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Zadání diplomové práce 

Téma: Rozpoznávání gest ve video sekvencích 

 

Pokyny: 

1. Prostudujte dostupnou literaturu na téma zpracování obrazu se zaměřením na rozpoznávání 
gest. 

2. Vyberte vhodnou metodu pro rozpoznávání výrazů obličeje člověka ve video sekvencích 
s omezeným rozlišením, případně navrhněte vlastní modifikace metody. 

3. Implementujte metodu podle předchozího bodu zadání tak, aby pracovala s video sekvencemi 
pořízenými jednoduchou USB kamerkou. 

4. Demonstrujte možnosti lokalizace a sledování (tracking) pohybu hlavy v sekvenci a sledování 
změn charakteristických regionů v obličeji. 
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5. Diskutujte dosažené výsledky. 
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Abstrakt 

Jeden z mnoha pohledů na problematiku rozpoznávání gest ve video sekvencích bude 
prezentován v této práci. Zaměří se především na klasifikaci výrazů lidské tváře. Představí poměrně 
novou metodu reprezentace obrazu obličeje a sledování jeho pohybu v obrazové sekvenci. Metodu 
modelující diskrétní vzor obličeje lineární kombinací spojitých dvourozměrných lichých Gáborových 
funkcí (Síť Gáborových vlnek). Ukáže přednosti této reprezentace při sledování pohybu obličeje 
ve video sekvenci, zejména pak její robustnost k deformacím uvnitř obličejového regionu (úsměv, 
mrknutí) a změnám světelných podmínek. Další prostor pro aplikaci vlnkových sítí odhalí 
při klasifikaci výrazu významných obličejových partií (oči, ústa), nebo-li v rozpoznávání výrazů 
obličeje. Uvedené metody budou tvořit základní stavební kameny rozpoznávače výrazu lidské tváře. 
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Obraz, reprezentace objektů, síť Gáborových vlnek, obličejové rysy, tracking, pohyb v obraze, 
klasifikace výrazu. 
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Abstract 

Many approaches to human gesture recognition exists. This work presents one of the 
approaches. Especially the problems of human face representation, tracking and facial expressions 
classification are discussed. A method, where a discrete face template is represented by linear 
combination of continuous 2D odd-Gabor wavelet functions (Gabor Wavelet Network-GWN) is 
proposed. Using this representation, an effective face tracking method is achieved that is robust to 
illumination changes and deformations of face image such as smile. Facial expression classification is 
another problem that can be solved using wavelet networks as well. Combination of this methods 
forms a facial expressions recognizer that is also discussed. 

Keywords 
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1 Úvod 
V průběhu staletí prošlo lidstvo velkým vývojem. Současně s ním se vyvíjí i prostředky jeho 

komunikace. Aby si lidé dokázali rychle a snadno sdělit své myšlenky, vznikla řeč gest a výrazů. 
Později se vyvinulo i slovo mluvené a psané. Stejně tak prochází svým vývojem i komunikace 
člověka s počítačem. V současné době začínáme opouštět tradiční klávesnice a myši. Snažíme se 
počítače naučit komunikovat naším, lidským způsobem. 

Velkým rozvojem prochází uživatelská rozhranní založená na analýze a rozpoznávání lidského 
hlasu. Obdobně se v posledních letech objevují, a více či méně úspěšně i realizují, systémy analyzující 
obraz uživatele zachycený kamerou. Na základě jeho vizuálních podnětů může být počítač ovládán a 
řízen. Rostoucí výpočetní výkon personálních počítačů bortí zeď mezi laboratoří a reálnou aplikací 
tohoto typu. Aplikací dostupnou běžnému uživateli. Jsme tedy schopni navrhnout a implementovat 
systém, jenž dokáže rozpoznat gesta a výrazy člověka z video sekvence? Snad i na tuto otázku odpoví 
má diplomová práce. 

Neboť kromě hlasu jsou i emocionální projevy v oblasti obličeje, gestikulace rukou či pohyby 
tělem velmi podstatnou složkou komunikace mezi lidmi, je tato snaha o vytvoření uživatelského 
rozhraní řízeného gesty a tedy přenesení tohoto typu komunikace mezi člověka a stroj pochopitelná. 
Složitost interpretace lidských výrazů i pro člověka samotného činí tuto oblast dosud plně nevyužitou 
při zapojení počítačů do tohoto procesu. Variabilnost a jedinečnost způsobu provedení gest a emocí 
mezi jednotlivými individualitami je jen základním problémem, se kterým se zcela určitě budou 
potýkat všichni při návrhu takového systému. 

V rámci této diplomové práce se pokusím ukázat možnosti analýzy a zpracování video 
sekvencí, které obsahují obraz uživatele včetně jeho výrazových projevů. Například dnes již běžně 
dostupné kamerky s nízkým rozlišením mohou být prostředkem k zachycení takových sekvencí. 
Zaměřím se zejména na rozpoznávání výrazů obličeje. Souvisejícím tématem bude i lokalizace a 
sledování pohybu objektů (obličeje) ve video sekvenci, což je nutný základ pro rozpoznávání gest a 
výrazů. 

Úvodní druhá kapitola je věnována základům zpracování obrazu. Nejprve budou vysvětleny 
některé základní pojmy z této problematiky a pro tuto práci klíčová metoda reprezentace objektů v 
obraze. Metoda poprvé představená V. Krugerem v [1], která diskrétní vzor obličeje aproximuje 
lineární kombinací dvourozměrných lichých Gáborových funkcí (tzv. Síť Gáborových vlnek). 
Kapitolu tedy tvoří potřebné teoretické základy pro pozdější rozbor a návrh rozpoznávače. 

Poměrně krátká třetí kapitolka analyzuje současný stavu systémů založených na zpracování 
obrazu uživatele a rozpoznávání jeho gest a výrazů. Rovněž se pokouší o základní rozdělení všech 
metod do charakteristických skupin a zmiňuje se výhodách i nevýhodách jejich představitelů. Ve třetí 
kapitole se též objeví důvody proč moje volba padla na rozpoznávání výrazu tváře. 
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Návrhem celého systému se zabývá kapitola čtvrtá. S využitím vlnkových sítí je v ní vyřešen 
základní problém sledování pohybu obličeje ve video sekvenci, ale i klasifikaci výrazu význačných 
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obličejových partií (oči, ústa). Také se dozvíte o zkušenostech s implementací jednotlivých algoritmů 
a též o více či méně podstatných vylepšeních použitých metod. 
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Reálné výsledky implementovaného systému, jeho kladné i záporné vlastnosti, shrnutí 
robustnosti a dalších charakteristik se objeví na stránkách kapitoly páté. Nyní mi nezbývá než Vám 
popřát příjemné chvíle strávené nad touto diplomovou prací. Prací, jenž navazuje na předchozí 
ročníkový a semestrální projekt, ve kterých jsem získal nejen znalosti o problematice a různých 
přístupech k rozpoznávání gest, ale také mnoho zkušeností důležitých pro volbu metod, které moje 
diplomová práce dále rozvíjí. 
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2 Zpracování obrazu 
Předmětem zpracování a případného rozpoznávání obrazu je obrazová informace o reálném 

světě, která do počítače vstupuje nejčastěji televizní či jinou kamerou. Cílem je porozumění obsahu 
obrazu. Postup zpracování a rozpoznávání obrazu reálného světa lze obvykle rozložit do několika 
základních kroků: 

• Snímání, digitalizace a uložení obrazu v počítači. 

• Předzpracování obrazu. 

• Segmentace a popis objektů. 

• Porozumění obsahu obrazu, případně jen klasifikace objektů. 

Prvním krokem zpracování  obrazu je snímání, digitalizace a uložení obrazu v číselné formě do 
počítače. Při snímání se převádějí vstupní optické veličiny na elektrický signál spojitý v čase i úrovni. 
Vstupní informací může být jas (z kamery, scanneru), nebo několik spektrálních složek (červená, 
zelená, modrá) při barevném snímání. 

Digitalizací se převádí vstupní spojitý signál do diskrétního tvaru. Vstupní analogový signál je 
popsán funkcí f(x,y) dvou proměnných – souřadnic v obraze. Funkční hodnota odpovídá např. jasu. 
Vstupní signál je vzorkován a kvantován. Výsledkem je matice čísel popisujících obraz. Jednomu 
prvku matice se říká obrazový element – pixel. 

Druhým základním krokem je předzpracování obrazu. Cílem předzpracování je potlačit šum a 
zkreslení vzniklé při digitalizaci a přenosu obrazu. Jindy se předzpracování snaží zvýraznit určité rysy 
obrazu podstatné pro další zpracování. Příkladem může být hledání hran. 

Třetím a asi nejtěžším krokem postupu zpracování je segmentace, která dovolí v obraze najít 
objekty. Za objekty lze považovat ty části obrazu, které nás z hlediska dalšího zpracování zajímají. 
Popis nalezených objektů v obraze je ovlivněn tím, na co se bude užívat. Lze je popsat buď 
kvantitativně pomocí souboru číselných charakteristik nebo kvalitativně pomocí relací mezi objekty. 
Za krajně jednoduchý popis lze považovat velikost plochy objektu. 

V některých případech není nutné provádět všechny uvedené kroky. Například při klasifikaci 
neuronovou sítí se segmentace a popis objektů explicitně neprovádí, neboť je součástí chování a 
struktury sítě. O to větší důraz může být kladen na kvalitní předzpracování obrazu. 

Velkou komplikací při zpracování  obrazu je totiž vztah mezi jasem, který měří kamera, a 
tvarem povrchu 3D objektů v obraze. Jas bodu totiž závisí na mnoha vlivech (odrazivost povrchu, 
poloha a vlastnosti zdrojů světla). 
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2.1 Základy zpracování obrazu 

Nejprve pár slov k literatuře. K podrobnějšímu studiu technik zpracování obrazu vám mohu 
doporučit literaturu [2], případně knihu [3] věnovanou počítačovému vidění. Literatury zabývající se 
zpracováním obrazu je bezpočet, zaleží jen na konkrétní oblasti vašeho zájmu. 

Výklad problematiky zpracování obrazu se opírá o některé základní pojmy, které je třeba 
vysvětlit. Prvním pojmem je obraz. Obrazem rozumíme optický obraz v obvyklém smyslu. Příkladem 
může být obraz vidění televizní kamerou. Takový obraz má plošnou (dvourozměrnou) povahu. 

 

Obrazová funkce 

Při formálním vymezení je použit matematický model obrazu. Tím je spojitá funkce dvou 
proměnných, tzv. obrazová funkce f(x, y). Hodnotou obrazové funkce je nejčastěji jas (intenzita). Jas 
je obrazová veličina, která souhrnně vyjadřuje vlastnosti obrazového signálu způsobem, jenž 
odpovídá vnímání člověkem. 

Obrazové funkce dělíme na spojité a diskrétní. Spojitá funkce má definiční obor i obor hodnot 
spojitý. Pokud tvoří definiční obor množina diskrétních bodů a je-li oborem hodnot diskrétní množina, 
potom funkci nazýváme diskrétní. 

Obraz může být v jednodušším případě monochromatický. Je reprezentován jedinou obrazovou 
funkcí. Ve složitějším případě se jedná o obraz barevný, multispektrální. Každé dvojici souřadnic 
odpovídá vektor hodnot,  nebo-li jasů pro jednotlivé barevné složky obrazu. Barevné složky obrazu 
mohou být reprezentovány trojící jasů červeného, zeleného a modrého světla (RGB). Protože lidské 
oko vnímá intenzitu jednotlivých barevných složek světla různě, vyjadřuje se celkový jas pomocí 
empirického vztahu 

BGRI 11.059.03.0 ++= . 

Spojitou obrazovou funkci je nutné reprezentovat v počítači, získat její diskrétní ekvivalent. 
Diskretizace dosahujeme digitalizací obrazu. Digitalizace spočívá ve vzorkování obrazu v matici bodů 
a ve kvantování spojité úrovně jasové funkce. Čím jemnější je vzorkování a kvantování, tím přesnější 
je aproximace původního spojitého obrazu. 

 

Konvoluce 

Důležitou operací při lineárním přístupu ke zpracování obrazu je konvoluce. Konvoluce 
dvourozměrných spojitých funkcí f a h je definována integrálem 

∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

−−= dadbbahbyaxfyxhyxf ),(),(),(*),( , 

kde funkce se nazývá konvolučním jádrem. ( , )h x y
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Při práci s digitálním obrazem se používá tzv. diskrétní konvoluce, která je diskrétní 
dvojrozměrnou podobou předchozího vztahu, 
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V tomto případě je I(x,y) diskrétní obraz a h(x,y) jádro konvoluce. 

 

Filtrace 

Část operací předzpracování obrazu se nazývá filtrace. Jedná se o metody využívající pro 
výpočet jasu bodu ve výstupním obraze jen lokálního okolí odpovídajícího bodu ve vstupním obraze. 
Na filtraci lze také pohlédnout jako na diskrétní konvoluci. Přičemž konvoluční jádro definuje použité 
lokální okolí. 

V mnoha praktických případech se využívá pravoúhlého okolí. Aby bylo použité okolí 
symetrické vůči jeho středovému elementu (x,y), volí se nejčastěji rozměry okolí z množiny lichých 
přirozených čísel. 

Konvoluční lineární operace (filtry) jsou použitelné pro vyhlazování, detekci hran nebo čar 
(gradientní operace). Vyhlazování obrazu vede k potlačení vyšších frekvencí obrazové funkce. 
Žádaným výsledkem vyhlazování je potlačení náhodného šumu. Současně naneštěstí dochází 
k potlačení ostatních náhlých změn jasové funkce, nebo-li k rozmazání hran. Příkladem vyhlazování 
je například obyčejné průměrování. Každému bodu přiřazuje nový jas, který je průměrem původních 
jasů ve zvoleném okolí.V některých případech se zvyšuje váha středového bodu masky (konv. jádra) 
nebo jeho sousedů, aby se lépe aproximovaly vlastnosti šumu s Gaussovským rozložením. Příkladem 
často používaných průměrovacích filtrů jsou 
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Výsledek vyhlazování filtrem h16 je znázorněn na obr. 1. Ve filtrovaném obraze (vpravo) je 
patrné částečné odstranění náhodného impulsního šumu, ale i výrazné rozmazání hran. 

     
Obr. 1:  Filtrace obyčejným průměrováním 
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Gradientní operace a s nimi těsně související ostření obrazu naopak vedou ke zdůraznění 
vyšších frekvencí. Současně jsou zvýrazněny ty obrazové elementy, ve kterých se jasová funkce náhle 
mění a má zde velký modul gradientu. Žádaným výsledkem je zvýraznění hran v obraze. Bohužel jsou 
zvýrazněny i šumové body. Z uvedeného srovnání vyhlazovacích a ostřících operací je patrná jejich 
protichůdnost. Řešení tohoto rozporu umožňují některé algoritmy, které oba postupy kombinují. 
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Detekce hran 

Hrana v obraze je vlastnost obrazového elementu a jeho okolí. Hrana je vektorová veličina a je 
určena velikostí a směrem. Tyto veličiny vycházejí z gradientu (operátor nabla) obrazové funkce. 
Hrana indikuje body obrazu, ve kterých dochází ke změnám obrazové funkce. Gradient je dán 
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Z matematického hlediska udává gradient směr, v němž funkce f v bodě (x, y) nejrychleji roste.Jeho 
velikost se pak počítá jako 
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Příklad detekce hran v obraze demonstruje obr. 2. Výpočet potřebných obrazových derivací a 
použitý operátor bude dále diskutován. 

 

Obrazové derivace 

Způsob reprezentace obrazu diskrétní obrazovou funkcí znemožňuje přesný výpočet 
obrazových derivací. Tyto derivace lze proto pouze aproximovat, a to např. pomocí diferencí neboli 
rozdílů. Nejjednodušší jsou tzv. dvoubodové diference, jejich matematické vyjádření je 

),(),(),( jkiIjiIjiI x −−= , 

),(),(),( kjiIjiIjiI y −−= , 

kde k je malé celé číslo, většinou 1. Výpočet derivací použitím těchto rovnic je velmi nepřesný, 
lepších výsledků lze dosáhnout použitím tzv. centrálních diferencí, 

∑ +−−=
k

x jkiIjkiIkwjiI )),(),()((),( , 

∑ +−−=
k

y kjiIkjiIkwjiI )),(),()((),( , 

kde k a w je případná váhová funkce. 1,...,∈ n

Operátory pro detekci a ohodnocení hran v diskrétních obrazech vycházejí právě z diferencí. 
Příkladem dobré aproximace gradientu je Sobelův operátor, který je směrově závislý. Sobelův 
operátor lze vytvořit pro různě velké rozměry masek. Příkladem konvoluční masky 3x3 pro dva 
z osmi směrů jsou 
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Chování operátoru h1 ilustruje obr. 2. Čím výraznější je bod výsledného obrazu, tím větší je 

odezva hranového operátoru. 

     
Obr. 2:  Detekce hran – Sobelův operátor 
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Všeobecný úvod do zpracování obrazu máte za sebou. Další části této velké kapitoly 
Zpracování obrazu obsahují teoretické základy metod, které nalézají uplatnění zejména při 
rozpoznávání lidských gest a výrazů. 
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2.2 Gabor Wavelet Network (GWN) 

Existuje mnoho možností reprezentace objektů v obraze. Protože je moje práce orientována na 
rozpoznávání výrazů tváře, představím v této kapitole metodu založenou na práci Krugera a Somera 
[1]. Metodu velmi perspektivní, neboť je vhodná i  k automatickému sledování pohybu objektu ve 
video sekvenci, což je základní problém počítačového vidění. Ze stejných důvodů je ve veškerých 
ilustrativních příkladech za sledovaný objekt považován lidský obličej. 

K reprezentaci obrazu obličeje bude použita síť Gáborových vlnek. Robustní metoda odolná 
vůči změnám světelných podmínek v obraze i deformacím obličejových partií. Vzor obličeje je 
reprezentován pomocí dvourozměrných lichých Gáborových funkcí (vlnek). Lineární kombinace vlnek 
tvoří spojitý model (template) diskrétního obrazu obličeje. Váhy a 2D parametry (pozice, orientace a 
měřítko) jsou voleny optimálně tak, aby model s daným počtem vlnek co nejlépe reprezentoval vzor. 
Vzhledem k dříve definovaným přístupům k reprezentaci objektů, lze tvrdit, že vlnková síť spojuje 
prvky template-based přístupů, ale i feature-based (podrobnosti viz. kapitola 3). Každá vlnka totiž 
modeluje některý význačný rys ve vzoru. 

Počet vlnek sítě je volitelný. Uvedená vlastnost je důležitou charakteristikou algoritmu. 
S rostoucím počtem vlnek roste i přesnost aproximace obrazové informace. Naopak použitím menšího 
počtu vlnek je možno potlačit vliv rozdílů mezi individualitami uživatelů, jejich obličejů. Model je tak 
více všeobecný. Počet vlnek ovlivňuje i výpočetní výkon potřebný k realizaci algoritmu, což může být 
podstatné u systémů pracujících v reálném čase. 

 

Aproximace funkce 

Vlnkové reprezentace obličejové předlohy je dosaženo aproximací diskrétní obrazové funkce. 
Jedná se o problém hledání  neznámé spojité funkce f‘: R2 → R. Používat budeme šedotónový obraz 
popsaný funkcí jasu f: R2 → R. Každý pixel obrazu lze tedy definovat dvojicí hodnot (xi,yi), kde xi je 
pozice pixelu a yi je jas neboli intenzita pixelu. 

 

Neuronové sítě 
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Dopředné (angl. feedforward) neuronové sítě byly v minulosti intenzivně studovány jako 
efektivní nástroj k aproximaci funkcí. Bylo dokázáno, že vícevrstvé perceptronové sítě s pouze jednou 
skrytou vrstvou neuronů jsou schopny aproximovat jakoukoliv spojitou funkci definovanou na 
hyperkostce s hranami (0,1). Základní struktura neuronové sítě je patrná z obr. 3. 
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Obr. 3:  Neuronová síť pro aproximaci spojitých funkcí 

Je-li σ  nelineární, spojitá a monotónně rostoucí funkce, potom suma tvaru: 

∑
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je popisem spojitých funkcí definovaných na intervalu [0,1]n, kde wi, bi jsou reálná čísla a ai∈Rn. 
Jinými slovy, jakoukoliv spojitou funkci f definovanou na [0,1]n, lze nahradit sumou f‘, pro kterou 
platí: 

ε<− )()(' xfxf , 

kde ε >0 a x∈[0,1]n. 

 

Vlnkové sítě – Wavelet Networks 

Vlnkové sítě byly poprvé představeny jako alternativa k dopředným neuronovým sítím. Tento 
koncept byl inspirován dekompozicí na vlnky a zároveň i neuronovými sítěmi. Je dobře známo, že 
vlnková dekompozice nám umožňuje rozložit jakoukoliv funkci f(x)∈L2(Rn) na rodinu jiných funkcí 
získaných dilatací a posunutím jedné tzv. mateřské vlnky ψ: R2 → R. Funkci f je tedy možné vyjádřit 
lineární kombinací vlnek. Jejich váhy jsou získány při procesu dekompozice. Počet vlnek je volitelný 
a jejich koeficienty určeny v procesu učení. Více vlnek, větší přesnost aproximace. 

 
Obr. 4:  Vlnková síť (wavelet network) 

Typická architektura vlnkové sítě je vidět na obr. 4. Můžeme ji však vyjádřit i matematicky a to 
následujícím vzorcem: 

 

 

 

19

fxwxf
M

i
ni i

+= ∑
=1

)()(' rψ , 



Diplomová práce: Rozpoznávání gest ve video sekvencích 

 

 
kde wi∈R, ψni je vlnková funkce a vektor ni jsou parametry vlnky (pozice, dilatace, orientace). 

 

Síť Gáborových vlnek – Gabor Wavelet Network (GWN) 

V tomto případě bude obraz obličeje reprezentován vlnkovou sítí, ve které je jako mateřská 
vlnka použita 2D lichá Gáborova funkce. Obrázek 5 ilustruje použitou funkci. 

 
Obr. 5:  Dvourozměrná lichá Gáborova funkce 

Nejdříve definujme množinu M 2D lichých Gáborových funkcí ψ = {ψn1, ψn2,…ψnM}. Vektor 
parametrů ni = {cx, cy, θ, sx, sy} modifikuje tvar mateřské vlnky, cx, cy jsou translační parametry 
(pozice), sx, sy je dilatace (měřítko) a θ značí orientaci vlnky. 
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Výše uvedený vzorec je matematickou definici Gáborovy vlnkové funkce.  

Struktura GWN byla definována. V následujících kapitolách budou diskutovány další aspekty 
reprezentace obličeje vlnkovou sítí. Její možnosti při trackingu obličeje a rozpoznávání výrazu tváře. 

 

GWN reprezentace obličeje 

Nalezení optimálních parametrů a vah vlnek je klíčové pro dosažení kvalitní reprezentace 
obličejové předlohy. Důležitou částí metody je tedy optimalizace parametrů. Pro obraz f definujeme 
chybovou (též energetickou) funkci E. Funkce je v průběhu učícího procesu minimalizována 
vzhledem k parametrům vlnek sítě. 
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Minimalizaci energie je vhodné řešit Levenberg-Marquardtovou metodou největšího spádu. Její 

nevýhodou je možnost uváznutí v některém lokálním minimu. Proto je nutné dobře odhadnout 
iniciální hodnoty všech parametrů. 

Říkáme, že oba optimalizované vektory ψ = {ψn1, ψn2,…ψnM} a w = {w1, w2,… wM} tvoří 
optimalizovanou síť Gáborových vlnek (GWN) pro specifický obraz obličeje f. Rekonstrukce 
originálního obrazu je poměrně snadná: 
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Kvalita rekonstrukce do značné míry závisí na počtu použitých vlnek M. Získaný spojitý popis 
obličeje má několik výhod. Stupeň generalizace závisí na počtu vlnek. Model je do jisté míry imunní 
vůči změnám či deformacím obličejového regionu. A zároveň je vzhledem k odečtení střední hodnoty 
obrazové funkce odolný k homogenním změnám světelných podmínek. 

 

Levenberg-Marquardtova (LM) minimalizace 

Využívá explicitní výpočet Hessovy matice. Jde o kombinaci Gauss-Newtonovy metody 
s metodou největšího spádu tak, aby byly eliminovány možné problémy Gauss-Newtonovy metody 
daleko od hledaného minima. Při výpočtu využívá druhých parciálních derivací, proto je vhodná tam, 
kde je umíme snadno spočítat. Pro Gauss-Newtonovu metodu platí: 

)( kxfxA rr
−∇=δ  

V LM metodě nahradíme matici druhých parciálních derivací A (vždy dle dvou proměnných xk, 
xl, viz. dále) maticí A‘: 
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Pokud λ → 0 jedná se o Gauss-Newtonovu metodu a pro λ → ∞  dostáváme malý krok ve 
směru spádu. Algoritmus minimalizace pak vypadá zhruba takto: 

• Stanovíme vektor x0 a hodnotu f(x0) 

• Udáme hodnotu λ, například λ = 0.001, pro k = 0 

• Použijeme vztah )( kxfxA −∇=δ . 
rr

• Vypočteme hodnotu xp = xk+ xk a f(xp). 

• Pokud f(xp) ≥  f(xk), krok zamítneme a λ = 10λ.  

• V opačném případě krok přijmeme f(xk+1) =  f(xp) a λ = 0.1λ, k = k + l 

• Dále cyklus opakujeme od třetího kroku. 

Levenberg-Marquardtova metoda se často užívá u nelineární regrese (náš případ). Zde 
minimalizujeme funkci tvaru: 
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Část sumy, kde se vyskytují druhé parciální derivace y, lze zanedbat. Pro řešení stačí vypočítat 
matici A přibližně. Dokonce je to lepší z hlediska numerické stability. 

 

Optimalizace GWN 

Samotná optimalizace je pyramidálně rozložena do několika vrstev. V prvním kroku 
minimalizace GWN je rozmístěna matice 4x4 vlnek pravidelně v reprezentovaném regionu obrazu (v 
našem případě obličejový region). Všechny vlnky jsou „nahrubo“ inicializovány odhadnutými 
parametry. Těchto 16 vlnek tvoří první stupeň pyramidy. Parametry vlnek jsou poté zpřesňovány 
vzhledem k uvedené energetické funkci. Výsledkem bude GWN reprezentující obraz I‘16. 

Ve druhém kroku je určen rozdílový obraz D = I – I’16. Rozdílový obraz je následně 
aproximován další maticí tentokrát 6x6 vlnek. Tyto vlnky tvoří druhou úroveň pyramidy. Sloučením 
obou úrovní vznikne GWN, ze které je možné zpětně rekonstruovat obraz I‘52. Tedy obraz popsaný 
rozložením 52 vlnek. Obdobně lze postupovat i v dalších úrovních pyramidy. Tímto principem je 
chyba rekonstruovaného obrazu účinně minimalizována. Postupuje se totiž od hrubších vlnek 
k jemnějším a detailnějším. Přehled nejčastěji používaných pyramidálních struktur je v tab. 1. 

 
Celkový počet vlnek v GWN  

16 25 41 52 65 80 116 
Počet vrstev 1 2 2 2 2 2 3 

Charakter vrstvy 0 4x4 3x3 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 
Vrstva 1  4x4 5x5 6x6 7x7 8x8 6x6 
Vrstva 2       8x8 

Tab. 1:  Přehled GWN reprezentací 
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Při rozmísťování vlnek je orientace volena náhodně a měřítka sx, sy jsou inicializována na 
hodnoty specifické pro každou vrstvu pyramidy (vzhledem k počtu vlnek ve vrstvě). Optimalizace 
vrstvy se neděje najednou, ale minimalizují  se postupně parametry vždy jen jedné vlnky. Ale co 
váhy? Jejich hodnoty lze minimalizovat současně s ostatními parametry. Je však efektivnější použít 
přímý výpočet vah blíže popsaný na str. 23. 
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Obr. 6:  Výsledek optimalizace GWN116 na obličeji 

Výsledek optimalizačního procesu je znázorněn na obr. 6. Na obličejovém regionu bylo 
pyramidálně minimalizováno 116 vlnek. Byly rozmístěny ve třech vrstvách o 4x4, 6x6 a 8x8 vlnkách. 
V obrázku jsou pro ilustraci vyznačeny i polohy 16-ti nejvýznamnějších vlnek. 

Na dalším obrázku (obr. 7) je patrný vliv počtu použitých vlnek na kvalitu rekonstruovaného 
obrazu. Zjevě platí pravidlo, vice vlnek, větší přesnost reprezentace a rekosntrukce. V některých 
případech, např. tracking obličeje, je však výhodnější menší počet vlnek. Prvním důvodem jsou nižší 
výpočetní nároky, ale mnohem podstatnějším je lepší schopnost generalizace sítě. GWN potom 
potlačuje vliv rozdílů individuálních tváří. Méně přesná reprezentace je take odolnější vůči lokálním 
změnám uvnitř obličeje. Mrknutí okem, apod. 

       
Obr. 7:  Optimalizované GWN16, GWN52 a GWN116  

 

Přímý výpočet vah 

Váhu vlnky není třeba určovat stejně jako ostatní její parametry Levenberg-Marquardtovou 
minimalizací. V práci [1] autor předkládá algoritmus přímého výpočtu vah založený na principech 
ortogonality a tzv. duálních vlnkách. Gáborovy vlnky jsou neortogonální, což znamená, že je 
nemožné jejich váhy určit jednoduchou projekcí do obrazu. Řešením tohoto problému je  definice bi-
ortogonální množiny vlnek ψ‘. Říkáme, že dvě množiny ψ = {ψi} a ψ’ = {ψi‘} jsou bi-ortogonální, 
platí-li pro každé i,j podmínka: 

jiii ,', δψψ = , 

kde δi,j je „Diracova“ funkce 
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a <f,g> je skalární součin 

∫
∞

∞−

>=< dxxgxfgf )()(,  

Vlnku ψ’ budeme nazývat duální vlnkou k ψ. Jakým způsobem určit duální vlnky? Velmi 
jednoduše. Pouhým dosazením do následujícího vzorce: 

∑
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přičemž matici Ψ definujeme 

>=<Ψ
ji nnji rr ψψ ,, . 

Znalosti duálních vlnek a principu ortogonality je využito k přímému výpočtu vah. Jednoduchý 
finální vzorec bude vypadat takto: 

>=< fw
ini ,' rψ . 

Vzhledem k náročnému výpočtu matice Ψ  je důležité poznamenat, že ji lze v mnoha případech 
předpočítat. Výpočet vah bude později užíván i při klasifikaci obrazu, kde předpočítaní matice Ψ  
ušetří mnoho času. 

 

Přemístění GWN 

Již je jasné, jak získat spojitou vlnkovou reprezentaci obličejového vzoru. Stejně tak bylo 
vysvětleno pozadí pojmu síť Gáborových vlnek. Jak tuto reprezentaci přemístit v novém obraze, aby 
vlnky pokrývaly stejné význačné body jako v obraze původním? Tento proces je nazýván přemístění 
GWN. 

Uvažujme GWN optimalizovanou na obličejový region v obraze I (obr. 8). Nyní 
předpokládejme, že došlo k pohybu obličeje. V novém obraze J se pozice regionu změnila. Proces 
přemístění GWN se snaží množinu vlnek korektně přesunout na odpovídající si význačné body 
obličeje v novém obraze. Podstatné je, že přemístění GWN pokrývá veškeré lineární transformace 
(translace, zvětšení, rotace a zkosení) aplikované na původní obraz. 
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Obr. 8:  GWN52 optimalizovaná na obličejový region 
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Přemístění GWN bude spočívat ve stanovení parametrů této deformace. K jejich určení se užívá 

tzv. Gáborova supervlnka. Mějme GWN popsanou vektory ψ = {ψn1, ψn2,…ψnM} a w = {w1, w2,… 
wM}. Gáborovu supervlnku Ψn (GSW) definujeme jako lineární kombinaci vlnek ψni takto: 

∑ ++−=Ψ
i

nin TCCxSRwx
i

))(()( rψ , 

kde vektor parametrů n supervlnky Ψn definuje dilatační matici S, rotační matici R, translační vektor 
T a vektor C obsahující souřadnice středu obličejového regionu. Matematicky zapsáno: 
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Pro nový obraz J lze libovolně deformovat supervlnku optimalizací parametrů n vzhledem 
k energetické (či chybové) funkci 

2

2
min nn

JE r
r Ψ−= . 

Všimněte si, že parametry supervlnky obsahují pouze translaci, dilataci a rotaci. Stejně tak lze 
dodefinovat tzv. zkosení (též střih). S tímto novým parametrem je pokryta jakákoliv lineární 
transformace obrazu I na J. Po přidání nového parametru sxy do vektoru n je přepsána dilatační matice: 
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ss

S
0

. 

Optimální parametry GSW minimalizující energetickou funkci jsou hledávány dříve popsaným 
algoritmem Levenberg-Marquardt. Obvykle postačí prvotní inicializace v rozsahu ±10% v pozici, 
±20% ve zvětšení (dilataci) a ±10% v rotaci supervlnky. 

     
Obr. 9:  Přemístění GWN 
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Podstatnou vlastností vlnkové reprezentace zůstává schopnost generalizace použitím menšího 
počtu vlnek. Algoritmus přemístění GWN může být využit i pro reparametrizaci vlnkové sítě na 
obličej jiného člověka. 
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Sledování pohybu pomocí GWN 

Aplikací popsaného přemístění na sekvenci obrazů je řešen jeden ze základních problémů, 
sledování pohybu (tracking) obličeje ve video sekvenci. Obličej je zde považován za rovinný objekt 
promítnutý do snímaného obrazu. Pro každý snímek Jt v čase t, se optimalizuje Gáborova supervlnka 
Ψn vzhledem k energii E. Energii definujeme analogicky 

2

2
min

t
i

ntn
JE r

r Ψ−= . 

Vektor parametrů GSW v čase t-1 je využit k inicializaci procesu přemístění ve snímku Jt. 
S klesající velikostí změn mezi snímky i proces optimalizace konverguje k řešení rychleji. 

Po inicializaci (lokalizaci obličeje v obraze), je nutno nalézt model obličeje s využitím GWN 
reprezentace. V každém následujícím snímku je upřesněna GSW jejím optimálním přemístěním. 
Transformací souřadnic bodů uvnitř obličeje je proveden jeho tracking. Parametry této transformace 
odpovídají získaným parametrům supervlnky (sx, sy, sxy, cx, cy, θ). Výsledky trackingu v průběhu 
krátké sekvence jsou zobrazeny na obr. 10. Obličejový region je zde zadán souřadnicemi čtyř rohů 
hraničního obdélníku. Poloha rohů je v průběhu sekvence aktualizována nalezenou transformací 
supervlnky. 

     

     
Obr. 10: Příklad GWN trackingu obličeje 

Tento přístup zahrnuje geometrii obličeje jako celku a proto je velmi odolný vůči některým 
změnám uvnitř regionu. Například mrknutí okem, nebo úsměv. Navíc, na rozdíl od klasických 
template-based metod trackingu, není třeba vysoké korelace mezi jednotlivými snímky v okolí 
význačných obličejových rysů. 
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Klasifikace vzorů 

Jaké jsou možnosti vlnkové reprezentace ve vztahu k rozpoznávání obrazových vzorů? Idea 
porovnávání obrazu se vzory reprezentovanými GWN sítí je jednoduchá. Vlnková síť optimalizovaná 
na konkrétním vzoru je velmi specifická. Jakýkoliv jiný vzor nebude touto sítí stejně dobře 
reprezentován. 

V prvním kroku je třeba vytvořit obrazovou galerii všech vzorů. Pro každý vzor z galerie je 
optimalizována jedna GWN. Klasifikovaný obraz se nyní pokusíme reprezentovat všemi GWN sítěmi 
z galerie. Existuje-li síť, která dobře pokrývá testovaný obraz, lze její původní vzor ztotožnit 
s klasifikovaným obrazem. 

Porovnání testovaného obrazu s existující galerií GWN probíhá podle následujícího schématu: 

• Každá síť z galerie je optimálně přemístěna v testovaném obraze. Proces přemístění se snaží 
rozprostřít GWN v obraze tak, aby jednotlivé vlnky co nejlépe pokrývaly charakteristiky 
obrazu. 

• Projekcí vlnek přemístěné GWN do klasifikovaného obrazu jsou vypočteny nové hodnoty 
všech vah. Využije se algoritmus přímého výpočtu popsaný na str. 23. 

• Rozdíl sady nově určených a původních vah definuje vzdálenost GWN od testovaného obrazu. 
Je-li rozdíl malý, pak GWN dobře reprezentuje obraz, protože nebylo třeba nijak změnit její 
povahu. Naopak velký rozdíl vah je způsoben nutností potlačit některé vlnky, neboť GWN 
špatně aproximuje obraz. 

• Vlnková síť jejíž nové váhy se změnily nejméně je prohlášena za vítěze a je ztotožněna 
s klasifikovaným obrazem. 

Pro výpočet vzdálenosti, nebo též rozdílu, nových a původních vah je k dispozici několik 
metrik. 

 

Vzdálenost dvou množin vah 

Výpočet vzdálenosti dvou množin vah bere v potaz nejen rozdíl jejich hodnot, ale i vzájemnou 
interakci jednotlivých vlnek. Výsledná hodnota bude lépe rozlišovat jednotlivé sítě v galerii vzhledem 
k jejich individuálnímu charakteru. Uvažovaná optimalizovaná GWN(ψ,w) je přemístěna 
v klasifikovaném obraze a jsou vypočteny její nové váhy v. Pro výpočet vzdálenosti vah w a v je 
možno použít klasickou euklidovskou metriku 

))(()().( ,
2 wvwvvwd ji

T −Ψ−=ψ , 

kde matice Ψ  je definována 

>=<Ψ jiji ψψ ,, . 
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Lepších rozlišovacích a klasifikačních výsledků dosahuje metrika nazývaná normalizovaná 
vzájemná korelace. Její značnou výhodou je normalizace absolutní hodnoty výsledku do intervalu 
<0,1>. Vzdálenost 1 znamená totožné váhy, vzdálenost 0 absolutně rozdílné váhy. Uvedená vlastnost 
je důležitá při porovnávání vzdálenosti několika vlnkových sítí s rozdílným počtem vlnek. 
Normalizovanou vzájemnou korelaci popisuje vzorec 
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Další vlastnosti klasifikace obrazových vzorů s využitím galerie GWN sítí budou důkladněji 
diskutovány v kapitole 4 věnované návrhu rozpoznávače výrazu lidské tváře. 
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2.3 Parametrické modely optického toku 

Proměny v obraze způsobené pohybem lze zjišťovat pomocí tzv. optického toku. Optický tok 
zachycuje všechny změny obrazu za čas dt. Každému bodu obrazu odpovídá dvojrozměrný vektor 
rychlosti vypovídající o směru a velikosti rychlosti pohybu v daném místě obrazu. Výpočet optického 
toku je zároveň i předpokladem pro zpracování vyšší úrovně, které umožňuje určit parametry pohybu, 
případně jej klasifikovat. 

 
Obr. 11: Odhad optického toku vybraných bodů obrazu 

Parametrické modely optického toku jsou jednou z možností popisu změn optického toku 
v lokálních oblastech obrazu. Užívají parametrizované funkce souřadnic v tomto regionu. I s malým 
počtem parametrů jsou schopny přesně popsat změny ve sledovaném regionu. Popisem parametrů 
v časové ose lze detekovat a rozpoznat pohyby (tracking) regionů a proměny jejich obsahu způsobené 
dynamikou změn v obraze. 

 

Metody odhadu optického toku 

Základní myšlenka všech přístupů k výpočtu optického toku předpokládá, že světelné 
podmínky jsou neměnné. Pro obrazovou funkci lze potom psát: 

),,(),,( tyxIdttvdtyudtxI =+++ , 

což znamená, že hodnota obrazu v bodě (x,y) v čase t je stejná, jako hodnota obrazu v čase t+dt.. 
Avšak v bodě, jehož změna polohy je závislá pouze na velikosti optického toku (u,v). 
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Korelační metody 

Nejjednodušší cesta jak využít předpokladu konstantních světelných podmínek je formulovat 
chybovou funkci jako sumu čtverců diferencí bodů v rámci regionu R. Předpokládá se, že optický tok 
je konstantní v celém tomto regionu. Minimalizací chybové funkce  

∑
∈

−+++=
Ryx

tyxIdttvdtyudtxIvuE
,

2)],,(),,([),(  

je odhadnuta hodnota optického toku. Korelační metody se často pojmenovávají SSD (Sum-of-
Squared Difference correlation). 

 

Gradientní metody 

Opět platí podmínka lokálně konstantní hodnoty optického toku. Po rozvoji obrazové funkce do 
Taylorovy řady a zanedbání členů vyšších řádů lze psát: 

=
∂
∂
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∂
∂
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∂
∂

+=+++ dt
t
Ivdt

y
Iudt

x
ItyxIdttvdtyudtxI ),,(),,(  

dtIvdtIudtItyxI tyx +++= ),,( . 

Za předpokladu neměnného osvětlení při translačním pohybu, pro odhad rychlosti pohybu platí 

vIuII yxt +=− , 

kde Ix, Iy a It jsou parciální derivace jasu podle prostorové a časové složky. Optický tok (u,v) je často 
interpretován jako vektor rychlosti pohybu daného bodu. Z rovnice plyne, že časová změna jasu 
v daném místě obrazu je způsobena součinem plošné změny jasu v daném místě obrazu a rychlosti 
pohybu tohoto místa. Analogicky, odhadovaný optický tok minimalizuje energii 

∑
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,
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Po jednoduché úpravě 
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Funkce f(u,v) je hledaný optický tok daného bodu a ∇I=(Ix,Iy) značí dvourozměrný gradient 
obrazové funkce, což je směr v němž funkce I roste nejrychleji. 

 

Regresní metody – parametrické modely optického toku 

Potřebujeme-li rozšířit velikost regionu R, narazíme na problém zachování vysoké míry 
přesnosti vypočteného optického toku. V těchto případech můžeme optický tok v rámci regionu 
modelovat parametrizovanou funkcí souřadnic obrazu. 
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Modely optického toku 

Parametrický popis pohybu v obraze se snaží přesněji zachytit změny optického toku v rámci 
zvoleného regionu. Parametrizovaná funkce je typicky reprezentována polynomy. V rámci malého 
regionu většinou postačuje následující jednoduchý model: 

yaxaayxv
yaxaayxu

543

210

),(
),(

++=
++=

, 

kde ai jsou konstanty a u(x,y), v(x,y) jsou horizontální a vertikální složky optického toku v bodě (x,y). 
Parametry ai mají jednoduchou interpretaci v optickém toku (obr. 12). Například a0 a a3 reprezentují 
horizontální a vertikální posuv (translace) celého regionu. Analogicky lze dodefinovat rotaci, 
divergenci (zvětšení, zmenšení) a deformaci. 

24

51

51

aarotace
aadeformace
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Definovaný model není dostačující k zachycení pohybu v obraze, je-li přípustná změna roviny 
pohledu na sledovaný objekt. V těchto případech je použit silnější (planární) model. Jeho přínosem je, 
že například obličej je sledován v rovině viděné pod určitým úhlem (perspektivní projekce). 
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Oba dva modely jsou dostatečně robustní pro pohyb obličejových regionů v mnoha situacích. 
Avšak nedostačují pro regiony, jejichž změna prochází složitější variací pohybů. Zejména zakřivení 
tvaru regionu (obočí). Zavedení dalšího parametru c 
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+++=

++=
 

doplní prvek zakřivení regionu. Schopnost detekce je však omezena pouze na jednoduché typy 
zakřivení. Danými rovnicemi nelze popsat složité, několikanásobné ohyby. Pro zachycení změn 
zakřivení úst případně obočí je však model dostačující. 

 
Obr. 12: Interpretace parametrů optického toku 
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Určení parametrů pohybu 

Nyní robustní algoritmus nalezení uvedených parametrů pohybu. Nejdříve maticový zápis 
parametrů pro všechny tři  modely (jednoduchý, planární a jednoduchý se zakřivením). 
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Horizontální a vertikální změna polohy pro bod o souřadnicích (x,y) je v jednotlivých modelech 
definována jako: 

AXvuaf .),()( ==
r

 

PXvupf .),()( ==
r

 
r CXvucf .),()( ==  

Je-li R množina bodů obličejového regionu a aR jsou parametry jednoduchého modelu těchto 
bodů, pak chyba modelu je dána funkcí 
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Problém odhadu optického toku spočívá v minimalizaci chybové funkce E(a) volbou vhodných 
parametrů ar. Matematicky 

)(min aE
a

r
. 

Funkce ρ ovlivňuje proces minimalizace. Vhodnou volbou robustní ρ-funkce lze snížit chybu 
při výpočtu optického toku a značně omezit vliv nepodstatných pohybů ve zkoumané oblasti. 
Klasický přístup k minimalizaci pomocí SSD vede spíše než k odhalení podstatného optického toku 
k nalezení průměrné hodnoty všech pohybů a změn v oblasti. Naopak vhodný výběr ρ-funkce omezuje 
vliv zmiňovaných pohybů charakteru šumu. 

 

Volba ρ-funkce 

Michael J. Black ve své práci [4] ukázal, že vhodnou ρ-funkcí je tzv. Geman-McClureho 
norma. Vztahy pro výpočet její hodnoty a první derivace jsou následující: 
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Průběh zvolené ρ-funkce ukazuje obr. 13. Graf vpravo je její první derivace. 
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Obr. 13: Funkce Geman-McClure a její derivace 

 

Algoritmus minimalizace 

Minimalizace může být provedena jakoukoliv vhodnou publikovanou metodou. Použitelný je 
např. klasický horolezecký algoritmus (hill-climbing) nebo algoritmus EM (expectation 
maximization). Zpřesnění odhadu je dosaženo iterativním opakováním výpočtu. V každé iteraci je 
provedena zpětná transformace obrazu dle již vypočtených parametrů pohybu a následně jejich 
zpřesnění. 

Protože funkce Geman-McClure je dobře diferencovatelná, lze využít algoritmu přerelaxace - 
SOR (simultaneous-over-relaxation). Tato relaxační metoda obsahuje prvky Jacobiovy a Gauss-
Seiddelovy metody. Pro ilustraci, chceme-li minimalizovat hodnotu funkce E(a) vzhledem 
k parametru a, pak zpřesnění výsledných hodnot v kroku n+1 obkdenáší výpočet rovnice 
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waa nn
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Relaxační parametr w volíme v rozmezí 0<w<2. Při dodržení těchto hodnot, je zaručena konvergence 
metody. Hodnota T(a) je horní mez druhé parciální derivace E(a). 

 

Finální algoritmus 

Jak bude vypadat odhad optického toku modelovaného parametrizovanými funkcemi? Výpočet 
je založen na výše popsaných algoritmech. Využívá robustní normu Geman-McClure a minimalizaci 
iteračním algoritmem SOR. Podrobnosti včetně detailů jiných metod naleznete v literatuře [4] a [5], 
případně [6]. 
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Aby algoritmus úspěšně zachytil i velmi rychlé pohyby, je rozšířen o použití tzv. obrazových 
pyramid. Pro každý obraz sekvence je vytvořena pyramida, která se skládá z kopií původního obrazu 
podvzorkovaných na nižší rozlišení. 
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Obr. 14: Sestavení obrazové pyramidy podvzorkováním 

Výpočet začíná na nejnižším rozlišení, nebo-li nejvyšší úrovni pyramidy. Iniciální optický tok 
je nulový. Několika iteracemi (řádově n=30), případně dokud není dosaženo potřebné přesnosti, 
vypočteme jeho změnu. Obvykle nejprve translační parametry a0 a a3. Teprve po odhadu translačního 
pohybu jsou nalezeny zbylé parametry modelu (např. a1, a2, a4, a5). To vše iteračním vzorcem 
minimalizační metody SOR: 

ii

n
i

n
i a

E
aT

waa
∂
∂

−=+

)(
11 . 

Vypočtený optický tok je promítnut na nižší úroveň pyramidy. V případě, že podvzorkování 
bylo dosaženo výběrem každého druhého bodu obrazu, bude iniciální odhad roven (2a0, a1, a2, 2a3, a4, 
a5). Na nové úrovni je původní region posunut (warping) ve směru prozatímního optického toku. 
Nyní jsou opět iteračně zpřesněny parametry optického toku. Tímto způsobem algoritmus pokračuje 
až na nejnižší úroveň pyramidy. Ta odpovídá největšímu rozlišení a tedy i původnímu obrazu. 

 

Warping obrazu 

Parametry popisují pohyb (optický tok) v určité oblasti mezi prvním a následujícím obrazem 
video sekvence. Postup deformování prvního obrazu dle odhadnutého optického toku je následující. 
Pro každý pixel (x,y) cílového obrazu je nejprve nutné nalézt jeho pozici (x‘,y‘) v původním obrazu. 
Potom lineární interpolací pixelů v okolí bodu (x‘,y‘) vypočítat hledanou hodnotu v bodě (x,y). 

Jsou-li (cx,cy) souřadnice středu sledovaného regionu, lze v případě jednoduchého modelu 
optického toku psát 
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Inverzí této transformace dostaneme 
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Sledování pohybu regionu ve video sekvenci 

Parametrický popis optického toku může být použit ke sledování pohybu objektu uvnitř 
zvoleného regionu ve video sekvenci. Obdobně jako při trackingu s použitím GWN je region 
reprezentován souřadnicemi čtyř rohů hraničního obdélníku. V každém novém snímku sekvence jsou 
odhadnuty parametry zvoleného modelu. Podle nalezených hodnot jsou lokalizovány nové pozice 
všech čtyř rohů regionu. Příklad na obr. 15 ukazuje pozice sledovaného obličejového regionu ve 
vybraných snímcích krátké sekvence. Byl použit základní model optického toku bez perspektivy a 
zakřivení. 

     

     
Obr. 15: Výpočet optického toku v obličejovém regionu 
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Parametrický popis optického toku přináší možnosti analyzovat nejen pohyb regionu jako 
celku, ale i dynamiku jednoduchých změn uvnitř sledované oblasti. Časový průběh parametrů 
v průběhu sekvence lze v některých případech považovat za charakteristický i pro změny uvnitř 
regionu. Velikost regionu však nesmí být příliš velká. Například parametry získané sledováním celého 
obličeje jen těžko postihnou změny způsobené úsměvem, zamračením apod. Naopak příliš malý 
region negativně ovlivňuje přesnost výpočtu. 
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3 Rozpoznávání gest a výrazu tváře 
Rozpoznávání lidských gest je oblast zajímavá a rychle se rozvíjející. Zejména v posledních 

několika letech získává na značné oblibě. Potenciál těchto systémů roste s vývojem hardwaru i 
nárůstem výkonu personálních počítačů. Tato krátká kapitolka nastíní přednosti i nedostatky 
existujících metod klasifikace gest a výrazů. Nejprve však několik slov, která odůvodní zaměření této 
diplomové práce na rozpoznávání výrazů lidské tváře. 

 

3.1 Motivace pro realizaci rozpoznávače výrazů tváře 

Snad pochopíte, že není možné věnovat se jak rozpoznávání gest, tak i klasifikaci výrazů 
obličeje. Metody vhodné pro analýzu gest rukou nejsou často úspěšné při rozpoznávání výrazu tváře. 
Je nutné věnovat se těmto oblastem samostatně. Po jejich vývoji lze prvky obou systémů zkombinovat 
do jednoho konzistentního bloku. 

Jak jste se dozvěděli, existuje mnoho přístupů k reprezentaci objektů v obraze, sledování jejich 
pohybu a rozpoznávání gest. Není jednoduché vybrat tu „správnou“ metodu, protože žádná správná a 
univerzální neexistuje. Každá z nich má své výhody a nevýhody. Při studiu jednotlivých možností 
jsem narazil na poměrně nový přístup založený na vlnkových sítích (podrobnosti v kapitole 2.2). Již 
od první chvíle mne tato metoda zaujala a chtěl jsem se pokusit o implementaci jejich základních 
algoritmů. Později jsem začal zkoumat vlastnosti metody a hledat její další uplatnění. Bylo nutné 
odstranit některé její neduhy a pokusit se o zlepšení celkové robustnosti. 

Vlnkové sítě byly představeny jako alternativa ke známým  metodám reprezentace a sledování 
obličeje. Také proto je rozpoznávání výrazu lidské tváře obsahem této práce. 

 

3.2 Přehled existujících metod 

Dynamika lidských gest zavádí do jejich klasifikace další podstatné prvky. Prvním z nich je 
časová osa. Obyčejné pokývnutí hlavou může trvat necelou sekundu, ale i mnohem méně. Ještě více 
variabilní jsou složitější gesta. Dalším prvkem je individuální provedení gest různými lidmi. S 
řešením uvedených problémů se každý autor vypořádal jiným způsobem. Základní přehled bude 
obsahem následujících řádek. 

 

První charakteristiky 
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Nejprve možnosti rozdělení všech systémů pro rozpoznávání lidských gest a výrazů. Lze je 
dělit podle přístupu ke zpracování video sekvence: 
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• Dynamické (motion-based) - založené na pohybu a změně mezi jednotlivými obrazy sekvence. 

Tyto metody vyhodnocují pohyb mezi dvěma po sobě jdoucími snímky. Parametry pohybu 
získávají na základě výpočtu časově-prostorových derivací obrazové sekvence, nebo výpočtem 
tzv. optického toku. 

• Statické – Pracují vždy nad jedním obrazem sekvence a dle lokalizované polohy sledovaných 
částí těla, jejich vzájemné interakce a stavu se snaží identifikovat gesta a výrazy. 

Na základě technik reprezentace a modelovaní sledovaných objektů v obraze, lze systémy 
rozlišit takto: 

• 3D model sledované části těla (3D-based) – Podle modelu části těla a jeho vlastností daných 
strukturou (možnosti pohybu dlaně a prstů), je v průběhu celé sekvence postupně analyzována 
poloha 3D modelu v prostoru. To umožňuje přesné rozlišení i velmi jemných gest. Tyto metody 
jsou však značně výpočetně náročné. 

• 2D metody (2D image-based) – analýzou 2D obrazu metodou sledující  rozložení barvy 
(případně jasu) v obraze jsou schopny rozlišit výrazy a gesta. Často se užívá i 2D modelů 
lidského těla. 

Poslední kritérium bere v potaz postoj systému k pohybu objektů v sekvenci. Nebo-li jakým 
způsobem systém analyzuje pohyb a získává parametry podstatné ke klasifikaci gest: 

• Založené na regionech (region-based) – metody spojují informace získané nad sledovanými 
oblastmi obrazu a umožňují tak analýzu pohybu částí těla. 

• Hraniční metody (boundary-based) – zaměřují se na nespojitosti v obraze lidského těla při 
pohybu. 

Nyní se budeme věnovat konkrétnějšímu popisu dříve zveřejněných metod. Metod reprezentace 
objektů v obraze, jejich lokalizace, sledování pohybu a klasifikaci samotných gest. 

 

Reprezentace obličeje v obraze 

Existuje mnoho možností reprezentace objektů v obraze. Důraz je kladen na metody vhodné k 
reprezentaci obličejového regionu a později ke snadnému sledování jeho pohybu v obraze. Jaké jsou 
výhody i nevýhody několika hojně užívaných metod? 

Jedna z nejúspěšnějších metod reprezentující objekty jejich vzory (tzv. template-based přístup) 
je založena na PCA analýze (Principal Component Analysis). Zejména detekce a klasifikace objektů 
jsou oblasti využívající PCA. Neboť aproximuje pouze strukturu (texturu) a není hodnocena 
geometrická informace o objektu jako celku, projevují se její nevýhody v citlivosti na deformace 
uvnitř klasifikovaného regionu a změnu světelných podmínek. Metoda AAM (Active Appearance 
Model) [7] rozšiřuje PCA přístup právě o geometrické vlastnosti objektu. Potom je možné modelovat 
jakýkoliv obličej či gesto. Tyto metody kódují informaci přímo na pixelovém základě. Bohužel 
výpočetní nároky jsou velmi vysoké. Eigentracking přístup, prezentovaný M. J. Blackem v [8], staví 
na základech PCA analýzy a parametrických modelech optického toku. Vzory pro PCA analýzu jsou 
zde chápány jako objekty viděné určitým pohledem. Snaha odhalit transformaci známých vzorů na 
aktuálně pozorovaný objekt je podepřena robustními metodami odhadu optického toku. 
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Jiní autoři [9] a [10] představují možnosti aplikace umělých neuronových sítí (ANNs - Artificial 
Neural Networks) při reprezentaci objektů. Vstupem neuronové sítě jsou různě podvzorkované 
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šedotónové obrazy objektů, případně jejich tříd. Vzory a jejich podvzorkované verze jsou užívány i 
v řadě korelačních metod, v některých případech doplňovaných o geometrické informace [11]. 

Extrakcí charakteristických rysů obrazu a popisem jejich vztahů lze rovněž reprezentovat 
objekt. V těchto případech se často hovoří o tzv. feature-based metodách. Například Cox v [12] 
předkládá metodu detekce obličeje na těchto základech. Pro rozpoznání obličeje je nutné aplikací 
filtrů na obrazovou informaci a analýzou jejich odezvy detekovat význačné obličejové rysy. 
Vzhledem k definovaným geometrickým vlastnostem obličeje (souměrnost apod.) a pomocí algoritmů 
feature groupingu je odhalována přítomnost obličeje v obraze. Často se užívá rozličných 
pravděpodobnostních modelů k ohodnocení míry shody obrazu se vzorem obličeje. 

Kombinaci obou přístupů navrhuje ve své metodě Wiskott [13]. Využívá charakteristiky 
feature-based i template-based metod. Na základě diskrétní vlnkové transformace postavil metodu, 
která v ručně zvolených bodech aplikuje Gáborovy filtry. Množinou odezev těchto filtrů pak 
reprezentuje daný bod. V průběhu trénování jsou tyto charakteristiky počítány nad pevně zvolenou 
množinou významných bodů v celé skupině trénovacích vzorů. Každý bod je tak popsán kompletní 
množinou odezev a dále také pozicí bodu. Tyto informace tedy tvoří jakýsi graf. 

Zapomenout bychom neměli ani na histogram-based přístupy. Měřením statistik lokálních 
vlastností obrazu, například barvy, derivací apod. sestavují tyto metody histogramy. Vícerozměrných 
histogramů pak užívají k modelování funkce hustoty pravděpodobnosti rozložení lokálních a 
globálních příznaků a vlastností obrazu. Histogramy velmi potlačují geometrické informace o objektu. 
Často ani není možné oddělit pozadí od vlastního objektu, tato segmentace může být totiž velmi 
obtížná. Stížená segmentace je i důvodem pro nižší robustnost těchto metod při proměnném pozadí 
video sekvence. 

 

Lokalizace obličeje 

V zásadě se užívá několik způsobů nalezení polohy obličeje v obraze. Valná většina z nich 
pracuje se sadou významných obličejových rysů (ústa, oči, obočí, atd.) jejichž vzájemná poloha a 
interakce je popsána množinou vztahů či pravidel. Lze říci grafem. 

Yang a Huang navrhli hierarchickou metodu detekce obličeje [11]. Jejich systém pracuje se 
třemi úrovněmi pravidel. Na první úrovni je prohledáván celý obraz a hledají se kandidátské oblasti. 
Na dalších úrovních jsou aplikována zpřesňující pravidla. Vyšší úrovně popisují jednotlivé rysy 
obličeje, kdežto nižší se věnují obecnému charakteru obličeje. Výsledky metody nebyly ideální. Její 
důležitá vlastnost, hierarchický zpřesňující model, byla však přenesena do dalších přístupů. Přínos 
zpřesňující strategie spočívá ve větší robustnosti a menších výpočetních nárocích. 
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Opačným přístupem se vyznačují metody, které předpokládají, že každý obličej lze popsat 
vztahem několika rysů. Postupují tedy od lokalizace rysů (oči, obočí,…) až k jejich spojování v celek 
tvořící obličej. Vztahy obličejových rysů jsou často modelovány statistickými metodami. Velkou 
nevýhodou těchto přístupů je citlivost na změnu osvětlení a šum. Obličejové rysy mohou být snadno 
porušeny. Například stíny mohou v obraze vytvořit velmi výrazné hrany, jenž znemožní korektní 
detekci rysů. Z hlediska přehledu metod není podstatná lokalizace rysů. Lze užít detekci hran, 
aplikovat jiné robustnější druhy filtrů specifických pro obličejové rysy nebo prostou korelací odhalit 
přítomnost předlohy rysu v obraze. 
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V mnoha systémech se jako efektivní a robustní nástroj ukázala detekce barvy lidské kůže. 

Protože každý člověk má barvu kůže jinou, bylo nutné hledat co nejlepší model pro distribuci barvy 
v barevném prostoru. Mezi používané barevné prostory patří: normalizované RGB, YCbCr, HSV a 
mnohé další. Všechny, ať už pravděpodobnostní, či jiné přístupy musí být schopny pokrýt i změny 
vlivem variabilního osvětlení. Ve snaze zvětšit robustnost algoritmu byly později navrženy různé 
adaptivní modely lidské kůže. 

Detekce lidské kůže je velmi efektivní a rychlá metoda nalezení regionů obsahujících lidský 
obličej, ruce apod. Nevypovídá však nic o konkrétním obsahu oblasti. Často obdržíme pouze 
informaci o hranici oblasti a musíme použít dalších metod pro pochopení jejího obsahu. Je tedy nutné 
zpřesnit výsledky detekce a odhalit případnou přesnou polohu obličeje. 

Velmi pěkný a podrobný souhrn všech metod detekce obličeje v obraze naleznete v celkovém 
přehledu [14]. 

 

Sledování pohybu obličeje 

Pro většinu počítačových systémů založených na počítačovém vidění je sledování pohybu 
(tracking) částí lidského těla fundamentální problém. Iniciální lokalizace sledovaného obličeje ve 2D 
systémech znamená nalezení jeho hraničního obdélníku. Následně trackingem rozumíme sledování 
změny polohy a velikosti nalezené hranice v obrazové sekvenci. Požadavky kladené na lokalizaci a 
tracking jsou zejména robustnost a přesnost použité metody, ale také rychlost, neboť těchto algoritmů 
se často užívá v systémech pracujících v reálném čase. 

Rozdílné vlastnosti a hlavně i typy reprezentace diferencují i přístupy k těmto dvěma 
problémům. Některé z metod se zaměřují na charakteristické hrany a ostré okraje (edge-based, 
feature-based). Jiný přístup lokalizuje pohyb obličeje na základě jeho obrazových předloh a vzorů 
(region-based, template-based). Obě tyto metody jsou velmi přesné pro sekvenci s malými 
diferencemi mezi jednotlivými snímky, tedy s nepříliš velkým pohybem. Pokud tento předpoklad není 
splněn, což v praxi nastává poměrně často, metody zpravidla selhávají a jejich zotavení značně závisí 
na jejich obvykle nízké robustnosti. 

Alternativním přístupem je tzv. blob-based tracking, který sleduje obličej vzhledem k jeho 
charakteristické barvě (barvě kůže) a případně dalším aspektům, například tvaru apod. Metoda je 
mnohdy rychlejší a hlavně podstatně robustnější než metody předchozí. Základním prvkem blob-
based přístupu je segmentace barev v obraze pro nalezení objektů s hledanou charakteristikou barvy. 
V případě trackingu obličeje je podmínkou kvalitní segmentace a statistický model barvy lidské kůže. 
Tento model musí být schopen pokrýt rozdíly mezi lidmi i změny vlivem jiných světelných 
podmínek. 

Práce [4] a [5] představují další kategorii metod trackingu. Autoři v nich popisují svoji 
reprezentaci a klasifikaci pohybu s využitím parametrických modelů optického toku. Lidský obličej a 
obličejové regiony (oči, rty) reprezentují jako rovinné plošky, jejichž pohyb v sekvenci lze modelovat 
polynomy nízkého řádu. Robustní algoritmus odhadu optického toku užívají k nalezení vhodných 
koeficientů těchto polynomů. Získané parametry mohou být rovněž užity k rozpoznávání lidských 
gest a výrazů. 
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Již několikrát bylo řečeno, že ve své diplomové práci stavím na reprezentaci obličeje vlnkovou 
sítí. Tato reprezentace je dostatečně přesná a efektivní i pro sledování jeho pohybu v obrazové 



Diplomová práce: Rozpoznávání gest ve video sekvencích 

 

 
sekvenci. Tracking vlnkovou sítí je metoda velmi odolná k deformacím uvnitř obličejového regionu 
(např. mrknutí okem, úsměv) i k homogenním změnám světelných podmínek v obraze. Vzhledem 
k dříve definovaným přístupům můžeme tvrdit, že GWN vlnková síť spojuje prvky template-based i 
feature-based reprezentací. Zahrnuje celkovou geometrii obličeje i jeho charakteristické rysy. 
Nespoléhá se tedy pouze na texturu obličeje jako klasická obrazová předloha. 

 

Klasifikace gest a výrazů 

Klasifikace gest či výrazů se odvíjí od zvolené metody reprezentace a trackingu. Na základě 
výše uvedených dělení je možné charakterizovat některé známé metody rozpoznávání gest. 
Základním kritériem pro rozdělení bude, zda se jedná o dynamickou či statickou metodu. 

Jednou poměrně jednoduchou dynamickou metodou jsou tzv. Skryté Markovovy modely (HMM 
– Hidden Markov Models) [15]. Pravděpodobnostně popisují možné přechody mezi polohami části 
těla v rozpoznávané sekvenci. Polohy jsou často získávány staticky z jednotlivých obrazů sekvence 
například barevnou segmentací obrazu. Druhá jednoduchá metoda užívá tzv. dynamické borcení času 
(Dynamic Time Warping), při kterém jsou známé trajektorie pohybu částí těla porovnávány 
s trajektoriemi získanými jejich sledováním v sekvenci. Robustní kombinací obou těchto metod, je 
pak algoritmus Condensation Algorithm (více v [16]). 

Mezi statické metody rozpoznávání výrazů tváře, patří již zmiňovaná PCA analýza. 
Lokalizovaný obličejový region obsahující klasifikovaný výraz je ztotožněn s předlohou v galerii. Je 
třeba vytvořit rozsáhlou galerii pro každý obličejový rys a jeho výrazy. 
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Vzhledem k volbě vlnkové reprezentace, bude i problém klasifikace výrazu řešen pomocí 
GWN. Obdobně jako u PCA přístupu, užívá se galerie předloh. Předlohy jsou však reprezentovány 
vlnkovou sítí, což vede ke snížení celkového rozsahu galerie. 
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4 Návrh a implementace rozpoznávače 
Po bezpočtu stránek plných teorie přichází na řadu praktický návrh a implementace. Návrh a 

implementace rozpoznávače výrazů lidské tváře. Konečně budou zužitkovány nabyté znalosti a 
zkušenosti. Velmi důležitá bude kapitola 2.2, která se podrobně věnovala algoritmům vlnkové 
reprezentace obličeje. Sledování jeho pohybu ve video sekvenci a dalším aspektům problematiky 
GWNs (Gabor Wavelet Networks). Nyní bude následovat pohled na základní ideu rozpoznávače a 
odhad vlastností použité vlnkové reprezentace. V dalších částech kapitoly se dočtete o několika 
úpravách původních algoritmů GWN. Úpravách, které by měly zlepšit či odstranit některé negativní 
vlastnosti vlnkových sítí. 

 

4.1 Rozpoznávač výrazu lidské tváře 

Návrh robustního rozpoznávače není triviální. Je zapotřebí zohlednit veškeré aspekty této 
problematiky. Jedinečnost provedení gest, velké rozdíly mezi uživateli a mnoho dalších. Při návrhu 
rozpoznávače je důležité, odpovědět si na několik základních otázek: 

• Jak reprezentovat obličej v obraze? 

• Jak nalézt jeho polohu v prvním snímku sekvence? 

• Jakým způsobem sledovat jeho pohyb ve video sekvenci? 

• Jak klasifikovat výrazy obličeje? 

Lze též říci, že zodpovězení těchto otázek znamená volbu metody: 

• Reprezentace, lokalizace a trackingu obličeje. 

• Klasifikace výrazů. 

Struktura rozpoznávače intuitivně odpovídá způsobu návrhu. V jeho blokovém schématu, obr. 
16, je řešení každé otázky chápáno jako samostatný prvek celkového systému. První blok představuje 
předzpracování snímků sekvence klasickými algoritmy zpracování obrazu. Je-li upravený obraz 
prvním snímkem sekvence, vstupuje do bloku Lokalizace. Zde je nalezena iniciální poloha obličeje 
(hraniční obdélník). Následující obrazy tvoří vstup do bloku Tracking obličeje, který zpřesní polohu 
v novém obraze, sleduje tak pohyb obličeje. 
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Informace o aktuální poloze obličeje vstupují současně s obrazem do klasifikátoru výrazů. Ten 
odhaluje změny v obličejových rysech a snaží se rozlišit jednotlivé výrazy. Klasifikace může probíhat 
dvěma způsoby, dynamicky a staticky. Statická metoda pracuje pouze s aktuálním snímkem, kdežto 
dynamická pohlíží na průběh změn v čase. Pro klasifikaci výrazů tváře zřejmě postačí statická 
metoda. Dynamických metod se užívá při rozpoznávání složitých gest rukou nebo hlavy, což není 
náplň této práce. 
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Obr. 16: Základní idea rozpoznávače 

Základní představu navrhovaného rozpoznávače již určitě máte. Jaké algoritmy budou použity 
v definovaných blocích? 

• Vzory obličeje budou reprezentovány GWN sítí. Vytvořením galerie několika typových 
obličejů (bez vousů, s brýlemi, apod.) je možné rozšířit možnosti rozpoznávače. 

• Iniciální lokalizace obličeje je řešena detekcí lidské kůže. Ke zpřesnění polohy obličeje 
v rámci nalezených regionů bude opět užito galerie několika obličejových předloh. 

• Efektivní metoda přemístění GWN sítě bude základem pro sledování pohybu obličeje. GWN 
přemístění bude aplikováno na lokalizovanou předlohu obličeje. 

• Proces klasifikace také využije galerie GWN předloh. Tentokrát předloh výrazů. Výrazy 
každého významného obličejového regionu budou tvořit jeho galerii. Uvažovány jsou tři 
významné oblasti obličeje:  

o levé oko včetně obočí, 

o pravé oko včetně obočí, 

o a oblast kolem úst. 
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Přesný návrh struktury je vidět na obr. 17. Pro upřesnění, snahou je rozpoznat základní lidské 
výrazy. Například zamračení, údiv, úsměv, mrknutí okem, atd. Nyní popis konkrétní podoby 
jednotlivých elementů rozpoznávače. 
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Obr. 17: Finální struktura rozpoznávače 

 

Charakter video sekvence 

Kvalitní předzpracování snímků video sekvence je velmi důležitý proces. Zejména 
v systémech, které používají sekvence s nižším rozlišením. Odstranění šumu, případně normalizace 
obrazu může pozitivně ovlivnit přesnost klasifikace výrazů. Veškeré testovací video sekvence jsem 
pořídil běžnou USB kamerkou. Rozlišení 320x240 bodů se později ukázalo jako dostatečné. Kamerou 
získané snímky mají charakter RGB obrazu s barevnou hloubkou 24 bitů. Další zpracování snímků 
závisí  na účelu jejich použití. Pro detekci barvy lidské kůže se převádí do normalizovaného RGB, 
případně HSI prostoru. Pro algoritmy GWN je jednoduše normalizován (viz. dále) na rozsah hodnot 
jasu pixelů <-1,1> . 

Veškeré další předzpracování formou filtrace, odstranění aditivního šumu apod. není nutné. 
Samotná vlnková reprezentace je totiž odolná vůči těmto druhům šumu. Například proces 
optimalizace GWN (nalezení reprezentace pro obrazový region) je sám o sobě schopen šum potlačit. 

 

Normalizace obrazu pro vlnkovou reprezentaci 
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Metoda GWN reprezentace pracuje s šedotónovým obrazem, jehož jas má hodnoty v rozsahu 
<-1,1>. Trojice jasů RGB obrazu (červená, zelená a modrá) je převedena na hodnotu jasové funkce. 
Výsledná hodnota IRGB <0,255> je normalizována do požadovaného rozsahu <-1,1> velmi 
jednoduchým vzorcem: 
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Vlnková síť aproximuje pouze zvolený obličejový region. Ten často podléhá změnám osvětlení. 
Změnu homogenního osvětlení lze potlačit tzv. ustředěním obrazu, nebo-li odečtením jeho střední 
hodnoty od všech jeho pixelů. Střední hodnota je však vypočtena pouze z obličejového regionu, nikoli 
z celého obrazu. 
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Protože většina vlnek pokrývá nějakou hranu či nespojitost obrazu, je dobré tyto rozdíly zvětšit 
a zdůraznit. Proto se nejprve nalezne maximum a minimum v aproximovaném regionu. Následně je 
celý obraz převeden tak, aby pixely v regionu nabývaly hodnot z celého rozsahu <-1,1>. Podle 
maxima a minima jsou jejich hodnoty „roztaženy“ do celého intervalu. Po normalizaci se v některých 
oblastech obrazu může objevit hodnota větší jak 1 či menší jak -1. Protože se pracuje pouze 
s obličejem, nikterak to nevadí. 

 

Potlačení nehomogenního osvětlení 

Nalezení kvalitní vlnkové reprezentace může často zmást nehomogenní osvětlení. Různé stíny 
mohou v obraze vytvořit lokální maxima či minima, která neodpovídají žádnému reálnému 
obličejovému rysu. V obraze mohou dokonce vzniknout další silné hrany. V průběhu experimentů 
s postupnou optimalizací vlnkové sítě, jsem odhalil, že první vlnka většinou pokryje globální 
charakter osvětlení zvolené oblasti. Obr. 18 ilustruje tento případ. 

     
Obr. 18: Vlnka aproximující osvětlení 
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Proto bude optimalizace první vlnky součástí předzpracování obrazu. Po nalezení optimálních 
parametrů, můžeme vlnku od obrazu odečíst a částečně odstranit vliv nehomogenního osvětlení. Ostré 
hrany vzniklé stíny však v obraze zůstanou. Navíc po odečtení vlnky se změní charakter ostatních 
obrazových maxim a minim, což není žádoucí jedná-li se o obličejové rysy. Rysy lze detekovat 
použitím filtrace tzv. laplaceovým operátorem 
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Laplaceův operátor slouží k odhadu druhé derivace obrazové funkce v daném bodě. Často se 
používá pro detekci hran. V oblastech kolem obličejových rysů (oči, obočí, …) bude mít tento 
operátor zřejmě největší odezvu. V místech s velkou odezvou je ponechán původní obraz a nebude se 
odečítat vlnka pokrývající osvětlení. Tímto přístupem je také zabráněno degradaci obrazu v případě, 
že vlnka nepokryje osvětlení ale nějaký významný rys obrazu. Vlnka nebude brána vůbec v potaz. 

     
Obr. 19: Nalezení významných rysů 

Výsledek filtrace tímto operátorem je na obr. 19. Zároveň je znázorněn výsledek dilatace 
filtrovaného obrazu. Dilatace rozšíří oblasti detekovaných hran do jejich nejbližšího okolí. 
Nevýhodou dilatace je zvýraznění ojedinělých bodů s velkou odezvou laplaceova operátoru. Bodů 
s charakterem šumu. Proto je dobré tyto body odstranit jednoduchým mediánovým filtrem 
(podrobnosti k mediánu, dilataci a případně i erozi naleznete v knize [3]). 

V bodech které nepřísluší žádnému rysu, odečteme nalezené osvětlení. V novém obraze je tak 
potlačeno nehomogenní osvětlení. Bohužel neodstraníme případné ostré stíny, neboť ty mají charakter 
hran a proto budou v obraze ponechány. Celou operaci ilustruje následující obrázek. 

     
Obr. 20: Odstranění nehomogenního osvětlení 

Pokud máte pocit, že filtrovaný obraz (vpravo) je tmavší, nemýlíte se. Normalizací jsou 
zvýrazněny tmavé a světlé oblasti. 
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Lokalizace oblastí s lidskou kůží 

Detekcí obrazových regionů obsahujících lidskou kůži je možné přibližně odhadnout základní 
polohu obličeje. To je užitečné zejména v prvním snímku sekvence. Detektor lidské kůže jsem do své 
diplomové práce převzal od Ing. Igora Potůčka. Za poskytnutí jeho zdrojových souborů mu tímto 
děkuji. Několik poznámek k jeho funkci si přeci jen dovolím uvést. Zejména také proto, že z mé 
strany prošel detektor několika úpravami. 

Detektor pracuje s obrazem typu RGB. Pro interní účely převádí jasové složky do 
normalizované podoby. Dále pak používá pouze dvě složky R‘ a G‘. Třetí složka je po normalizaci 
doplňková a nenese žádnou užitečnou informaci. Samotný převod je definován takto 
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Hlavním důvodem převodu je lepší distribuce barvy kůže v novém barevném prostoru. 
Klasický RGB prostor není příliš vhodný. Rozložení barvy kůže je popsáno jednoduchým statistickým 
modelem. Z tréninkové množiny M vybraných pixelů jsou vypočteny střední hodnoty µR a µG obou 
barevných složek a dvourozměrná kovarianční matice K. 
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Příslušnost pixelu X se složkami [R‘;G‘] k lidské kůži určuje pravděpodobnost, která je 
vypočtena právě ze středních hodnot a inverzní kovarianční matice. 
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Tento model nedokázal pokrýt všechny varianty barvy kůže. Jednoduchou úpravou je možné 
jeho výsledky značně vylepšit. Jeden model je rozdělen na dva. Jakým způsobem? Nejdříve jsou 
spočteny střední hodnoty µR, µG a rozptyly σR, σG obou barevných složek tréninkových bodů. Množina 
bodů je rozdělena do dvou skupin či shluků jejichž středy jsou zvoleny takto: 
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Pixel je zařazen do té skupiny, k jejíž středu má blíže. Pro porovnání lze použít Euclidovu 
vzdálenost. Každé skupině je přiřazen jeden popsaný statistický model. Jako celková 
pravděpodobnost, že pixel přísluší k barvě kůže, je vybrána ta lepší z obou pravděpodobností od obou 
modelů. Výsledky detekce lidské kůže na několika barevně odlišných obličejích jsou na obr. 21. 
Použit byl jeden dvojnásobný model trénovaný na 50-ti ručně zvolených bodech obrazu. 

     

     

     
Obr. 21: Příklady detekce lidské kůže 
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Obrazy vpravo jsou bitové mapy definující příslušnost pixelu k barvě kůže. Jako prahová 
pravděpodobnost byla experimentem zvolena hodnota 0.99. Na získané černobílé obrazy je pro 
zlepšení charakteristik aplikována mediánová filtrace a poté operátory eroze a dilatace. Oblast 
s hustým zastoupením barvy kůže je tak spojena v celistvý element. Použitím klasického vyhledávání 
objektů v obraze, rozšiřováním ze semínka, jsou nalezeny regiony s potenciálním výskytem obličeje. 
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Obr. 22: Nalezení hraničního obdélníku obličejového regionu 

Lokalizované regiony samozřejmě nemusí obsahovat jenom obličej. Detektor často nalezne i 
oblasti obsahující ruce nebo objekty s barvou velmi podobnou lidské kůži. Počet špatně rozpoznaných 
oblastí je rozumné snížit zavedením několika podmínek: 

• Velikost regionu by měla být omezena minimální hodnotou. Její volba závisí na celkové 
velikosti obrazu a odhadu minimálního rozměru obličeje. Lze ji zvolit jako desetinu rozměru 
obrazu. 

• Poměr stran regionu by měl být přibližně 4:3, což odpovídá poměru výšky obličeje k jeho 
šířce. 

V takto omezeném počtu regionů je třeba detekovat přítomnost obličeje. Jak to provést ukáže 
následující kapitola. 

 

Detekce obličeje 

Detekcí barvy kůže byly nalezeny oblasti obrazu, které mohou obsahovat obličej. Obsah těchto 
regionů je třeba podrobit další analýze, která by měla potvrdit přítomnost obličeje a nalézt jeho 
přesnou polohu. Detekce obličeje je spolu s detekcí kůže provedena pouze v prvním obrazu video 
sekvence. Je-li přítomnost obličeje potvrzena, bude se v dalších snímcích sledovat jeho pohyb a 
klasifikovat jeho výrazy. V opačném případě, kdy obličej není přítomen,  bude se proces detekce 
opakovat na dalším obraze ze sekvence. 
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Pro detekci obličeje v regionu je vhodné využít tzv. galerii GWN předloh (kapitola Klasifikace 
vzorů, str. 27). Galerie obsahuje vzory několika typových obličejů. Za typový jsou považovány 
obličeje bez vousů, s knírem, s bradkou, bez brýlí, s brýlemi apod. Procesem přemístění GWN jsou 
pro všechny obličejové vzory nalezeny co nejlepší pozice v regionu a jeho blízkém okolí. Pokud 
galerie obsahuje vzor, který v nové poloze dobře aproximuje daný obraz, je právě on prohlášen za 
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vítěze. Sestavení galerie provází proces optimalizace vlnkové sítě. Pro několik tréninkových 
obličejových vzorů je tak nalezena GWN reprezentace. 

 
Obr. 23: Příklad malé GWN galerie obličejových vzorů 

Skutečnost, že vzor dobře pokrývá nějakou část obrazu, je dána korelací původních vah w 
všech vlnek sítě s novou sadou vah v. Nové váhy jsou vypočteny projekcí tzv. duálních vlnek do 
obrazu. Projekce se provádí v nově nalezené poloze. Platí předpoklad, že vlnkám dobře 
aproximujícím obraz není třeba změnit váhu. Absolutní hodnota korelace blízká 1 znamená téměř 
totožné váhy a tedy nalezení GWN (vzoru obličeje) v obraze. 

Často nastane případ, že žádný vzor z galerie nebyl nalezen. Tuto skutečnost je nutno 
jednoznačně odlišit. V praxi se ukázalo vhodné použití prahu na hodnotu korelace. Korelace nejlepší 
GWN předlohy by měla být vyšší než tento práh. Experimentálně byla určena hodnota: 

8.0),( ≥vwd c
ψ . 

Poloha detekovaného obličeje je určena parametry přemístění vítězné GWN sítě. Mezi tyto 
parametry patří dilatace, translace a rotace. Hodnoty uvedených parametrů jsou vztaženy vzhledem 
k původní poloze regionu. Regionu dříve nalezeného detekcí barvy kůže. Poloha regionu a zároveň i 
původní GWN je popsána souřadnicemi čtyř rohů hraničního obdélníku. Novou pozici lze získat 
transformací těchto souřadnic dle nalezených parametrů. Obr. 24 ilustruje výsledky detekce obličeje 
ve zvolených oblastech. Použita byla GWN galerie z obr. 23. Regiony detekované modelem barvy 
kůže jsou ohraničeny bíle, detekovaná poloha obličeje je znázorněna černě. 

     
Obr. 24: Lokalizace obličeje v regionu nalezeném detekcí lidské kůže 

Velmi důležité je natočení obličeje v obraze. Přestože je přemístění GWN schopno pokrýt 
některé deformace, bude detekce úspěšná především při čelním pohledu do kamery. Přítomnost 
uživatele bude zjištěna, až když se natočí čelem proti kameře. 
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Sledování pohybu obličeje 

V průběhu video sekvence je nutné udržovat informaci o aktuální poloze obličeje. Zvolená 
metoda trackingu byla detailně popsána v kapitole Sledování pohybu pomocí GWN. Obdobně jako při 
detekci obličeje, je její klíčovou částí proces přemístění GWN sledovaného obličeje. Tentokrát je 
známa přesná poloha GWN v předešlém snímku a v novém je pouze upřesněna. Nová pozice obličeje 
je opět definována deformací sítě a novými souřadnicemi hraničního obdélníku. 

Obličej se začíná sledovat až po jeho úspěšné detekci. Navazující tracking potřebuje znát 
vlnkovou reprezentaci obličeje. Nejjednodušší způsob jak ji získat je převzít vzor obličeje z galerie 
použité při detekci. Kromě GWN jsou převzaty i parametry její deformace. V dalším průběhu jsou 
parametry aktualizovány v závislosti na pohybu. 

     

     
Obr. 25: Tracking obličeje ve video sekvenci 

Na obrázku je patrná nejen pozice celého obličeje, ale i významných obličejových regionů. 
Jejich poloha je pevně spojena s polohou obličeje, což jak později uvidíte není na překážku úspěšné 
klasifikaci. 

 

Klasifikace výrazu 

Základní myšlenkou rozpoznávání výrazu tváře je klasifikace výrazů v takových oblastech 
obličeje, kde jdou dobře rozlišit jeho změny. Klasifikace celkového výrazu tváře je potom pouhé 
složení informací z těchto oblastí (rysů). Z hlediska významnosti lze definovat tyto obličejové oblasti: 

• Levé oko včetně obočí, 

• Pravé oko a obočí, 
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• Ústa. 
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Pro uvedené oblasti je vhodné specifikovat několik typových výrazů, které bude rozpoznávač 

klasifikovat. Jejich souhrn je v tabulce. 

 
Oblast Klasifikované výrazy 

Oko a obočí Otevřené, zavřené, zamračené, udivené (zvednuté obočí) 
Ústa Zavřená, polootevřená, zamračená (koutky dole), usměvavá 
Tab. 2:  Výčet klasifikovaných výrazů pro jednotlivé oblasti tváře 

Samotná klasifikace je řešena analogicky k detekci obličeje. Pro každou významnou oblast je 
vytvořena galerie GWN vzorů jednotlivých výrazů. Každý výraz bude v galerii zastoupen vícekrát, 
protože jejich provedení různými lidmi se mnohdy liší. Například v oblasti kolem úst hrají velkou roli 
vousy. 

Jak inicializovat polohu oblastí, které se budou klasifikovat? Při detekci obličeje tuto práci 
obstarala segmentace barvy kůže. Polohu rysů by bylo možné specifikovat pro každý obličejový vzor 
a po detekci obličeje je převzít. Vzhledem k tomu, že proces klasifikace GWN galerií sám o sobě 
hledá nejlepší polohu vzorů v blízkém okolí zvoleného regionu, stačí tyto obličejové oblasti pouze 
odhadnout. Uvažujme v souřadném systému obličejového regionu. Jeho levý horní roh má souřadnice 
[0,0] a pravý dolní [1,1]. Odhad reálné pozice každé oblasti provedeme dle aktuálních souřadnic 
obličejového regionu a vztahů naznačených na obr. 26. 

 
Obr. 26: Pozice a rozměry oblastí v obličeji 

Pro upřesnění významu obrázku bude lepší uvést charakteristiky rozpoznávaných oblastí 
v tabulkové formě. Každá oblast je specifikována svými rozměry a pozicí středu. 
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Střed oblasti Rozměry Oblast 

Horizontálně Vertikálně Horizontálně Vertikálně 
Levé oko 0.2 0.18 0.47 0.4 
Pravé oko 0.81 0.18 0.47 0.4 

Ústa 0.5 0.88 0.6 0.35 
Tab. 3:  Popis klasifikovaných oblastí obličeje 

Sestavení galerie výrazů pro jednotlivé rysy je otázkou manuálního výběru jejich oblastí 
v různých trénovacích video sekvencích. Příklad takto sestavených galerií je na obr. 27. Klasifikované 
výrazy mají pouze jednoho zástupce. Úspěšnost rozpoznávání je na rozsahu galerií značně závislá. 
Bohužel s rostoucím počtem vzorů poroste i doba klasifikace. 

 
Obr. 27: Galerie GWN předloh rozpoznávaných výrazů 

V některých případech mají předlohy výrazů tendenci k velkým deformacím. Stává se to 
v procesu přemístění, když se pokouší najít co nejlepší polohu pro GWN, která je příliš odlišná od 
výrazu v obraze. Může se dokonce stát, že takto deformovaná (nejčastěji zmenšená) GWN dosáhne 
lepších výsledků než ostatní. K odstranění tohoto problému je použit práh pro minimální korelaci 
nalezených parametrů přemístění GWN a jejich iniciálních hodnot. Z hodnot n={sx,sy,θ} je vzájemná 
normalizovaná korelace vypočtena vzorcem 
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kde µ je střední hodnota a σ  je standardní odchylka, též rozptyl. Vektor n0={1,1,0} obsahuje iniciální 
hodnoty přemístění GWN. Pokud by platilo n=n0, pak nedošlo k žádné deformaci předlohy. 
Maximální povolená deformace vzorů je omezena hodnotou korelace: 
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Při výpočtu korelace je užito pouze dilatací a rotace. Translační parametry nemají podstatný 
význam, proto nejsou uvažovány. V případě, že parametry deformace nevyhovují uvedené podmínce, 
je aktuální GWN předloha vyjmuta z klasifikace. Výraz nebyl nalezen. Tímto jednoduchým 
principem je možné podstatně zlepšit úspěšnost rozpoznávače. 

 

4.2 Implementace rozpoznávače 

Nedílnou součástí vývoje systému je zpětná vazba mezi implementací a návrhem. Již první 
výsledky mohou vypovídat o vlastnostech použitých metod. Na základě chování rozpoznávače byly 
proto navrženy některé úpravy původních algoritmů. Jejich cílem je nejen zrychlení výpočtu, ale i 
zlepšení robustnosti a rozšíření možností rozpoznávače. Všechna navrhovaná vylepšení se budou 
týkat vlnkových sítí a GWN reprezentace. 

 

Normalizace GWN 

Vlnková síť reprezentuje jen určitou část obrazu, jeho region. Vytváření GWN předloh pro 
obličeje i výrazy probíhá v ručně zvolených regionech. Každá síť je potom naučena na jiné pozici 
v obraze. Při detekci obličeje nebo klasifikaci výrazu je nutné sítě přesunout do testovaného regionu. 
Přesunutí většinou obsahuje změnu pozice v obraze a zvětšení či zmenšení sítě. Informace o regionu, 
kde byla síť naučená může být užitečná, ale mnohem důležitější je normalizovat její polohu a 
rozměry. Normalizace zajistí snadnou manipulaci s GWN sítěmi a zároveň vhodný tvar pro uložení. 

 
Obr. 28: Normalizace GWN sítě 

Normalizací postupně procházejí všechny vlnky z GWN sítě. Jejich parametry jsou upraveny 
podle tohoto schématu: 

• Pozice vlnky cx, cy v původním regionu musí být převedena do rozsahu <0,1>. 

• Rotace vlnky θ zůstává nezměněna. 

 

 

 

53

• Velikost sx, sy vlnky je upravena empirickými vzorci: s yyxx ssizeysssizex *,* == , kde 
sizex a sizey jsou původní rozměry regionu. 
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Pro vysvětlení, velikost vlnky v obraze je tím větší, čím menší jsou oba parametry sx, sy. 

Velikost tedy závisí na parametrech nelineárně. Skutečné rozměry v obou osách lze vypočítat takto: 

y
y

x
x s

dilatr
s

dilatr == , . 

Konstantu dilat je vhodné volit v rozsahu <3,5>. Její význam spočívá v omezení velikosti 
vlnky v obraze na nejnutnější míru. To je podstatné při jejím vykreslování a dalších činnostech 
spojených s nutností znát rozměr vlnky v pixelech. 

Veškeré operace s GWN sítí lze omezit na dvě funkce: normalizace a denormalizace. Jak bylo 
řečeno normalizace převádí GWN z pevně zvolené pozice do normovaného tvaru. Zpětný proces 
rozbalení GWN je denormalizace. Vlnková síť je rozprostřena do nového regionu. Při této operaci 
dochází ke zvětšení či zmenšení sítě a změně její pozice.  

Obě operace jsou využívány např. při detekci obličeje v odhadnuté oblasti obrazu. Každá GWN 
předloha je rozbalena do testového regionu a následně optimálně přemístěna, atd. 

     
Obr. 29: Zvětšení GWN přes normalizovaný tvar 

 

Zrychlení optimalizace GWN 

Nalezení kvalitní reprezentace obrazu je vždy velmi důležité. Proto i optimalizace GWN sítě je 
jedna z nejpodstatnějších částí celé problematiky. Její princip byl dostatečně vysvětlen v kapitole 
Optimalizace GWN na str. 22. Pro připomenutí malá rekapitulace. Optimalizace GWN sítě znamená 
nalezení parametrů všech vlnek tak, aby co nejlépe aproximovaly diskrétní obrazovou funkci. Jinými 
slovy, optimalizace nalezne vlnkovou reprezentaci dané části obrazu. Je zbytečné popisovat celou 
problematiku podruhé. Důležité jsou tyto body: 

• Optimalizace probíhá po jedné vlnce. Parametry vlnky se minimalizují vzhledem k chybové 
funkci. Přičemž chybová funkce hodnotí kvalitu reprezentace obrazu. 

• Po nalezení parametrů vlnky se přepočítají váhy všech doposud optimalizovaných vlnek a ty 
jsou následně odečteny od aproximovaného obrazu. Vzniká rozdílový obraz. 

• Další vlnka bude optimalizována vzhledem k rozdílovému obrazu. 
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Přepočet vah se děje tzv. přímým výpočtem (str. 23). Přímý výpočet je podstatně rychlejší než 
optimalizace vah spolu s ostatními parametry. Bohužel, s rostoucím počtem vlnek výpočetní 
náročnost přepočtu velmi roste. Řešením tohoto problému je algoritmus průběžného výpočtu vah. 
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Průběžný výpočet vah 

Gáborovy vlnky jsou neortogonální, což znamená, že je nemožné jejich váhy určit jednoduchou 
projekcí do obrazu. Metoda přímého výpočtu vah řeší neortogonalitu pomocí tzv. duálních vlnek ψ’. 
Výpočet duálních vlnek je časově náročný. 
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Nejhorší částí je výpočet matice Ψ jejíž rozměr roste s počtem vlnek. Snížením rozměru matice 
by bylo možné výpočet zjednodušit a zrychlit. Optimalizace sítě postupuje od jedné vlnky ke druhé. 
Protože jsou od obrazu předchozí vlnky odečteny, není aktuálně minimalizovaná vlnka závislá na 
vlnkách předchozích. Vzorce pro přímý výpočet vah lze modifikovat pouze pro jednu vlnku a rozměr 
matice Ψ bude jedna. 
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Po minimalizaci aktuálně vybrané vlnky je přepočtena pouze její váha. Váhovaná vlnka je 
ihned odečtena od obrazu a pokračuje se další. Jak postupně narůstá počet již zpracovaných vlnek, 
šetří průběžný výpočet vah více a více času. 

 

Optimalizace GWN evoluční strategií 
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Levenberg-Marquardtova metoda není jediný prostředek minimalizace spojitých funkcí. Pro 
optimalizaci parametrů (translace, dilatace a rotace) vlnky je možné využít tzv. evolučních strategií 
(ES). ES se při minimalizaci spojitých funkcí osvědčily a byly pro tento účel zkonstruovány. Nejprve 
krátký úvod do problematiky ES. Její podrobnější popis naleznete v knize [23], ze které jsem čerpal 
veškeré informace o evolučních strategiích. 
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Obr. 30: Základní princip evoluce 

Evoluční strategie vycházejí z představ přirozeného výběru. Pracují obdobně jako klasické 
genetické algoritmy s množinou chromozómů, nebo též řetězců (řešení, jedinců). Nad touto populací 
probíhá evoluční proces (obr. 30). Úkolem evoluce je nalézt řešení minimalizačního problému. Každý 
jedinec obsahuje reálné hodnoty parametrů x minimalizované vícerozměrné funkce. Minimalizovaná 
funkce f(x) se často nazývá fitness funkce a charakterizuje sílu jedince. Silnější jedinci mají větší šanci 
prosadit svoji genetickou informaci do dalších generací. V případě minimalizačních problémů se za 
silnější považují jedinci s menší hodnotou fitness. 

Jak naznačil obrázek, základem evolučních strategii a evolučních algoritmů obecně je několik 
elementárních operací. Tyto operace se pravidelně opakují a vytvářejí novou generaci potomků - 
chromozomů.Evoluci lze rozdělit do těchto kroků: 

• Inicializace první generace chromozomů. 

• Výběr (selekce) rodičů z populace. Největší pravděpodobnost výběru mají silní jedinci, ale 
určitou šanci by měli mít i ti nejslabší. 

• Křížením a mutací rodičů vzniká nová generace jedinců. 

• Obnova populace. Z původních a nových jedinců je vytvořena nová populace. Metod je 
několik. Např. úplnou náhradou rodičů potomky či sloučením obou generací. 

• Cyklus se opakuje. 

 

Hodnoty parametrů podléhají mutacím, případně i křížení. Základem evolučních strategií je 
následující předpis, který mutuje řešení x na nové řešení x‘. 

),0(' σNxx +=
rr

, 

 

 

 

56

kde N(0,σ) je vektor nezávislých proměnných s normální distribucí, nulovou střední hodnotou a 
standardní odchylkou (rozptylem) σ. Problém akceptování nového řešení je striktně deterministický. 
Řešení je přijaté (úspěšné), pokud f(x‘)<f(x). 
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Obr. 31: Hledání optima dvourozměrné spojité funkce 

Nyní zpět k optimalizaci GWN. Součástí chromozomu bude informace o hodnotách parametrů 
vlnky (cx,cy,θ,sx,sy) v podobě pěti reálných čísel x(i). Protože volba padla na poněkud sofistikovanější 
algoritmy evolučních strategií, bude každý chromozom obsahovat i informace podstatné pro 
efektivnější operaci mutace. V chromozomu budou obsaženy jak hodnoty směrodatných odchylek σ 
pro každý parametr vlnky, tak i tzv. rotační úhly α. Počet úhlů je roven n*(n-1)/2, přičemž počet 
parametrů n=5. Každý rotační úhel α(i,j) popisuje natočení hlavní osy elipsy, která vznikne 
zobrazením možných mutovaných poloh dvou parametrů x(i) a x(j). 

 
Obr. 32: Ilustrace použití rotačních úhlů 

Evoluční strategie má charakter (m+l). Náhodně jsou z m rodičů vybrány dva, které jsou 
zkombinovány jednoduchým diskrétním křížením (hodnoty parametrů). Diskrétní křížení vytváří ze 
dvou rodičů jednoho potomka. Přičemž hodnota parametru je z rodiče vybrána s pravděpodobností 
0.5. Nové směrodatné odchylky a úhly jsou průměrem z odpovídajících si párů z obou rodičů. Všech l 
potomků je poté zmutováno následujícím principem: 
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• Mutují se všechny úhly: )1,0(.),(),(' , jiNjiji βαα += , kde β je konstanta 0.0873 a N(0,1) 
je náhodná proměnná generovaná normálním rozložením se střední hodnotou 0 a 
směrodatnou odchylkou σ. 
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• Provede se mutace odchylek: , kde konstanta t)1,0(.)1,0(. 10 .).()(' iNtNt eeii σσ = 0 definuje míru 

celkové velikosti mutace (rychlosti učení) a t1 míru individuálních mutací uvnitř 
chromozomu. 

• Je vytvořena matice R z již mutovaných rotačních úhlů (viz. [23]). 

• Matice R násobená vektorem změn parametrů ))(,0()( iNix σ=∆ definuje vektor skutečných 
změn hodnot x(i). 

Nová rodičovská populace je vytvořena  seřazením všech potomků i rodičů dle jejich fitness 
funkce a výběrem m nejlepších jedinců. Fitness chromozomu (vlnky) vypočteme vzorcem 

2

2iniwIF rψ−= , 

kde I je aproximovaný obraz. Váha vlnky wi je konstantní (0.5) a přesně je vypočtena až po 
minimalizaci přímým výpočtem. Evoluční proces hledá vlnku s nejmenší fitness, s nejmenším 
rozdílem vlnky a aproximovaného obrazu. Evoluce končí pokud se fitness nejlepšího jedince již 
nezlepšuje, nebo pokud bylo dosaženo maximálního počtu generací. 

V průběhu evoluce jsou všechny vlnkové parametry testovány a udržovány v rámci povolených 
rozsahů. Například pozice vlnky (cx, cy) nesmí opustit modelovaný region obrazu. Hodnoty rotačních 
úhlů jsou zrcadleny do intervalu <-π,π> a směrodatné odchylky drženy nad minimální mezí )(. ixε≥ , 
kde ε je malé kladné číslo (např. 0.01). 

Poslední problém je inicializace populace. První kroky probíhají stejně jako u klasické 
optimalizace metodou LM (str. 21). Vlnky GWN sítě jsou v několika vrstvách pravidelně rozmístěny 
po aproximovaném regionu obrazu. Jejich velikost je zvolena vzhledem k počtu vlnek v dané vrstvě, 
orientace je náhodná. První populace pro každou vlnku je vytvořena masivní supermutací takto 
inicializované vlnky. Rotační úhly jsou zpočátku nulové a směrodatné odchylky jsou přednastaveny 
vzhledem k povoleným hodnotám vlnkových parametrů. 

     
Obr. 33: GWN52 a GWN116 optimalizované metodou ES 

Výsledky optimalizace GWN sítí s 52 a 116 vlnkami jsou patrné na obr. 33. Použita byla 
populace s 15-ti rodiči a 105-ti potomky (15+105). Maximální počet generací každé vlnky byl 400. 
Celkové porovnání evoluční metody s klasickou Levenberg-Marquardtovou metodou bude součástí 
závěrečné kapitoly 5 Experimentální výsledky.  
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Robustnost přemístění GWN 

První klíčová část GWN přístupu je optimalizace parametrů vlnek. Druhá neméně důležitá je 
metoda přemístění GWN sítě. Proces přemístění GWN se snaží množinu vlnek sítě korektně 
přesunout na odpovídající si význačné obličejové body v jiném obraze. Tohoto principu se užívá 
nejen při trackingu obličeje ve video sekvenci, ale i k detekci obličeje v přibližně odhadnuté oblasti. 
Robustní metoda přemístění je velmi důležitá, neboť je skryta ve všech částech rozpoznávače. 

Původní metoda přemístění GWN dosahuje velmi dobrých výsledků. Její nevýhodou však 
zůstává zachycení velmi rychlých pohybů. Jinak řečeno dosah přemístění je značně  omezen. Proces 
přemístění deformuje původní GWN pomocí parametrů lineární transformace (dilatace, rotace, 
translace a případně střih). K nalezení transformačních parametrů se používá klasická LM metoda. Ta 
je založena na gradientním sestupu. Využívá derivací podle jednotlivých parametrů pro odhalení 
jejich lepších hodnot. Avšak někdy neexistuje téměř žádný vztah mezi obrazem a GWN vzorem. 
Došlo k velkému a rychlému pohybu, nebo je GWN v obraze špatně umístěna. V těchto případech 
metoda selhává. 

     
Obr. 34: Ztráta polohy obličeje při přechodu z levého do pravého snímku  

 

Využití pyramidální reprezentace obrazu 
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Totožný problém řeší i metody sledování pohybu optickým tokem. Lze se tedy inspirovat jejich 
řešením (viz. kapitola Finální algoritmus na str. 33). Aby algoritmus zachytil i velké změny polohy 
GWN sítě, je rozšířen o použití obrazových pyramid. Pro obraz je vytvořena pyramida, která se skládá 
z podvzorkovaných kopií původního obrazu. 
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Obr. 35: Pyramidální reprezentace obrazu a odpovídající GWN 

Algoritmus přemístění GWN je rozložen do jednotlivých vrstev pyramidy. Začíná na nejvyšší 
úrovni, nejnižším rozlišení. Nejprve je nutné dosavadní parametry (např. z minulého přemístění) 
promítnout na nejvyšší úroveň. Rovněž GWN musí být zmenšena v poměru, který odpovídá počtu 
úrovní a podvzorkování na každé úrovni. Pak probíhá odhad deformace obličejového regionu. Jsou 
nalezeny parametry tx, ty (translace), sx, sy (dilatace) a θ rotace. V dalším kroku jsou hodnoty 
parametrů promítnuty na nižší úroveň (vyšší rozlišení) a jsou využity jako iniciální odhad přemístění. 
Stejně tak i samotná GWN je převedena (zvětšena) a opět probíhá GWN přemístění. 

     
Obr. 36: Úspěšné přemístění GWN s použitím pyramidy 

Zavedením obrazové pyramidy se značně zlepšila schopnost přemístit GWN. Dosah této 
operace je mnohem větší, což se nejvíce projevuje při detekci obličeje. Detekce barvy kůže totiž vrací 
regiony obsahující nejen obličej, ale i čelo a krk. Oproti tomu GWN předloha je naučena pouze na 
obličejové rysy od obočí po ústa. Právě pyramidální reprezentace pomohla překonat velký rozdíl ve 
velikosti obou oblastí. 

Z praktického hlediska se osvědčilo vytvoření 2 až 3 vrstev pyramidy s podvzorkováním 2. To 
znamená, že po přechodu na vyšší úroveň bude mít obraz poloviční rozměry původního. 

. 

Eliptické váhování obličejové GWN předlohy 
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Poloha GWN sítě reprezentující obličej je popsána hraničním obdélníkem. V průběhu sledování 
pohybu jsou hranice upravovány transformací, která zachovává linearitu. Avšak obličej má tvar 
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oválný. To znamená, že na okrajích a nejvíce v rozích hraničního obdélníku nebude obraz obličeje, 
ale nějakého pozadí (viz. obr. 37). Tento jev zvyšuje odchylku GWN reprezentace od skutečného 
obrazu. To se může projevit nepřesným trackingem, případně špatnou detekcí obličeje. Ještě horší 
varianta nastane,  je-li pozadí vneseno přímo do GWN vzoru obličeje. 

 
Obr. 37: Oblasti vnášející chyby do GWN reprezentace nebo trackingu 

Jako jednoduché řešení se nabízí upravit výpočty odchylek vzoru od obrazu. Odchylku 
jednotlivých obrazových bodů je možno váhovat tak, aby byl potlačen vliv okrajových bodů. Nový 
výpočet energie (chyby) bude vypadat takto: 
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Velikost váhy ωx,y závisí na souřadnici aktuálního bodu x,y a snižuje se čím blíže je bod 
k okrajům obličejového regionu. Aby váhy byly co nejefektivnější, je k jejich definici užito elipsy. 
Elipsa ohraničuje obličejovou část regionu a všechny body uvnitř mají váhy rovny 1. Vnější body 
elipsy svoji váhu postupně snižují. Elipsa je definována svým středem ex, ey, rozměrem os a, b a 
osovou rovnicí: 
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Souřadný systém elipsy je vztažen vzhledem k obličeji. Stejným způsobem jako pozice 
klasifikovaných obličejových oblastí. Vše je naznačeno na následujícím obrázku. 
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Obr. 38: Pozice váhovaci elipsy a hodnoty vah (vpravo) 

Hodnota váhy 1 je v obrázku vyznačena černou barvou, váha 0 bíle. Uvedený střed elipsy 
ex=0.5, ey=0.3 a osy a=0.6, b=0.45 odpovídají experimentálně odvozeným hodnotám, při kterých 
bylo dosaženo dobrých výsledků trackingu i detekce obličeje. Pro výpočet jednotlivých vah bylo užito 
následujícího pravidla: 
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kde rovnice pro w je pouhým dosazením do rovnice elipsy. Pouze souřadnice obrazového bodu x,y je 
nutné převést do souřadného systému regionu. 

Eliptické váhování je aplikováno v procesu přemístění GWN. Projevuje se tedy při detekci 
obličeje i jeho trackingu ve video sekvenci. V případě klasifikace výrazů obličeje je vypnuto a 
nepoužívá se. 

 

Charakteristika implementačního prostředí 

Na konec několik slov k samotnému implementačnímu prostředí. Protože rychlost je ve 
zpracování obrazu nezanedbatelný prvek, padla volba na programovací jazyk ANSI C++. Jazyk C++ 
je koncipován pro systémové programování a stále si zachovává slušnou kompaktnost a rychlost 
kódu. Vše do značné míry závisí také na překladači. Formou samostatných knihoven, jejichž kód se 
drží ANSI normy je zajištěna přenositelnost základních částí programu i na jiné operační systémy. 
Mateřským vývojovým prostředkem byl OS MS Windows 2000 s překladačem MS Visual C++ v6.0. 
Avšak platformě závislá část kódu je pouze uživatelské rozhraní a zpracování video sekvencí. 

Práce se sekvencemi byla naprogramována pomocí rozhraní VfW, nebo-li Video for Windows. 
Většina sekvencí byla pořízena běžnou USB kamerou s rozlišením 320x240 bodů. Druhou možností je 
práce se externě pořízenými sekvencemi formátu AVI. Zdrojem snímků analyzované sekvence tak 
mohou být dříve uložené sekvence i přímý obraz z video kamery. 
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Pro efektivní manipulaci s obrazem je využita knihovna DigiLib. Jejím autorem je Doc. Dr. 
Ing. Pavel Zemčík. Obsahuje programátorské prostředky pro manipulaci s obrazem různého typu, 
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včetně základních metod zpracování obrazu. Knihovna je koncipována s ohledem platformní 
nezávislost. Z těchto důvodů je psána v jazyce C. 

Funkčnost představených algoritmů včetně rozpoznávače máte možnost ověřit v programu 
GesIn (Gesture Interface). Přesnějšímu popisu jeho ovládání je věnován prostor v příloze diplomové 
práce. 
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Obr. 39: Ukázka z programu GesIn 
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5 Experimentální výsledky 
Metody evoluční optimalizace GWN sítě, detekce přítomnosti obličeje, trackingu a klasifikace 

výrazů prošly několika základními testy. Tato kapitola shrne získané experimentální výsledky včetně 
jejich komentáře. Testování se zaměřilo na získání základních charakteristik. Sledovala se robustnost, 
přesnost a univerzálnost metod. Důležitým prvkem je počet použitých vlnek v GWN reprezentaci. 
Optimální volba se ukázala jako velmi důležitá. 

Mezi testované parametry patřila i časová náročnost. Je třeba poznamenat, že naměřené časové 
charakteristiky jsou pouze orientační. Spíše pro ilustraci náročnosti algoritmů a porovnání různých 
metod. Výsledky jsou značně závislé na použitém hardwaru (procesor, apod.) i softwaru (operační 
systém). V tomto případě byl pro testy použit počítač s procesorem Intel Celeron 1.7MHz a operačním 
systémem MS Windows 2000. 

 

5.1 Optimalizace GWN 

Byly navrženy dva způsoby nalezení reprezentace obličeje. Oba přístupy optimalizují GWN síť 
po jednotlivých vlnkách. Liší se však v pohledu na optimalizaci parametrů jedné vlnky. První přístup 
užívá klasickou Levenberg-Marquardtovu minimalizaci. Druhý je evoluční strategie. Vizuální 
porovnání kvality reprezentace získané optimalizací GWN25 (nahoře) a GWN52 je na obr. 40.  
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Obr. 40: Porovnání optimalizace pomocí ES (vlevo) a LM (vpravo) 
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Důležitým parametrem je počet vlnek sítě. Ten ovlivňuje dobu potřebnou k nalezení GWN 

reprezentace. Pro porovnání obou metod z hlediska délky optimalizace dobře poslouží graf na obr. 41. 
V případě evoluční strategie byl maximální počet generací omezen na 600. 
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Obr. 41: Časová náročnost optimalizace GWN 

Přestože výsledky evoluční strategie vypadají nadějně, propastný rozdíl mezi oběma metodami 
z hlediska doby optimalizace odsoudil její další použití. Pro dosažení výrazně lepších výsledků oproti 
LM metodě by bylo nutné zvýšit počet generací. Tím by se propast ještě prohloubila. 

Byla by však škoda ES zcela zavrhnout. Zdá se, že kombinace LM metody s náhodnou mutací a 
dalšími prvky ES by mohlo odstranit nedostatky klasické minimalizace. Její problém spočívá 
v uváznutí v lokálním minimu. Naopak evoluční proces je schopen lokální extrémy překonat a 
teoreticky by měl nalézt globálně optimální řešení. Jak dlouho ho bude hledat? To je těžko 
zodpověditelná otázka. 

  

5.2 Detekce obličeje 

Pro ověření detekce obličeje bylo vytvořeno několik obličejových galerií. Jejich součástí je 6 
obličejových vzorů od tří uživatelů. Jednotlivé galerie používají reprezentaci GWN sítěmi s 25, 41 a 
52 vlnkami. 

 

 

 

65

         



Diplomová práce: Rozpoznávání gest ve video sekvencích 

 

 

         
Obr. 42: Jedna z použitých obličejových galerií – GWN41  

Testovací množina obsahovala přibližně 50 obrazů. Ve vybraných obličejových oblastech byla 
provedena detekce obličeje. Doba detekce závisela na typu úlohy a výsledku. Oblast buď obsahovala 
obličej a ten byl detekován, nebo neobsahovala obličej a ten nebyl detekován. Poslední možnost 
zahrnuje případy špatné detekce, kdy oblast obsahovala obličej, jenž nebyl nalezen. 
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Obr. 43: Rychlost detekce obličeje 

Průměrná doba lokalizace obličeje se pohybovala kolem 60s při použití GWN sítí s 41 vlnkami. 
O trochu rychlejší byla v případě, kdy region neobsahoval obličej. Příklady několika úspěšných 
detekcí jsou na obr. 44. 
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Obr. 44: Úspěšná detekce obličeje v přibližných oblastech 

Jaká byla úspěšnost korektní detekce? Ukázalo se, že navržený systém je schopen precizní 
lokalizace obličeje v odhadnuté oblasti (detekcí barvy kůže). Nalezená poloha obličeje je dostatečně 
přesná pro navazující klasifikaci výrazu. K detekci obličeje tam, kde žádný není, v podstatě 
nedocházelo. Procentuálně je úspěšnost shrnuta v tab. 4. 

Za velkou nevýhodu lze považovat celkovou dobu detekce. S rostoucím počtem vzorů v galerii 
rostou i časové nároky na detekci. Tato vlastnost omezuje velikost galerie a tím snižuje kvalitu 
metody. Už pro poměrně malou galerii (6 vzorů) se detekce dosti protáhla. 

 
Počet vlnek GWN Uživatelé z galerie? 

25 41 52 
Ano 76% 85% 82% 
Ne 63% 65% 58% 
Tab. 4:  Úspěšnost detekce obličeje  

Nejlepších výsledků dosáhla GWN s 41 vlnkami. Přesnější reprezentace je příliš specifická, 
méně přesná ztrácí obličejový charakter. Malá velikost galerie se projevila při detekci uživatelů, 
jejichž obličej se v ní nevyskytoval. Úspěšnost pak rapidně klesala. Zároveň GWN reprezentace 
projevila svoji schopnost generalizace. Při menším počtu vlnek dochází k potlačení detailů a vzor 
může odpovídat více obličejům. Přesto by bylo třeba rozšířit počet předloh a pokusit se sestavit galerii 
z typových obličejů (s vousy, bez vousů, atd.). To se však negativně projeví v době detekce. 

Další kroky při rozvoji detekce obličeje na bázi GWN by měli vést ke snížení těchto nároků. 
Vhodným řešením by mohl být návrh vícevrstvé architektury s rostoucím počtem vlnek. Nejprve by 
se detekovala přítomnost několika základních vlnek a při kladné odezvě by se postupovalo 
k přesnějším a detailnějším vzorům. 

Zajímavou vlastností detekce je schopnost rozpoznat jednotlivé uživatele. Ta opět souvisí 
s počtem vlnek. Přesnější obličejové vzory si zachovávají individuální charakter. Detektor pak dokáže 
rozlišit různé obličeje a dokonce konkrétní osoby. Navozuje tak otázku, zda lze tohoto principu použít 
k rozpoznávání individuálních lidských tváří. 
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5.3 Tracking obličeje 

Ke sledování pohybu obličeje byla navržena pyramidální verze GWN přemístění. Pozice 
obličejového vzoru je upřesňována v každém snímku video sekvence. Změna jeho polohy je popsána 
parametry GWN přemístění. Nalezené parametry lze interpretovat jako deformaci původního obličeje 
v průběhu sekvence. Použitím pyramidální reprezentace obrazu a eliptického váhování se podařilo 
zvýšit robustnost trackingu. Opakování výpočtu na jednotlivých úrovních pyramidy však zvýšilo 
nároky na dobu výpočtu. Přesné hodnoty můžete odečíst z obr. 45. Jedná se o průměrnou dobu 
přemístění GWN mezi dvěma snímky video sekvence. Skutečné hodnoty mírně kolísají. Záleží totiž 
na velikosti pohybu mezi oběma obrazy. 
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Obr. 45: Rychlost trackingu v závislosti na počtu vlnek GWN 

Celková funkčnost GWN trackingu se ověřovala na několika testovacích sekvencích. Důležité 
bylo najít optimální počet vlnek. Kritérium pro porovnání byla přesnost sledování pohybu a také zda 
docházelo ke ztrátě obličeje. Výsledky prozradily, že pro přesný tracking postačí menší počet vlnek. 
Dokonce je výhodnější. Nejlépe si vedly GWN s 25, 41 a 52 vlnkami. Ukázalo se, že přesnější 
reprezentace je spíše na škodu. Pokud obličej změní svůj charakter pohledem do strany, je méně 
detailní GWN schopná pokrýt tuto změnu svojí deformací. Detailní reprezentace většinou zklame. 

V kapitole 2.3 byla popsána jiná metoda trackingu obrazových regionů. Pomocí parametrických 
modelů optického toku jsou lokalizovány změny rozměrů (dilatace, rotace, atd.) i pohyb regionu. 
Porovnání obou metod ve vybraných snímcích video sekvence znázorňuje obr. 46. Na levé straně je 
zobrazen průběh GWN metody, na pravé optického toku. 
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Velkou výhodou GWN trackingu je přesnost. Parametrickým popisem optického toku nelze 
dosáhnout stejně přesných výsledků. Další výhodou je snadné zotavení. Tracking optickým tokem 
nemá žádnou vazbu na sledovaný objekt. V případě ztráty obličeje není schopen zotavení. Naopak 
GWN představuje model obličeje. Po ztrátě polohy vlivem rychlého pohybu je velká šance, že se 
tracking vzpamatuje. Podmínkou je, aby se obličej přiblížil ke špatně odhadnuté pozici. 
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Obr. 46: Porovnání GWN trackingu (vlevo) s výpočtem optického toku 
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Nevýhodou GWN reprezentace jsou krajní polohy obličeje. Krajní polohy představuje otočení 
hlavy do strany, nahoru a dolů. V určité mezní poloze ztrácí GWN vzor kontakt s obličejem a proto 
tracking selhává. Platí, že všechny obličejové rysy (oči, obočí, apod.) by měli být zřetelně vidět. 
Přibližný rozsah povolených rotací se pohybuje kolem 30° horizontálně a 50° vertikálně. Výhodnější 
jsou GWN s menším počtem vlnek. Jsou schopny lepší abstrakce a povolují větší obličejové 
deformace. 
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Zlepšení robustnosti trackingu by se dalo dosáhnout návrhem systému s variabilním počtem 

vlnek. Podle požadavků na rychlost a vzhledem k charakteristice deformovaného obličeje by se počet 
vlnek měnil. GWN předloha by se vypouštěním některých vlnek přizpůsobovala změnám. Další 
možností je vytvoření několika obličejových vzorů, včetně mezních poloh. Pokud by deformovaná 
GWN špatně aproximovala obraz, vyhledala by se v galerii jiná, lepší. 

 

5.4 Klasifikace výrazů 

Rozpoznávač výrazu tváře rozděluje obličej na tři samostatně klasifikované oblasti. Patří mezi 
ně levé oko s obočím, pravé oko s obočím a ústa. Pro každou oblast bylo definováno několik 
základních výrazů. Například zamračení, úsměv, údiv apod. Výrazy jedné oblasti jsou v samostatné 
GWN galerii. Trénovací množina obrazů byla získána z video sekvencí, které zachycují tři různé 
uživatele a jejich výrazy. 

 
Obr. 47: GWN galerie pro oblast levého oka a obočí 

Pro testovací účely byly vytvořeny tři verze galerií. Všechny obsahovaly 15 vzorů pro každou 
oblast očí a 9 vzorů pro oblast kolem úst. Rozdíl byl v použitém počtu vlnek: 25, 41 nebo 52. Galerie 
pro levé oko s GWN41 reprezentací je na obr. 47. Úspěšnost klasifikace byla měřena na testovacích 
sekvencích stejných uživatelů. Dosažené výsledky jsou tabelovány v tab. 5. Úspěšnost spojuje 
výsledky ze všech tří oblastí. Pokud klasifikace uspěla ve dvou oblastech a neuspěla v jedné bude její 
výsledná hodnota 66%. 

 
Počet vlnek GWN reprezentace vzorů  
25 41 52 

Celková úspěšnost 72% 84% 87% 

Tab. 5:  Úspěšnost klasifikace výrazů 
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Z výsledků vyplynulo několik skutečností. Prvním důležitým závěrem je volba počtu vlnek. 
Malý počet 25 nestačí k rozlišení detailů jednotlivých výrazů. Za ideální volbu lze považovat 41 
vlnek. Výsledky klasifikace byly mnohem lepší a nároky na dobu klasifikace (viz. obr. 48) předčí 
výhody detailnější reprezentace. Vzhledem k tomu, že testovací sekvence postrádaly výraznější vliv 
osvětlení a klasifikace byla zkoušena v čelní poloze obličeje, nejsou její výsledky nijak oslnivé. 
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Obr. 48: Rychlost klasifikace výrazů 

K dalšímu zhoršení došlo při testech na odlišných uživatelích. Uživatelích, kteří nejsou 
zastoupeni v galerii. Zhoršení se projevilo snížením úspěšnosti až o 20%. Jaké jsou jeho důvody? 
První příčinou je počet GWN vzorů v galerii. K dosažení lepších výsledků by bylo třeba vytvořit 
rozsáhlejší sbírku výrazů. Bohužel, velkým omezením je náročnost klasifikace na dobu výpočtu. 

Klasifikace často selhává na obličeji, který se v průběhu trackingu odchýlí od čelní polohy. 
Dochází totiž ke změně charakteru obličejových rysů. Vzory v galerii neodpovídají reálnému vzhledu 
výrazů. Zdá se, že vhodným řešením je vytvoření vazby GWN předlohy výrazu na lokalizovaný typ 
obličeje. Tracking by bylo nutné rozšířit o přepínání obličejů (obličej ze předu, z boku, atd.). Galerie 
pro klasifikaci by se zvolila podle typu nalezeného obličeje. Celkový počet vzorů v galerii by se tak 
mohl rozšířit, aniž by se snížila rychlost klasifikace. Stejným principem by se galerie obměnila 
vzhledem k typu obličeje. Různé typy představují obličeje bez vlasů, s knírem a další. Počet 
potencionálně klasifikovatelných vzorů by se opět zvětšil. 

 

 

 

71

Otázka potlačení vlivu osvětlení nemá jednoduché řešení. Metoda jeho odstranění pomocí 
vlnkové aproximace není dostatečná. Problém spočívá ve vytvoření nových hran vlivem různých 
stínů. Navíc jedna vlnka není schopna odstranit velmi silné osvětlení části obličeje. Schopnosti 
vlnkového odebrání osvětlení by se daly rozvinout použitím většího počtu vlnek. Proces optimalizace 
takové sítě by se musel soustředit na globální charakter obrazu a ne na hrany. Minimalizaci odchylky 
vlnky od obrazu by bylo třeba pozměnit. Rozšířením této slibné metody aproximace osvětlení by se 
mohla zlepšit nejen úspěšnost klasifikace výrazů, ale i detekce obličeje. 



Diplomová práce: Rozpoznávání gest ve video sekvencích 

 

 

 

6 Závěr 
Cílem diplomové práce bylo navrhnout metodu rozpoznávání výrazu člověka ve video 

sekvenci. Bylo nutné překonat mnoho překážek. Přesto mohu konstatovat, že se cíle podařilo 
dosáhnout. Rozpoznávač výrazů však v žádném případě nedosahuje stoprocentní úspěšnosti. Přiblížit 
se k této hranici je velmi těžké. Je to otázka budoucnosti a dalšího rozvoje. 

Neoddělitelnou částí návrhu je studium materiálů. Během této etapy vznikla kapitola 3, která 
mapuje současný stav problematiky rozpoznávání gest a výrazů člověka. Vyplynulo z ní, že ideální 
metoda neexistuje. Každá má své uplatnění, každá má své výhody i nevýhody. 

Z nepřeberného množství metod byla zvolena jedna. Metoda reprezentace obličeje sítí 
Gáborových vlnek (GWN). Jedná se o efektivní přístup k reprezentaci objektů v obraze, sledování 
jejich pohybu, ale i rozpoznávání. V průběhu práce vzniklo několik modifikací GWN metod: 
pyramidální reprezentace, eliptické váhování a další. Detailně byly popsány v kapitole 4.2. Ukázalo 
se, že GWN reprezentace je vhodná i ke zpracování video sekvencí s omezeným rozlišením a na 
řešení problémů s tím spojených. Vzhledem ke snadné dostupnosti byla pro zachycení video sekvencí 
použita běžná USB kamerka. 

Problematika GWN prolíná celým návrhem rozpoznávače. Nejprve lokalizace obličeje. Detekcí 
barvy lidské kůže byly nalezeny kandidátské oblasti obrazu. Přesná poloha je určena pomocí technik 
přemístění GWN a galerie několika obličejových vzorů. Předloha nalezeného obličeje posloužila pro 
sledování jeho pohybu. Přemístěním této GWN mezi jednotlivými snímky sekvence byl vyřešen 
problém trackingu obličeje. Samotná klasifikace výrazu tváře byla rozdělena do tří charakteristických 
oblastí. Jedná se o levé a pravé oko včetně obočí a oblast kolem úst. Výrazy každé oblasti jsou 
uspořádány v GWN galerii. Při rozpoznávání je obraz oblasti ztotožněn s některou předlohou 
v galerii. Demonstraci popsaných metod a jejich experimentálním výsledkům byla věnována celá 
předcházející kapitola. 

Detekce obličeje prokázala schopnosti rozlišit nejen přítomnost obličeje, ale i jednotlivé 
uživatele. Nižší počet vlnek vede k potlačení detailů obličeje. Vzor tak odpovídá celé skupinně lidí. 
Naopak s vyšším počtem vlnek získá GWN individuální charakter. Úspěšnost detekce obličeje se 
pohybovala kolem 85%. Navazující tracking dokázal svoje přednosti v přesném sledování polohy 
obličeje a možnosti zotavení při ztrátě obličeje. Zároveň se prokázalo, že je lepší použít menšího 
počtu vlnek. Rozpoznávač výrazů tváře byl úspěšný v 84% případů. Omezujícím faktorem detekce i 
klasifikace jsou rozměry GWN galerie. S rostoucím počtem vzorů se doba klasifikace stává 
nesnesitelnou. 
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Výrazně lepších výsledků by se dalo dosáhnou definicí několika obličejových typů, které by 
měli vlastní výrazové galerie. V průběhu trackingu by se jednotlivé typy obličeje přepínaly společně 
s galeriemi použitými pro klasifikaci. Řešením pro detekci by mohla být víceúrovňová architektura. 
Lokalizace obličeje by probíhala od několika základních vlnek. Detailnější by se užily až ke 
zpřesnění. Tyto principy udávají směr pro další rozvoj rozpoznávače. Snad budou i impulsem pro 
některé čtenáře této práce a podnítí jejich zájem o rozpoznávání gest a výrazů. 
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A Příloha 
A.1 Popis programu GesIn 

GesIn (Gesture Interface) je aplikace pro operační systémy Win98/2000/XP. Obsahuje 
experimentální implementace algoritmů pro sledování pohybu v obraze, detekci obličeje apod. Dalším 
prvkem aplikace je rozpoznávač výrazu tváře. Jeho návrh se stal důležitou částí diplomové práce. 

Osou práce je problematika GWN reprezentace obrazu. Máte možnost ověřit funkčnost i 
efektivitu GWN optimalizace, trackingu a klasifikace. Tyto algoritmy jsou v plné míře 
implementovány. 

Není třeba obávat se vytváření vlastních video sekvencí. Na přiloženém CD naleznete nejen 
program GesIn, ale i několik testovacích sekvencí spolu s natrénovaným rozpoznávačem. Jak 
s programem pracovat? První možnost je metoda pokus, omyl. Druhá, méně zábavná, je dočíst tento 
jednoduchý manuál. 

  

Architektura programu 

Důležité bude pochopit, jak program pracuje s video sekvencemi. Používá se strategie 
rozesílaní jednotlivých snímků sekvence. Snímky přijímají všechna okna, která jsou připravena 
s obrazem pracovat. Rozlišují se tak dva typy oken: 

• pro distribuci 

• a pro zpracování 

snímků video sekvence. Oběma typům odpovídají roletová menu. Pod volbou Camera se skrývají 
okna pro distribuci snímků. Pod volbou Functions naleznete příkazy pro otevření funkčních oken, 
která zpracovávají sekvenci snímků. 

     
Obr. A1: GesIn - roletová menu 
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Rozesílaní snímků video sekvence 

Používají se dvě možnosti zasílání: manuální a automatické. Jejich použití závisí na zdroji 
video dat. Program je schopen pracovat přímo s kamerou, se sekvencemi uloženými po snímcích a 
video formáty .avi. Pro distribuci snímků slouží okna: 

• Capture window – USB kamerka. 

• Image sequence window – sekvence složená z oddělených obrazů. Vytváří se ve spolupráci 
s kamerou. 

• Video sequence window – skutečné video ve formátech .avi. 

První je Capture window. Po otevření okénka můžete pracovat s USB kamerou. Obraz lze 
distribuovat přímo, nebo ho uložit do jednoduché sekvence. Uloženou sekvenci tvoří textový soubor, 
ve kterém je výčet jednotlivých snímků a další charakteristiky sekvence. Každý snímek je ukládán 
odděleně jako bitmapa (RGB-24bitů). Vzhled okna a další volby popisuje obrázek. 

Obr. A2: Popis okna Capture window 

Nejdůležitější jsou tlačítka Preview, zapne zobrazování obrazu z kamery. A tlačítko Set video 
format and run, kterým se nastaví používaný formát videa (320x240, RGB) a ihned se začnou 
rozesílat snímky. Zasílání pracuje automaticky. Počet snímků za sekundu odpovídá nastavení kamery 
(frame rate). Obraz z kamery lze uložit klepnutím na tlačítko Save images. Je však nutné zadat délku 
ukládané sekvence. 

Druhým zdrojem video dat je tzv. Image Sequence Window. Toto okno pracuje s uloženými 
sekvencemi. Rozesílání je možné provádět manuálně, posunem v sekvenci po jednotlivých snímcích. 
Případně automaticky tlačítkem Play, jenž spustí přehrávání a distribuci obrazové sekvence. Další 
ovládací prvky jsou komentovány na obr. A3. 

 

 

 

 

76

Stav 
ukládání

Uložení 
sekvence

Délka 
ukládané 

sekvence ve 
snímcích

Obraz z kamery 

Spuštění automatického 
rozesílání videa

Výběr zdroje videa 
– USB kamery

Zapne zobrazování 
snímaného obrazu 



Diplomová práce: Rozpoznávání gest ve video sekvencích 

 

 

Obr. A3: Práce s obrazovou sekvencí 

Poslední distribuční okno je Video Sequence Window. Pro práci s videem používá funkce 
operačního systému. Měli byste mít instalovány potřebné kodeky. Ovládání je velmi podobné. Opět je 
tu možnost manuálního pohybu sekvencí i spuštění automatického přehrávání. Jeden rozdíl tu však je. 
Načtené video může mít rozměry větší než používané rozlišení 320x240. V takovém případě není 
rozesílán celý obraz, ale pouze jeho výřez. Polohu výřezu lze volit ovládacími prvky po stranách 
zobrazeného snímku. 
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Obr. A4: Ovládání okna Video sequence window 

Načtení video 
sekvence 

Aktuální pozice 
ve videu 

Pohyb a 
přehrávání 

videa

Zapnutí/Vypnutí 
rozesílání 

Pozice výřezu 
ve video 
obraze

Aktuální snímek 
obrazové sekvence

Musí být zatrženo, 
jinak nebudou 

snímky  rozesílány

Načtení obrazové 
sekvence 

Informace o 
sekvenci

Přehrávání a 
posun v sekvenci

Frame rate pro 
přehrávání 



Diplomová práce: Rozpoznávání gest ve video sekvencích 

 

 
 

Příjem snímků 

Ve funkčních oknech probíhá příjem snímků dvěma způsoby. V případě, že okno pracuje 
samostatně (byl spuštěn tracking, apod.), pak i příjem a zpracování snímků je automatické. Je-li třeba 
inicializace nebo trénování, lze příjem jednoho snímku vyvolat tlačítkem Grab frame. Častá 
posloupnost akcí je složena ze stlačení Grab frame a následně manuálního odeslání obrazu 
z některého distribučního okna. 

 

A.2 Hrátky s programem 

Rozpoznávač výrazu tváře je tvořen několika bloky. Patří mezi ně detekce obličeje, tracking a 
další. Principy těchto elementárních částí můžete odzkoušet samostatně. 

 

Parametrické modely optického toku 

Optický tok slouží k analýze pohybu v obraze. Parametrickým modelem jsou popsány změny 
sledovaného regionu včetně jeho pohybu. Algoritmus lze využít ke sledování objektů. Příkladem je 
tracking obličeje. Implementace parametrického modelu optického toku je součástí funkčního okna 
Models of optical flow. 

Obr. A5: Parametrické modely optického toku 
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J

následu

echny 

• unctions -> Models of optical flow. 

e a 

• anou oblast obrazu (obličejový region). 

 nová poloha regionu. 

• Zasílání snímků je dobré provádět manuálně. Následující obraz sekvence rozešlete stlačením 
ím okně. 

t dvěma způsoby. 
Klasickou LM metodou nebo evoluční strategií. Postup nalezení GWN reprezentace obličeje je 
jednoduchý. Vše se bude odehrávat v prostředí okna Functions -> GWN tracking. 

ing 

• Obraz obsahující obličej zašlete do okna GWN tracking. 

ednoduchý test obličejového trackingu sledováním optického toku může probíhat podle 
jícího scénáře. 

• Otevřete distribuční okno Image sequence window. Načtěte sekvenci tracking-0.sqc. Vš
obrazové sekvence jsou v adresáři /data/sequences na přiloženém CD. 

Algoritmy optického toku jsou skryty pod volbou F

• Pro inicializaci algoritmu potřebujete první snímek sekvence. Stlačte Grab fram
z distribučního okna si ho zašlete tlačítkem Begin. 

Zvolte Select region a tahem myší vyberte sledov

• Tracking odstartujete tlačítkem Start tracking. Snímky budou přijímány automaticky a 
v každém bude zobrazena

>> v distribučn

 

Optimalizace GWN 

Proces optimalizace aproximuje zvolenou část obrazu vlnkovou sítí. Nejčastěji se jedná o 
obličej. Optimalizovaná GWN tvoří vzor obličeje. Optimalizaci lze provés

Obr. A6: Popis okna GWN track
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• Vyberte obličejový region (tlačítko Select region) tak, aby obsahoval oči, obočí, nos a ústa. 

• ete volbou Init GWN. Výsledek bude ihned vykreslen do 

• 
ude vykreslen výsledek. Obraz obličeje rekonstruovaný 

z optimalizované vlnkové sítě. 

Trac

 v novém snímku sekvence. Je proto důležité, aby změna polohy mezi 
sním  b

• Image sequence window a načtěte sekvenci 

• lezněte reprezentaci obličeje v prvním snímku sekvence. Volte GWN s  

• snímků je automatické. Nová poloha 

• V průběhu postupného zasílání sekvence můžete pozorovat chování GWN trackingu.  

Detek

e funkčním okně Functions -> GWN face pose 
estima

jich pojmenování. Vytváří se postupným 
přid á

gion). 

• galerie provedete volbou Learn pose class. Nově přidaná vlnková 

• Celý proces se opakuje pro další předlohu. 

• Ovládacími prvky (obr. A6) vyberte typ GWN (počet vlnek) a metodu optimalizace. 

Inicializaci GWN sítě proved
aktuálně používaného obrazu. 

• Obnovení obrazu dosáhnete opětným zasláním snímku. Předchází volba Grab frame. 

Optimalizaci odstartuje tlačítko Optimize GWN. Celý proces může trvat několik desítek 
vteřin. Po jeho skončení b

 

king pomocí GWN 

GWN reprezentaci obličeje lze využít pro sledování jeho pohybu. Tracking je založen na 
procesu přemístění GWN

ky yla co nejmenší. 

Použijte distribuční okno 
/data/sequences/tracking-0.sqc. 

Optimalizací GWN na
41, nebo 52 vlnkami. 

Tracking spusťte tlačítkem Start tracking. Přijímání 
obličeje je znázorněna žlutým hraničním obdélníkem. 

 

ce obličeje 

Detekce obličeje je založena na galerii obličejových vzorů. Vzorů reprezentovaných vlnkovou 
sítí. Vytvoření takové galerie provází optimalizace GWN sítě na různých typech obličeje. Přestože 
tomu název nenapovídá, testování detekce probíhá v

tion. Jeho popisu se podrobně věnuje obr. A7. 

GWN galerie obsahuje několik obličejů včetně je
áv ním nových vzorů. Celý postup je možné shrnout. 

• V obraze zvolte obličejový region (Select re

• Vyplňte jméno pro novou GWN předlohu. 

• Zvolte typ GWN. Obvykle GWN41, nebo GWN52. 

Optimalizaci a doplnění do 
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síť bude ihned vykreslena. 
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Obr. A7: Detekce obličeje 

Galerii není nutné vytvářet. Můžete použít některou z adresáře /data/detection (např. 
detection41.cgwn). Samotná detekce obličeje je snadná. 

• Zvolte přibližný obličejový region (opět Select region). 

• Volbou Recognize provedete detekci obličeje ve zvolené oblasti. Nalezená poloha bude 
vymezena žlutým obdélníkem. Jméno detekované předlohy vypsáno v informačním okně. 

 

A.3 Rozpoznávač výrazu tváře 

Okno s rozpoznávačem (Functions -> GWN facial expressions recognizer) spojuje několik 
principů práce s GWN reprezentací. Základem jsou galerie pro detekci obličeje a výrazové galerie pro 
každou klasifikovanou oblast. Trénováním se rozumí vytváření těchto galerií. Pod pojem 
rozpoznávání je skryta detekce obličeje v prvním snímku, navazující tracking a klasifikace výrazu 
tváře. Rozpoznávač nepracuje automaticky. Proto bude dobré si jeho ovládání popsat. 
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Obr. A8: Ovládání rozpoznávače výrazu tváře 

 

Model barvy kůže 

Detekce barvy lidské kůže používá velmi jednoduchý model. Vychází ze statistiky, kterou je 
třeba vytvořit manuálním výběrem bodů s barvou kůže. Výběr bodů (kliknutí myší) vyvoláte volbou 
Learn skin color. Barevný model lze ověřit tlačítkem Detect skin. V aktuálním obraze proběhne 
detekce kůže a segmentace pixelů na kůži a nekůži. Segmentovaný obraz je zobrazen. 

Model kůže je oddělen od rozpoznávače a ostatních jeho částí. Slouží spíše pro ilustraci této 
metody. Soubor /data/skin/face.scm obsahuje model, který byl použit v diplomové práci. Můžete jej 
otestovat sami. 

 

Trénování vzorů obličeje a výrazů 

Na detekci kůže navazuje lokalizace přesné polohy obličeje. Detekce obličeje. Samozřejmě je 
využita GWN galerie obličejových vzorů. Její vytvoření bylo podrobně popsáno. Liší se pouze v 
detailech. Podobně probíhá vytváření výrazových galerií. Kromě jména nového vzoru a typu GWN je 
nutné vybrat obličejovou oblast, do které bude vzor zařazen. 
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Vytvoření dobrých galerií je zdlouhavé a náročné. Důležitá je volba vhodných tréninkových 

obrazů, ale i pečlivý výběr oblastí. Pokud se chcete této práci vyhnout, použijte již natrénovaný 
rozpoznávač (/data/recognizer/recognizer.fer). K načtení slouží tlačítko Load FER. 

 

Rozpoznávání 

Podmínkou pro rozpoznávání je vytvořený (načtený) model kůže a natrénované obličejové i 
výrazové galerie. 

• Otevřete obrazovou sekvenci, ve které budete rozpoznávat výrazy tváře. Použít můžete 
/data/sequences/expressions.sqc. 

• Detekcí barvy kůže lokalizujte kandidátské obličejové regiony (Localize face region, Next 
face region) v prvním snímku sekvence. Tuto část lze přeskočit ručním výběrem obličejové 
oblasti (Select region). 

• Přítomnost obličeje v regionu otestujte volbou Detect face. O výsledku detekce budete 
informováni a pozice nalezeného obličeje bude zvýrazněna. 

• Byl-li obličej nalezen, spusťte sledování pohybu obličeje včetně klasifikovaných oblastí (Start 
tracking). 

• Klasifikaci výrazu můžete provést kdykoli v dalším průběhu sekvence (tlačítko Recognize). Je 
pouze doporučeno, aby obličej byl v čelní poloze vzhledem ke kameře. 

• O výsledku klasifikace se dozvíte z informačního okna. Pro každou oblast bude vypsáno 
jméno rozpoznaného výrazu z galerie. 

Mnohé operace (např. právě klasifikace výrazů) se mohou protáhnout až na desítky vteřin. 
Buďte prosím trpěliví. 
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