stanie  przeprowadzić  śledzenie  pozycji  głowy  w  przestrzeni, 

przy czym  znacznie  mniejsze  błędy  występują  w  przypadku  ruchu  w  płaszczyźnie 

obrazu.
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7-6. Ilustracja: Wynik śledzenia obrotu głowy

Zastosowana w systemie metoda doboru nowych punktów w trakcie pracy zmniejsza 

problemy  wynikające  z  samo-zakrywania  śledzonej  głowy,  stwarza  jednak  ryzyko, 

iż program zacznie  śledzić  punkty znajdujące  się  poza  głową.  Dodatkowo brak  jest 

skutecznych  mechanizmów  zapobiegających  ucieczce  wyniku  śledzenia 

i przywracających poprawny stan. W tym celu można wykorzystać wizerunek twarzy 

z klatki początkowej lub, wykorzystywany w ramach tej pracy do inicjalizacji, algorytm 

wykrywani mrugnięć.

7.4 Podsumowanie

W  ramach  tej  pracy  zbadano  i  przetestowano  szereg  technik  wykorzystywanych 

do śledzenia położenia twarzy w sekwencji wideo. Utworzono system, który realizuje 

śledzenie głowy użytkownika w przestrzeni trójwymiarowej. Aby uniknąć konieczności 

dodatkowej interakcji  z użytkownikiem w celu inicjalizacji systemu, zaproponowano 

wykorzystanie algorytmu śledzący źrenice (technika opisana została w rozdziale  3.1, 

zaś  jej  zastosowanie  do  inicjalizacji  mechanizmów śledzenia  w rozdziale  6.3.2).  W 

trakcie  śledzenia,  obok poznanych metod metod usuwania punktów (rozdział  6.3.3), 

zaproponowano dwa sposoby na wyrównywanie punktów dających złe wyniki (rozdział 

6.2.2)  oraz  sposób  na  ich  uzupełnianie  (rozdział  6.3.4).  Na  podstawie 

przeprowadzonych eksperymentów ustalono (7.2), że połączenie technik:

• eliminacja punktów przy użyciu testu podobieństwa;
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• eliminacja  punktów ze  względu  na  różnicę  między rzutowanym położeniem 

a odnalezionym w obrazie;

• wyrównywanie położenia dwuwymiarowego punktów,

daje, w porównaniu, najlepsze rezultaty.

7-7.  Ilustracja:  Wynik  śledzenia  na  podstawie  pliku  
Miron001.avi

7-8.  Ilustracja:  Wynik  śledzenia  na  podstawie  pliku  
Miron004.avi

Powstały system śledzi ograniczony zestaw ruchów (patrz ilustracje 7-7 i 7-8), jest też 

bardzo czuły na warunki otoczenia oraz właściwy dobór parametrów; zaproponowano 

jednak ulepszenia, za pomocą których można udoskonalić proces.
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Dodatek A Zawartość płyty

\HeadTracking\bin\

Znajdują się tu zbudowane wersje aplikacji wraz z dołączonymi niezbędnymi 

bibliotekami.

\HeadTracking\build\

Zawiera  pliki  potrzebne  do  zbudowania  programów  przy  użyciu  środowiska 

Visual  Studio  2008,  a  więc  plik  rozwiązania  (solution),  pliki  projektów 

odpowiadających  poszczególnym  bibliotekom  i  programom,  oraz  karty 

konfiguracji  (property  sheets)  grupujące wspólne ustawienia projektów (patrz 

rozdział 4.3)..

\HeadTracking\cfg\

Pliki konfiguracyjne do poszczególnych programów.

\HeadTracking\dependencies\

Skompilowane wykorzystywane zewnętrzne biblioteki, wraz z plikami licencji

\HeadTracking\doc\

Dokumentacja kodu utworzona przy pomocy programu Doxygen (patrz rozdział 

4.3).

\HeadTracking\lib\

Skompilowane biblioteki przeznaczone do linkowania statycznego.

\HeadTracking\misc\

W folderze tym znajdują się różne pliki wykorzystywane przy testach aplikacji.

\HeadTracking\python\

Skrypty  języka  Python służące  do  testowania  aplikacji,  oraz  wtyczki 

dla programu  Blender umożliwiające  eksport  danych  w obsługiwanej  postaci 

(patrz rozdział 4.3).

\HeadTracking\src\

Kod źródłowy.

\HeadTracking\Capture.wxg

Plik  narzędzia  wxGlade zawierający  definicje  okien  interfejsu  użytkownika 

(patrz rozdział 4.3).

\HeadTracking\Doxyfile

Plik konfiguracyjny narzędzia  Doxygen (patrz rozdział 4.3).
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Dodatek B Instrukcja obsługi programów

Większość  z  napisanych  programów  korzysta  z  wspólnej  hierarchii  parametrów 

konfiguracji, z dokładnością do modułów obecnych w programach.

B.I Wspólne argumenty wiersza poleceń

Poniższe argumenty obsługiwane są przez wszystkie utworzone programy wyposażone 

w  interfejs  graficzny.  Programy  działające  z  linii  poleceń  mają  własne  zestawy 

parametrów specyficzne dla pełnionych przez nie funkcji.

-h [--help]

Wyświetla opis argumentów linii poleceń.

-c [--config-file] arg

Służy do  wyboru  pliku  przechowującego  konfigurację  programu.  Odczyt 

i zapis  konfiguracji  będzie następował z użyciem pliku o podanej  nazwie 

(domyślnie jest to plik config.ini, znajdujący się w bieżącym katalogu).

--strict

Wymusza dokładną weryfikację nazw parametrów w pliku konfiguracyjnym. 

Jeśli w odczytywanym pliku konfiguracyjnym program natrafi na nieznaną 

nazwę  parametru,  spowoduje  to  przerwanie  wczytywania  konfiguracji 

z pliku  i  wyświetlenie  komunikatu  o  błędzie,  a  wszystkie  parametry 

zachowają wartości domyślne.

B.II Edytor konfiguracji

Okno służące do edycji konfiguracji jest dostępne w każdym z utworzonych programów 

posiadających graficzny interfejs użytkownika. Okno to służy do inspekcji oraz zmiany 

wartości parametrów kontrolujących pracę modułów programu. Umożliwia też odczyt 

i zapis konfiguracji w pliku.
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B-1. Ilustracja: Edytor konfiguracji

W  lewej  części  okna  wymienione  są  w  formie  drzewa  parametry  konfiguracji 

wszystkich  załadowanych  modułów.  Parametry  są  pogrupowane  w  kategorie 

na podstawie pierwszego, odseparowanego kropką, członu nazwy. Większość kategorii 

odpowiada poszczególnym modułom programu. Wybranie jednego z parametrów w tym 

obszarze powoduje wyświetlenie informacji z nim związanych w prawej części okna. 

Znajdują się  tam kolejno:  pełna  nazwa parametru  (wliczając  kategorie),  pole  edycji 

wartości  parametru  wraz  z  przyciskiem  Apply,  oraz  opis  parametru  (o  ile  parametr 

takowy  posiada).  Wciśnięcie  przycisku  Apply powoduje  zapisanie  wartości  z  pola 

edycji  w  parametrze  konfiguracji,  o  ile  ciąg  znaków  można  konwertować 

do odpowiedniego typu. Następnie moduły programu są informowane o zmianie tego 

parametru i aktualizują swój stan wewnętrzny.

Poniżej umieszczona jest nazwa bieżącego pliku konfiguracyjnego (można ją ustawić 

przez argument wiersza poleceń przy uruchamianiu programu),  oraz przyciski  Open 

i Save służące,  odpowiednio, do odczytu i zapisu konfiguracji w pliku.  Po odczycie 

konfiguracji następuje powiadomienie wszystkich modułów programu o nowej wersji 

konfiguracji.
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Niektóre parametry, choć można je zmienić w edytorze konfiguracji, uwzględniane są 

jedynie przy uruchamianiu aplikacji.

B.III Program FeatureTracking

Aplikacja  umożliwia  śledzenie  twarzy  w  sekwencji  wideo  pochodzącej  z  kamery 

internetowej  lub z  pliku.  Wyniki  śledzenia prezentowane są w oknie jako rendering 

obiektu reprezentującego głowę. Dostępne są dodatkowe okna podglądu dla różnych 

etapów śledzenia (w menu:  View → Preview Window).  Program przeznaczony jest 

do pracy  interakcyjnej;  można  go  jednak  uruchomić  w  trybie,  w  którym  dokonuje 

on analizy analizy wybranego pliku wideo, a następnie kończy pracę.

Uruchomienie programu

Program przechowuje ustawienia w pliku konfiguracyjnym (domyślnie config.ini). 

Jeśli podczas uruchomiania aplikacji plik o podanej nazwie konfiguracyjny nie zostanie 

odnaleziony, utworzony zostanie nowy plik i wypełniony parametrami o wartościach 

domyślnych. Dwa parametry muszą zostać ustalone przez użytkownika, aby program 

zaczął  działać:  parameters.camera-profile i  parameters.head-

profile.  Wskazują  one  nazwy plików  zawierających  odpowiednio  profil  kamery 

i głowy.

Na profil kamery składają się parametry optyczne kamery, która ma stanowić źródło 

obrazu. Profil taki można utworzyć przy użyciu programu Program CalibrateCamera, 

opisanego w rozdziale B.V.

Profil głowy, jest to zestaw pomiarów głowy, potrzebny między innymi przy określaniu 

odległości głowy od kamery. Pełny profil głowy zawiera: odległość między źrenicami, 

szerokość,  wysokość  i  długość  głowy,  wyrażone  w  centymetrach.  Plik  z  profilem 

powinien  zawierać:  albo  napis  false,  a  następnie  wspomniane  wcześniej  pomiary 

(w określonej  kolejności);  albo  napis  true,  a  następnie  jedynie  odległość  między 

źrenicami (w tym drugim wypadku pozostałe wymiary zostaną obliczone na podstawie 

kanonicznych proporcji).
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Dodatkowo  warto  zwrócić  uwagę  na  parametr  parameters.start-tracking, 

którego ustawienie na wartość odpowiadającą prawdzie (true) spowoduje iż program 

rozpocznie  śledzenie  zaraz  po  uruchomieniu,  zamiast  dopiero  o  wybraniu  polecenia 

File → Start.

Praca z programem

Aplikacja posiada jedno okno główne wyposażone w pasek menu oraz narzędziowy, 

zawierający kilka często używanych poleceń.

B-2. Ilustracja: Główne okno programu FeatureTracking

Po uruchomieniu program oczekuje na polecenia. W oknie głównym wyświetlony jest 

napis „Empty image” oznaczający, iż nie ma jeszcze nic do zaprezentowania. Można 

teraz  dostosować  parametry  konfiguracyjne  (pozycja  menu  View  → Configuration 

Editor...), wyświetlić dodatkowe okna pomocne przy obserwowaniu procesu śledzenia 

(menu  View → Preview Window), lub uruchomić proces śledzenia wybierając opcję 

Start (pasek narzędzi lub menu File). Można też dopasować parametry załadowanych 

źródeł  obrazu  (menu  View  → Image  Source  Preferences).  Okna  podglądu  można 

otwierać, zamykać i modyfikować ich ustawienia w takcie śledzenia. Ich zawartość jest 

aktualizowana  po  każdej  przeanalizowanej  klatce.  Konfigurację  programu  można 

również  zmieniać  w  trakcie  pracy,  jednak  niektóre  parametry  mogą  wejść  w  życie 
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dopiero  po  ponownym  uruchomieniu  aplikacji  (w  takim  wypadku  należy  pamiętać 

o zapisie konfiguracji do pliku).

Śledzenie rozpoczyna się w stanie wykrywania mrugnięć i śledzenia źrenic. Dopiero 

gdy źrenice  znajdą  się  w skonfigurowanym wcześniej  ustawieniu  względem środka 

obrazu,  następuje  pobranie  punktów  do  śledzenia  i  przejście  do  stanu  śledzenia 

punktów.  Wówczas  w  głównym  oknie  programu  pojawi  się  obraz  przedstawiający 

wybrany model głowy poruszający się według wyników śledzenia (kamera w tym oknie 

ma inne własności  optyczne niż  te  określone w profilu  kamery).  Aby ułatwić sobie 

odpowiednie ustawienie głowy i sprawdzić, czy wykrywanie oczu działa prawidłowo, 

zalecane jest otwarcie okna podglądu modułu śledzącego oczy (menu View → Preview 

Window → Add → EyeTracker). W oknie podglądu, które się pojawi, można wybrać 

rodzaj  prezentowanego obrazu i  dodatkowych informacji.  W tym wypadku najlepiej 

wybrać  Image → Input,  zaś zawartość menu  Overlays pozostawić bez zmian. Jeśli 

proces  śledzenia  z  jakiegoś  powodu  zacznie  śledzić  nieprawidłowy  obszar,  można 

ponownie zainicjować stan procesu (przycisk  RESET na pasku narzędzi,  albo opcja 

menu File → Reset).

Menu aplikacji

• File → Start

Uruchamia proces śledzenia.

▪ File → Stop

Wstrzymuje proces śledzenia.

▪ File → Reset

W  trakcie  procesu  śledzenia  przywraca  wszystkim  modułom  stan 

początkowy.

▪ File → Export features...

Pozwala  na  eksport  aktualnie  śledzonych  punktów  (w  układzie 

współrzędnych głowy) do pliku Wavefront .OBJ.
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• File → Exit

Kończy pracę aplikacji.

• View → Preview Window → Add All

Otwiera okno podglądu dla każdego etapu śledzenia,  który udostępnia 

informacje do podglądu.

• View → Preview Window → Hide All

Ukrywa wszystkie otwarte okna podglądu.

• View → Preview Window → Add → <Tracking Step Name>

Otwiera nowe okno podglądu dla wybranego etapu śledzenia (dostępne 

jedynie dla etapów udostępniających informacje do podglądu).

• View → Configuration Editor...

Otwiera edytor konfiguracji (B.II).

• View → Camera Profile...

Wyświetla informacje o używanym profilu kamery.

• View → Head Profile...

Wyświetla informacje o używanym profilu głowy.

• View → Head Pose...

Wyświetla informacje o aktualnym wyniku śledzenia.

• View → Image SourcePreferences → <Image Source Name>

Wyświetla okno służące do zarządzania wybranym źródłem obrazu.

• View → Log...

Otwiera okno zawierające dziennik pracy aplikacji.

Opis konfiguracji

Parametry konfiguracji programu dostępne są z poziomu edytora konfiguracji  (B.II). 

Można  również  edytować  ręcznie  plik  konfiguracyjny.  Zostanie  on  wczytany  przy 
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uruchomieniu  programu  lub  po  wciśnięciu  przycisku  Load w  oknie  edytora 

konfiguracji.

Poniżej  zawarte  są  najważniejsze  parametry  konfiguracyjne.  Na  płycie  dołączonej 

do pracy znajduje się przykładowy plik konfiguracyjny, wraz z komentarzami do opcji 

wypisywanymi przez program.

parameters.camera-profile

Określa  ścieżkę  do  pliku  zawierającego  profil  kamery  (patrz:  Uruchomienie

programu).

parameters.head-profile

Określa  ścieżkę  do  pliku  zawierającego  profil  głowy  (patrz:  Uruchomienie

programu).

parameters.start-tracking

Rozpoczyna proces śledzenia po uruchomieniu programu.

source-registry.chosen-implementation

Służy do wybrania źródła obrazów (patrz rozdział  4.4.1.4). Przy uruchamianiu 

programu wyświetlany sjest komunikat zawierający identyfikatory dostępnych 

implementacji.  Załączone  z  programem  są:  videoInput,  pozwalająca 

na pobieranie  obrazów  z  kamery  internetowej  obsługiwanej  przez  bibliotekę 

videoInput,  oraz  file,  umożliwiająca  wczytanie  plików  wideo  zapisanych 

w formatach  obsługiwanych  przez  OpenCV.  Można  też  podać  wartość  any, 

co spowoduje wybranie pierwszej dostępnej implementacji.

source-file.initial-state

Określa  początkowy stan  źródła  obrazu  wczytującego  pliki  wideo.  Dostępne 

wartości,  to  playing (powodujący,  że  moduł  śledzący  będzie  otrzymywał 

na żądanie kolejne klatki animacji), frozen (na żądanie będzie zwracana ciągle 

ta sama klatka), oraz paused (następne żądanie klatki spowoduje zablokowanie 

odpytującego wątku do czasu przejścia źródła w inny stan). Stany te można też 

przełączać  w trakcie  pracy programu;  wartość  z  konfiguracji  określa  jedynie 

początkowy stan.

source-file.at-end

Parametr  konfiguracyjny  określający,  w  jakim  stanie  ma  znaleźć  się  źródło 

obrazu wczytującego animacje po napotkaniu końca sekwencji wideo. Oprócz 
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wartości opisanych przy opcji  source-file.initial-state,  obsługuje 

też wartość exit, która nakazuje zamknięcie programu na koniec filmu.

source-file.file-name

Określa nazwę pliku wideo do wczytania.  Po uruchomieniu programu można 

wybrać inny plik, o ile źródło jest zatrzymane.

source-file.flip

Określa, czy obraz wejściowy powinien być odbity w pionie. Przybiera wartości 

true i false.

B.IV Program FaceTrackerTest

Praca z programem

Aplikacja posiada jedno okno główne wyposażone w pasek menu oraz narzędziowy, 

zawierający kilka często używanych poleceń, oraz pasek stanu wskazujący stan procesu 

śledzenia.

B-3 Ilustracja:  Okno  programu  FaceTrackerTest  
po uruchomieniu

Po uruchomieniu programu zarówno wątek śledzenia jak i źródła obrazu są zatrzymane. 

W  celu  uruchomienia  ich  należy  albo  wybrać  opcję  Start z  paska  narzędzi 
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albo Tracking → Start z menu. Spowoduje to uruchomienie wybranej implementacji 

śledzenia twarzy w oparciu o obrazy z wybranego źródła obrazów.

Wyboru rodzaju  śledzenia  oraz  źródła  obrazu można dokonać  w oknie  konfiguracji 

(menu Configuration → Editor). Dostępne są dwa sposoby śledzenia. Pierwszy (eye) 

stanowi implementację opisanej w rozdziale 3.1 metody śledzenia oczu. Drugi (templ) 

to  lokalizacja  twarzy  przy  użyciu  dopasowania  obrazu  (rozdział  3.3),  wspomagane 

podczas inicjalizacji oraz (opcjonalnie) śledzenia przez algorytm CAMSHIFT (rozdział 

3.2).  Można  również  wybrać  spośród  dwóch  źródeł  obrazu:  kamery  internetowej 

(videoInput), oraz pliku wideo (file). W przypadku tego drugiego źródła może się 

okazać konieczne wyświetlenie okna konfiguracji źródła obrazu (menu Configuration 

→ Image Source) w celu wybrania pliku wideo oraz uruchomienia odtwarzania.

Jeśli  wybrana  została  metoda  śledzenia  nie  wymagająca  wskazania  obrazu 

początkowego,  śledzenie  rozpocznie  się  natychmiast,  zaś  opcja  Initialize w  pasku 

narzędzi  będzie  niedostępna.  W  przeciwnym  wypadku  należy  postępować  zgodnie 

z wymogami  inicjalizacji  bieżącej  metody  śledzenia,  a  następnie  wybrać  opcję 

Initialize. Jeśli algorytm inicjujący zakończy się poprawnie, rozpocznie się śledzenie. 

Pomocne  przy  inicjalizacji  może  okazać  się  otwarcie,  jednego  lub  więcej,  okna 

podglądu (menu Tracking → Preview).

Po  rozpoczęciu  śledzenia  można  je  zatrzymać  wybierając  opcję  Stop lub  wymusić 

przywrócenie obiektów śledzących do stanu początkowego (menu Tracking → Reset). 

W czasie śledzenia główne okno programu przedstawiać będzie wynik zwracany przez 

metodę  śledzenia.  W  przypadku  śledzenia  oczu  będzie  to  linia  łącząca  źrenice, 

natomiast  podczas  śledzenia  przy  pomocy  połączenia  algorytmów  Lucas-Kanade 

i CAMSHIFT w oknie wyświetli się elipsa odpowiadająca twarzy.

Menu aplikacji

▪ File → Exit

Kończy pracę programu.

▪ Tracking → Start

Uruchamia algorytm śledzenia.
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▪ Tracking → Initialize

Przeprowadza  inicjalizację  algorytmu  śledzenia.  Aktywne  tylko 

dla algorytmów  wymagających  tego  kroku.  Inicjalizacja  zostanie 

przeprowadzona na podstawie  następnej ramki zwróconej przez źródło 

obrazu.

▪ Tracking → Stop

Zatrzymuje algorytm śledzenia.

▪ Tracking → Preview

Otwiera nowe wielofunkcyjne okno podglądu.

▪ Tracking → Reset

W następnej ramce algorytm śledzenia zostanie zresetowany. Wszelkie 

przechowywane  dane  dotyczące  śledzenia  zostaną  przywrócone 

do wartości początkowych.

▪ Configuration → Editor

Otwiera Edytor konfiguracji (B.II), służący do zarządzania konfiguracją 

programu (B.IV).  Okno to pozwala na wybranie źródła obrazu, dobór 

algorytmu  śledzącego,  oraz  parametrów  wszystkich  załadowanych 

modułów. Możliwy jest odczyt konfiguracji z pliku lub zachowanie jej 

w pliku. Parametry są aplikowane na bieżąco.

▪ Configuration → Image Source

Otwiera  okno  służące  do  sterowania  aktualnie  wybranym  źródłem 

obrazu.  Pozwala  na  modyfikowanie  parametrów  niedostępnych 

w Edytorze konfiguracji. Zestaw parametrów zależy od źródła obrazu.

Opis konfiguracji

Poniżej  znajduje  się  opis  najistotniejszych  parametrów  programu.  Komentarze 

do niektórych pozostałych opcji  znajdują się w pliku konfiguracyjnym (przykładowy 

plik dostępny na płycie).
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tracker-registry.chosen-implementation

Odpowiada za wybór metody śledzenia. Dostępne wartości, to  any,  eye oraz 

templ. Dokładniejszy opis zawarty jest w sekcji  Praca z programem.

source-registry.chosen-implementation

source-file.initial-state

source-file.at-end

source-file.file-name

source-file.flip

Parametry te mają takie same działanie jak w aplikacji Program FeatureTracking 

(B.III).

template-tracker.camshift.angle

template-tracker.camshift.position

template-tracker.camshift.size

Parametry  te  kontrolują,  czy  przy  śledzeniu  metodą  Lucas-Kanade algorytm 

CAMSHIFT będzie  wykorzystywany  podczas  śledzenia  do  wstępnego 

określenia, odpowiednio, kąta nachylenia, położenia i skalowania.

template-tracker.camshift.face-detecton

Parametr  decyduje,  czy  algorytm  CAMSHIFT będzie  użyty  podczas  fazy 

inicjalizacji do ustalenia wielkości twarzy.

B.V Program CalibrateCamera

Wyniki  kalibracji  wyświetlane  są  przez  standardowy  strumień  wyjścia.  Wszystkie 

ewentualne  komunikaty  wyświetlane  są  przez  standardowy strumień  diagnostyczny. 

Do kalibracji  potrzebny  jest  obraz,  animacja,  lub  dostęp  do  kamery  internetowej. 

Kalibracja  wymaga  obecności  na  obrazie  szachownicy  o  ustalonych  parametrami 

wymiarach.  Przykładowa  szachownica  kalibracyjna  dostępna  jest  na  płycie 

z programem.  Zakres  ruchu  szachownicy  w  wykorzystywanej  sekwencji  obrazów 

koreluje się z dokładnością wyniku kalibracji.
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B-4 Ilustracja:  Wizerunek  szachownicy  
kalibracyjnej  utworzony  w  programie  
Blender

B-5 Ilustracja:  Odnalezione  wierzchołki  
szachownicy

Zastosowane parametry kamery opisane są w dokumentacji OpenCV ([54]). Ze względu 

na  błąd  w  wykorzystywanej  wersji  bibliotek  OpenCV (2.3.1),  zgłoszony  w efekcie 

przeprowadzonych  w  ramach  tej  pracy  eksperymentów  ([55]),  co  najmniej  cztery 

współczynniki  dystorsji  muszą  być  podane  (nawet,  kiedy są  one  zerowe).  Program 

CalibrateCamera wpisuje takie zerowe współczynniki do pliku.

B-6 Ilustracja:  Szachownica  
kalibracyjna (przykład)

Aby dokonać kalibracji przy użyciu szachownicy przedstawionej na rysunku poniżej, 

na podstawie pliku wideo należy wydać następujące polecenie:

CalibrateCamera.exe --from_video <nazwa_pliku_wideo> 
--board_size=<długość_boku_w_centymetrach> --square_board_side=6 –-
sub_pixel > camera_profile.txt
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To  polecenie  natomiast  pozwoli  na  kalibrację  na  podstawie  obrazu  z  kamery 

internetowej:

CalibrateCamera.exe –from_camera 0 
--board_size=<długość_boku_w_centymetrach> --square_board_side=6 –-
sub_pixel > camera_profile.txt

Przy tym długość boku w centymetrach dotyczy jedynie obszaru zajmowanego przez 

czarno-białe pola, z pominięciem białego marginesu.

Argumenty wiersza poleceń

-h [--help]

Wyświetla opis argumentów linii poleceń.

--from_image arg

Dokonuje kalibracji kamery na podstawie pojedynczego obrazu.

--from_video arg

Dokonuje kalibracji kamery na podstawie pliku animacji.

--from_camera [=arg(=0)]

Dokonuje  kalibracji  kamery  internetowej  (argumentem  jest  numer  kamery, 

domyślnie jest to 0)

--board_size arg

Określa  wymiary  rzeczywiste  (wysokość  i  szerokość)  szachownicy 

kalibracyjnej, np. w centymetrach.

--board_height arg

Określa  wysokość  szachownicy  kalibracyjnej.  Ma  pierwszeństwo 

nad board_size.

--board_width arg

Określa  szerokość  szachownicy  kalibracyjnej.  Ma  pierwszeństwo 

nad board_size.

--square_board_side arg

Określa liczbę kolumn i wierszy w szachownicy kalibracyjnej.
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--board_columns arg

Określa  liczbę  kolumn  w  szachownicy  kalibracyjnej.  Ma  pierwszeństwo 

nad square_board_side.

--board_rows arg

Określa  liczbęwierszy  w  szachownicy  kalibracyjnej.  Ma  pierwszeństwo 

nad square_board_side.

-m [ --show_matches ]

Zapisuje  obraz  lub  sekwencję  obrazów  wskazującą  odnalezione  wierzchołki 

szachownicy  (przykład  przedstawiony  na  ilustracji  poniżej);  zapis  wideo 

wymaga obecności kodeka Xvid ([34]) w systemie.

-s [ --sub_pixel ]

Zwiększa  dokładność  szukania  wierzchołków  klawiatury  kosztem  szybkości 

obliczeń.

-d [ --print_dist ]

Po zakończeniu pracy programu dodatkowo wypisuje średnią odległość środka 

szachownicy od kamery.

--cam_frames arg (=60)

Określa liczbę klatek do pobrania w przypadku kalibracji kamery internetowej.

B.VI Program AlignmentTest

Na obrazie wyświetlanym w oknie głównym aplikacji (ilustracja  B-7) umieszczane są 

kolorowe znaczniki pokazujące:

• położenie  źródła  szablonu,  o  ile  szablon  uzyskany  był  z  fragmentu  obrazu 

głównego, a nie wczytany z osobnego pliku (w kolorze czerwonym);

• sugestię  położenia  szablonu  przedstawioną  przez  użytkownika,  stanowiącą 

punkt od którego program rozpoczyna poszukiwania (w kolorze niebieskim);

• wynik dopasowania (w kolorze zielonym).
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B-7 Ilustracja: Okno główne aplikacji AlignmentTest

Menu aplikacji:

▪ File → Open

Pozwala na otwarcie pliku z obrazem. Obsługiwane formaty,  to  BMP, 

JPG i PNG. Obraz zostanie skonwertowany do skali szarości.

▪ File → Preferences

Otwiera  okno  ustawień  programu  (B.II).  Dostępne  są  wyłącznie 

preferencje  dotyczące  załadowanych  modułów  (algorytmu 

dopasowywania obrazu).

▪ File → Exit

Kończy pracę programu.
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▪ Template → Displace

Otwiera  okno pozwalające  na ustalenie  początkowego zniekształcenia, 

od któego algorytm rozpocznie poszukiwania.

▪ Template → Match

Uruchamia algorytm dopasowania.

▪ Template → Open

Pozwala na wczytanie szablonu z pliku.

▪ Template → Extract

Otwiera okno pozwalające na wycięcie prostokątnego fragmentu obrazu 

głównego jako szablonu.  Region można wybrać zarówno przeciągając 

kursorem  myszki  po  obrazie  z  wciśniętym  LPM1,  jak  i  ustawiając 

liczbowo  koordynaty  prostokąta.  Po  wciśnięciu  OK,  początkowe 

zniekształcenie  jest  ustawiane  na  takie,  które  odzwierciedla  obszar 

obrazu, z którego wycięto szablon.

▪ Template → View

Wyświetla małe okno z podglądem szablonu.

B.VIIProgram AnimatedSceneTest

Na ilustracji Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania przedstawione jest okno programu. 

Większość okna zajmuje obszar przedstawiający wizualizację położenia głowy. Poniżej 

znajduje  się  pole  edycji  Pose pozwalające  na  edycję  pozy poprzez  podanie  sześciu 

wartości zmiennoprzecinkowych, odpowiadających kolejno za obroty względem osi X, 

Y i Z (kąty Tait-Bryan, podane w radianach), oraz przesunięcie względem osi X, Y i Z. 

Przycisk  Refresh służy do odświeżenia wizualizacji,  natomiast przycisk  Preferences 

powoduje otwarcie okna edytora konfiguracji (opisane w rozdziale B.II).

1 Lewy przycisk myszy
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B-8. Ilustracja: Okno programu AnimatedSceneTest

B.VIII Program ImageSourceTest

Menu aplikacji:

▪ Image source → Select...

Pozwala  na  wybór  źródła  obrazu  spośród  zarejestrowanych 

implementacji.

▪ Image source → Configure selected...

Pokazuje okno konfiguracyjne zdefiniowane dla wybranej implementacji 

źródła obrazu.

▪ Image source → Start selected

Uruchamia wybrane źródło obrazu.

▪ Image source → Stop selected

Zatrzymuje wybrane źródło obrazu.
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▪ Windows → Configuration

Otwiera  okno  ustawień  programu  (B.II).  Dostępne  są  wyłącznie 

preferencje  dotyczące  załadowanych  modułów  (wybór  i  konfiguracja 

źródła obrazu).

▪ Windows → Exit

Kończy pracę programu.
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